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Práce v redakci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: alik.idnes.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 04:29 , RU / den: 7 500 , Vydavatel:
alik.idnes.cz , Země: Česko , AVE: 7 500,00 Kč , GRP: 0,08
...kultura Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta: Čeština pro veřejnou komunikaci
Univerzita Karlova v Praze  – Fakulta  sociálních  věd : Komunikační studia – specializace: Žurnalistika; Mediální studia;
Marketingová komunikace a public relations Univerzita...

Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Karolína Němcová, Barbora Tachecí , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022
11:57 , Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z
domova , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...zemí. A v místech, kde nyní konflikt graduje, nechává aliance situaci volný průběh, myslí si profesor na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emil Aslan. „Očekával jsem, že budou přijaté dvě nové
členské země, Švédsko a Finsko, což se stalo. Dále jsem čekal,...

Rozhovor s antropologem a spisovatelem prof. Ivo T. Budilem o současných elitách a krizi, do které dovedly
společnost URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: pravdive.eu , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 14:08 , Celková návštěvnost: 111 840 , RU /
den: 500 , Vydavatel: pravdive.eu , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,01 , Návštěvy za měsíc: 36 225
...doktorské studium v oboru Teorie a dějiny kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2001 se stal docentem
sociologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v roce 2006 byl na Masarykově univerzitě v Brně jmenován
profesorem v oboru antropologie. Založil Fakultu filozofickou...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 16:06 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 21 688 425,00 Kč , GRP: 0,88
...toho, co se odehrává nejenom tady, co se bude odehrávat v těch následujících měsících v celé Evropské unii. Ve spojení
jsme s Ivo Šlosarčík kemp fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 3, -------------------- Hezké
odpoledne. mluvčí 4, -------------------- Litomyšl dávám...

Rozhovor s Irenou Kalhousovou
RÁDIO , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 18:45 , Poslechovost pořadu:
211 282 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 17:06 Dvacet minut Radiožurnálu , AVE: 920 832,00 Kč , GRP: 2,35
...Karlově Irena Kalhousová. Dobrý den, zdravím vás přes internet přímo do Izraele. Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova
centra izraelských studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Tomáš PANCÍŘ, moderátor -------------------- Izrael tedy směřuje
k dalším volbám, budou konat 1. listopadu....

Fiala, generátor frází. Parodie na vůdce, podřídí se čemukoliv z ciziny. Petr Hampl o demoralizaci národa a
těžkých časech URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 18:59 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 ,
Vydavatel: cz24.news , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,01
...o české společnosti v těchto kategoriích a chce toho využívat k prosazování své agendy? Kruh se uzavírá. Kreatura Sloboda
je zaměstnáván pražskou  fakultou  sociálních  věd  jako expert na Rusko . Jak to může vypadat, když současná vláda staví
na takových expertech? Popravdě, nebyl bych šokován,...

Česko se ujalo předsednictví v Radě EU
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 23:53 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Provozovatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Pořad: 18:25 Večerní zprávy , AVE: 580 550,00 Kč , GRP: 0,06
...politiky, od 1. července Česko předsedá. Úkolem země není jen organizace, ale především hledání kompromisů mezi
Sedmadvacítkou. Tomáš WEISS, IMS FSV  UK  -------------------- To na jednu stranu znamená, že má ta země docela velký vliv,
protože určuje, kterým směrem ten kompromis půjde a jak přesně...

Česko přebírá vedení Rady Evropské unie
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.07.2022 00:09 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 11 263 681,00 Kč , GRP: 9,67
...Je to přesně o schopnosti rozumět tomu, co chce západ, co chce východ, co chce sever, co chce jih. Ivo ŠLOSARČÍK,
katedra evropských studií, IMS, FSV  UK  -------------------- České předsednictví bude muset upozadit české zájmy, ale to
neznamená, že by je mělo obětovat. Jan KOVÁŘ, Ústav...

Česko ode dneška předsedá Radě EU
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-20-1598/page/1
https://www.alik.cz/a/prace-v-redakci
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.alik.cz%2Fa%2Fprace-v-redakci
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vstup-svedska-a-finska-do-nato-olaf-scholz-nato-summit-v-madridu_2207010010_ula
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fvstup-svedska-a-finska-do-nato-olaf-scholz-nato-summit-v-madridu_2207010010_ula
https://pravdive.eu/news/5532/rozhovor-s-antropologem-a-spisovatelem-prof-ivo-t-budilem-o-soucasnych-elitach-a-krizi-do-ktere-dovedly-spolecnost
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpravdive.eu%2Fnews%2F5532%2Frozhovor-s-antropologem-a-spisovatelem-prof-ivo-t-budilem-o-soucasnych-elitach-a-krizi-do-ktere-dovedly-spolecnost
https://cz24.news/fiala-generator-frazi-parodie-na-vudce-podridi-se-cemukoliv-z-ciziny-petr-hampl-o-demoralizaci-naroda-a-tezkych-casech/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcz24.news%2Ffiala-generator-frazi-parodie-na-vudce-podridi-se-cemukoliv-z-ciziny-petr-hampl-o-demoralizaci-naroda-a-tezkych-casech%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Česko ode dneška předsedá Radě EU
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.07.2022 02:19 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 992 250,00 Kč , GRP: 0,75
...A jejím výsledkem bude, že Evropa bude silnější, odolnější a bezpečnější. Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------- Ivo
Šlosarčík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane profesore, dobrý večer přeju. Ivo ŠLOSARČÍK, Institut
mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita...

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.07.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.07.2022 05:07 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...komodita. Jsou k tomu, aby se pila. Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na
mediálních studiích FSV  to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve
vydavatelství NextPage Media…. Další články autora. ...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 02.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.07.2022 15:22 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 699 810,00 Kč , GRP: 0,92
...války na Ukrajině teď ve studiu ČT 24 okomentujeme s politickým geografem Janem Kofroněm z katedry politologie institutu
politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , dobré odpoledne. mluvčí 6, --------------------
Dobré odpoledne. Ondřej TOPINKA, moderátor...

Projektový manažer OP JAK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 00:24 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Nabídky pracovních pozic , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy
za měsíc: 22 370
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze přijme nového kolegu nebo kolegyni na pozici Projektový
manažer OP JAK. Požadavky: VŠ vzdělání, pokud možno technického nebo ekonomického zaměření, praxe v oblasti přípravy a
realizace dotačních žádostí, znalost dotačních a operačních pr...

Od poslíčka ke Hře o trůny. Český zvukař se prosadil u Netflixu a sní o Bondovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: forbes.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 10:32 , Celková návštěvnost: 1 290 000 , RU /
měsíc: 711 859 , RU / den: 39 576 , Vydavatel: MediaRey, SE , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44 , Návštěvy za měsíc: 1 290 000
...otevřel Juraji Mravcovi oči do světa zvuku. A dovedl ho až ke zjištění, že přesně tohle chce v životě dělat. Do té doby student
ekonomie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  si vyhledal, že na FAMU existuje obor zvuková tvorba, a přihlásil se
do nultého ročníku. „Říkal jsem, že mě tam...

Dobyli jsme Lysyčansk a celou Luhanskou oblast, oznámili Rusové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy, ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 15:40 ,
Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se ,
AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...i nad zbývající částí regionu. Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research
Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující
nebude nutně to, kolik území Rusko obsadí, ale kolik...

Dobyli jsme Lysyčansk a celou Luhanskou oblast, oznámili Rusové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy, ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 16:54 ,
Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se ,
AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...i nad zbývající částí regionu. Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research
Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující
nebude nutně to, kolik území Rusko obsadí, ale kolik...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 18:18 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 21 733 965,00 Kč , GRP: 1,05
...Ukrajinu při Karlově univerzitě. Jeden z autorů textů je teď s námi ve spojení. Michal Pařízek, politolog z institutu
politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezkou neděli. Díky, že jste se připojil. mluvčí 7, -------------
------- Dobrý den. mluvčí 1, ...

Víkend s Rádiem Z 17:05
RÁDIO , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 19:42 , Poslechovost pořadu: 1 968 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:05 Víkend s Rádiem Z , AVE: 2 344 950,00 Kč , GRP: 0,02
...notu. Pane předsedo, začal už splácela celé strategii 22 030, kterou připravoval expertní tým vedený, traduje maso celkem
Arnoštem ve svém z fakulty  sociálních  věd  UK . Jak, jak je, jak je to s tím projektem? mluvčí 3, -------------------- To je
strategie, kterou přijala vláda, víceméně ji...

Dobyli jsme Lysyčansk a celou Luhanskou oblast, oznámili Rusové URL
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https://forexbanka.cz/sommelier-jakub-pribyl-gastronomie-stale-zaziva-extremni-situace/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Fsommelier-jakub-pribyl-gastronomie-stale-zaziva-extremni-situace%2F
https://vedavyzkum.cz/nabidky-pracovnich-pozic/nabidky-pracovnich-pozic/projektovy-manazer-op-jak
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fnabidky-pracovnich-pozic%2Fnabidky-pracovnich-pozic%2Fprojektovy-manazer-op-jak
https://forbes.cz/od-poslicka-ke-hre-o-truny-a-korune-cesky-zvukar-juraj-mravec-se-prosadil-u-netflixu-a-sni-o-bondovi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforbes.cz%2Fod-poslicka-ke-hre-o-truny-a-korune-cesky-zvukar-juraj-mravec-se-prosadil-u-netflixu-a-sni-o-bondovi%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-dobyli-jsme-lysycansk-a-celou-luhanskou-oblast-oznamili-rusove-208151
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-dobyli-jsme-lysycansk-a-celou-luhanskou-oblast-oznamili-rusove-208151
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-dobyli-jsme-lysycansk-a-celou-luhanskou-oblast-oznamili-rusove-208151
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-dobyli-jsme-lysycansk-a-celou-luhanskou-oblast-oznamili-rusove-208151
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Dobyli jsme Lysyčansk a celou Luhanskou oblast, oznámili Rusové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy, ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 22:49 ,
Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se ,
AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...i nad zbývající částí regionu. Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research
Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující
nebude nutně to, kolik území Rusko obsadí, ale kolik...

Principy všímavosti ve filmu
TISK , Datum: 04.07.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 54 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 04.07.2022 00:11 , Vydavatel: Portál, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 38 846,18 Kč
V KINECH I NA ONLINE PLATFORMÁCH LZE V SOUČASNÉ DOBĚ NALÉZT SNÍMKY, KTERÉ S MEDITATIVNÍMI PRINCIPY,
ORIENTACÍ NA PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK ČI LASKAVÝM PŘÍSTUPEM K SOBĚ SAMÉMU PODNĚTNĚ PRACUJÍ. Minulý měsíc jsme
v našem pravidelném seriálu o pohledech na filmové médium probírali několik principů psychologie...

Získat příspěvek na bydlení je od července jednodušší
RÁDIO , Datum: 04.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.07.2022 14:56 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 224 322,00 Kč , GRP: 2,01
...těch seniorských domácností, zvlášť když jsou jednočlenné. Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka -------------------- Socioložka
Lucie Vidovičová z Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity byla naším hostem. Děkuju za to, na slyšenou. Lucie
VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 04.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.07.2022 16:27 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 21 699 810,00 Kč , GRP: 0,88
...strany musejí seznamy svých kandidátek dodat do 15. září. Podrobnosti teď s Irenou Kalhousovou ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. mluvčí 1, -------------------- Dobrý den.
Roman FOJTA, moderátor --------------------...

Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí
pokuty? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: estav.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 00:29 , Celková návštěvnost: 321 800 , RU / měsíc:
254 270 , RU / den: 11 687 , Vydavatel: estav.cz , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví,
geodézie a kartografie“ FSv  ČVUT v  Praze . Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019). Další kapitoly tématu...

Jana Sehnálková: Řada republikánů dřív potraty schvalovala, konzervativci se bojí, že legalizace interrupcí
povede k morálnímu rozkladu USA
Podcast , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 06:04 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 05:52 De Facto FSV UK
...zavést ve Spojených státech regulaci zbraní? V podcastu De Facto odpovídala amerikanistka Jana Sehnálková z Institutu
mezinárodních studií na FSV  UK ....

Proměna Smetanova nábřeží je hotová. Jsou tu nové chodníky, stromy, cyklopás a vejdou se i auta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: cc.cz - CzechCrunch , Autor: Eliška Nová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 09:36 , Celková
návštěvnost: 463 200 , RU / den: 3 500 , Vydavatel: czechcrunch.cz , Země: Česko , Rubrika: Architektura , AVE: 14 000,00 Kč , GRP: 0,04 , Návštěvy za
měsíc: 463 200
...dříve byly stanice Národní divadlo ležící podél vody každá na jiném místě – jedna u samotného divadla, druhá před budovou
Hollaru, kde sídlí Fakulta  sociálních  věd  Karlovy  univerzity  –, teď se přemístily obě před Zlatou kapličku. Sestra do
protisměru přibyla zastávce Karlovy lázně, kde předtím...

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 16:32 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 21 699 810,00 Kč , GRP: 0,88
...Teď s jedním ve vysílání Jan Ludvík výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum míru a odborný asistent institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. mluvčí 1, -------------------- Dobré
odpoledne. mluvčí 2, -------------------- Jak...

Rusko nemá lidi, je vyčerpané a prohraje. Jako Německo v roce 1918, padlo v ČT URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.07.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.07.2022 09:40 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc:
6 500 000
...proč si to myslí. V Událostech, komentářích České televize se setkali Jan Ludvík, bezpečnostní analytik z Institutu
mezinárodních studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  – a bezpečnostní analytik Martin Svárovský z
lobbistického spolku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty z.s....

Největší rizika (nejen) pro český byznys pro druhé pololetí 2022 URL
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-dobyli-jsme-lysycansk-a-celou-luhanskou-oblast-oznamili-rusove-208151
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-dobyli-jsme-lysycansk-a-celou-luhanskou-oblast-oznamili-rusove-208151
https://www.estav.cz/cz/10822.mate-na-dome-zeleznou-kouli-je-chranena-zakonem-nelze-schovat-pod-polystyren
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.estav.cz%2Fcz%2F10822.mate-na-dome-zeleznou-kouli-je-chranena-zakonem-nelze-schovat-pod-polystyren
https://cc.cz/promena-smetanova-nabrezi-je-hotova-jsou-tu-nove-chodniky-stromy-cyklopas-a-vejdou-se-i-auta/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcc.cz%2Fpromena-smetanova-nabrezi-je-hotova-jsou-tu-nove-chodniky-stromy-cyklopas-a-vejdou-se-i-auta%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusko-nema-lidi-je-vycerpane-a-prohraje-Jako-Nemecko-v-roce-1918-padlo-v-CT-707726
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FRusko-nema-lidi-je-vycerpane-a-prohraje-Jako-Nemecko-v-roce-1918-padlo-v-CT-707726
http://www.newtonmedia.eu/


Největší rizika (nejen) pro český byznys pro druhé pololetí 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.07.2022 , Zdroj: investicniweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.07.2022 17:51 , Celková návštěvnost: 215 760 , RU /
měsíc: 44 740 , RU / den: 3 370 , Vydavatel: investicniweb.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,04
...i evropská ekonomika. Téma na platformě Alter Eko diskutovali Mikuláš Pýcha (EGAP), Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a
dopravy) a Michael Romancov ( FSV  UK ). ...

Válka plná mlžící propagandy
TISK , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 12 , Autor: Karel Svoboda , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 02:22 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 204 863,37 Kč ,
GRP: 4,88
Myslíte si, že víte, co se odehrává na Ukrajině napadené Ruskem. Opravdu? Nebo jen podléháte obrázku, který se vám snaží
jedna či druhá strana ukázat? A realita je jiná. Ruská válka proti Ukrajině s sebou nese i informační válku. Obě strany se snaží
prezentovat události tak, aby pro ně vyzněly co ...

Vinohradská 12: Seriály startérem hudební retrománie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 03:52 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...seriál Stranger Things. Je to nostalgie, retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm, který
zároveň působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pozor, podcast může obsahovat spoilery! Popis podcastu ...

Vinohradská 12: Seriály startérem hudební retrománie
Podcast , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 05:05 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 04:55 Český rozhlas - Hudba
...seriál Stranger Things. Je to nostalgie, retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm, který
zároveň působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pozor, podcast může obsahovat spoilery! Všechno z tématu
Hudba můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci...

Sedm statečných, kteří nově bdí nad kupní silou našich úspor. Kdo jsou lidé ve vedení ČNB? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 06:59 , Celková návštěvnost:
913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
...politiky a statistiky, poté až do svého jmenování do bankovní rady ředitelem sekce měnové. Tomáš Holub vystudoval Institut
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde postupně získal titul bakaláře v oboru ekonomie
(1995), magistra v oboru finance a bankovnictví (1997) a...

Lidl spouští nový projekt, do konce roku má za cíl vysázet 200 tisíc stromů na místo lesa zničeného kůrovcem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tereza Koudelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 09:34 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tereza Koudelová Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu
Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky mezinárodní organizace Sea...

Jak seriály startují hudební retrománii? Nostalgie, naděje a pozitivní vlna, zdůvodňuje publicista URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Matěj Skalický , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 11:25 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Hudba , AVE: 30 000,00 Kč
, GRP: 1,59
...naděje a pozitivní vlna, zdůvodňuje publicista Matěj Skalický mluví s Milošem Hrochem, hudebním publicistou serveru Alarm,
který působí i na FSV  UK  00:00 / 00:00 PŘEPIS ROZHOVORU ˇ / Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a
píseň Running Up That Hill z roku 1985. Důvod? Americký...

KOMENTÁŘ: Válka plná mlžící propagandy. Využívají ji obě strany URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Karel Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 14:30 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...jen podléháte obrázku, který se vám snaží jedna či druhá strana ukázat? A realita je jiná, píše Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Ruská válka proti Ukrajině s sebou nese i informační válku. Obě strany se snaží prezentovat
události tak, aby pro ně vyzněly co nejlépe. Není na...

Téma dne: Geograf Kofroň: Rusko spoléhá, že s ním kvůli obavám z jaderné eskalaci nikdo do konfliktu nepůjde
Podcast , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 14:54 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 14:41 Plus
...bude pravděpodobně říkat, že za to nemůže a že si za to mohou Ukrajinci tím, že si zaminovali přístavy,“ míní politický geograf
Jan Kofroň z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ....

Živé vysílání 14:30
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https://www.investicniweb.cz/videoteka/nejvetsi-rizika-nejen-pro-cesky-byznys-pro-druhe-pololeti-2022
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.investicniweb.cz%2Fvideoteka%2Fnejvetsi-rizika-nejen-pro-cesky-byznys-pro-druhe-pololeti-2022
https://talk.youradio.cz/porady/radiozurnal/vinohradska-12-serialy-starterem-hudebni-retromanie
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fradiozurnal%2Fvinohradska-12-serialy-starterem-hudebni-retromanie
https://cnn.iprima.cz/sedm-statecnych-kteri-nove-bdi-nad-kupni-silou-nasich-uspor-kdo-jsou-lide-ve-vedeni-cnb-111983
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcnn.iprima.cz%2Fsedm-statecnych-kteri-nove-bdi-nad-kupni-silou-nasich-uspor-kdo-jsou-lide-ve-vedeni-cnb-111983
https://www.ekonews.cz/lidl-spousti-novy-projekt-do-konce-roku-ma-za-cil-vysazet-200-tisic-stromu-na-misto-lesa-zniceneho-kurovcem/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Flidl-spousti-novy-projekt-do-konce-roku-ma-za-cil-vysazet-200-tisic-stromu-na-misto-lesa-zniceneho-kurovcem%2F
https://www.irozhlas.cz/kultura/hudba/vinohradska-12-stranger-things-milos-hroch_2207070600_pj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fkultura%2Fhudba%2Fvinohradska-12-stranger-things-milos-hroch_2207070600_pj
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/valka-na-ukrajine-rusko-propaganda-boj-informace-dezinformace.A220706_185141_zahranicni_albe
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fvalka-na-ukrajine-rusko-propaganda-boj-informace-dezinformace.A220706_185141_zahranicni_albe
http://www.newtonmedia.eu/


Živé vysílání 14:30
RÁDIO , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 15:37 , Poslechovost pořadu:
232 484 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 14:30 Živé vysílání , AVE: 5 018 000,00 Kč , GRP: 2,58
...to retro nebo možná obojí. V podcastu Vinohradská 12 se nad tím zamýšlí Miloš Hroch, hudební publicista serveru alarm,
který zároveň působí na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tak si poslechněte na irozhlas cz, anebo třeba pomocí
naší aplikace. Můj rozhlas. mluvčí 1, ...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 18:25 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 20 902 860,00 Kč , GRP: 1,05
...jsou ukrajinským obilím. Co ty poslední události svědčí o postoj pozici Turecka a FA střetu Ukrajiny Ruska. Michael
ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  -------------------- Turecká pozice vlastně od začátku konfliktu na Ukrajině. V podstatě
se dá říci stejná Turecko na jednu stranu podporuje...

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 18:36 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...daňovou slevu pro studenty. O pravidlech odvodů v zaměstnání píšeme u kalkulačky Výpočet čisté mzdy Petra Dlouhá
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  UK , během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku
2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora. ...

Vinohradská 12 - Miloš Hroch
RÁDIO , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 20:40 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 3 904 000,00 Kč , GRP: 0,43
...seriál Stranger Things. Je to nostalgie, retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm, který
zároveň působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dnes je čtvrtek 7. července. Matěj SKALICKÝ, moderátor ----
---------------- Ahoj Miloši. Díky, že si přišel. ...

Rusko spoléhá, že se s ním nikdo do konfliktu nepustí kvůli jaderným zbraním, míní politický geograf URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Martina Mašková, Karolína Němcová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022
23:31 , Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze
světa , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...bude pravděpodobně říkat, že za to nemůže a že si za to mohou Ukrajinci tím, že si zaminovali přístavy,“ míní politický geograf
Jan Kofroň z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ruský exprezident Dmitrij Medveděv nedávno pronesl, že snaha
trestat jadernou velmoc ohrožuje existenci lidstva....

Mimořádná schůze PS ke kauze ovlivňování zakázek
TV , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 23:36 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 2 638 818,00 Kč , GRP: 0,75
...moderátor -------------------- A nabídneme debatu politologů. Ve studiu je spolu se mnou Miloš Brunclík z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju. Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut
politologických studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý...

PODCAST: Zdravý stres kvůli známkám děti zažívat mají, říká Češka, která vede desítky škol v USA URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: reportermagazin.cz , Autor: Tomáš Poláček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 08:59 , Celková
návštěvnost: 108 360 , RU / měsíc: 275 930 , RU / den: 20 784 , Vydavatel: Reportér magazín, s. r. o. , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,23
...ekonomka a proděkanka na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Olga Block v rozhovoru popisuje, jak z lásky k manželovi
odešla do Arizony, kde se hlavně kvůli dceři rozhodla otevřít první z mnoha takzvaně charterových škol. Jde o školy, které jsou
sice veřejné, ale vede je soukromník, a ten má v každém...

Ráno na Rádiu Z 08:05
RÁDIO , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 08:59 , Poslechovost pořadu: 2 081 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:05 Ráno na Rádiu Z , AVE: 1 884 600,00 Kč , GRP: 0,02
...ve hvězdách. To se strašně špatně v tuhle chvíli odhaduje. mluvčí 1, -------------------- Říká Karel Svoboda z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky na slyšenou. mluvčí 5, -------------------- Děkuji, na
slyšenou. mluvčí 1, --------------------...

Toulky po stopách císařovny Sisi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: kultura21.cz , Autor: Taťána Kročková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 10:28 , RU / měsíc:
149 157 , RU / den: 11 235 , Vydavatel: kultura21.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,12
...historie i atraktivních destinací. O autorce: JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze  a rovněž Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  (obor německá a rakouská studia).
Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se...

Chybí celistvý pohled. Nadměrná specializace úřadů škodí, varuje socioložka URL
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https://forexbanka.cz/letni-brigada-jak-na-dane-a-zdravotni-i-socialni-pojisteni/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Fletni-brigada-jak-na-dane-a-zdravotni-i-socialni-pojisteni%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-ukrajina-jaderne-zbrane_2207072300_pj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Frusko-ukrajina-jaderne-zbrane_2207072300_pj
https://reportermagazin.cz/a/paanB/podcast-zdravy-stres-kvuli-znamkam-deti-zazivat-maji-rika-ceska-ktera-vede-desitky-skol-v-usa
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Freportermagazin.cz%2Fa%2FpaanB%2Fpodcast-zdravy-stres-kvuli-znamkam-deti-zazivat-maji-rika-ceska-ktera-vede-desitky-skol-v-usa
https://www.kultura21.cz/cestovani/23657-toulky-po-stopach-cisarovny-sisi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kultura21.cz%2Fcestovani%2F23657-toulky-po-stopach-cisarovny-sisi
http://www.newtonmedia.eu/


Chybí celistvý pohled. Nadměrná specializace úřadů škodí, varuje socioložka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Daniel Drake , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 18:49 , Celková návštěvnost:
151 311 588 , RU / měsíc: 5 608 102 , RU / den: 2 082 124 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 23,13 , Návštěvy za
měsíc: 117 000 000
...úřady. Přehnaná specializace může mít negativní efekt, varuje v rozhovoru Magdalena Mouralová z Katedry veřejné a
sociální politiky na Fakultě  sociálních  věd  UK . Aktuálně působíte ve fakultní Expertní skupině pro Ukrajinu. Opakují se dnes
v době migrační krize chyby z pandemie? Určitě se...

Vinohradská 12 - Monika Brusenbauch Meislová
RÁDIO , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 21:03 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 3 929 600,00 Kč , GRP: 0,43
...-------------------- Je pátek 8. července. Matěj SKALICKÝ, moderátor -------------------- Dobrý den, vítejte. Monika Brusenbauch
MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno -------------------- Dobrý den z Brna. Matěj SKALICKÝ, moderátor --------------------
Rezignace Borise Johnsona. Očekávaný,...

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 09.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.07.2022 16:24 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 21 722 580,00 Kč , GRP: 0,88
...ve druhém čtení. A my už průběh mimořádné schůze z tohoto týdne probereme s Danielem žárovce politologem z institutu
politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 1, -------------------- Dobrý den. mluvčí 2,
-------------------- Zodpověděla podle vás ta...

Cha-Cha není žádná sranda. Naši reportéři si zkusili lekci na vlastní kůži URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.07.2022 , Zdroj: xman.iDNES.cz , Autor: Zuzana Hubeňáková, Petr Vydra , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.07.2022
00:15 , RU / měsíc: 448 352 , RU / den: 30 341 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Styl , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,34 , Návštěvy za měsíc:
74 100 000
...Anna Riebauerová a Matyáš Adamec. Oba velmi úspěšně nejen soutěží, oni tanec i učí. Anička je navíc čerstvě absolventkou
bakalářského stupně fakulty  sociálních  věd  v oboru sociologie a sociální politika. Jako by talent a inteligence nestačily, oba
jsou mimořádně pohlední lidé, koneckonců Anička má...

Turbulentní volební období. Někteří pražští starostové nevydrželi ve funkci ani rok URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.07.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.07.2022 09:28 , Celková návštěvnost:
38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha - zprávy , AVE:
59 000,00 Kč , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...doba funkci předat. Ve vedení radnice zůstal v pozici prvního místostarosty. FOTO: Daniel Vitouš Radnice Prahy 1 ODS
Tomáš Portlík absolvoval Fakultu  sociálních  věd  UK  Praha . Od roku 2006 byl zastupitelem a radním městské části Praha
9, kde nyní působí jako starosta. V roce 2018 byl zvolen...

Žena na greenu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.07.2022 , Zdroj: jenprozeny.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.07.2022 14:31 , RU / měsíc: 187 179 , RU / den:
14 099 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,16
...(směje se), ale chce to efektivně nakládat s časem a pořád plánovat. K mým studiím: ano, mám absolvovanou Fakultu
tělesné výchovy a sportu i Fakultu  sociálních  věd , kde mě učil i Robert Záruba. Díky němu jsme já a Tomáš Jílek, který teď
komentuje hokej a cyklistiku, šli pracovat do České televize. ...

Scénáře pro Ukrajinu aneb Jak se může vyvíjet válka
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Euro , Strana: 20 , Autor: Veronika Dospělová , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
11.07.2022 00:29 , Čtenost: 24 990 , Vydavatel: New Look Media s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Report/Ukrajina , AVE: 743 573,79 Kč , GRP: 0,28
...směrem, může začít hrát vabank. „Evropa se musí přestat tvářit, že geopolitika je vlastně něco, co se jí netýká,“ varuje rusista
Karel Svoboda z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „To jde jen tehdy, chápouli to tak i ostatní. Ne, pokud se Putin
rozhodne,sbírat země‘. A střední Evropu mají...

Česko startuje jednání, na nichž se nesmí nic rozhodnout
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 10 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 00:29 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE: 99 760,38
Kč , GRP: 1,42
...zcela volně. Může tak vyvolat celoevropskou debatu o tématech, která jsou pro něj důležitá,“ řekl HN Tomáš Weiss z katedry
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jedním z témat pondělní schůzky ministrů vnitra tak bude
možný budoucí vývoj v oblasti migrace. Ministři budou...

dopisy
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 8 , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022
00:29 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Dopisy , AVE: 175 378,42 Kč , GRP: 2,14
...článku Bavme se o sexu, který vyšel Respektu 25/2022, jsme uvedli, že Markéta Šetinová vyučuje na Fakultě sociálních
studií UK, jedná se však o Fakultu  sociálních  věd , pod niž spadá i Institut sociologických studií, kde právě Šetinová působí.
Za chybu se omlouváme. SVÉ DOPISY, NÁZORY A...

Začíná série jednání, na kterých se nesmí nic rozhodnout. K čemu jsou schůzky pod českým předsednictvím EU
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https://www.novinky.cz/domaci/clanek/chybi-celistvy-pohled-nadmerna-specializace-uradu-skodi-varuje-sociolozka-40402446
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2Fclanek%2Fchybi-celistvy-pohled-nadmerna-specializace-uradu-skodi-varuje-sociolozka-40402446
https://www.idnes.cz/xman/styl/matyas-adamec-anna-riebauerova-tanec-cha-cha-lekce.A220704_123402_xman-styl_javu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fxman%2Fstyl%2Fmatyas-adamec-anna-riebauerova-tanec-cha-cha-lekce.A220704_123402_xman-styl_javu
https://www.blesk.cz/clanek/717251/turbulentni-volebni-obdobi-nekteri-prazsti-starostove-nevydrzeli-ve-funkci-ani-rok
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F717251%2Fturbulentni-volebni-obdobi-nekteri-prazsti-starostove-nevydrzeli-ve-funkci-ani-rok
https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/zena-na-greenu.A220708_155623_jpz-volny-cas_shlo
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fjenprozeny%2Fvolny-cas%2Fzena-na-greenu.A220708_155623_jpz-volny-cas_shlo
http://www.newtonmedia.eu/


Začíná série jednání, na kterých se nesmí nic rozhodnout. K čemu jsou schůzky pod českým předsednictvím EU
dobré? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 01:02 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy
za měsíc: 3 900 000
...zcela volně. Může tak vyvolat celoevropskou debatu o tématech, která jsou pro něj důležitá,“ řekl HN Tomáš Weiss z katedry
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Summit lídrů členských zemí EU s ostatními evropskými státy:
6.–7. 10. v Praze (nepředsedá ČR) Ministři...

Nejlepší si nepotřebují nic dokazovat, říká moderátor Daniel Stach URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Marina Odvárková, Týdeník Televize , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022
07:38 , Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...nadále rekreačně. Vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Vystudoval
mediální komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je nejmladším laureátem, kterému Akademie věd České
republiky udělila medaili Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 11:11 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 19 343 115,00 Kč , GRP: 0,83
...izraelský prezident. Pozadí návštěvy, ale také její dopady teď probereme s Irenou Kalhousovou. Ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , zdravím vás. mluvčí 4, -------------------- Dobrý. mluvčí 1, ---------
----------- Den. Česko patří v rámci...

Zelenskyj chce osvobodit jih země. Čtyři důvody, proč oznámil ofenzivu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Milan Rokos , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 17:01 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...Když přidáte národní gardu, policii a pohraničníky, máme okolo milionu.“ Podle Vojtěcha Bahenského, experta z Katedry
bezpečnostních studií na FSV  UK , to technicky může být pravda, spíše je však k tomuto tvrzení skeptický. „Že by Ukrajina
měla milion vojáků pro ofenzivu na jihu, mi nepřijde...

MILNÍK V DĚJINÁCH AMERICKÝCH ODBORŮ
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Revue Sondy , Strana: 24 , Autor: ZUZANA ZAVADILOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 11.07.2022 17:41 , Vydavatel: SONDY, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 45 431,13 Kč
...Nevyhovuje však zdraví a zájmům lidí, kteří pro ně pracují. ZUZANA ZAVADILOVÁ Autorka studuje magisterský program
Německá a rakouská studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . V květnu a červnu absolvovala stáž v
pražském zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung. ...

Další konflikt na Babišově mítinku. Seniora vyprovokoval muž s píšťalkou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Jaroslav Gavenda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 17:56 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Politika, Domácí, Stalo se
, AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...není slyšet vlastního slova,“ reagoval na konflikty během mítinků Babiš. Podle politologa Josefa Mlejnka z Institutu
politologických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je Andrej Babiš politik, který u lidé vyvolává emoce.
„Myslím si, že to je tím, že je kontroverzní politik. Má...

Velení ukrajinské armády sdělilo, že její síly osvobodily od ruské okupace vesnici Ivanivka v Chersonské oblasti
RÁDIO , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 20:35 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 145 842,00 Kč , GRP: 3,16
...a západní zbraně. My jsme ve spojení s Vojtěchem Bahenským analytikem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní
otázky, který působí také na Fakultě  sociálních  věd  Karlovy  univerzity , dobrý den. Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace
Research Prague, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Tomáš...

Žít znamená pracovat
TISK , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: Vesmír , Strana: 96 , Autor: Martin Soukup , Vytištěno: 5 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022
00:15 , Vydavatel: VESMÍR, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 57 843,66 Kč
nad knihou V kni ze Práce (2020, česky 2021) se antropolog James Suzman zabývá lidskou posedlostí prací a pátrá po jejích
kořenech. Hojně staví na vlastních terénních poznatcích, které nabyl při výzkumu mezi !Kungy (Ju/‘hoansi) v Namibii, kde se
stal přímým svědkem změn v jejich původním lovecko-s...

Výstava představuje nejen kameny z Karlova mostu
TISK , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 9 , Autor: (trj) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
12.07.2022 01:24 , Čtenost: 172 094 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha - Střední Čechy , AVE: 25 995,57 Kč , GRP: 1,91
Nově otevřená výstava Praha kamenná v Muzeu Karlova mostu ukazuje nová zjištění týmu odborníků mnoha vědeckých
institucí o historii metropole. Expozice prezentuje tříletý výzkum, který se věnoval topografii kamene a restaurování kamenných
prvků. Kamenické řemeslo mapuje od nejstarších dob, tedy zhru...

Dohoda s Německem o vzájemné pomoci

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 7 / 349

https://hn.hn.cz/c1-67091430-zacina-serie-jednani-na-kterych-se-nesmi-nic-rozhodnout-k-cemu-jsou-schuzky-pod-ceskym-predsednictvim-eu-dobre
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67091430-zacina-serie-jednani-na-kterych-se-nesmi-nic-rozhodnout-k-cemu-jsou-schuzky-pod-ceskym-predsednictvim-eu-dobre
https://www.idnes.cz/zpravy/revue/spolecnost/tydenik-televize-daniel-stach-revue-rozhovor-spolecnost.A220628_142054_lidicky_dou
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Frevue%2Fspolecnost%2Ftydenik-televize-daniel-stach-revue-rozhovor-spolecnost.A220628_142054_lidicky_dou
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-zelenskyj-chce-osvobodit-jih-zeme-ctyri-duvody-proc-oznamil-ofenzivu-208615
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-zelenskyj-chce-osvobodit-jih-zeme-ctyri-duvody-proc-oznamil-ofenzivu-208615
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-dalsi-konflikt-na-babisove-mitinku-seniora-vyprovokoval-muz-s-pistalkou-208625
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-politika-dalsi-konflikt-na-babisove-mitinku-seniora-vyprovokoval-muz-s-pistalkou-208625
http://www.newtonmedia.eu/


Dohoda s Německem o vzájemné pomoci
TV , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 02:08 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 296 726,00 Kč , GRP: 0,75
... Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------- No a dalším hostem dnešní Devadesátky je Vladimír Handl z katedry německých
a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítám vás, dobrý den. Vladimír HANDL, katedra německých
a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity ...

FSV UK  a CIRA Advisory radí firmám na poli udržitelnosti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 09:50 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , Vydavatel: mediaguru.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
Fakulta  sociálních  věd  UK  společně s CIRA Advisory vytvořily Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu.
Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory představily návod na to, jak postupovat při
komunikaci udržitelných projektů. Společně vytvořily „Osobně se...

„Svobodu a když zemřeš, miliony rodině.“ Rusko verbuje do války vězně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Ondřej Klapal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 10:43 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Čteme vám SZ,
Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...výrazně nepomůže. Všeobecná mobilizace je ale dál nepravděpodobná, jak před časem řekl Seznam Zprávám bezpečnostní
analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zatím si podle něj Rusko vystačí s různými druhy
„drobných“ náborů. „V podstatě bych souhlasil s některými...

FSV UK  a CIRA Advisory vydaly Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Redakce MAM , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 11:07 , RU / měsíc: 130 809 ,
RU / den: 10 351 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Marketing , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,12
...návod na postup při komunikaci udržitelných projektů má pomoci marketingovým oddělením firem. Vychází z průzkumu mezi
spotřebiteli. Podle Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory skýtá komunikace udržitelnosti
pro firmy řadu nástrah. Špatně nastavená komunikace...

Fakulta  sociálních  věd  UK  společně s CIRA Advisory vytvořila Manuál komunikace udržitelnosti bez
greenwashingu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Tisková zpráva (Tisková zpráva) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 11:53 ,
Celková návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc: 7 050 000
...se zorientovat v tématu udržitelnosti je ale často pro marketingové oddělení složité a greenwashingu se tak firmy mohou
dopouštět i nezáměrně. Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory proto představují praktický
návod na to, jak postupovat při komunikaci udržitelných...

Živé vysílání 11:30
RÁDIO , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 12:31 , Poslechovost pořadu:
286 062 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 5 057 000,00 Kč , GRP: 3,18
...jednání Ukrajiny Ruska Turecka OSN o vývozu ukrajinského obilí. O tom všem budu mluvit s Karlem svobodou odborníkem
na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nezaměstnanost v Česku v červnu opět mírně poklesla.
Čím to je, jaký to má, bude mít vliv na kolektivní vyjednávání...

Silné ženy v těžkých dobách URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 12:40 , RU / den: 5 000 ,
Vydavatel: klubknihomolu.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...daleko, ale bylo to do kopce a bába už nebyla nejmladší. (str. 13) Přečtěte si celou ukázku O autorce Alice Horáčková
(*1980) se narodila v Praze  a vystudovala Fakultu  sociálních  věd  UK . Prodávala německé autory v pražském knihkupectví,
pro deník Mladá fronta Dnes psala literární rozhovory a...

Ruská agrese na Ukrajině má samozřejmě vážné globální dopady
RÁDIO , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 13:40 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 202 740,00 Kč , GRP: 2,01
...lodí, aby odpluli s nákladem ukrajinských zemědělských produktů. Víc už rozebereme s Karlem Svobodou odborníkem na
postsovětský prostor z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne. Karel SVOBODA, odborník na Rusko z
katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 17:17 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 20 299 455,00 Kč , GRP: 1,01
...Donalda Trumpa Steve Bannon. Tento dosud odmítal, řekneme si víc ve studiu ČT 24. Amerikanista katedry
severoamerických amerických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jiří Pondělíček. Dobrý den. Vítám v našem
vysílání lidem. Jak blízko, nebo jak daleko je příslušný výbor Sněmovny...

Jan Ludvík: Tohle jsme už dlouho nezažili! Aby v průběhu summitu někdo odjel jako teď Rusko URL
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https://www.mediaguru.cz/clanky/2022/07/fsv-uk-a-cira-advisory-radi-firmam-na-poli-udrzitelnosti/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediaguru.cz%2Fclanky%2F2022%2F07%2Ffsv-uk-a-cira-advisory-radi-firmam-na-poli-udrzitelnosti%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-svobodu-a-kdyz-zemres-miliony-rodine-rusko-verbuje-do-valky-vezne-208593
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-svobodu-a-kdyz-zemres-miliony-rodine-rusko-verbuje-do-valky-vezne-208593
https://mam.cz/zpravy/marketing/2022-07/fsv-uk-a-cira-advisory-vydaly-manual-komunikace-udrzitelnosti-bez-greenwashingu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2Fmarketing%2F2022-07%2Ffsv-uk-a-cira-advisory-vydaly-manual-komunikace-udrzitelnosti-bez-greenwashingu%2F
https://www.kurzy.cz/zpravy/661277-fakulta-socialnich-ved-uk-spolecne-s-cira-advisory-vytvorila-manual-komunikace-udrzitelnosti-bez/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F661277-fakulta-socialnich-ved-uk-spolecne-s-cira-advisory-vytvorila-manual-komunikace-udrzitelnosti-bez%2F
http://www.klubknihomolu.cz/172146/silne-zeny-v-tezkych-dobach/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.klubknihomolu.cz%2F172146%2Fsilne-zeny-v-tezkych-dobach%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Jan Ludvík: Tohle jsme už dlouho nezažili! Aby v průběhu summitu někdo odjel jako teď Rusko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 17:24 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...že kvůli válce na Ukrajině bude setkání výjimečné,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... Jan Ludvík, analytik z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Samozřejmě není běžné, aby kdokoli v průběhu summitu
odjížděl. Stejně tak ale není běžné, aby některý stát...

Experti: Dvě procenta na obranu nestačí
TISK , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 13.07.2022 02:00 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana , AVE: 91 933,18 Kč , GRP: 1,69
...To vše bude pro rozpočet velice nákladné. Podobně o překročení dvou procent HDP na obranu hovoří v rozhovoru pro LN
výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  Vojtěch Bahenský. „Pokud skutečně bereme vážně, že Rusko je
hrozba a na Ukrajině se bojuje i za nás, tak tohle je krok, ke kterému...

Příběh Jana Husa je víc národní pohádkou o dobru a zlu než příběhem kněze hledajícího pravdu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 07:02 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...a bojovníka za sociální spravedlnost, přestože církev samotnou tvrdě pronásledovali. Martin Groman je publicista a historik
médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na
FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá...

Přepis: Jak to vidí Jan Ludvík – 12. července 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 09:05 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...byl analytik z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Jan Ludvík. Zita
SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den, je tu pravidelný čas pro zamyšlení nad děním kolem nás. Zita Senková zve k poslechu.
Mým hostem je dnes Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií...

Analytik: Západ na Ukrajinu posílá hlavně "staré krámy". Pořádné zbraně docházejí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Krepindl, Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
13.07.2022 10:21 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika:
Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
..."A k tomu bychom museli být připraveni se uskromnit," uvádí pro Aktuálně.cz. V současné situaci by podle bezpečnostního
analytika z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  bylo ideální, kdyby se Západ rozhodl pro jednotnou strategii
vyzbrojování Ukrajiny. "Kdyby se vymyslelo, že ji budeme...

Zálohujeme lahve! Ale jen ve městech, a pokud stroj zrovna funguje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 11:16 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Karolína Chlumecká Karolína studuje žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Kromě psaní se ráda věnuje také focení. ...

Na obranu by nestačila ani 2 procenta HDP, míní experti. Černochová se navýšení v budoucnu nebrání URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 11:47 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP:
2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...To vše bude pro rozpočet velice nákladné. Podobně o překročení dvou procent HDP na obranu hovoří v rozhovoru pro
Lidovky.cz výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  Vojtěch Bahenský. „Pokud skutečně bereme vážně, že
Rusko je hrozba a na Ukrajině se bojuje i za nás, tak tohle je krok, ke...

„Ukrajině můžeme pomoci i tak, že dáme naši armádu do pořádku.“ Česko může Kyjev přiblížit k EU, míní expert
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 12:36 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP:
2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...se nyní bojí říct, že dvě procenta HDP na armádu budou málo,“ říká výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Vojtěch Bahenský. Možnosti primárně vojensky pomoci Ukrajině Česká republika už prakticky vyčerpala, ale
předsednictví Evropské unii nám dává nové možnosti politického...

Největší rizika (nejen) pro český byznys pro druhé pololetí roku 2022 URL
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http://dvojka.rozhlas.cz/jan-ludvik-tohle-jsme-uz-dlouho-nezazili-aby-v-prubehu-summitu-nekdo-odjel-jako-8786236
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fjan-ludvik-tohle-jsme-uz-dlouho-nezazili-aby-v-prubehu-summitu-nekdo-odjel-jako-8786236
https://denikn.cz/918569/pribeh-jana-husa-je-vic-narodni-pohadkou-o-dobru-a-zlu-nez-pribehem-kneze-hledajiciho-pravdu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F918569%2Fpribeh-jana-husa-je-vic-narodni-pohadkou-o-dobru-a-zlu-nez-pribehem-kneze-hledajiciho-pravdu%2F
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-jan-ludvik-12-cervence-2022-8787085
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-jan-ludvik-12-cervence-2022-8787085
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-analytik-jan-ludvik-o-zbranovych-zasobach/r~7164431401e211ed8b4e0cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fvalka-na-ukrajine-analytik-jan-ludvik-o-zbranovych-zasobach%2Fr%7E7164431401e211ed8b4e0cc47ab5f122%2F
https://www.ekonews.cz/zalohujeme-lahve-ale-jen-ve-mestech-a-pokud-stroj-zrovna-funguje/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Fzalohujeme-lahve-ale-jen-ve-mestech-a-pokud-stroj-zrovna-funguje%2F
https://www.lidovky.cz/domov/cesko-armada-hdp-vydaje-nato-eu-rusko-valka-zapad-cernochova.A220713_104942_ln_domov_rkj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Fcesko-armada-hdp-vydaje-nato-eu-rusko-valka-zapad-cernochova.A220713_104942_ln_domov_rkj
https://www.lidovky.cz/domov/ukrajine-muzeme-pomoci-i-tak-ze-dame-nasi-armadu-do-poradku-cesko-muze-kyjev-priblizit-k-eu-mini-exp.A220713_112852_ln_domov_rkj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Fukrajine-muzeme-pomoci-i-tak-ze-dame-nasi-armadu-do-poradku-cesko-muze-kyjev-priblizit-k-eu-mini-exp.A220713_112852_ln_domov_rkj
http://www.newtonmedia.eu/


Největší rizika (nejen) pro český byznys pro druhé pololetí roku 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 23:32
, Celková návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc: 7 050 000
...evropská ekonomika . Téma na platformě Alter Eko diskutovali Mikuláš Pýcha (EGAP), Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a
dopravy ) a Michael Romancov ( FSV  UK ). Další videa a články najdete na www.investicniweb.cz ...

O pochopení pro Putinovu imperiální politiku
TISK , Datum: 14.07.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 26 , Autor: JIŘÍ PONDĚLÍČEK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.07.2022
00:51 , Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Nová Orientace
...si realisticky přiznat, že „realisté" jsou spíše utopisté. Jiří Pondělíček je historik a amerikanista, působí v Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde se věnuje americkým dějinám a aktuálnípolitice USA,
zároveň je stálým spolupracovníkem deníku FORUM 24 a...

Americký prezident v Izraeli
TV , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.07.2022 00:51 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 325 816,00 Kč , GRP: 0,73
...s analytičkou Irenou Kalhousovou. Přeji vám dobrý večer, vítejte v Horizontu. Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra
izraelských studií, FSV  UK  -------------------- Hezký večer. Lukáš MATHÉ, moderátor -------------------- Víc než o řešení nebo
vůbec o tom izraelsko palestinském sporu se v...

Něco se děje. Místo odjezdu na prázdniny se ruští poslanci sejdou k mimořádnému zasedání. Co má Putin za
lubem? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.07.2022 06:32 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...může vymyslet cokoliv. Třeba nějakou formu „odvety za Kaliningrad“. Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický
geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě Praha . V rubrice komentáře dáváme prostor
různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko...

Vydejte se po stopách císařovny Sisi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.07.2022 , Zdroj: mistnikultura.cz , Autor: Tereza Charvátová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.07.2022 10:41 , RU / den:
5 000 , Vydavatel: mistnikultura.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...knihy autorka Dagmar Beňaková. O autorovi JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze  a rovněž Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  (obor německá a rakouská studia).
Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se...

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 14.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.07.2022 16:22 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 21 677 040,00 Kč , GRP: 0,88
...Teheránu ohledně íránského jaderného programu není možné čekat donekonečna. Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova
centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne. mluvčí 2, -------------
------- Dobrý. Jiří VÁCLAVEK, moderátor...

V průšvihu je patnáct procent lidí, nepohodlí čeká každého třetího, říká sociolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Sabina Ali , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 01:06 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP:
7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...bylo skoro 20 procent lidí, kteří se měli hůře než před rokem. Teď je to ovšem polovina. PhDr. Martin BuchtíkNarodil se v
roce 1984 v Praze .Doktorské studium absolvoval na Fakultě  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově  se zaměřením na
metodologii sociologického výzkumu.V minulosti mimo jiné řídil...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 10:57 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 21 358 260,00 Kč , GRP: 0,83
...ministra průmyslu obchodu Denisem Manturovem. Na post místopředsedy vlády. mluvčí 1, -------------------- Michal Romancov,
politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré dopoledne přeju. mluvčí 8, ---------------
----- Dobrý. Jiří VÁCLAVEK, moderátor...

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 12:09 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:10 Živé vysílání , AVE: 13 354 605,00 Kč , GRP: 0,91
...3, -------------------- Michal Smetana, výzkumný pracovník a taky pedagog katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré poledne, přeju
den. Včera tady Rusko zaútočilo na město nechci a dnes ráno útok...

Volba britského premiéra. Bude to těsné, předpovídá politolog URL
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https://www.kurzy.cz/zpravy/661520-nejvetsi-rizika-nejen-pro-cesky-byznys-pro-druhe-pololeti-roku-2022/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F661520-nejvetsi-rizika-nejen-pro-cesky-byznys-pro-druhe-pololeti-roku-2022%2F
https://denikn.cz/919365/neco-se-deje-misto-odjezdu-na-prazdniny-se-rusti-poslanci-sejdou-k-mimoradnemu-zasedani-co-ma-putin-za-lubem/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F919365%2Fneco-se-deje-misto-odjezdu-na-prazdniny-se-rusti-poslanci-sejdou-k-mimoradnemu-zasedani-co-ma-putin-za-lubem%2F
https://www.mistnikultura.cz/vydejte-se-po-stopach-cisarovny-sisi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mistnikultura.cz%2Fvydejte-se-po-stopach-cisarovny-sisi
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/martin-buchtik-stem-pocitova-chudoba-dopady-zdrazovani-inflace.A220714_164630_ekonomika_alis
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fekonomika%2Fdomaci%2Fmartin-buchtik-stem-pocitova-chudoba-dopady-zdrazovani-inflace.A220714_164630_ekonomika_alis
http://www.newtonmedia.eu/


Volba britského premiéra. Bude to těsné, předpovídá politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 14:58 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...tedy z krize spojené s velkým nárůstem životních nákladů,“ popsal pro Seznam Zprávy situaci Jan Váška z Institutu
mezinárodních studií při FSV  UK . „Zatím jsou kandidáti v tomto ohledu ale velmi skoupí.“ Kromě ekonomické situace, která
britské voliče zajímá nejvíc, by podle politologa mohla být...

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 15:09 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 881 900,00 Kč , GRP: 0,01
...s odborníkem na postsovětský prostor Janem Šírem. Je to odborník z katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a řešit budeme mimořádné zasedání státní dumy. Teď máme
5 minut po čtrnácté hodině, je pátek 15. července. Jindřich...

Odpoledne na Rádiu Z 14:30
RÁDIO , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 15:25 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 358 450,00 Kč , GRP: 0,01
...ruského parlamentu, přestože měli mít ruští poslanci prázdninovou přestávku. Na podrobnosti jsme se ptali odborníka na
postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Šíra. mluvčí 6, -------------------- 1 se tady v prvé řadě
hostů určité kádrové změny a s tím spojené...

Odpoledne na Rádiu Z 15:00
RÁDIO , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 15:53 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 268 000,00 Kč , GRP: 0,01
...ruského parlamentu, přestože měli mít ruští poslanci prázdninovou přestávku. Na podrobnosti jsme se ptali odborníka na
postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Šíra. mluvčí 2, -------------------- 1 se tady v prvé řadě
jo, určité kádrové, změny, romští spojené...

Kam jít v létě na pivo v Praze? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: heyfomo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 17:13 , Celková návštěvnost: 135 872 , RU /
měsíc: 87 302 , RU / den: 7 634 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,08
...na letní večer v menší partě. Nachází se totiž hned vedle řeky a atmosféra mu rozhodně nechybí. Čapadlo najdeš v podstatě
pod Hollarem neboli Fakultou  sociálních  věd  UK . Na netradičním prostoru najdeš rozmístěné židličky se stolky, které
nabízejí výhled přímo na Pražský hrad. V Čapadle se mísí...

Love story Ivany a Donalda
TV , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 22:20 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 1 100 528,00 Kč , GRP: 5,92
...na to, jak vypadal každodenní život ve hvězdných osmdesátých letech, kdy pronikla i do Donalda obchodního impéria. Jiří
PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  -------------------- Asi je nesporné, že se v podnikání vyzala, že měla, lidově jak se říká,
čuch na to, co bude úspěšné. Jakub ČERNÝ, redaktor...

Dvacetiletá prvňačka mezi deváťačkami. Jak českou naději donutili k chůzi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.07.2022 , Zdroj: sport.iDNES.cz , Autor: Stanislav Kučera , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.07.2022 03:02 , Celková
návštěvnost: 269 580 , RU / měsíc: 1 184 379 , RU / den: 227 068 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Atletika , AVE: 99 000,00 Kč , GRP:
2,52 , Návštěvy za měsíc: 74 100 000
... Kromě fištrónského a rychlého kolébání se po dlouhých tratích Martínková také navštěvuje obor teritoriální studia na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Věnujeme se mezinárodním vztahům a diplomacii,“ přibližuje. „Jinak mám
koníčky samé sporty, nejsem moc...

Živé vysílání 08:30
TV , Datum: 16.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.07.2022 09:23 , Sledovanost pořadu: 90 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 08:30 Živé vysílání , AVE: 18 175 500,00 Kč , GRP: 1,01
...to a teď nemluvím jenom armádě. Teď mluvím i od například o průmyslem potenciál jednotlivých zemí. Jan KOFROŇ, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Dává smysl, takže ty počty profesionálních vojáků někde
pod 30 000, protože samozřejmě začne docházet k...

Úkol Evropa: Série debat Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 00:14 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...která během prvního českého předsednictví zastávala post velvyslankyně ČR při Evropské unii. Společně se studentem
Mezinárodních studií z FSV  UK  budou hodnotit, jak si tehdejší vláda Mirka Topolánka vedla a jaká poučení si bere vláda
současná. „Vědecká komunita nežije ve vakuu a problémy jako je...

Úkol Evropa: Osladili jsme to Evropě? URL
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-volba-britskeho-premiera-bude-to-tesne-predpovida-politolog-208977
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-volba-britskeho-premiera-bude-to-tesne-predpovida-politolog-208977
https://heyfomo.cz/kam-jit-v-lete-na-pivo-v-praze
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fheyfomo.cz%2Fkam-jit-v-lete-na-pivo-v-praze
https://www.idnes.cz/sport/atletika/eliska-martinkova-chuze-ms-eugene-nadeje-ohlas-pribeh.A220716_012032_atletika_ikuc
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fsport%2Fatletika%2Feliska-martinkova-chuze-ms-eugene-nadeje-ohlas-pribeh.A220716_012032_atletika_ikuc
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/ukol-evropa-serie-debat-univerzity-karlovy-v-kampusu-hybernska
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fz-domova%2Fz-domova%2Fukol-evropa-serie-debat-univerzity-karlovy-v-kampusu-hybernska
http://www.newtonmedia.eu/


Úkol Evropa: Osladili jsme to Evropě? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 00:14 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Akce , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
...evropské záležitosti a absolvent Univerzity Karlovy Mikuláš Bek, bývalá velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová a studentka
evropských studií na FSV  UK  Adéla Chamrádová. Kdy: pondělí 25. 7. 2022 - od 18.00 hod. Kde: Hybernská 4, Praha 1,
Kampus Hybernská, 3. patro budovy A (Prostory Hyb4City),...

Tipy k poslechu rádia - Hodinový hoteliér URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: nekultura.cz , Autor: Miroslav Ponomarev , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 10:38 , RU / měsíc:
149 157 , RU / den: 11 235 , Vydavatel: Nekultura.cz s.r.o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,12
...o politickém marketingu mluvila v podcastu Čekání na prezidenta jako speciální host Denisa Hejlová, vedoucí katedry
Marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Debatovali také filosofka Tereza Matějčková,
komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček a Jan Pokorný. Vysílá...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 14:52 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 19 422 810,00 Kč , GRP: 0,92
...vláda bývalého prezidenta Donalda Trumpa. mluvčí 9, -------------------- Amerikanista Jiří Pondělíček z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve studiu ČT24, dobrý den. Daniel TAKÁČ, moderátor --------------------
Dobré odpoledne. Kritiky celá řada má proti...

FSV UK  X CIRAA: Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: markething.cz , Autor: Barbora Márová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 19:11 , RU / měsíc:
52 202 , RU / den: 3 932 , Vydavatel: Markething.cz , Země: Česko , Rubrika: Komunikace, Public Relations, Výzkumy , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,04
...mohou vyplynout z plánovaných kroků EU vedoucí k legislativní ochraně spotřebitele. I proto CIRA Advisory iniciovala
spolupráci se studenty z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , aby společně vytvořili Manuál komunikace udržitelnosti
bez greenwashingu (ke stažení zde). Cílem je pomoci firmám...

Svodka
TISK , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 4 , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 00:17 ,
Čtenost: 35 635 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy , AVE: 21 977,45 Kč , GRP: 0,40
...projekty pak odstartuje 23. září. Lego na podzim otevře první značkovou prodejnu v Česku. Obchod v OC Chodov nabídne
takzavný retailtainment. FSV  UK  a CIRA Advisory vydaly Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu. Praktický
návod na postup při komunikaci udržitelných projektů má...

Fakulta  sociálních  věd  UK  společně s CIRA Advisory vytvořila Manuál komunikace udržitelnosti bez
greenwashingu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: enviweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 00:51 , Celková návštěvnost: 66 090 , RU /
měsíc: 74 572 , RU / den: 5 617 , Vydavatel: EnviWeb s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,06 , Návštěvy za měsíc: 33 000
...se zorientovat v tématu udržitelnosti je ale často pro marketingové oddělení složité a greenwashingu se tak firmy mohou
dopouštět i nezáměrně. Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory proto představují praktický
návod na to, jak postupovat při komunikaci udržitelných...

Případ poděbradského starosty: Rasismus jako „velká sranda“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lenka Kabrhelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 06:15 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Podcast 5:59, Podcasty,
Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...došlo, co vlastně říká,“ komentuje výroky poděbradského starosty Jaroslava Červinky (STAN) politolog se zaměřením na
politický extremismus z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Charvát. Výroky podobné tomu, kterého se dopustil
starosta Červinka, slýchají podle Jana Charváta čeští Romové...

Zahrajte si o oblíbená místa císařovny Sisi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 10:33 , RU / den: 5 000 ,
Vydavatel: klubknihomolu.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...pojišťovací společnosti. (str. 13) O autorce JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M. vystudovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze  a rovněž Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  (obor německá a rakouská studia).
Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se...

Odpoledne na Rádiu Z 13:00
RÁDIO , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 15:29 , Poslechovost pořadu: 2 519 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 13:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 153 250,00 Kč , GRP: 0,03
...rádia zet, tak například ředitelkám Lékařů bez hranic bude naším hostem základ ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přivítám Karla svobodu. Promluvit o tom, že ruský prezident
Vladimir Putin je návštěvě v Íránu v dalších...

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
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https://vedavyzkum.cz/akce/akce/ukol-evropa-osladili-jsme-to-evrope
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fakce%2Fakce%2Fukol-evropa-osladili-jsme-to-evrope
http://www.nekultura.cz/rozhlasova-tvorba/tipy-k-poslechu-radia-hodinovy-hotelier.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nekultura.cz%2Frozhlasova-tvorba%2Ftipy-k-poslechu-radia-hodinovy-hotelier.html
https://markething.cz/fsv-uk-x-ciraa-manual-komunikace-udrzitelnosti-bez-greenwashingu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmarkething.cz%2Ffsv-uk-x-ciraa-manual-komunikace-udrzitelnosti-bez-greenwashingu
https://www.enviweb.cz/122438
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.enviweb.cz%2F122438
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-5-59-pripad-podebradskeho-starosty-rasismus-jako-velka-sranda-208873
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Faudio-podcast-5-59-pripad-podebradskeho-starosty-rasismus-jako-velka-sranda-208873
http://www.klubknihomolu.cz/172201/zahrajte-si-o-oblibena-mista-cisarovny-sisi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.klubknihomolu.cz%2F172201%2Fzahrajte-si-o-oblibena-mista-cisarovny-sisi%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 15:40 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 837 350,00 Kč , GRP: 0,01
...zahraniční cestu od února. No, a tak se spojíme s Karlem svobodou z katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A zeptáme se ho, zdali třeba právě tahle cesta může
signalizovat plánování nějaké spolupráce s blízkovýchodními...

Pointa N: Kdo by chtěl číst v novinách, že ho mají zastřelit? Starosta zabodl další rasistickou jehlu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Štěpán Vojtěch , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 19:36 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...uprchlicemi, které tehdy přebývaly v parku u hlavního nádraží. Podobná vyjádření přitom zdaleka nejsou neškodná. Jak
vysvětluje politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Charvát, nejde o ojedinělé výroky, které lze jen tak
odbýt. Problémem je, že verbálních útoků je veliké množství...

Odborník na extremismus: Pod rasismem se skrývá strach o to, jak chápeme svět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lenka Kabrhelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 22:15 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Život v Česku, Domácí,
Rozhovory, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...je ten problém. To, že nám přijde, že se vůbec nic neděje,“ říká pro podcast 5:59 Jan Charvát, politolog se zaměřením na
politický extremismus z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Projevy rasismu proti Romům jsou přitom podle něj nejen
v Česku dlouhodobě běžné. Je to i díky tomu, že jde o...

Jan Tesárek: Přemýšlejme o vědě důkladněji URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.07.2022 00:21 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...jeho současném vědeckém zájmu. Není mu ještě ani třicet let, ale od 1. května už je šéfredaktorem. Jan Tesárek, jenž
vystudoval sociologii na Fakultě  sociálních  věd  UK , vede respektovaný portál Vědavýzkum.cz, se kterým magazín Forum
dlouhodobě spolupracuje. „Hlavním cílem našeho portálu není jen...

Speciál #FSVUK, Alice Němcová Tejkalová a Daniela Tollingerová
Podcast , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.07.2022 06:57 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 06:40 De Facto FSV UK
Už rok pro vás tvoříme, vymýšlíme a natáčíme podcast De Facto. I proto je tato epizoda speciálem - ty, které se většinou ptají,
jsou tentokrát hosty. U mikrofonu sedí moderátorky podcastu De Facto Alice Němcová Tejkalová a Daniela Tollingerová.

První Putinova cesta mimo postsovětský prostor
TV , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 00:53 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 266 880,00 Kč , GRP: 0,73
...Švédska a Finska svoji agendu nějakým způsobem vylepšit. Jakub SZÁNTÓ, moderátor -------------------- Hostem Horizontu byl
Michal Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky. Michael ROMANCOV, politický geograf -------------------
- Já děkuji za pozváni a přeji hezký večer....

Vyhodnocení výsledků diagnostických průzkumů a přepočtů železničních předpjatých mostů
TISK , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: Silnice a železnice , Strana: 71 , Autor: Ing. Tomáš Dejmek, Ing. Filip Kramoliš, prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph. D., Ing.
Petr Komanec Ing. Miroslav Teichman , Vytištěno: 4 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 02:23 , Vydavatel: Bauer Media, v.o.s.
, Země: Česko , Rubrika: Mosty , AVE: 125 805,71 Kč
Předmětem příspěvku je prezentovat vyhodnocení výsledků projektu „Diagnostika a statické posouzení železničních mostů s
předpjatou nosnou konstrukcí“, zpracovaného pro Správu železnic s. o. Tento projekt byl rozdělen na 2 etapy, nejprve bylo
hodnoceno 34 a následně 29 mostů. Na řešení projektu se po...

Kdo se dívá na jih od Haliče?
TISK , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: A2 , Strana: 20 , Autor: olga pavlova , Vytištěno: 8 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 02:23 ,
Čtenost: 23 641 , Vydavatel: Společnost Kulturní týdeník A2, s. r. o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 50 723,67 Kč , GRP: 0,26
Stereotypy, a především ty negativní, fungují jako zjednodušení něčeho, čemu se nesnažíme porozumět. O zplošťování bohaté
kultury, záměrně přestřelených klišé či o tom, jak Češi vnímají balkánské země a Balkánci Čechy, jsme hovořili s historikem a
balkanistou Františkem Šístkem. Čechy na Balkáně při...

Hon za podpisy nevyšel
TISK , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Matěj Nejedlý , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 20.07.2022 02:23 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 198 151,22 Kč , GRP: 4,88
...Praha sobě. Vystupovat ale i nadále budou pod zkratkou Praha sobě. Podle politologa Petra Jüptnera, ředitele Institutu
politologických studií FSV  UK , je tato transformace strany neobvyklým krokem. „Petiční stánky měli zřejmě i proto, aby se
zviditelnili,“ myslí si Jüptner a dodává, že podpisy byly...

Národní muzeum není jen kulisou dějinných zvratů, jeho proměny nabízejí i vlastní výklad české historie URL
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https://denikn.cz/922126/pointa-n-kdo-by-chtel-cist-v-novinach-ze-ho-maji-zastrelit-starosta-zabodl-dalsi-rasistickou-jehlu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F922126%2Fpointa-n-kdo-by-chtel-cist-v-novinach-ze-ho-maji-zastrelit-starosta-zabodl-dalsi-rasistickou-jehlu%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-odbornik-na-extremismus-pod-rasismem-se-skryva-strach-o-to-jak-chapeme-svet-209145
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-zivot-v-cesku-odbornik-na-extremismus-pod-rasismem-se-skryva-strach-o-to-jak-chapeme-svet-209145
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/jan-tesarek-premyslejme-o-vede-dukladneji
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fz-domova%2Fz-domova%2Fjan-tesarek-premyslejme-o-vede-dukladneji
http://www.newtonmedia.eu/


Národní muzeum není jen kulisou dějinných zvratů, jeho proměny nabízejí i vlastní výklad české historie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 06:56 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...Masaryk, Parléř, Dientzenhofer a další, pak Nejedlého s Fučíkem opět vystřídal Masaryk. Martin Groman je publicista a
historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Michal Stehlík je historik a slovakista.
Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem....

Spojenectví Česka a Tchaj-wanu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: vystrcil.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 11:18 , RU / měsíc: 52 , RU / den: 3 , Vydavatel:
RNDr. Miloš Vystrčil , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,00
...republikou, že to bude mít nějaký devastující efekt na českou politiku. My jsme v Asociaci pro mezinárodní otázky s kolegou
Vilémem Semerákem z Fakulty  sociálních  věd  spočítali, že ty údajně devastující dopady budou mít maximálně velikost
jednoho procenta HDP. Takže myslím si, že často ta česká...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 12:31 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 18 762 480,00 Kč , GRP: 0,91
...další balík vojenské pomoci. mluvčí 2, -------------------- Aut tématu zůstaneme, zdravím Karla svobodu z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký den. mluvčí 1, -------------------- Den. Izabela
NIEPŘEJOVÁ, moderátorka -------------------- Pojďme možná...

Západ a jih Evropy se dál utápějí ve vlně mimořádných veder
RÁDIO , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 15:03 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 224 976,00 Kč , GRP: 2,01
...z Katedry urbanismu a územního plánování fakulty stavební ČVUT. Dobrý den. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Tomáš PAVLÍČEK, moderátor -------------------- Server Politico v
souvislosti s nynějšími vedry poznamenává, že města...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 17:59 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 21 722 580,00 Kč , GRP: 1,05
...své síly. Na západ od Dněpru, včetně města First on. Podrobnosti o situaci na Ukrajině teď s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. Dobrý den. Já s dovolením začnu
dnešní prohlášení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova....

Jednota Evropy v pomoci Ukrajině
TV , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 01:51 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 900 014,00 Kč , GRP: 0,75
...Lukáš Mathé, Česká televize. Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka -------------------- A já už zdravím Michaela Romancova,
politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký večer. Michael ROMANCOV, politický geograf,
Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  --------------------...

on the radar
TISK , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: Cosmopolitan , Strana: 14 , Autor: MARTIN VÁŠA , Vytištěno: 40 485 , Prodáno: 20 227 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 21.07.2022 01:59 , Čtenost: 148 463 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , AVE: 1 090 621,33 Kč , GRP: 1,65
...sport za hudbu, média a nekončící povídání v rádiu. Vojtěch se v médiích pohybuje od roku 2013. Vystudoval žurnalistiku a
mediální studia na FSV  UK . Své texty publikoval v řadě tuzemských magazínů a podílel se na knize Vladimira 518
Architektura 58-59. Je DJ pražského Radia 1, kde zároveň...

Vypuzený starosta vrací úder STAN
TISK , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: Tomáš Lánský , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 21.07.2022 02:19 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 265 004,44 Kč , GRP: 4,88
...fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vtip na adresu Romů Červinkovi neuškodí ani podle Josefa Mlejnka z
Katedry politologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Tyhle vtípky patří ke koloritu komunální politiky, navíc se
takhle běžně vtipkuje v celých Čechách. Nevyplývá z...

Výroční zpráva ÚMV za rok 2021 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: iir.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 09:53 , RU / den: 25 000 , Vydavatel: iir.cz , Země:
Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,28
...a médií za účelem zkvalitňování procesu tvorby veřejné politiky v nově zahájeném projektu TA ČR ÉTA (CURIE),
realizovaném ve spolupráci s Fakultou  sociálních  věd  UK  a společností McCann. Spolu se zahraničními partnery jsme také
podali úspěšnou přihlášku mezinárodního projektu RECLAIM podpořeného v...

Živé vysílání 10:00
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https://denikn.cz/923157/narodni-muzeum-neni-jen-kulisou-dejinnych-zvratu-jeho-promeny-nabizeji-i-vlastni-vyklad-ceske-historie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F923157%2Fnarodni-muzeum-neni-jen-kulisou-dejinnych-zvratu-jeho-promeny-nabizeji-i-vlastni-vyklad-ceske-historie%2F
https://www.vystrcil.cz/web/clanky/media/spojenectvi-ceska-a-tchaj-wanu-p19324/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.vystrcil.cz%2Fweb%2Fclanky%2Fmedia%2Fspojenectvi-ceska-a-tchaj-wanu-p19324%2F
https://www.iir.cz/vyrocni-zprava-umv-za-rok-2021
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.iir.cz%2Fvyrocni-zprava-umv-za-rok-2021
http://www.newtonmedia.eu/


Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 11:12 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 18 227 385,00 Kč , GRP: 0,83
...Ukrajiny ještě zůstaneme. Ve studiu vítám Michala smetanu výzkumného pracovníka katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký den. Dobrý den.
Já bych chtěl začít tím, co dnes ráno objevilo v médiích...

Denisa Hejlová: Školství, zdravotnictví i vláda. Místo komunikace vládne komunikační chaos URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 11:43 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...česká vláda, i to, jak bojovat s dezinformacemi. Výzkum, který na výzvu ministerstva školství provedla Katedra marketingové
komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , probíhal dva roky. Zaměřen byl nejenom na oblast školství,
ale na celou širší oblast vzdělávání. Zahrnuty byly...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 12:30 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 19 092 645,00 Kč , GRP: 0,91
...Bude to naše téma i pro následující minuty. Ve vysílání zdravím Jana váš vkus katedry evropských studií institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 1, -------------------- Dobrý den. Tak.
mluvčí 3, -------------------- Můžeme upřesnit, jaký...

„Nudný vs. bláznivá.“ Nového britského premiéra určí i vztah k tomu starému URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 15:48 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...byl poměrně těsný; Sunak získal 137 hlasů, Trussová 113 a Mordauntová 105. Jak pro Seznam Zprávy již dříve předpověděl
politolog Jan Váška z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , těsnější než obvykle by mohlo být i samotné finální
hlasování. „(Souboj mezi Sunakem a Trussovou) bude velice...

Dějiny lidí: pestrost světových kultur
TV , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 31 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 00:02 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 2 070 207,00 Kč , GRP: 9,95
...I proto je třeba mít na paměti, odkud se na cizí kultury díváme a že pohled Evropana může mít své limity. Martin SOUKUP,
antropolog, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Nám to vlastně umožňuje tak trochu ta knížka, jako
kdyby procestovat svět. A cestování nás učí...

Starostové jedou na sněm po aférách s touhou po změně. Rakušana ale chtějí v čele dál URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Radek Bartoníček, Barbora Doubravová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022
05:41 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí ,
AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...kdokoliv tajil informace o svém majetku," tvrdí nyní Rakušan s tím, že o podezření měl jen náznaky, ale žádné důkazy.
Politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ale prohlašuje, že by měl Rakušan předsednický post
opustit. "Jeho obhajoba je sporná. Můžeme mu namítnout, že...

Přepis: Jak to vidí Denisa Hejlová – 21. července 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 09:30 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa
Hejlová. Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes docentka Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a Public relations na fakultě  sociálních  věd ...

Změníme vedení a zase nám lidi uvěří, doufají Starostové. Restart poškozené značky je ale práce na roky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Leinert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 10:08 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy
za měsíc: 3 900 000
...vůbec podaří, bude těžký a bude trvat dlouho. „Firmy v podobné situaci často mění název i logo,“ hodnotí situaci STAN
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Je otázkou, zda STAN najde nové lidi a zda se mu
podaří ideová profilace. Už si nevystačí s tím, že je to fajn...

Sankce namířené na ruské špičky zůstaly na půl cesty. ‚Elita se semkla kolem Putina,‘ míní odborník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 10:40 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,59
...například odborník na Rusko Pavel Havlíček. Podle jiného experta na Rusko a postsovětský prostor Karla Svobody z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  měli ruští podnikatelé a politici zasažení sankcemi dvě možnosti. Buď sankce skousnout, anebo
se vzbouřit. V tom případě by je ale čekaly velké...
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http://dvojka.rozhlas.cz/denisa-hejlova-skolstvi-zdravotnictvi-i-vlada-misto-komunikace-vladne-8792215
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fdenisa-hejlova-skolstvi-zdravotnictvi-i-vlada-misto-komunikace-vladne-8792215
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-nudny-vs-blazniva-noveho-britskeho-premiera-urci-i-vztah-k-tomu-staremu-209485
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-nudny-vs-blazniva-noveho-britskeho-premiera-urci-i-vztah-k-tomu-staremu-209485
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/starostove-snem-po-aferach/r~d877727207f211ed8b4e0cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fstarostove-snem-po-aferach%2Fr%7Ed877727207f211ed8b4e0cc47ab5f122%2F
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-denisa-hejlova-21-cervence-2022-8792929
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-denisa-hejlova-21-cervence-2022-8792929
https://domaci.hn.cz/c1-67095930-zmenime-vedeni-a-zase-nam-lidi-uveri-doufaji-starostove-restart-poskozene-znacky-je-ale-prace-na-roky
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdomaci.hn.cz%2Fc1-67095930-zmenime-vedeni-a-zase-nam-lidi-uveri-doufaji-starostove-restart-poskozene-znacky-je-ale-prace-na-roky
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/sankce-ruske-elity-propagandiste-oligarchove-rusko-moskva_2207220615_jgr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fsankce-ruske-elity-propagandiste-oligarchove-rusko-moskva_2207220615_jgr
http://www.newtonmedia.eu/


Změníme vedení a zase nám lidi uvěří, doufají Starostové. Restart poškozené značky je ale práce na roky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Leinert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 10:40 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy
za měsíc: 3 900 000
...vůbec podaří, bude těžký a bude trvat dlouho. „Firmy v podobné situaci často mění název i logo,“ hodnotí situaci STAN
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Je otázkou, zda STAN najde nové lidi a zda se mu
podaří ideová profilace. Už si nevystačí s tím, že je to fajn...

Denisa Hejlová: Podle výzkumu komunikace ve školství tu je pořád duch habsburského systému URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 11:09 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...ještě prozradí, jak komunikuje česká vláda, i to, jak bojovat s dezinformacemi. Výzkum prováděla dva roky Katedra
marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  na výzvu ministerstva školství. Zaměřený byl na
celou širší oblast vzdělávání: na mateřské, základní i střední...

Donald Trump 6. ledna loňského roku celé hodiny sledoval v přímém přenosu útok na americký Kapitol
RÁDIO , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 13:30 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 209 280,00 Kč , GRP: 2,01
...z nichž více než 325 se dosud přiznalo k vině. Naším hostem je Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. ...

Studio ČT24 13:30
TV , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 14:43 , Sledovanost pořadu: 133 636 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 13:33 Studio ČT24 , AVE: 21 640 608,00 Kč , GRP: 1,48
...nepokojů zelenou. A pojďme okomentovat s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. Dobré odpoledne. Tak pojďme,
prosím, zasadit závažnost těch nových tvrzení do kontextu...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 15:18 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 17 498 745,00 Kč , GRP: 0,92
...podporu od všech krajských organizací starostu. Zbytek užšího vedení se ale z velké části změní. To už je téma pro Josefa
Mlejnka politologa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den. mluvčí 5, -------------------- Dobré odpoledne.
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka --------------------...

KONTEXT: Bratrovražedná show jde do finále. Británie hledá premiéra URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 16:29 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...němu z vlivných kruhů kolem Johnsona namířena silná kampaň,“ říká odborník na britskou politiku, který přednáší na Katedře
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Sunak má podle něj jedinou šanci, jak dostat skeptické straníky na svou
stranu: přesvědčit je, že konzervativci by pod jeho...

KONTEXT: Bratrovražedná show jde do finále. Británie hledá premiéra URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 17:53 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...němu z vlivných kruhů kolem Johnsona namířena silná kampaň,“ říká odborník na britskou politiku, který přednáší na Katedře
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Sunak má podle něj jedinou šanci, jak dostat skeptické straníky na svou
stranu: přesvědčit je, že konzervativci by pod jeho...

Na nočním stolku
TISK , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 2 , Autor: LKH , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 23.07.2022 01:49 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - relax , AVE: 35 164,00 Kč , GRP: 1,69
...KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ (proděkanka Fakulty  sociálních  věd  UK ). Věnuje se analýze veřejné komunikace a také tomu, jak
srozumitelně a efektivně komunikovat vědu a vědecká témata. CO PRÁVĚ ČTU? Kromě Zahrady Jiřího Trnky, která časem
stále zraje, a Bratrů Lví srdce od Astrid Lindgrenové a na vyžádání...

Ruské ekonomice kvůli západním sankcím hrozí kolaps. Jde o postupné sklouzávání, náraz nenastane URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 09:47 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,59
...symptomatickým příkladem toho, jak se Moskva snaží se zpřetrháním vztahů se Západem vyrovnat. Expert na Rusko z
Institutu mezinárodních studií FSV  UK  Karel Svoboda konkrétně zmiňuje ruskou náhražku fast foodu McDonald’s. „Chutně a
tečka se potýká i s problémy veskrze praktickými. McDonald‘s...

Živé vysílání 14:00
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https://domaci.hn.cz/c1-67095930-zmenime-vedeni-a-zase-nam-lidi-uveri-doufaji-starostove-restart-poskozene-znacky-je-ale-prace-na-roky
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdomaci.hn.cz%2Fc1-67095930-zmenime-vedeni-a-zase-nam-lidi-uveri-doufaji-starostove-restart-poskozene-znacky-je-ale-prace-na-roky
http://dvojka.rozhlas.cz/denisa-hejlova-podle-vyzkumu-komunikace-ve-skolstvi-tu-je-porad-duch-8792215
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fdenisa-hejlova-podle-vyzkumu-komunikace-ve-skolstvi-tu-je-porad-duch-8792215
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/velka-britanie-rishi-sunak-liz-trussova-konzervativni-strana-podcast.A220722_140118_zahranicni_aha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fvelka-britanie-rishi-sunak-liz-trussova-konzervativni-strana-podcast.A220722_140118_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/velka-britanie-rishi-sunak-liz-trussova-konzervativni-strana-podcast.A220722_140118_zahranicni_aha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fvelka-britanie-rishi-sunak-liz-trussova-konzervativni-strana-podcast.A220722_140118_zahranicni_aha
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/zapadni-sankce-rusko-ruska-ekonomika-kolaps-putin-valka-na-ukrajine_2207230500_jgr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fzapadni-sankce-rusko-ruska-ekonomika-kolaps-putin-valka-na-ukrajine_2207230500_jgr
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Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 15:22 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 18 830 790,00 Kč , GRP: 0,92
...dodávky obnovené v původním termínu. Naším dalším hostem je Vladimír handl z katedry německých rakouských studií
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den přeju. mluvčí 6, -------------------- Dobrý
den. mluvčí 1, -------------------- Do jaké míry ta...

Sněm STAN: Rakušan ustál kauzu Hlubuček! Obhájil křeslo, záda mu bude krýt Vlček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: ČTK,Mii,simao , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 19:06 , Celková návštěvnost:
38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Politika , AVE: 59 000,00 Kč
, GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...po všech kauzách běh na dlouhou trať. Obměna vedení je podle nich jen jedním z dílčích kroků k jejímu znovunabytí.
Politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má hradecký sněm za úspěch stávajícího předsedy
Rakušana. „Nejen kvůli silnému mandátu, který na sněmu získal, ale...

Zelenského úsilí a pomluvy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: iportal24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 20:32 , RU / měsíc: 35 167 , RU / den: 2 142 ,
Vydavatel: POR-TA-NEWS s.r.o , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,02
...a byl prvním šéfredaktorem webových stránek, jak jsem si přečetl, »Kasperov.ru«, které byly nepokrytě v opozici k Putinovi.
Dnes prý působí v Praze  na Fakultě  sociálních  věd . Takže zřejmě »Nezygar« nepatří mezi putinovský sdělovací kanál.
Zmíněná informace, která se ke mně dostala, by tedy měla...

Rakušan obhájil post předsedy STAN, voličům se omluvil za kauzy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 22:10 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53 , Návštěvy za
měsíc: 1 300 000
...jak ji dnes provedl mimořádný sněm v Hradci Králové, je podle nich jen jedním z dílčích kroků k jejímu znovunabytí. Politolog
Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má hradecký sněm za úspěch stávajícího předsedy Víta
Rakušana. "Nejen kvůli silnému mandátu, který na sněmu...

Dresy pro novou sezonu: zlatá Chelsea, růžový Arsenal a sexy hit Benátek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: isport.cz , Autor: iSport.cz,vfo , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 22:22 , RU / měsíc: 6 711 825 ,
RU / den: 505 558 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 5,62 , Návštěvy za měsíc:
22 800 000
...Leipzig Oficiální venkovní dres Lipska pro sezonu 2022/23 Twitter.com / RB Leipzig Oficiální třetí dres Lipska pro sezonu
2022/23 Twitter.com / 1. FSV  Mainz 05 Oficiální domácí dres Mohuči pro sezonu 2022/23 Twitter.com / FC Schalke 04
Oficiální domácí dres Schalke pro sezonu 2022/23 Twitter.com /...

Rakušan: Měl jsem dvě možnosti. Jednou z nich bylo všeho nechat a vzpomínat na dobré časy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 22:22 , Celková návštěvnost:
913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
...primátora Petra Hlubučka, bude podle politologů náročná. „Je samozřejmě otázkou, zda voličům obměna stačí,“ uvažoval pro
ČTK Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Domnívá se, že STAN pro trvalé zakotvení v celostátní
politice potřebuje silnější ideové vymezení. Jeho kolega...

Strategická suverenita EU: Přichází svět bez pravidel. (Nejen) byznys se musí připravit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: investicniweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 07:15 , Celková návštěvnost: 215 760 , RU /
měsíc: 44 740 , RU / den: 3 370 , Vydavatel: investicniweb.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,04
...větší jistotu". Téma v debatě na platformě Alter Eko pod moderátorskou taktovkou Romana Chlupatého rozebrali politický
geograf Michael Romancov ( FSV  UK ), Mikuláš Pýcha (EGAP) a Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a dopravy). ...

Rakušan zůstal šéfem STAN. Co na to voliči? Politologové promlouvají URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: čtk , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 07:24 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc:
6 500 000
...včera provedl mimořádný sněm v Hradci Králové, je podle politologů jen jedním z dílčích kroků k jejímu znovunabytí. Politolog
Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má hradecký sněm za úspěch stávajícího předsedy Víta
Rakušana. „Nejen kvůli silnému mandátu, který na sněmu...

Vratislav Maňák: Matróna URL
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https://www.blesk.cz/clanek/718290/snem-stan-rakusan-ustal-kauzu-hlubucek-obhajil-kreslo-zada-mu-bude-kryt-vlcek
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F718290%2Fsnem-stan-rakusan-ustal-kauzu-hlubucek-obhajil-kreslo-zada-mu-bude-kryt-vlcek
https://www.iportal24.cz/nazory/zelenskeho-usili-a-pomluvy/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.iportal24.cz%2Fnazory%2Fzelenskeho-usili-a-pomluvy%2F
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/rakusan-obhajuje-post-predsedy-stan-chce-nastartovat-obnovu-duvery.0a51b3b7/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Feurozpravy.cz%2Fdomaci%2Fpolitika%2Frakusan-obhajuje-post-predsedy-stan-chce-nastartovat-obnovu-duvery.0a51b3b7%2F
https://isport.blesk.cz/clanek/415129/dresy-pro-novou-sezonu-zlata-chelsea-ruzovy-arsenal-a-sexy-hit-benatek
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fisport.blesk.cz%2Fclanek%2F415129%2Fdresy-pro-novou-sezonu-zlata-chelsea-ruzovy-arsenal-a-sexy-hit-benatek
https://cnn.iprima.cz/rakusan-mel-jsem-dve-moznosti-jednou-z-nich-bylo-vseho-nechat-a-vzpominat-na-dobre-casy-113738
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcnn.iprima.cz%2Frakusan-mel-jsem-dve-moznosti-jednou-z-nich-bylo-vseho-nechat-a-vzpominat-na-dobre-casy-113738
https://www.investicniweb.cz/videoteka/strategicka-suverenita-eu-prichazi-svet-bez-pravidel-nejen-byznys-se-musi-pripravit
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.investicniweb.cz%2Fvideoteka%2Fstrategicka-suverenita-eu-prichazi-svet-bez-pravidel-nejen-byznys-se-musi-pripravit
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rakusan-zustal-sefem-STAN-Co-na-to-volici-Politologove-promlouvaji-709400
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FRakusan-zustal-sefem-STAN-Co-na-to-volici-Politologove-promlouvaji-709400
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Vratislav Maňák: Matróna URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: ČRo - plzen.cz , Autor: Martina Toušková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 10:40 , RU / měsíc:
980 531 , RU / den: 73 857 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Literatura , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,82
...Vratislav Maňák se narodil v roce 1988 v západočeském Stříbře, kde žil až do maturity. Po gymnáziu vystudoval žurnalistiku a
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  UK  v Praze , kde dnes přednáší na Katedře mediálních studií. Jeho prvními
publikovanými texty byly dvě povídky, které někdy v roce...

Zemřel novinář Jan Jůn, pracoval pro Český rozhlas URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Domácí , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 17:25 , Celková návštěvnost:
29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 6,85 ,
Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...níž připravoval rozhlasové pořady a psal články pro popularizační časopis Vesmír. Narodil se 30. června 1945 a vystudoval
žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  UK . Jako redaktor pak pracoval v deníku Svobodné slovo a nakladatelství Avicenum.
Po emigraci do Spojeného království působil v...

Rusko je strůjcem největších uprchlických vln posledních desetiletí, říká politický geograf Romancov URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Vladimír Kroc , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 19:23 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...přesto náporu ruských sil odolává. Pro Radiožurnál komentoval současnou situaci politický geograf a publicista Michael
Romancov, který působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také na Metropolitní univerzitě v Praze. Ruský
ministr zahraničí Sergej Lavrov tento týden oznámil, že Kremlu...

Zemřel novinář Jan Jůn. Britskému hlasu Českého rozhlasu bylo 77 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: FORUM 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 19:49 , Celková návštěvnost:
4 170 000 , RU / měsíc: 1 130 356 , RU / den: 115 248 , Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,28 ,
Návštěvy za měsíc: 5 000 000
...dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu v Londýně a působil jako redaktor vysílání Svobodná Evropa. Jan Jůn se
narodil 30. července 1945 v Praze . Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Působil jako
redaktor deníku Svobodné slovo a pracoval v nakladatelství...

Zemřel Jan Jůn, dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně. Bylo mu 77 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Lucie Pávová, Jana Stuláková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 10:55 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...společného vysílání s Českým rozhlasem 6. Poté se stal londýnským korespondentem obou stanic. Jan Jůn se narodil v roce
1945 a vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Kromě dlouhodobé spolupráce s Českým
rozhlasem a českým vysíláním Rádia Svobodná Evropa působil i v...

 

Práce v redakci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: alik.idnes.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 04:29 , RU / den: 7 500 , AVE: 7 500,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,08
Po jedné mé výměně názorů v redakční rozpravě pod článkem mě napadla otázka: Jaká je vlastně náplň práce redaktora? Co
všechno musí umět a zvládnout? Kolik článků mu projde pod rukou? V tomto článku zkusím najít odpovědi na otázky, které mi
teď prolétly hlavou.

New York Times redakce, © janeb13 
Moje zvědavost aneb chci vědět o svém článku 
Přiznám se, že jsem velký čtenář. Knihy miluju a utíkám k nim, abych kolikrát přišla na jiné myšlenky a nemusela řešit starosti
běžného dne. Kdysi byl můj sen stát se spisovatelem. Časem, jak jsem rostla, jsem došla k závěru, že sen zůstane snem a
budu se držet nohama při zemi. 
Vystudovala jsem obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a zaměstnala se na klientské lince v pojišťovně, kde
jsem přijímala telefonní hovory a pomáhala klientům hlásit pojistné události (škody na majetku, vozidlech či odpovědnostní
škody) a odpovídala na klientské dotazy ohledně pojistných smluv (ověřovala jsem rozsah smlouvy, informace o smlouvě či to,
zda je smlouva zaplacená). Časem jsem přešla z vyřizování telefonátů na vyřizování e-mailových dotazů a chatování s klienty. 
Poté přišla rodičovská dovolená a najednou přede mnou vyvstala otázka – co teď? Jak zaměstnat svůj mozek? A objevila jsem
Alíka. Tvorba článků mě dokáže při dobrém nápadu solidně pohltit a kolikrát svoje mozkové závity pořádně procvičím. Ovšem
vrátily se mi otázky z mládí – co se děje s článkem po tom, co ho napíšu? Za co je redakce odpovědná? Kdo je vlastně
redaktor? A začala jsem trochu pátrat... 
Kdo je redaktor? 
Redaktor je osoba, která odpovídá za kontrolu kvality textu. Jeho úkolem je přečíst si poslaný text – a to i několikrát. Musí
zkontrolovat chyby (docela by mě zajímalo, zda si občas nepřipadají, jako když opravují diktát :-D ). Jde o chyby nejen faktické,
pravopisné, ale i stylistické. Můžeme říct, že redaktor je základním kamenem pro článek. Vytváří jeho finální podobu, která musí
být stoprocentní. Podle zaměření můžeme redaktory rozdělit na: 
šéfredaktor – osoba, která je odpovědná za celý tým redakce, řídí ho a realizuje nápady redaktorů odpovědný redaktor –
pracovník, který pracuje v knižním nakladatelství, je odpovědný za celou přípravu knihy včetně ilustrací, rešerší (rešerše je
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http://plzen.rozhlas.cz/vratislav-manak-matrona-8792269
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplzen.rozhlas.cz%2Fvratislav-manak-matrona-8792269
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-novinar-jan-jun/r~645c64a00b5911ed82b7ac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fzemrel-novinar-jan-jun%2Fr%7E645c64a00b5911ed82b7ac1f6b220ee8%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusky-vpad-na-ukrajinu-zisky-cil-romancov_2207241840_gen
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Frusky-vpad-na-ukrajinu-zisky-cil-romancov_2207241840_gen
https://www.forum24.cz/zemrel-novinar-jan-jun-britskemu-hlasu-ceskeho-rozhlasu-bylo-77-let/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fzemrel-novinar-jan-jun-britskemu-hlasu-ceskeho-rozhlasu-bylo-77-let%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-jun-korespondent-ceskeho-rozhlasu-londyn-svobodna-evropa_2207241630_ula
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fjan-jun-korespondent-ceskeho-rozhlasu-londyn-svobodna-evropa_2207241630_ula
https://www.alik.cz/a/prace-v-redakci
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.alik.cz%2Fa%2Fprace-v-redakci
http://www.newtonmedia.eu/


soupis literatury k vybranému tématu; provést rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje a vybrat literaturu
vhodnou k tématu) a podobně technický redaktor – tento člověk připravuje rukopisy pro tisk po technické stránce
nakladatelský redaktor sportovní redaktor kulturní redaktor hudební redaktor jazykový redaktor ediční redaktor – ten se stará o
konečnou úpravu knihy v rámci jejího vydání 
Co nesmí redaktorovi chybět? 
Samozřejmě záleží na tom, o jakého redaktora jde. Budu se snažit zde přiblížit opravdu ty důležité vlastnosti, které podle mého
názoru nesmí redaktorovi chybět. (Vzhledem k tomu, že nejsem redaktor, pokud mi nějaká důležitá informace unikne či bude
chybět, třeba mě redakce Alíka doplní v informačním boxíku.) 
Redaktor musí být někdo, koho bude bavit číst, číst, číst a ještě jednou číst – pod očima mu projde nespočet článků, kterým je
třeba dát perfektní podobu. Velmi důležité (kromě gramatických chyb) je sledovat plynulost, návaznost a smysluplnost
samotného textu. (I mně už se občas povedlo, že jsem se do informací, které jsem vám chtěla sdělit, tak zamotala, že z celého
článku vznikla „slátanina“, která neměla hlavu a patu. Jediné štěstí, že jsem si toho všimla dřív, než jsem odeslala článek ke
schválení. To bych si udělala ostudu. 8-D ) 
Je důležité, aby se redaktor hodně kamarádil s českým jazykem. Nevím, jak to máte vy, když píšete článek, mně samotné se
však stává, že si prostě svých vlastních překlepů či chyb nevšimnu, a to ani když to čtu po několikáté. Další důležitý faktor,
který za mě nesmí chybět (a to u jakékoliv práce s lidmi), je empatie a vzájemná domluva. Vzhledem k tomu, že je vše zde na
Alíkovi (nebo i obecně přes internet) řečeno psanou formou, tak pokud neznáte styl psaní druhé strany, může se leckdy stát,
že se prostě chybně pochopíte, a to je pak nešťastná situace na světě. Pokud se třeba budete někdy v budoucnu ucházet
přímo o práci redaktora, je jasné, že požadavků na vás, jako uchazeče o práci, budou mít víc – najdete je pak přímo v nabídce
pracovního místa. 
Škola publicistiky 
Co mě hodně zaujalo, je Vyšší odborná škola publicistiky. Sídlí v hlavním městě, tedy v Praze. Jde o novinářskou školu, která
má možnosti připravit vás na různé mediální profese. Absolventi této školy pracují na pozicích jako: 
publicisté – lidé, kteří se vyjadřují v novinách či televizi k aktuálním tématům a píší i své vlastní názory reportéři – pracovníci,
kteří vytváří krátké točené spoty nebo-li reportáže – televizní, internetové nebo rozhlasové a vyjadřují se ke konkrétní situaci
moderátoři – průvodci televizním či internetovým pořadem nebo diskuzí tiskoví mluvčí – pracovníci, kteří jsou pověřeni firmou,
organizací či hlavou státu nebo vládou, aby zajišťovali kontakt s televizí, novináři či jinými sdělovacími prostředky marketéři –
lidé, kteří se zabývají marketingem, přičemž marketing je skoro vše, co ovlivňuje trh – leták, reklama v televizi i na internetu a
zkrátka vše, co vás namotivuje chtít nějaké zboží kreativci – připravují kreativní a nápadité reklamní kampaně, vymýšlí reklamní
slogany sportovní novináři komentátoři – komentují různé články na různá témata a vysvětlují je televizní a rozhlasoví redaktoři
střihači – pracovníci, kteří dostanou hotové natočené záběry, poté vybírají záběry, které jsou vhodné, a mažou ty, které jsou
navíc kameramani fotografové produkční – stará se o ekonomickou a organizační stránku celé akce, zajišťuje kompletní
finanční plánování a připravuje rozpočet, následně se stará o bezproblémový průběh celé akce a dohlíží na něj, a to včetně
zajištění likvidace následků a úklidu místa konání akce multimediální producenti atd. 
Škola končí titulem DiS. neboli diplomovaný specialista. Informace o škole najdete v tomto krátkém prezentačním videu: 
Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations (obor, který se věnuje budování image a
zlepšování veřejného vnímání ve prospěch konkrétní osoby nebo konkrétního subjektu; public relations zároveň budují vztahy
osob a firem s vnějším světem) nabízí 7 fakult veřejných a 11 soukromých vysokých škol. Pokud vás tato škola zaujala a
napadla vás otázka, zda je možné mít i titul bakalář nebo magistr, pak můžete mrknout i na tyto školy, které nabízejí
žurnalistiku: 
Masarykova univerzita Brno – Fakulta sociálních studií: Mediální studia a žurnalistika 
Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta: Jazyková a literární kultura 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta: Čeština pro veřejnou komunikaci 
Univerzita Karlova v Praze  – Fakulta  sociálních  věd : Komunikační studia – specializace: Žurnalistika; Mediální studia;
Marketingová komunikace a public relations 
Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta: Žurnalistika; Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve
sdělovacích prostředcích 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace 
Zde je rozhovor se studentkami, které studují institut komunikačních studií a žurnalistiku: 
Jak se stát profesním redaktorem? 
Je potřeba mít cit pro jazyk. Musíte mít v malíčku gramatiku, interpunkci a stylistiku. Tento cit pro jazyk lze získat čtením – nejen
čtením článků či textů, které je třeba opravit, ale i čtením knih. 
Redaktor také píše – upravuje části textů, případně je umazává a dává jim nový kabátek. Je proto vhodné každý den psát
nějaký text – je jedno jaký, ať už třeba nějakou básničku či si psát deník. Pomůže to k tomu, aby si redaktor mohl pak s daným
textem hrát – s frázemi v něm nebo se stylem. 
Rozšiřujte si slovní zásobu. Ta je velmi důležitá, protože se kolikrát může stát, že v psaném textu opakujeme velmi často slova.
Redaktor pak hledá slovo se stejným významem a snaží se ho nahradit. Je dobré občas nahlédnout i do slovníku synonym a
cizích slov, čímž můžete svůj vlastní slovník obohatit. 
Buďte zvědaví. Zvědavost je výborný pomocník – zvědavost po vědění, dozvědět se o světě kolem sebe... Poté vše, co jste
zjistili, můžete dát na papír. Rozšíříte si tím obzory. 
Pak je důležité si ujasnit, jaký druh redakce chcete vykonávat, jakým redaktorem chcete být. A poté se jen podívat po
nabídkách trhu. 
Zde máte krátké video o redakčních pracích v knize: 
Poděkování 
Z mého studování a zajímání se o redaktorskou práci jsem usoudila jedno – být redaktorem není vůbec jednoduché. Proto
bych chtěla naší alíkovské redakci velmi poděkovat za úpravu mých článků, aby byly vydatelné a měly dobrou čtivost. A
omlouvám se za případnou přidělanou práci u chyb, kterých si nevšimnu, projdou v článku a vám se dostanou pod oko.
Zároveň se omlouvám i ze moje občasné neempatické chování. Budu se snažit vám práci co nejvíce ulehčit. 
Odkud jsem čerpala? 
Kdo je redaktor? 
Jak se stát redaktorem? 
Vysoké školy 
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Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Karolína Němcová, Barbora Tachecí , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022
11:57 , Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy z domova , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko ,
GRP: 1,59
Prioritou NATO i po summitu v Madridu stále zůstává ochrana svých členských zemí. A v místech, kde nyní konflikt graduje,
nechává aliance situaci volný průběh, myslí si profesor na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Emil Aslan.

„Očekával jsem, že budou přijaté dvě nové členské země, Švédsko a Finsko, což se stalo. Dále jsem čekal, že se členové
přihlásí k významnému posílení východního křídla – Pobaltí, Polsko a tak dále,“ říká politolog Aslan.

„A zdá se, že to se také bude dít ve významnější míře, než jsem předpokládal. A v neposlední řadě Aliance deklarovala, že
bude podporovat Ukrajinu ve stávající válce s Ruskem,“ popisuje výsledky končícího summitu zemí NATO v Madridu politolog.

NATO se ale i nadále nechce v konfliktu s Ruskem výrazněji angažovat.

„Chce se držet dál, aby předešla eskalaci. Aspoň to tvrdí Jens Stoltenberg a další významní představitelé organizace.
Vycházejme tak z toho, že to bude na členských zemích NATO nebo ostatních zemích, které budou chtít Ukrajinu podpořit,“
vysvětluje.

Z členů v pomoci Ukrajině prý nejvíc pokulhává Německo a Francie.

„Francie se trochu polepšila a polepšuje. U Německa je to asi nejpodivnější. Dá se rozumět tomu, proč Olaf Scholz a jeho
strana mají poněkud specifický vztah k Rusku a k dodávkám zbraní na východní frontu. Ale v tom, co německý kancléř tvrdí, a
v tom, co dělá, vidím největší nesoulad.“

Prohlášení lídrů ze summitu v Madridu může radikálně přispět k ochraně pobaltských států. Podle Aslana mají tyto země velmi
slabou demografii, takže kdyby na ně Rusové zaútočili, není možnost, jak se bránit.

Pomoci by mohl příslib Američanů, kteří posílí svoji fyzickou přítomnost o třicet tisíc vojáků, dvacet tisíc v Polsku a zbytek v
Pobaltí a jinde.

Rostoucí riziko pro Evropu

Největším rizikem pro Evropu je podle něj v tuto chvíli Rusko, ale vzhledem k posilování Číny by to v horizontu třiceti až
padesáti let mohla být ona. NATO by tedy mělo být ostražité, aby neposílilo čínsko-ruskou alianci.

„Je třeba dát Číně najevo zejména ekonomicky, že pokud by podporovala Rusy, tak ji to vyjde draho.“

„Ale tady je trochu problém, že Číňané vlastní americká aktiva a mají na světovém trhu významnou roli. A ta asymetrie mezi
Ruskem a Západem je obrovská. Čína je v trošku jiném ekonomickém postavení,“ dodává.

„Číňané se možná nechají inspirovat vývojem na Ukrajině, ruským vpádem, protože mají podobné plány vůči Tchaj-wanu a tam
je třeba posílit bezpečnost a vytvořit její novou architekturu, která by zahrnovala země, jež mají nějaké teritoriální problémy
nebo obecně nějaké problémy s Čínou,“ varuje.

Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí.
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Rozhovor s antropologem a spisovatelem prof. Ivo T. Budilem o současných elitách a krizi, do které dovedly
společnost URL
Automatický překlad
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ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN Rozhovor s antropologem, vysokoškolským pedagogem a spisovatelem prof. RNDr. Ivo T.
Budilem, Ph.D., DSc.

„Naše země má být nastavena jako sebevědomá, nemá mít žádné iluze o východu, západu, severu, jihu, má v maximální míře
využívat vlastní intelektuální, přírodní, průmyslové zdroje a nikdy se nespoléhat na to, že bude v nějaké sféře vlivu, která ji
ochrání,“ říká antropolog a spisovatel prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. Bohužel jsme se ale v rámci světového řádu ocitli v
pozici periferie, a to je podle profesora Budila nejen oblast, která je využívána ekonomicky jako zdroj levné pracovní síly,
surovin a podobně, ale i stav ducha. „Současné vládnoucí vrstvy podvědomě cítí, že na svou pozici nemají svými silami
intelektuálními, mentálními a že při jakékoli menší krizi politické či ekonomické, v jaké elity minulosti obstály, by oni neobstáli.
Tím pádem se snaží si pozici udržet co nejdéle to jde a eliminovat od zárodku jakékoli alternativy,“ komentuje Budil rozmáhající
se potlačování názorové plurality a cenzuru s tím, že i elity v západní Evropě jsou dnes v zásadě lokaji, vazaly mimoevropských
zájmů. 
Kdo je prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. 
Ivo T. Budil se narodil v Praze. Jeho otcem byl český rozhlasový redaktor, novinář a popularizátor vědy Ivo Budil. Vystudoval
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, koncem roku 1989 stál jakožto místopředseda studentského stávkového výboru u
zrodu Katedry filozofie a dějin přírodních věd na této fakultě. Na počátku 90. let absolvoval doktorské studium v oboru Teorie a
dějiny kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2001 se stal docentem sociologie na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  a v roce 2006 byl na Masarykově univerzitě v Brně jmenován profesorem v oboru antropologie. Založil
Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, kde působil i jako děkan. V současnosti působí na Metropolitní univerzitě
Praha a věnuje se publicistické a veřejné činnosti. Kromě přibližně tří set odborných studií a popularizujících a publicistických
textů je autorem téměř dvacítky knih. Jeho poslední kniha Globální dějiny a postliberální společnost vyšla letos. Ivo T. Budil je
ženatý a je otcem tří dětí. 
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Informace o sdílení tohoto videa : 
Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich
potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu,
že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky . V každém takovém
příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s
REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat
veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení
odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem. 
Link ke stažení videa naleznete zde: 
Link ke stažení z úložiště 
Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku: 
Odkaz na video na Odysee 
Článek Rozhovor s antropologem a spisovatelem prof. Ivo T. Budilem o současných elitách a krizi, do které dovedly společnost
se nejdříve objevil na Svědomí národa . 

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 16:06 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 21 688 425,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V 15 hodin stále sledujete zpravodajskou.

mluvčí 
Čtyřiadvacítku. Česko se dnešního dne oficiálně ujímá předsednictví.

mluvčí 
V radě EU to je téma, které se prolíná v průběhu celého dnešního vysílání.

mluvčí 
Do Litomyšle, kde se oficiálně akce koná už za chvíli, zamíříme živě nejprve ale.

mluvčí 
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Krátké zprávy. Pojďme na ně.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v prvním pololetí deficitem ve výši 183 miliard korun. Informovala o tom ministerstvo
financí. To je o 82 miliard nižší schodek, než jaký vykázala státní pokladna loni stejnou dobou, a to zejména díky daňovým
výnosům, které vzrostly zhruba o pětinu jen za červen vláda hospodařila s šesti miliardovým přebytkem.

Odbavování na pražském letišti po dopoledním výpadku funguje bez komplikací. Podle twitterového účtu letiště výraznější
potíže nenastaly. Globální výpadek systému na odbavení hlásila mimo jiné i letiště v Londýně Sydney, Budapešti nebo
Curychu.

První půlrok patřil v Česku nejteplejším od roku 1961, kdy se v tuzemsku začali průměrné hodnoty zaznamenávat. Způsobily to
především mírné zimní měsíce a vysoké červnové teploty. Srážkově bylo jaro pod průměrem na blogu Českého
hydrometeorologického ústavu. To uvedl klimatolog Pavel Zahradníček.

Vlaky by na trati u Karlštejna, kde vykolejil rychlík mohli začít jezdit znovu v podvečer kolem osmnácté hodiny, ale pouze po
jedné koleji. Část spojů teď jezdí odklonem přes Rudnou u Prahy. Funguje i náhradní autobusová doprava. Rychlík včera ráno
v úseku narazil do úlomků skalního bloku, který spadl na trať. Část soupravy vykolejila 5 cestujících, utrpělo lehká zranění.

Michal KUBAL, moderátor 
Ještě dobrý den z Litomyšle z města, které se teď na pár hodin proměnilo hlavní město Evropské unie. Právě tady se
momentálně schází zástupci české vlády s členy Evropské komise. Právě tady probíhá oficiální zahájení českého předsednictví
radě Evropské unie. Pojďme si teď probrat jednotlivé aspekty toho, co se odehrává nejenom tady, co se bude odehrávat v těch
následujících měsících v celé Evropské unii. Ve spojení jsme s Ivo Šlosarčík kemp fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

mluvčí 
Litomyšl dávám symbolický smysl, že, že se to české předsednictví zahajuje právě tady.

mluvčí 
Dává, ať už kvůli tomu, že praxe neformální setkání předsednictví se státy nebo jako tady s Evropskou komisí mimo hlavní
město patří mezi tradice předsednictví před i po lisabonské smlouvě a také samozřejmě Litomyšl má symboliku místa, například
se setkávali šéfové Visegrádské skupiny nebo i jiné vysoké diplomatická jednání od roku 1990 plus. Je to velice krásné město,
takže je to něčím, čím se Česká republika může chlubit i v rámci něčeho, to jste složky kulturní diplomacie v rámci
předsednictví?

Michal KUBAL, moderátor 
To předsednictví samozřejmě se nepřipravuje. Pár týdnů předtím je to dlouhodobý proces, jak jak důležitá jsou podobná
setkání v možná neformálnější charakteru neformálnější prostředí. Pro navazování těch osobních kontaktů mezi tou
předsednickou zemí a členy Evropské komise.

mluvčí 
No v případě České republiky je to velice důležité už kvůli tomu, že máme relativně novou vládu a také třeba v Německu je
relativně nová vláda, se kterou není tolik neformálních setkání a komunikace jako s vládou předcházející, takže je to obecně
důležitá složka. Předsednictví je to situace, kde je prostor nejen pro formální jednání a usilování papírů dopředu, ale o hledání
nějaké širší strategických řešení pro problémy. A jak jsem říkal, je důležité hlavně kvůli tomu, že česká vláda je relativně nová a
tu rozvinutí neformálních kontaktů potřebuje.

Michal KUBAL, moderátor 
Na začátku předsednictví Francie, která předcházela před Českou republikou, vypadaly ty priority zásadně jinak, než vypadají
ty české. Samozřejmě víme, co se mezitím odehrálo. Odpovídají podle vás ty priority českého předsednictví, tak, jak je vyhlásila
česká vláda, tomu těm největším výzvám, kterým unie právě čelí?

mluvčí 
I já myslím, že ta pětice priorit je je rozumným kompromisem mezi tím, že Česká republika chce a musí řešit agendu ruské
agrese na na Ukrajině. A ať je se o té vojenské oblasti nebo oblasti rozvojové pomoci a podobně, ale také je tam totiž produkt
začleněná skutečnost, že prostě české předsednictví nevzniká, nefunguje na zelené louce, že musí navázat na agendu, kterou
dějí po francouzském předsednictví, kterou chce nějakým způsobem. Buď dotáhl do konce nebo u změnit způsobem, který
myslí, že je dobré pro Českou republiku i pro Evropskou unii jako takovou, takže to moc dobrý kompromis a zároveň ty priority
jsou formulovány dostatečně volně, aby umožnily České republice reagovat na události, které se mohou a pravděpodobně
stanou během šesti měsíců tohoto roku.

Michal KUBAL, moderátor 
Je pokud srovnáme tu situaci teď v současné době s tím, jak fungovala Evropská unie při posledním českém předsednictví.
Najdeme tam některé styčné body, například energetická krize problémy s tím s dodávkami zejména zemního plynu z Ruska do
Evropy, v čem se změnilo postavení předsednické země, jak moc bude Česká republika řešit tu situaci teď a nakolik to bude
na, řekněme, těch dlouhodobějších struktura, které jsou tvořené Bruselu?

mluvčí 
Tak formálně se to změnilo hodně lisabonskou smlouvou. Česká republika měla jednu z posledních předsednictví. Podle
starých před lisabonským pravidel v tom na tom jaře roku 2009 a tam opravdu ten stát, který rotující předsednictví Francie,
Česká republika, Švédsko, Polsko a podobně. Tak předseda, jak evropské radě to setkání hlav států premiérů všech unijních
zemí, tak všem těm formacím ministerským těm různým přípravný Lisabonu je to formálně zmenšené. O Lisabonu máme stálého
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předsedu evropské rady a také, když zasedání ministrů zahraničí, kteří mají na starosti zahraniční politiku tvrdou zahraniční
politiku EU, tak tam je také tu předsedá stálý předsedající vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku a
bezpečnost, ale ve politické praxi je tam pořád i dneska daleko větší prostor pro kreativitu toho předsednického státu, než by to
vypadalo, když jenom řeknete, zmenšené předsednictví. Je to předsednictví light a dneska to vidíme. Tohle to setkání v
Litomyšli mezi předsednictvími státem jeho vládou a komisí to není něco coby předsednická země musela dělat není opsané
formální pravidla. My předsedáme radě EU, nikoliv Evropské komisi samozřejmě, ale právě kvůli tomu, že jsme předsednická
země devíti z 10 ministerských formací rady je zde právě ten politický prostor politický okamžik moment, kdy komise je ochotna
letět do Prahy či do Litomyšle a intenzivní si povídat s předsednickým státem a instant intenzivní naslouchat. Jaksi
předsednický stát představuje řešení konkrétních politik, které se dneska EU hrozí její.

Michal KUBAL, moderátor 
Když se podíváme na to, co se teď v současné době odehrává v Evropě a blízko od hranic Evropské unie prakticky za
hranicemi Evropské unie, tak to máme válku na Ukrajině. Rozjíždějící se energetická krize s tím související obrovské
ekonomické problémy rekordní inflace. Myslíte si, že to, co teď čeká Evropskou unii, následující půlrok bude patřit k těm,
řekněme, nejsložitějším šesti měsícům, jaké kdy unie ve svých dějinách prožila?

mluvčí 
To.

mluvčí 
Trošku závisí na tom, co se bude uvnitř EU i mimo Evropskou unii dít v těch následujících šesti měsících. Samozřejmě dá se
tvrdit, dá se argumentovat, že půjde o jakousi dokonalou bouři kombinující vnější šoky a vnitřní problémy, která může vést k
paralýze, ale naopak posílení evropské integrace, ale na druhé straně každé druhé či každý třetí předsednictví říká, že on je tu
tu klíčové krizové to, ve kterém se změní směřování evropské integrace. Takže bude to nepochybně náročné období, bude to
náročnější předsednictví, než se čekalo na podzim minulého roku, ale na druhé straně předsednictví, které se třeba Česká
republika může přijít o silnější konsenzus ze zahraniční politice EU, než to vypadalo před třeba 12 měsíci.

Michal KUBAL, moderátor 
Na to jsem se chtěl zeptat, nakolik Evropská unie vstupuje vlastně do toho složitého období. Jednotná, nakolik opravdu je, je je
silná, jestli možná v tomto případě platí to, že možná společný nepřítel v případě Ukrajiny ukrajinské krize ruské agrese na vůči
Ukrajině sjednocuje mnohem líp než cokoliv jiného.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Hledání kompromisu a kompromisní řešení patří mezi klíčové úkoly předsednické země, proto je to předsednictví náročné, to
není o tom zařídíte letadla do Bruselu nebo sedíte ze v čele s tou na jednání, anebo rozhodnete nějaké neformální summity. To
je hlavně o tom, že vy musíte daleko intenzivněji jednat se komisí a hlavní členskými státy, ale i parlamentem a hledat nějaké
řešení, které je přijatelné i pro všechny nebo dostatečně velkou skupinu států. A tady třeba samozřejmě předsednická země
má úplně jiné uvádí nebo chová jinak, když se hledá jednomyslnost, například v případě té tvrdé zahraniční politiky a sankcí
nebo kde se hledá takzvaně pouhá kvalifikovaná většina zemí jako ve většině agendy vnitřního trhu, ale třeba důležité to, že i
když máte vám na první bod stačí kvalifikovaná většina, tak by předsednictví se mělo snažit, aby ne frustrovalo ty ostatní země
na rozumnou míru. Česká republika si to zažila třeba by u krize v roce 20 15, kdy prostě její postoj byl, byl ignorován
předsednickou zemí a 100 několika dalších zemí ve střední ve střední Evropě a o tom celá iniciativa úplně v praxi nedopadlo.
Takže myslím, že Česká republika je v rozumném pocty v tom, že za prvé je schopná hledat ten konsenzus tam, kde EU
pravidla vyžadují jednomyslnost, ale že bude i rozumná hledání té kvalifikované většiny bude naslouchat. Ne nezbytně všem,
ale ale více států než čistě říká a ta matematická většina, kterou musíte mít.

Michal KUBAL, moderátor 
Říká Ivo Šlosarčík. Díky za váš čas my samozřejmě budeme sledovat nejenom tohle hledání, jehož první krůčky se právě
odehrávají tady v tomto městě v Litomyšli, ale samozřejmě budeme sledovat EGNOS, co se tady odehrává. Přineseme další
hlasy nejenom české strany, ale i ze strany Evropské komise jedním z našich dalších hostů bude například místopředseda
Evropské komise Maroš Šefčovič.

mluvčí 
Mezitím tady ve studiu zpravodajské čtyřiadvacítky sledujeme i další témata. Pojďme na ně. Aleš Michl je ode dneška
guvernérem.

mluvčí 
České národní banky.

mluvčí 
Na postu nahradil Jiřího Rusnoka. Svých funkcí se ujímají také nová viceguvernér a Eva Zamrazilová. Noví členové bankovní
rady Jan Frait Karina Kubelková. Michl po svém jmenování v květnu uvedl, že na prvním zasedání bankovní rady v srpnu
navrhne ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni.

A k nástupu nového guvernéra do tak já se omlouvám, teď zamíříme znovu živě do Litomyšle sledujeme společné focení právě
v tomto městě. Zas je společné zasedání, jak zástupců české vlády, tak taky zástupci Evropské komise, protože Česko se
právě dnešním dnem na půl roku ujímá předsednictví radě EU.

mluvčí 
Jen připomínám zhruba v 16 hodin. By.

mluvčí 
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Měla být společná tisková konference, kterou divákům zpravodajské čtyřiadvacítky samozřejmě nabídneme. Teď pojďme tedy
na ta další témata k nástupu nového guvernéra do funkce připojujeme i vyjádření ekonomky Jany Matysová, která zhodnotila
dosavadní práci centrální banky.

mluvčí 
Řekněme, prosím, jak hodnotíte těch uplynulých 6 let centrální banky pod vedením Jiřího Rusnoka?

mluvčí 
Tak česká ekonomika v té době Šlapala velmi dobře, když samozřejmě pomineme ten covidový rok 2020 řekl ekonomiky,
klesaly všude. U nás klesala víc nebo než průměr Evropské unie. Ovšem to bylo dáno těmi velice rozsáhlými lockdowny, které
jsme měli z toho, co může ovlivňovat centrální banka klesala, tedy se vyvíjela ekonomika dobře. Můžeme spekulovat o tom,
jestli kurzový závazek neměl kdysi být nastoupený dřív a opuštěn dřív. Já bych si myslel, že ano, ale to už dnes nezměníme. A
jinak myslím, že centrální banka v té době dělala to, co má.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
A i když jste narazila právě na tu covidovou dobu právě na tu uvolněnou měnovou politiku centrální banky o té právě dnes
někteří ekonomové hovoří jako počátek té dnešní velké inflace to přílišná benevolence. Vidíte stejně.

mluvčí 
Vidím to stejně naprosto. Koneckonců máme tu zprávu, tak mnoho signálů jedné zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který
říká, že těch 900 miliard na pomoc společnosti v době covidu vlastně 800 miliard nesouviselo s covidem vůbec. Vidíme na
srovnání s jinými ekonomikami, že u nás bylo to vyhazování peněz příliš příliš velkoryse vytvořil poptávku, proti které nebyla
nabídka. Ovšem s tím nemohla centrální banka dělat nic ve chvíli, kdy viděla, že už je to příliš velké rozhazování, tak začala
šlapat na prstu těmi úrokovými mírami. To dříve než jiné země, protože u nás rozhazovalo více ta rozpočtová nezodpovědnost
byla větší, ale samozřejmě taková rozhodnutí centrální banky jsou znát v horizontu přibližně roku a půl, co ucítíme snad později.
Letos, ale zatímco necítíme.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Také situaci tedy přebírá Aleš Michl centrální banku, respektive v jaké situaci česká ekonomika, co bude teď klíčové pro
rozhodování centrální banky dalším postupu.

mluvčí 
Pokud jde o centrální banku, tak určitě vše během velmi dobrém stavu. Možná si to u nás lidé neuvědomí, neuvědomují Česká
národní banka má ve světě neobyčejně dobrou pověst, její analytický aparát má vynikající pověst. Tak vše v tomto směru
pochopitelně přebírám po dobrém stavu z hlediska řízení. On bude také generálním ředitelem, který řídí centrální vlastníku, ale
pokud českou ekonomiku. Česká ekonomika má hrozivě vysokou inflaci, na kterou jsme si v loňském roce zadělali sami. A teď
už samozřejmě jsme, ale i objektem těch tlaků zvenku, které mají jiné země, ale pravda je taková, že je potřeba dát
spotřebitelům signál, dokud budete nakupovat třeba ty potraviny, o kterých se teď nejvíc mluví za jakoukoliv cenu ceny
neklesly.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Přebíral vůbec někdy nastupující guvernér centrální banky tak obtížné situace jako teď Aleš Michl.

mluvčí 
Na začátku transformace 91 92 93 to byly neobyčejně těžké roky 90 rok 93 ještě měnovou odlukou neobyčejně těžké, takže to
je srovnatelné v roce 97 jsme měli těžkou krizi platební bilance. To je něco, co také musí řešit primárně centrální banka také
obrovsky těžký úkol šili minimálně 2 Verne uvnitř 1 guvernér a a různí viceguvernéři, kteří měli ty jednotlivé úkoly na starosti. Už
taková situace řešili.

mluvčí 
Může si z toho vzít, ale spíš nějaké poučení?

mluvčí 
On je dostatečně dlouho už centrální bance. A myslím, že si vzal poučení, že naprosto stěžejní je, jakým způsobem guvernér
komunikuje s finančním trhem, ale i veřejnosti. To musí být předvídatelné. Tom nesmí víc zbrklé, co musí být odůvodnitelné,
protože v té bankovní radě centrální banky tam se tím mnoho lidí hlasují. Ale guvernér je ten, který nejvíce komunikuje s trhem.
Každopádně je nejvíce slyšet nejvíce váhy patří jeho hlasu, čili je potřeba velice opatrně komunikovat, aby zbylé byly kroky
centrální banky předvídatelné, aby nepůsobili paniku, aby uklidňovali.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Když jsem se dívala na znovu na jmenování Aleš Michl prezidentem Milošem Zemanem. On tam zdůrazňoval právě ten jeho
odmítavý postoj k dalšímu zvyšování sazeb právě, aby bankovní radě zaznívaly všechny hlasy byly vyváženější. Jak hodnotíte
tenhle postoj, myslíte, že další zvyšování sazeb už by českou ekonomiku víc poškozovalo, nebo jak se stavíte k otázce dalšího
růstu?

mluvčí 
Tak zatím soudci sazby tak, jak jsou vysoké sedmiprocentní jistě dostatečné, ale nevíme, co se bude dít dál ekonomice. Příští
měnové zasedání centrální banky někdy pátého, myslím srpna, takže to je daleko mezitím bude mnoho nových dat mezitím
celou dobu ti představitelé členové bankovní rady dostávají analýzy z toho svého vynikajícího aparát České národní banky. Čili
oni uvidíte data a teprve na jejich základě se budou rozhodovat. Kromě nového pana guvernéra máme 3 nové nebo staronové
jednu novou členku bankovní rady. Všichni jsou velice kompetentní v oblasti analýz. Všichni jsou velice zvyklí pracovat s daty a
nevěřím, že někdo z nich by se rozhodoval jinak než podle dat.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Aleš Michl právě při tom jmenování říkal, že v srpnu navrhne pravděpodobně stabilitu těch sazeb. Myslíte, že přehodnotí tenhle
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svůj postoj, myslíte, že takto dojde tak daleko třeba právě na základě těch dat, že i on zarytý odpůrce dalšího zvyšování budete
názorům se změnit.

mluvčí 
Myslím, že nikdo v tuto chvíli nedokáže říct, protože nevíme, jaká budou červencová data a začátek srpna. Ona je situace
opravdu tak dramatická, tak vlastně nová na globálním trhu, respektive není nová, ale my jsme jí tady v našich končinách
sedmdesátých na začátku osmdesátých let nezažili. A tehdy nebyla ekonomika světová zase tak globalizovaná, tak propojené
jako teď, čili těžko říci. Já myslím, že se i on bude rozhodovat na základě dat, která budou v té době.

mluvčí 
Jsme zajímá celkové hodnocení volby právě Aleše Michla, jaký je to signál trhům, jaký je, jaké je to zpráva pro českou
ekonomiku český finanční systém?

mluvčí 
Jsme viděli reakci trhu. A jistěji pan Michl nepřehlédnou, ať už byla oprávněná nebo nebyla oprávněná, tak to byla prostě silná
reakce trhu a centrální banky musíte uklidňovat ne znejisťovat. Ti ostatní lidé, ti noví 3 členové nově jmenovaní si členové tam
myslím, že je právě velice dobře, že oni jsou opravdu neobyčejně analyticky silní a že berou jako svou jako svou zásadu
pracovat na základě dat ne na základě emocí. Myslím, že dobře.

mluvčí 
O dětskou oblast na jihu Ukrajiny v noci na dnešek zasáhly další ruské střely. Po jejich dopadu zemřelo 20 lidí a další utrpěli
zranění. Nejtragičtější následky způsobila raketa, která pobouřila několikapatrový obytný dům v obci Sergia Jitka. Záchranáři v
jeho troskách pátrali po přeživších ještě několik hodin po útoku. Další 2 střely dopadly v rekreačních oblastech. Podle
ukrajinských úřadů je Rusové vypálili z Černého moře.

mluvčí 
Jako svůj budeme, ať Bůh.

mluvčí 
Přijme duše zabitých nevinných lidí se do takové jsou následky agresivní teroristické činnosti Ruské federace proti Ukrajině. Asi
bohužel jsou mezi zabitými znovu.

mluvčí 
I děti zahynuly znovu vidíte.

mluvčí 
Úderné Oděsy následoval jen den poté, co Rusko stáhlo své jednotky z hadího ostrova. Moskva přitom označovala odchod
vojáků za projev dobré vůle, kterým chce umožnit vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny. Podle Kyjeva byli Rusové ve
skutečnosti k odchodu z donucení po mnoha úspěšných útocích ukrajinské armády. Prezident Zelenský vojákům poděkoval
ztráta ostrova. Podle něj ztíží ruské námořní operace.

mluvčí 
Ostrý zmíněný Cestr jižní pól hadí.

mluvčí 
Ostrov je strategickým bodem. Významně mění situaci v černém moři. To, co se stalo ještě nezaručuje naše bezpečí, ani to, že
se nepřítel nevrátí. Výrazně to ale omezuje možnou činnost okupantů. Lze postupně vyženeme z našeho moře naší země i
nebe.

mluvčí 
Znáš zmrzlý znáš ho nebo.

mluvčí 
Ruská armáda byla nucena vyklidit vzpomínaný hadí ostrov, a to z toho důvodu, že dlouhodobě nebyla schopná udržet
logisticky vojensky, tak posádku v tom, aby byla schopna obsluhovat ty radiolokátory radary, které tam měl umístěné. Pomocí
kterých kontrolovala zhruba okruh o to hadího ostrova do 300 km tzn. na značné území rumunské republiky samozřejmě až po
přístavní město Konstance měli přehled. Samozřejmě až po přístavní město Oděsa, takže ty pohledové radiolokátory
umožňovaly to, aby v podstatě identifikovali cíle, který mohli pak v podstatě je likvidovat. To, že ten hadí ostrov opustili z toho
důvodu, že to posádku nebyli schopni udržet, nebyli schopni tam dodávat zásoby a nebyli schopni v podstatě zabránit těm
útokům ukrajinské strany. V podstatě ten ostrov v současné době se zdá, že nemůže úst použít ani 1 ani druhá strana.

mluvčí 
Mýtný systém se v Česku rozšířil o dalších 374 km silnic první třídy. Řidiči aut na 3,5 tuny musí nově platit Mýto třeba na
hlavních tazích z Plzně do Klatov. A dále do Horažďovic a jihočeských Vodňan. O zpoplatnění úseků usiloval kraj některé obce.
Ty si stěžovali na zhoršení situace poté, co stát Mýto zavedl na silnici z Nepomuku do Českých Budějovic. Některé kamiony se jí
začali vyhýbat.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Hlavní tah z Klatov do Plzně jedním z úseků, na kterém od dnešního dne začalo platit Mýto pro auta nad 3,5 tuny dalším
zpoplatněným úsekem. Tak je silnice z Klatov do Horažďovic a dále potom do jihočeských Vodňan právě obce města. Na této
trase tak dlouhodobě usilovali o to zpoplatnění, protože poté, co bylo zavedené Mýto na silnici, jednalo menu 20, která vede z
Nepomuku do jižních Čech, tak se kamionová doprava stáhla právě na tyto komunikace kolem Klatov Horažďovic a Plzně. A ta
doprava se značně zvýšila. Jediným úsekem, který stále není zpoplatněný a oči budou usilovat právě obce tak jsou obce na
Domažlicku, kde se neplatí Mýto také právě úsek z Klatov na Domažlice, hlavně Všeruby budou dál bojovat o to, aby se tento
úsek zpoplatnil, protože řada řidičů kamionové dopravy taxi přes Všeruby na Domažlicku zkracuje trasu do Německa. Zároveň
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se vyhnout mýtu, které se platí na hraničním přechodu na Folmavě.

mluvčí 
Začaly letní prázdniny na silnicích jde o jednu z nejrizikovějších období v roce v červenci. Srpnu se kvůli dovoleným zvyšuje
provoz. Ministerstvo dopravy navíc upozorňuje na alarmující bilanci smrtelných nehod v letošním prvním pololetí. Při haváriích
dosud podle předběžných statistik zemřelo 229 lidí, kde nejvyšší počet od roku 2015.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Právě během letních prázdnin umírá na českých silnicích podle dlouhodobých statistik nejvíc lidí. Mezi příčinami jasně dominuje
nepřiměřená rychlost. Dalšími důvody jsou také nepozornost, anebo přejetí do protisměru.

mluvčí 
První prázdninový víkend a celé období červenec. Srpen jsou nejrizikovějším obdobím roku. Je to protože na silnicích se
pohybuje hodně zranitelných účastníků, děti, chodci, cyklisté motorky zároveň řidiči jezdí ty dlouhé cesty. Dojezdy z dovolených
je velmi hustý provoz, takže celkově to opravdu pro řidiče náročné. Řidiči by měli zpomalit v těch rizikových místech, aby měli
manévrovací prostor. To souvisí i dodržování bezpečného odstupu od vozidla před sebou. Ne telefonovat nepsat zprávy.
Nečetl vad nenastavoval navigaci soustředit se nařízení a nezapomínat na bezpečnostní pásy. Všichni ve vozidle, včetně
spolujezdců, děti správně sedačce, aby pás vedl přes rameno přes pánev, nikoliv přes krev nebo nohy na palubní desce a
podobně. Opravdu těch nehod, kdy dojde zbytečně těžkému zranění úmrtí jenom proto, že lidé nejsou připoutaní. Máme pořád
hodně ve statistice.

mluvčí 
Policisté během letních prázdnin posilují hlídky. Zaměřují se na dodržování rychlosti nebo na kontrolu nákladní autobusové
dopravy.

mluvčí 
Bylo půl čtvrté a my máme připravené další aktuální zprávy. Vítejte u nich hezký den.

Lékaři budou očkovat druhou posilující dávkou proti covidu 19 od poloviny srpna. České televizi to potvrdil náměstek ministra
zdravotnictví Josef Pavlovic. Čtvrtá dávka některé z aktuálně schválených vakcín firem Pfizer nebo moderna. Bude dostupná
pro všechny zájemce starší 18 let. Ministerstvo ji ale chce v prvních fázích doporučit hlavně seniorům starším 80 let a poté
lidem nad 60 let s přidruženými problémy.

Stavba železnice mezi Kladnem a pražskou Ruzyni má pravomocné územní rozhodnutí. Přestavba trati je součástí chystaného
železničního spojení centra metropole pražskému letišti. Zprovozněná má být do roku 2028. Kompletní úprava by měla být na
40 miliard korun. Vlaky budou jezdit na letiště do Kladna v desetiminutových intervalech.

Polévka boršč je podle organizace UNESCO ukrajinským dědictvím, oznámí červený pokrm z Řepy masa zelí vede je spor s
Moskvou. Ta totiž tvrdí, že jde o ruské jídlo. Symbol tamní kuchyně s tím Ukrajina nesouhlasila, žádala UNESCO zapsání na
seznam. Kulturní organizace tak teď polévku uznala jako ohrožené dědictví.

Dneškem přestaly platit starší papírové bankovky všech nominálních hodnot. Kromě těch pěti tisícových jde o peníze vydané v
letech 1995-1999 jsou snadno rozeznatelné. Podle ochranného stříbrného proužku.

Rozhovor s Irenou Kalhousovou
RÁDIO , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 18:45 , Poslechovost pořadu:
211 282 , Pořad: 17:06 Dvacet minut Radiožurnálu , AVE: 920 832,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,35
Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ředitelka Herzlova centra izraelských studií na univerzitě Karlově Irena
Kalhousová. Dobrý den, zdravím vás přes internet přímo do Izraele.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Izrael tedy směřuje k dalším volbám, budou konat 1. listopadu. Stávající parlament rozhodl o svém rozpuštění, dá se to brát
jako jasné politické vítězství předešlého premiéra a aktuálního lídra opozice Benjamina Netanjahua?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak nevím, jestli vítězství, ale je to určitě jeho "zásluhách", protože on opravdu do té koalice tepal velmi velmi intenzivně. A
především se snažil prostě v té koalici, jak nalevo tak napravo vlastně hledat ta slabá místa, tzn. členy, kteří by možná
potencionálně byli ochotní prostě říct, že nejsou už nadále připraveni v té koalici sedět, takže vlastně ta koalice od začátku
nebo ne úplně od začátku až v posledních týdnech často čelila tomu, že 1 člen řekl, že už prostě nemůže a z koalice odstupuje,
pak si to třeba rozmyslel, ale prostě bylo to, byly to nervy vlastně v momentě, kdy se tam malinká většina jednoho křesla
vlastně zúžila na 60, tak pak už to samozřejmě bylo pro tu současnou koalici velmi obtížné pokračovat v té vládě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ta dosavadní koalice vydržela jenom rok, tvořilo ji 8 politických stran z různého nebo z různých částí politického spektra. Vy jste
říkala, že měla tu nejtěsnější možnou většinu, kterou mohla mít. Proč nevydržela déle než rok, co bylo tím zásadním
problémem, jenom útoky Benjamina Netanjahua?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že ty sehrály velmi důležitou roli, protože Benjamin Netanjahu právě směřoval svoje útoky hlavně na ty pravicové
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poslance, kterým vyčítal, jak můžete sedět ve vládě, kde v zásadě závisí na levici, ale především na arabské muslimské straně,
kterou potom už se neváhal nazývat, ji neváhal nazývat teroristé, jak můžete se takhle prostě, jak můžete zradit takto pravicový
tábor. Opravdu pro některé ty velmi zaryté pravičáky, kteří v té koalici seděli, to bylo obtížné tomu čelit. Především z té jejich
voličské základny, takže to určitě byl důvod. Druhý důvod byl, že vlastně ta koalice tím, že byla tak názorově velmi pestrá, tak
se vlastně od začátku dohodla na tom, že nebude dělat velké kroky nějaká zásadní politická rozhodnutí, kde prostě ta shoda
nebyla, ale že bude spíš tu zemi tak jakoby managementovat a řídit, ale ono to má prostě svoje limity, protože přece jenom
politika se musí dělat o... Jsou tam prostě ideologické problematické kroky a tam se ukázalo, že prostě ta koalice opravdu
jakoby nešlape dohromady, takže pro toho Bennetta, pro premiéra Bennetta to bylo velmi velmi těžké vlastně tu koalici udržet
dohromady a nakonec se rozhodl, že prostě bude lepší ty volby vyhlásit než pokračovat v takovém tom neustálém napětí, kdy
nevěděli, jestli odejde v pondělí někdo a ve středu někdo dalších z koalice.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Tou poslední rozbuškou, jestli to tak můžeme říci bylo hlasování o obnovení zákona, který zajišťuje právní rámec pro Izraelce
žijící v osadách na palestinském západním břehu Jordánu. O tom prodloužení se hlasuje každých 5 let od roku 1967. Proč letos
neprošlo?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, to je přesně ono, že to je vlastně zákon, který má samozřejmě Likud, v který je v opozici velký zájem, protože je to strana,
která také má podporu mezi osadníky, ale vlastně Benjamin Netanjahu pochopil, že to je možnost vlastně, že tam
prostřednictvím tohoto zákona by mohl tu koalici vlastně svrhnout, což se nakonec také stalo. A prostě Naftali Bennett nebyl
schopen dát dohromady početnou dostatek hlasů, aby prostě tento zákon prošel, protože ten zákon neměl podporu arabských
stran. Ten zákon neměl úplně podporu třeba ani u levice, takže vlastně nakonec nakonec to byl ten důvod jakoby ten poslední
hřebíček do rakve, kdy on řekl prostě "nejde to", a přitom ten zákon samozřejmě je pro něj naprosto zásadní, protože on
spoléhá na osadníky. Jeho strana vlastně vznikla jako strana osadnické a jedině rozpuštění vlády zajistí to, že vlastně
automaticky bude ten zákon prodloužen. To by se nestalo, kdyby prostě ten Kneset nerozpustil.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Tzn. že opravdu to rozpuštění parlamentu bylo jedinou možností, jak prodloužit platnost toho právního rámce, opravdu tam
neexistovala jiná varianta?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, v momentě, kdy mu vlastně člen vlastní strany řekl, že on prostě má problém, že prostě on podmiňuje účast v té koaliční
vládě pouze na tom, že musí projít tenhle ten zákon, tak se mu vlastně ta koalice definitivně rozpadla. On prostě neměl zřejmě
tedy cesty ven a hlavně on nechtěla, aby ten zákon propadl, protože to je prostě pro osadníky žijící na západním břehu
naprosto zásadní, protože...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Pardon, že do toho skáču, co konkrétně by to znamenalo a kolika lidí by se to vlastně dotklo, kdyby ode dneška, protože to
bylo na poslední chvíli, kdy vlastně ode dneška už by ten právní rámec nebyl, co by to v praxi znamenalo?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To je vlastně ten jeden velmi sporný bod izraelské okupace západního břehu, že na židovských územích tzn. na území, kde
židovští osadníci platí izraelský civilní zákon. Tzn. vy, když jste osadník, židovský osadník a spácháte nějaký zločin tak vás
soudí civilní soud. Zatímco na ostatní zbytek toho území a tedy na Palestince se tento zákon nevztahuje. Ti jsou vlastně pod
vojenskou správou, to je ten zásadní rozdíl a vlastně, kdyby ten zákon neprošel, tak by se mohlo stát, že vlastně židovští
obyvatelé osad by podléhali vojenskému soudu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Na druhé straně vy, už jste mluvila o tom, že opoziční Likud měl také zájem proto, aby ten právní rámec zůstal, jak tuhle tu
situaci vlastně berou obyvatelé těch osad? Neberou to tak, že si je Benjamin Netanjahu vzal vlastně jako rukojmí, že ohrozil
jejich postavení kvůli svým vlastním politickým hrám?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak to já si úplně nejsem jista, do jaké míry to budou vyčítat Benjaminu Netanjahuovi, záleží prostě, kde politicky stojí, protože
si myslím, že ti, kteří prostě této koalici nefandili a troufám si tvrdit, že jich tam bude hodně, tak si mohl říct, že to je prostě
pouze další velmi fikaný krok Benjamina Netanjahua, jak vlastně svrhnout tuto koalici, která opravdu mezi těmi pravicovými
voliči nebyla zcela úplně populární, protože prostě obsahovala nebo její součástí byly ty levicové strany, což oni by možná ještě
také skousli, ale prostě ze stranou arabskou to pro ně bylo těžké. Takže těžko říct. Myslím, že se úplně nedá generalizovat, ale
nic neslyšela jsem o žádných zásadních protestech proti Benjaminu Netanjahuovi v osadách.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na univerzitě Karlově Irena Kalhousová je dnešním hostem Dvaceti minut na
Radiožurnálu. Do těch dalších předčasných voleb, tedy do listopadu, respektive do sestavení nové izraelské vlády bude
vládnout dosavadní koalice. Ovšem s jiným premiérem. Už dopředu bylo dohodnuto, že se v polovině volebního období vymění
lídři dvou nejsilnějších koaličních stran, že Naftaliho Bennetta nahradí ministr zahraničí Jair Lapid. Včera k tomu opravdu došlo,
byť tedy ještě není polovina volebního období. Je to už součást předvolební taktiky. Je to snaha, aby nový premiér Lapid, jako
očekávaný lídr ve volbách mohl ukázat během těch několika měsíců, že je tím správným premiérem?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak obojí, protože vlastně součást té koaliční dohody bylo, že pokud se nic nestane, tak po dvou letech dojde k té výměně, ale
spadne-li vláda a spadne-li hlavně zásluhou, tedy pravicových stran, tak vlastně se ti premiéři otočí a premiérem se stane Jair
Lapid. To měla být jakási záruka vlastně proti tomu, co se stalo předchozí té dohodě, kde byl Beny Guns a Benjamin
Netanjahu, kde vlastně Netanjahu vyvolal předčasné volby a zůstal u moci, což v izraelském systému je velmi problematické,
protože vlastně ten premiér zůstává u moci, dokud se nepodaří sestavit nová vláda, což, jak vidíme, teď šetrnou opravdu
několik měsíců, teoreticky několik let. Takže tam byla tato pojistka a vlastně ta přesně vlastně byla spuštěna, že v momentě,
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kdy teda byl rozpuštěn Kneset, tak vlastně došlo k té rotaci, takže to je vlastně jenom ukázka toho, že prostě tito 2 politici Naftali
Bennett a Jair Lapid se byli schopni domluvit, že vlastně to na čem se domluvili, to opravdu platí, čímž se výrazně vymezili oproti
právě Benjaminu Netanjahuovi, takže to je ta jedna stránka věci. Samozřejmě pro Jaira Lapida je to obrovská příležitost, ale
také hrozba do určité míry, protože vlastně on nemá, on je populárním politikem, ale moc lidí ho nevidí jako premiér, takže on
bude moct vlastně dokázat, že tím premiérem být umí, že na to má a nebo naopak jaksi většina izraelských voličů nabyde
dojmu, že prostě na to nemá a tím samozřejmě se ta jeho volební kampaň bude výrazně ohrožená, ale já si myslím, že on se
opravdu pokusí právě využít, že ta pozornost bude na něj upřená, už jenom třeba to, že za 14 dní přijede do Izraele americký
prezident Biden, takže on samozřejmě bude velmi v centru dění izraelských médií. To si myslím, že mu může velmi pomoct, že si
prostě mnoho třeba těch umírněných Izraelců řekne, jo, tak prostě budeme ho volit. Má na to.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Koneckonců s médií má bohaté zkušenosti, protože předtím než vstoupil do politiky, tak byl novinářem, byl televizním
moderátorem. Bude mít podle vás nebo avizoval už bude mít ambici v těch dalších měsících ještě do listopadových voleb
prosadit něco zásadního?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, to si myslím, že se mu nepodaří, protože vlastně jednou z těch dohod, že vůbec se ten Kneset rozpustil, protože to byla
taky zajímavá hra, kterou Benjamin Netanjahu vlastně rozehrál ten minulý týden, že vlastně možná by ta opozice ani
nehlasovala pro rozpuštění Knesetu a místo toho, aby se pokusila dát dohromady novou vládu pod premiérem Netanjahuem.
To vlastně pár hodin nebo možná celý den vlastně viselo ve vzduchu. Nakonec ta opozice souhlasila s tím, že bude hlasovat
pro rozpuštění Knesetu s tím, že ale vlastně ta vláda, která bude vládnout do těch voleb, se nepokusí prosadit nic zásadního,
že to bude prostě spíše vláda udržovací, že žádné prostě zásadní citlivé zákony nebudou předloženy, takže myslím si, že a na
to prostě nebude mít Jair Lapid, že k tomu nebude mít příležitost. Ale uvidíme, uvidíme. Izraelská politika někdy dost
nepředvídatelná, takže možná možná překvapí, ale myslím si, že prostě tu podporu nenajde, protože vlastně těch příštích
několika měsíců těch voleb pojede plně předvolební kampaň v Izraeli. A ať se nám to líbí nebo nelíbí prostě v Izraeli v tuto chvíli
má pravice výrazně výrazně větší podporu, tzn. on jako středový premiér těžko najde podporu mezi těmi pravicovými stranami i
z té bývalé koalice. I samozřejmě v opozici pro nějakou třeba legislativu, která by byla třeba pro prostě pro ty pravicové voliče,
jak nepřijatelná, takže myslím si, že nic zásadního, například v otázce mírového procesu nebo v otázce nastavení pravidel mezi
tím, jak funguje jaksi civilních část Izraele a ta náboženská část Izraele, což je jedno z velkých témat v této zemi. Myslím si, že
tam nic zásadního, k ničemu zásadnímu prostě nedojde.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Tedy pohled do budoucnosti. Když se ohlédneme za tím rokem vlády této široké koalice, podařilo se jí něco zásadního
prosadit?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že to jednak nemělo lehké, protože samozřejmě to bylo tak těsná koalice, že prostě vůbec udržet ji pohromadě rok
byl docela úspěch. Myslím, že co se podařilo bylo trošičku zklidnit tu politickou atmosféru v této zemi, protože ti politici se
chovali relativně řeknu jakoby normálně, nebylo to tak emotivní, nebo to tak vyhrocené, nebylo to tak hrubé, což je něco, co
prostě v Izraeli se stalo v těch posledních letech zcela normální. Možná bych to přirovnala třeba k situaci ve Spojených státech
amerických, kde také prostě ten politický diskurz výrazně výrazně zhrubl, tak to si myslím, že je určité pozitivum. Určitě se
vlastně podařilo Izrael provést vlastně dvěma, ne-li třemi covidovými vlnami poměrně úspěšně. Dalo by se říct, že se vlastně
Bennettovi podařilo zvládnout jaro, kdy byly různé nepokoje spojené s ramadánem s různými dalšími náboženskými svátky,
které se sešly vlastně v jeden měsíc, křesťanské, židovské, muslimské. Teď to opravdu chvíli vypadalo, že by mohlo dojít k
nějaké dramatické eskalaci až válce, tak vlastně k tomu naštěstí nedošlo, takže určitě v tomto smyslu tam úspěch je. Není tam
úspěch v nějaké zásadní jakoby politické agendě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Což ale jste říkala, že se vlastně nedalo očekávat, protože koalice už na začátku se dohodla, že do těchto akcí se nebude tolik
pouštět. Já už jsem mluvil o tom, že ty listopadové předčasné volby budou už pátými parlamentními volbami v zemi za
posledního 3,5 roku. Ty předešlé skončily patem, respektive tedy po těch posledních vznikla ta křehká koalice, o které
mluvíme. Co se dá očekávat u těch příštích voleb, další pat?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Předně se dá očekávat velmi ostrá předvolební kampaň, na to si bohužel Izrael už zvykl a budete plné útoků, osobních útoků.
Bude zajímavé prostě vidět, jak se k tomu postaví ty menší pravicové strany, když na ně bude vlastně Netanjahu útočit za to, že
se účastnili této koalice. Co se týče výsledků, zatím ty předvolební průzkumy ukazují, že Likud opravdu posílí na té jednotné
pravici. Ale je otázka, jestli se mu podaří mít tak silnou koalicemi, aby překonal tu 61 procentní nebo aby získal těch 61 křesel a
tudíž padesátiprocentní podporu v Knesetu. A tam zatím ty výsledky jsou velmi velmi jakoby nejasné, protože se některý
průzkum ukazuje, že by ta koalice mohl mít 61 křesel. Některé průzkumy kazí 60. Tzn. opravdu to vypadá, že možná ten
výsledek bude velmi velmi podobný jako při těch předchozích volbách, které Izrael zažil od toho roku 2019.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Připomenout, co předpokládám, že posluchači vědí, že šéfem strany Likud je Benjamin Netanjahu, tzn. že to o čem jste mluvila
vlastně s tím souvisí, jestli se Benjamin Netanjahu vrátí do čela vlády. Mimochodem Benjaminu Netanjahuovi je už 72 let, je to
nejdéle vládnoucí premiér v historii Izraele. Poprvé byl v čele vlády v roce 1996. Zároveň je ale také prvním izraelským
premiérem, který byl během své funkce obviněn a obžalován z korupce, jak daleko ty procesy, protože ono je to několik
paralelně běžících kauz, je daleko ty procesy jsou? Může třeba do těch listopadových voleb padnout nějaký rozsudek?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No rozsudek asi ne, ale právě to bude také velmi zajímavé, protože opravdu ten soudní systém pracuje pomalu, ale pracuje a
vlastně v tom asi nejzávažnějším případu, kde je Benjamin Netanjahu obviněn z toho, že se snažil ovlivnit média za vlastně, že
lepší podmínky pro velmi vlivná média, že prostě si tím koupí pozitivní zobrazování své osoby v tomto médiu, tak tam probíhají
výslechy a probíhají přesně vlastně i v této době. A možná by vlastně už v září potom mohlo dojít k nějakému průlomu právě v
tomto soudním řízení, ale je otázka vlastně, jak se s tím ten systém popere upřímně řečeno, protože samozřejmě Benjamin
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Netanjahu tu kampaň postaví, jak už to bylo v minulosti na tom, že je to celé komplot, že je to prostě komplot levice a soudů a
policie, že prostě v předvolební kampani by se to všechno mělo zastavit, protože přece nejde, jako nesmí být ovlivněn ten
politický proces tím soudním systéme. Takže je otázkou vůbec, jak to bude probíhat, ale myslím si, že do toho listopadu
nedojde k žádnému obvinění. Na druhou stranu už jenom to, že vlastně ten soud bude probíhat a že lidé mohou vidět vlastně ta
svědectví číst o nich, možná i z toho bude záznam, tak to samozřejmě může ovlivnit do určité míry tu náladu těch lidí. Na druhou
stranu já bych to nepřeceňovala, protože prostě Benjamin Netanjahu má tak strašně loajální voliče, kteří tak opravdu věří tomu,
že to je celé vymyšlené, že prostě on je nevinný. A pokud je vinný, tak je vinný stejně, tak jako mnozí další izraelští politici, že
prostě nevím, jestli to s nimi zamává natolik, aby si řekli, "tak to ne, prostě toho volit nemůžeme".

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na univerzitě Karlově Irena Kalhousová zůstává dnešním hostem Dvaceti minut
Radiožurnálu. Český prezident Miloš Zeman v tomto týdnu v rozhovoru pro Mladou frontu DNES obvinil ministra zahraničí Jana
Lipavského z Pirátské strany, že vyvolal krizi ve vztazích mezi Českou republikou a Izraelem. Narážel na to, že Česká republika,
respektive čeští zástupci v radě OSN pro lidská práva se nepřipojili k zemím odsuzujícím zprávu komise této rady k Izraeli. Mělo
tohle to, o čem teď mluvím na izraelské straně nějakou odezvu?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, já nechci samozřejmě úplně nějak zlehčovat to rozhodnutí pana ministra, ale samozřejmě je to do určité míry překvapivé
rozhodnutí a možná určité míry zbytečné i v tom smyslu, že vlastně Česká republika se mohl přidat k další myslím asi 22 zemím.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Přesně tak 22 států.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Jednou ze zemí. A nevím, proč tedy ministr rozhodl takto, aby se pak druhý den ve svém tweetu vlastně ne do určité míry
jakoby omlouval nebo ne omlouval a řekl, že toto nic nemění na tom, že jaksi Izrael zůstává naším strategickým partnerem.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Pardon, možná doplním, protože pan ministr to zdůvodňoval tím, že je vlastně dnes začíná předsednictví České republiky v
rámci Evropské unie a z toho důvodu, že nepovažoval za zásadní, aby nebo že chtěl, aby Česká republika byla možná blíže
tomu evropskému stanovisku. Navíc jeho zásadní argument byl, že Česká republika vlastně byla vůbec proti vzniku té komise,
tzn. že z tohoto pohledu je podle něj zbytečné kritizovat i ty výstupy, když od začátku jsme proti. To jenom k dovysvětlení, ale
vrátím ke slovu Miloše Zemana. Vyvolalo to opravdu krizi ve vztazích České republiky a Izraele?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Ne, já si myslím, že rozhodně ne, že prostě to bylo považováno za jedno z rozhodnutí navíc ne nijak zásadní, nějak důležité a že
prostě samozřejmě je určitě na ministerstvu zahraničních věcí zdejším to někdo zaznamenal, že by o tom psali v médiích a
vyjadřovali se k tomu izraelští politici to určitě ne, protože prostě to rozhodnutí samo o sobě, nebo jaksi to o co jde není natolik
důležité. Navíc prostě jedná se o jedno rozhodnutí. Samozřejmě, kdyby Česká republika začala nějak jaksi systematicky měnit
svoje pozice, tak je možné, že by to potom vyvolalo nějakou reakci, ale myslím si, že opravdu je to teď nechci, aby to vyznělo
nějak špatně, ale v tuto chvíli je to trošičku pod rozlišovací schopnost myslím si Izraele, protože těch těch věcí, co se tady řeší v
tuto chvíli, tak strašně moc, že prostě rozhodně to není nějaké téma pro veřejnou debatu. Ale samozřejmě ano, tak ti, kteří se
tím zabývají, tak budou sledovat dál kroky pana ministra, budou na základě toho jaksi zkoumat, do jaké míry pod vedením
Pirátů Česká republika mění či nemění tu zaběhlou pozici, která vlastně se de facto neměnilo v těch posledních 30 letech nějak
výrazně.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Když mluvíme o zahraničních vztazích Izraele, může ten pád vlády sehrát v tomto směru nějakou zásadnější roli třeba i ve
vztahu k Ukrajině a k Rusku?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, myslím si, že především půjde teď o to, že prostě Izrael bude do těch voleb opravdu převážně zaměřen na tu
vnitrostranickou politiku, že hlavní prostě, hlavní téma bude bude kampaň. Samozřejmě potom ta velká témata typu návštěva
prezidenta Bidena, která pravděpodobně povede k nějakým zajímavým výsledkům ohledně jaksi normalizace vztahů s
arabskými zeměmi. To je něco, co Izrael samozřejmě strašně zajímá. Možná bude ještě dalším tématem Írán. Nevím, myslím si,
že prostě Ukrajina v tuto chvíli nebude to hlavní téma, protože prostě těch témat je příliš mnoho. Ta kampaň pojede naplno. Ale
na druhou stranu je potřeba říct, jestli byl v Izraeli nějaký politik, který byl připraven otevřeně kritizovat Putina a otevřeně
kritizovat ruskou agresi, tak to byl právě Jair Lapid a Naftali Bennett jako premiér do mnohem mnohem opatrnější. Snažil se
jaksi nepohněvat si proti sobě Rusko nějak otevřeně, takže v tom by to mohlo být zajímavé v případě, že třeba ruská agrese
bude nějakým způsobem ještě dramaticky stoupat. Budou-li přibývat civilní oběti, aby se poměrně zajímavé vidět, jak vlastně na
to bude Jair Lapid reagovat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Máte pocit, že ta dlouhodobá politická krize, o které mluvíme páté předčasné volby za 3,5 roku, že to oslabuje pozici Izraele ve
světě?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já nevím, jestli to oslabuje pozici jako takovou, protože Izrael tu pozici získal, tak možná trochu i nerad tím, že prostě je na
Blízkém východě. Je to země, která jaksi v konfliktu nechci říct, ať už z daleka se všemi sousedy a zeměmi na Blízkém východě.
A přece ten konflikt izraelsko-arabský nebo izraelsko-palestinský trvá už mnoho mnoho dekád, takže díky tomu Izrael tu
pozornost má a bude ji mít bohužel obávám se i nadále. Ale co si myslím, že je problém, že prostě jaksi se ukazuje, že ten
izraelský politický systém je v jakési křeči. Není sám, samozřejmě my vidíme mnoho dalších demokratických zemí, které se
nachází v nějaké si podobné situaci, možná ne takhle dramatické, ale prostě, kde ten systém je také problém, ta komunikace
mezi opozicí a koalicí. Ale prostě samozřejmě tu zemi to do určité míry oslabuje, protože můžete být dlouho, relativně dlouho
bez vlády, nějak ty věci běží, ale prostě ta země by potřebovala udělat určitá zásadní politická rozhodnutí, a ta se nedělají.
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Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Tak uvidíme, jestli volby 1. listopadu tohleto změní. Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na univerzitě Karlově Irena
Kalhousová byla dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za to, přeju vám hezký den. Na slyšenou.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já moc děkuju za pozvání. Na shledanou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

Fiala, generátor frází. Parodie na vůdce, podřídí se čemukoliv z ciziny. Petr Hampl o demoralizaci národa a
těžkých časech URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 18:59 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 , AVE:
2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
ČESKO: Pokud chtěl Petr Fiala svým projevem občany demoralizovat, povedlo se mu to dokonale. Pohled na vyplašeného
človíčka, který se vymlouvá na všechny kolem a přitom nese odpovědnost za zemi, byl podle sociologa Petra Hampla děsivý.
Jen tím podle něj potvrzuje, jakým politikem je a jaké zájmy reprezentuje.

Premiér Petr Fiala ve svém projevu občanům vzkázal, že nad účty za energie mnohé z nich čeká šok. Jedni to oceňují jako
otevřené přiznání situace, druzí namítají, že se jedná o mimořádně arogantní a přehlížívý přístup. Jak v tomto směru zapůsobil
premiérův projev na vás? 
Obávám se, že je to projev, který vstoupí do dějin jako jeden z nejhorších projevů všech dob. V těžké chvíli promluví státník k
národu. A nepředloží žádný plán, žádnou vizi, žádnou jednotící myšlenku. Místo toho se předvede celému národu jako
vyplašený človíček, který neví kudy kam a vymlouvá se na všechny kolem. Pokud bylo cílem lidi demoralizovat, tak se to
povedlo. 
Když nedokáže připravit rozumný projev sám, to nemohl ten úkol svěřit nějaké reklamní agentuře? I kdyby jen připomněl pár
velkých okamžiků z dějin a neřekl nic konkrétního, působilo by to lépe než tahle ostuda. 
Zajímavé je nesporně i to, jak fanatičtí příznivci pětikoalice trvají na tom, že ten projev byl vlastně skvělý a státnický. Jak se v
tom navzájem ujišťují. A jak se pochopitelně radikalizují. Není nic, co by od Fialy nenechali líbit, protože s ním spojili své kariéry
nebo aspoň svou sebeúctu. Obávám se, že je čekají těžké časy. 
Premiérovou oblíbenou frází je, že dělá věcí, které jsou „správné“, případně že volí řešení, která „nejsou populistická“.
Opravdu lze na politické konání uplatnit binární kategorii správné vs. Nesprávné? 
Čistě selským rozumem bych řekl, že správné jednání je takové, které pomáhá obyvatelům vlastní země, nesprávné je takové,
které jim ubližuje. Podle toho dramaticky nesprávné, všechno co dělá. 
Připomínám, že to byl premiér Fiala, kdo odmítl odvolat představenstvu ČEZu a řešit ceny elektřiny. Byl to premiér Fiala, kdo se
odmítl sejít se zástupci zemědělců a svou arogancí je dotlačil k tomu, že podstatnou část budoucí úrody prodali předem do
ciziny. Nechtěli to udělat, ale neměli jinou možnost, jak finančně přežít. A konec konců i válka s Ruskem je něco, o co premiér
Fiala a jeho blízcí spolupracovníci už roky usilovali. 
Je ale otázka, jestli si to premiér Fiala vůbec uvědomuje. Zdá se mi, že když používá výraz „správný“, odkazuje na jakousi
mravně-mystickou nauku, podle které je zapotřebí způsobit českým lidem co nejvíc utrpení. A za tím je představa, že tím
utrpením obyčejných lidí bude změněno klima, poražen Putin nebo cokoliv jiného. Jsme svědky úplného zhroucení schopnosti
myslet a jednat racionálně. Tedy s výjimkou cílevědomých a racionálních přesunů peněz do vlastních kapes. 
Ještě byl se zastavil u toho slovo „populistické“. Jedná se o hit posledních let, podobně jako třeba „dezinformace“ či v
posledních měsících cokoliv obsahující Putina, Kreml nebo Moskvu. Proč se právě v posledních letech rozmohlo ze strany
liberálního mainstreamu tolik dehonestujících nálepek? 
Dehonestující nálepky používá každý režim. I režimy demokratické tak jednají. Všimněte si ale, jak jsou ty nálepky neurčité.
Nikdo nedokáže pořádně definovat „dezinformaci“, nikdo nedokáže pořádně určit, co je proruský postoj a co už nikoliv. I ten
populismus je v jejich pojetí nesmírně neurčitý. 
Obávám se, že Petr Fiala a podobné parodie na politické vůdce už vlastně ani nevědí, jaká je jejich ideologie. Kromě ochoty
podřídit se čemukoliv z ciziny. Včera bojovali proti nacionalismu a fašismu, dnes ho nadšeně oslavují. Co zítra? Sami nevědí?
Jde jen o to zaplnit čas spoustou libozvučných frází. Konec konců, zmíněný Fialův projev mohl být klidně vytvořen v nějakém
generátoru frází, jakých je na internetu spousta. 
Vzhledem k tomu, jaká je úroveň českých ministrů, myslíte že tito lidé upřímně věří že za společenské tenze v této zemi může
Vladimír Putin, jak o tom hovořil Petr Fiala ve svém projevu a opakovaně o tom hovoří třeba ministryně pověřená řízením vědy
a výzkumu? 
Ministryni vědy nechme stranou. Její intelekt zjevně nestačí k pochopení něčeho tak komplikovaného jako „politická tenze.“ 
Celkově ale zní odpověď ano. Ano, upřímně tomu věří. Ti lidé jsou desítky let trénováni k tomu, aby věřili těm správným věcem
a aby cítili ty správné emoce. Umí snad ještě něco jiného? Dokážou vést složitá diplomatická jednání? Dokážou motivovat lidi?
Dokážou přijít s novou myšlenkou? Obávám se, že tam není nic jiného než přizpůsobivost. 
Až se změní situaci, i toho Putina budou milovat. 
Někteří se pozastavují nad tím, že premiér Fiala se vzhlédl ve vizi že bude půl roku prezidentem Evropy, což se projevuje
desítkami fotografií z každého jednání NATO či EU a současně naprostou ignorancí domácích problémů. Aféru STAN
komentoval až po třech dnech jedním příspěvkem na sociální síti a když vítr zpustošil obec v jeho vlastním volebním obvodě,
nepovažoval za nutné ani projevit účast. To asi není úplně optimální pojetí úřadu předsedy vlády České republiky… 
Nevím, jestli je to optimální, ale je to typické pro ten typ politického stylu, který pětikoalice slibovala před volbami a který dnes
aplikuje. Naprostá arogance směrem k poddaným a bezmezné patolízalství směrem k zahraničním nadřízeným. To je
současnou elitu typické. Myslíte snad, že členové představenstev českých poboček jednají jinak? Nebo že jednají jinak vysocí
bankéři? Nebo šéfové neziskovek podporovaných z ciziny? 
Petr Fiala se chová jako typický příslušník své sociální vrstvy, a jeho přívrženci na tom nevidí nic nesprávného. 
Jak moc fatální vliv bude mít na důvěru vlády na veřejnosti aféra hnutí STAN? Já sám za sebe mám dojem, že je z ní velmi
zděšena především značná část voličů vládní koalice… 
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Zdá se, že česká veřejnost si na aféry zvykla. Každý krade, a kdo nekrade, o tom se to stejně píše v novinách. Kdo se v tom
má vyznat? 
Důvěra ve vládu skutečně rychle klesá, ale je to dáno katastrofálními dopady jejího jednání na lidské životy. 
Politici vládní koalice hovoří o tom, že při řešení této situace předvedli vysokou politickou kulturu, protože ministr Gazdík
odstoupil. Působilo to tak i na vás? 
To jenom ukazuje, jak daleko dostoupil cynismus současné vlády. Politické špičky strany jsou spojeny s organizovaným
zločinem nejhrubšího zrna a ještě mají tu drzost to označovat za „vysokou politickou kulturu“. 
Všimněte si, že to sleduje pořád stejný vzorec. Z pohledu EU nebo Ameriky je úplně lhostejné, jestli tady někdo rozkradl místní
dopravní podnik, pokud se účastní drancování vlastní země. Kdyby se ale pokusil třeba zdanit pobočky nadnárodních
korporací, to by bylo zle. 
Tolerují ukrajinské oligarchy a tolerují i nejrůznější rozkrádačky tady. Místním lidem to jedno není, ale na nich nezáleží. 
Před cca čtrnácti dny vystoupil v Českém rozhlase pan Zdeněk Sloboda, aktivista platformy sexuálních menšin PROUD, který
se prezentuje jako sociolog. Ve svém vystoupení otevřeně hovořil o tom, že sexuální menšiny postupují podle „teorie
horizontů“, kdy se po prosazení nějakého požadavku okamžitě otevírá další horizont a pracuje se na získání dalších práv. Není
toto vlastně modus operandi všech aktivistů, lobbujících za svou agendu? 
Ten rozhovor jsem neslyšel, ale jsem překvapen, že o tom mluví takhle otevřeně. Ale můžeme si na tom výborně ukázat, jak
fungují aktivisté a jejich ideologie. Na začátku je finanční zájem. Když prosadí jednu věc, přece nezavřou kancelář a nepůjdou
pracovat do fabriky. Tak si hned najdou něco dalšího, a pak zase něco dalšího. Protože všechny aspoň trochu rozumné
požadavky už byly dávno prosazeny, musí bojovat za naprosto šílené věci. 
Nejdříve vám ti aktivisté tvrdí, že to tak rozhodně není. Ale pak se naučí postupovat chytřeji. Dají tomu vznešený název a ještě
se tím vychloubají. Hrdě to říkají do novin, pořádají o tom konference, udělají z toho i třeba předmět na vysoké škole. Stačí
dostatek drzosti a dostatečný vliv v médiích. Takže místo celoživotního příživnictví máme „teorii horizontů“. 
Pan Sloboda také poměrně otevřeně mluvil o tom, že když se podaří pro prosazení agendy zlomit poslance, tak česká veřejnost
už nic neudělá a smíří se s tím, protože je to „papučový národ, co sedí u televize s chipsama a pivama“. Co na to říci, že osoba
označující se za sociologa uvažuje o české společnosti v těchto kategoriích a chce toho využívat k prosazování své agendy? 
Kruh se uzavírá. Kreatura Sloboda je zaměstnáván pražskou  fakultou  sociálních  věd  jako expert na Rusko . Jak to může
vypadat, když současná vláda staví na takových expertech? Popravdě, nebyl bych šokován, kdyby se nakonec provalilo, že
Sloboda (neříkám mu pan, protože nevím, jak se identifikuje) je ve skutečnosti na holky a svou orientace předstírá z
kariérových důvodů. 
A že lidé neudělají revoluci kvůli nějaké homoagendě? Tak to nechodí nikde na světě, a nikdy nechodilo. Když už se hroutí, tak
se hroutí celé politicko-ekonomické systémy se vším všudy. Současná elita dělá všechno pro to, aby se ten současný systém
zhroutil co nejrychleji. Pan profesor Fiala v tom není sám. 
ZDROJ: Parlamentní Listy 
Upozornění: Tento článek je výlučně názorem jeho autora. Články, příspěvky a komentáře pod příspěvky se nemusí shodovat
s postoji redakce cz24.news. Medicínské a lékařské texty, názory a studie v žádném případě nemají nahradit konzultace a
vyšetření lékaři ve zdravotnickém zařízení nebo jinými odborníky. 

Česko se ujalo předsednictví v Radě EU
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 23:53 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Pořad: 18:25 Večerní zprávy , AVE: 580 550,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
Česko ode dneška velí Evropské unii. Následujícího půl roku budou mít naši politici i diplomaté důležitou, i když často
nevděčnou roli. Budou řídit jednání o nanejvýš aktuálních, ožehavých tématech a čeká je i hledání kompromisů napříč unijní
Sedmadvacítkou.

Žaneta SLÁMOVÁ, moderátorka 
Slavnostní zahájení českého předsednictví bylo bouřlivé, a to doslova. Při příjezdu české i evropské delegace panovala nad
Litomyšlí průtrž mračen.

Adam HEJDA, redaktor 
Už v noci na pátek se Česko obléklo do evropské modré. Nasvícená byla petřínská rozhledna nebo Národní muzeum. Naopak
Litomyšl se klidně uložila ke spánku. Páteční poledne už tu ale bylo rušné. Krátce před dvanáctou na zámek dorazil předseda
vlády Petr Fiala. Hned za ním dorazili zbylí členové jeho kabinetu.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
S příjezdem české vlády sem na zámek v Litomyšli dorazila i bouřka.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Já vám ten deštník dám.

ukázka 
To nemusíte, pane ministře.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Většina novinářů se schovala pod nedaleký strom. Čekáme ještě na příjezd předsedkyně Evropské komise. Nepřízeň počasí
provázela celý první den českého předsednictví. Například se tak muselo plánované fotografování unijních i vládních
představitelů přesunout zvenku dovnitř.

Adam HEJDA, redaktor 
Velkou část odpoledne zabralo jednání české vlády se zástupci evropské komise. Hlavně o českých prioritách a úkolech, které
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nás následující půlrok čekají.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Vážené dámy, vážení pánové, Česká republika se dnes ujala předsednictví v Radě Evropské unie, samozřejmě, že pro
úspěšné předsednictví dobrá spolupráce s komisí klíčová.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Vím, že Evropa je vašemu srdci velmi blízká. A proto nebylo náhodou, že jedna z vašich prvních cest v roli premiéra směřovala
do Bruselu.

Adam HEJDA, redaktor 
Předsednictví Česku kromě šéfky Evropské komise předávali i evropští komisaři a další unijní špičky. Ne všichni ale do Česka
dorazili. Nepřijel třeba místopředseda komise nebo šéf unijní diplomacie. Redakce a Adam Hejda, televize Seznam.

Žaneta SLÁMOVÁ, moderátorka 
A zahájení českého předsednictví sleduje celý den v Litomyšli naše reportérka Kristýna Jelínková.

Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
Kristýno, dobrý večer. Co se teď v Litomyšli děje?

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Hezký večer i ode mě. Tak přibližně 200 m za námi finišují přípravy na finále toho dnešního dne, prvního dne českého
předsednictví Radě Evropské unie. Tou pomyslnou tečkou je koncert České filharmonie, koncert s názvem Pro Evropu.
Doplním takovou zajímavost, na koncertě jsou právě jak unijní špičky, tak vládní představitelé. No a právě unijní špičky v čele s
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou budou muset po přestávce odejít, nebudou tu na celý koncert,
protože musí letět zpět do Bruselu. Dneškem každopádně nic nekončí. Česko předsedá Radě Evropské unie až do 31.
prosince. Hostit bude tak stovky akcí. Asi ta nejdůležitější se odehraje v Praze přímo na Pražském hradě v říjnu. Bude to
summit evropských špiček, no, ale ta formální jednání v Praze nebudou, létat za nimi budou muset evropští představitelé do
Bruselu.

Česko se otevírá Bruselu. Přebírá předsednictví po Francii. Nejdůležitější úlohu v řízení Evropské unie hraje tzv. trojúhelník.
Evropská komise navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů, Evropský parlament vykonává legislativní a rozpočtovou
funkci a Rada Evropské unie, ta společně s parlamentem schvaluje právní předpisy. A právě Radě Evropské unie, kde se
přijímají zásadní rozhodnutí evropské politiky, od 1. července Česko předsedá. Úkolem země není jen organizace, ale
především hledání kompromisů mezi Sedmadvacítkou.

Tomáš WEISS, IMS FSV  UK  
To na jednu stranu znamená, že má ta země docela velký vliv, protože určuje, kterým směrem ten kompromis půjde a jak
přesně bude vypadat. Na druhou stranu primárním úkolem té země je najít ten kompromis.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Česká republika se chce během svého předsednictví soustředit na energetickou bezpečnost nebo posilování obranných
schopností Evropy. Priority Česka ale také významně ovlivnila válka na Ukrajině.

Tomáš WEISS, IMS FSV  UK  
Ty priority mají určitý vliv, protože předsednictví může organizovat různé neformální akce, různé politické debaty, kde
samozřejmě bude připravovat právě to, co zajímá tedy Českou republiku.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Priority ale mají spíše symbolický význam.

Tomáš WEISS, IMS FSV  UK  
Ono říká se, že 95 % práce předsednictví je ve skutečnosti zděděná práce. Je to práce nad různými legislativními návrhy, které
přináší Evropská komise podle svého harmonogramu, který je dlouhodobě znám. Valná část toho, co české předsednictví bude
dělat, bude vlastně udržovat ten proces v běhu.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Česko předsedalo Radě Evropské unie v roce 2009. Předsednictví tehdy přebíral Mirek Topolánek. Předával ho ale už Jan
Fischer. Pád vlády během předsednictví je hořká vzpomínka, kterou si pamatují i v Bruselu.

Aneta ZACHOVÁ, šéfredaktorka Euroactiv.cz 
Někteří stále pamatují, obzvláště ti, kteří, řekněme, mají nějakým způsobem blízko k České republice nebo, řekněme, že třeba
byli u nějakých těch jednání přímo s českou stranou, nicméně musíme brát v potaz to, že to bylo před 13 lety.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
České předsednictví končí 31. prosince tohoto roku. Pak Česko pomyslné žezlo předá Švédsku. Kristýna Jelínková, televize
Seznam.

Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
Česko ode dneška sice předsedá unijní Sedmadvacítce, zájem o dění v Bruselu je ale mezi lidmi nízký. Dokazuje to mimo jiné i
účast ve volbách do Evropského parlamentu. Tu mají Češi druhou nejnižší ze všech členských států.

Žaneta SLÁMOVÁ, moderátorka 
Vláda by se proto podle odborníků měla věnovat osvětové kampani, která by měla roli Evropské unie veřejnosti vysvětlit.
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Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Víte teďka z hlavy třeba, kolik zemí je členy Evropské unie?

anketa 
To nevím z hlavy.

Vím, že tam není Švýcarsko, není tam Norsko, není tam Velká Británie a nějaký ty balkánský státy. Ale kolik, to fakt z hlavy
nevím.

27.

27.

Ježíšmarjá.

No... 17?

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Nejen neznalost, ale také nezájem. To, že velká část Čechů nemá zájem o Evropskou unii, dokládá i účast ve volbách do
Evropského parlamentu. Při těch posledních byla v Česku jen necelých 29 %. Horší účast mělo jen Slovensko. Tam k
evropským volbám přišlo jen 23 % lidí. Naopak nejvíc k volbám chodí Belgičané, a to 88 % z nich.

Aneta ZACHOVÁ, šéfredaktorka Euroactiv.cz 
Já si myslím, že povědomost, řekněme, široké veřejnosti o tom, co je náplní předsednictví jako takového, je nízká, Češi obecně
neprojevují o zájem o instituce, o politiku, myslím si, že to není problém jenom té EU.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Právě neinformovanost Čechů o Evropské unii by mohlo předsednictví změnit.

anketa 
Teďko už brzy, ale datum taky nevím. Asi od prvního.

1. července.

Od srpna, myslím, ale jistá si tím nejsem.

/nesrozumitelné/ červenec možná.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Podle odborníků by vláda měla následující půlrok věnovat vzdělávání lidí.

Tomáš WEISS, IMS FSV  UK  
Předsednictví je do značné míry PR záležitost. Nejenom dovnitř, aby ten stát vlastně lépe mohl vysvětlit, měl příležitost vysvětlit
své populaci, co to vlastně znamená.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Jak upozorňuje ale šéfredaktorka Euroactivu, vláda na to nebude mít dost peněz.

Aneta ZACHOVÁ, šéfredaktorka Euroactiv.cz 
Ta kampaň směrem domů, řekněme, k těm voličům potenciálním, tak nebyla úplně velká, v podstatě marginálně.

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Přestože o unijní dění v Česku není velký zájem, Češi jsou obecně rádi součástí Sedmadvacítky, a to především ti mladí. Přes
70 % lidí do 30 lety je rádo součástí Evropské unie. Naopak starší lidé k Evropské unii spíše vztah nemají. Berenika Dušková a
Kristýna Jelínková, televize Seznam.

Jana SLAVÍKOVÁ, moderátorka 
A teď míříme zpátky do Litomyšle za reportérkou Kristýnou Jelínkovou. Kristýno, euroskeptická ODS vede Česko a Evropskou
unii. Jak to zvládnou, když tam jsou silné osobnosti, jako třeba Jan Zahradil?

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Upřímně, zvládnou, protože úkolem toho českého předsednictví je především hledání kompromisu. I když jsou tam, jak jsi říkala
ty, právě někteří euroskeptičtí politici, tak jejich úkolem to hledání kompromisu primárně není. To je především úkolem
diplomatů, českých diplomatů v Bruselu, já jsem v týdnu mluvila s novináři, kteří pracují v Bruselu, kteří se s těmi diplomaty
setkávají denně, ti všichni se shodli na tom, že čeští diplomaté patří mezi špičky, a nebude tak ohroženo, že bysme byli u
evropské veřejnosti za někoho, kdo je euroskeptický.

Žaneta SLÁMOVÁ, moderátorka 
Kristýno, Česko přebírá předsednictví od Francie, bude se nějakým způsobem lišit?

Kristýna JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Lišit se trochu bude, protože Česko přebírá předsednictví od Francie, následně ho předává Švédsku. Obě tyto země jsou velmi
nakloněné zelené politice a téma klima je pro ně zásadní. To v prioritách České republiky chybí, nicméně je to spíše špatná
vizitka směrem do Evropské unie, protože i když to Česko mezi prioritami nemá, řešit to bude muset, protože bude řešit témata,
která jsou nastolená agendou Evropské komise. Tam těch témat je několik a ostatně na to dnes upozornila i předsedkyně

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 33 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


komise Ursula von der Leyenová, která právě při gratulaci Česku k předsednictví upozorňovala, že následující půlrok bude
především o tématech klima, obnovitelné zdroje.

Tomáš WEISS, IMS FSV  UK  
To, že tam nemáme klima, vysílá našim partnerům nějakou zprávu. Popravdě ne zprávu, kterou by už dávno neznali. To, že
prostě Českou republiku klima nezajímá a že vlastně ta česká debata je do značné míry pořád ještě ovládaná lidmi, kteří řeší,
jestli vůbec klimatická změna existuje, ačkoliv to je věc, která je prostě dávno vyřešená, a opět, nebavíme se o té skutečné
podstatě.

Česko přebírá vedení Rady Evropské unie
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.07.2022 00:09 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 11 263 681,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Česko dnes v noci oficiálně zasedlo do čela Evropské unie. Vedoucí roli přebírá od Francie a následujících 6 měsíců bude řídit
klíčová jednání v rámci Evropské unie.

Martin POUVA, moderátor 
A téhle role se Česko ujímá už podruhé v historii. Naposledy to bylo v roce 2009. Jde o velice důležitou politickou událost,
během které můžeme posílit svůj vliv v Evropě i ve světě. A heslem českého předsednictví je Evropa jako úkol.

Slavnostní zahájení českého předsednictví dnes proběhlo v Litomyšli. Sjeli se tam prakticky všichni čelní představitelé
Evropské unie.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Premiér Petr Fiala tak na místním zámku přivítal i šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Jan MAREŠ, redaktor 
Kolem poledne přijel do Litomyšle premiér Petr Fiala. Po chvíli ho následovali také ostatní členové Evropské komise, včetně její
předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Uvítat evropské politiky přijelo do východočeského města také několik desítek lidí.
Většina je vítala potleskem, malá část při příjezdu některých politiků pískala. Zástupci Evropské komise a české vlády spolu
nejprve poobědvali a následně zahájili první oficiální jednání. Premiér Petr Fiala už dopředu řekl, že chce, aby Evropská unie
zůstala navenek jednotná a v názorech se netříštila.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
My v tuto chvíli pomyslně přebíráme štafetu. Leží před námi nelehký úkol a velké výzvy, ale jsme si vědomi toho, že je musíme
zvládnout a naší ambicí je, naší společnou ambicí evropských zemí, abychom z této krizové doby vyšli zase o něco silnější.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Drahý Petře, vím, že máš Evropu opravdu ve svém srdci a není náhoda, že jedna z tvých prvních cest po jmenování premiérem
vedla do Bruselu, do evropských institucí. A vím, že díky tvé evropské vášni, oddanosti a tvrdé práci tvé vlády bude tohle
předsednictví úspěšné.

Jan MAREŠ, redaktor 
Odpoledne přijeli do Litomyšle také zástupci obou komor českého parlamentu Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová. Jan
Mareš, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Přebírání českého předsednictví v Litomyšli nešlo přesně podle plánů pořadatelů. Několikatýdenní přípravy totiž narušily
přívalové deště, i přesto se ale na zámek, kam přijeli čeští i zahraniční politici, přišly podívat desítky návštěvníků.

Marek BRUNA, redaktor 
Dobrá nálada, úsměvy, ale také typické bruselské počasí. To všechno doprovázelo příjezd delegací českých a evropských
lídrů. Bouřka s mohutnými lijáky se Litomyšli vyhýbala až do chvíle, než přijeli zástupci české vlády. Na scénu tak musely
desítky deštníků s logem českého předsednictví. Podle výrazu ministrů jim nevlídné počasí příliš nevadilo. Ministr zahraničí
myslel i na moknoucí novináře.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Tak já vám ten deštník dám.

redaktorka 
Ten si nechte, pane ministře.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Já vám sem nějaký pošlu, jo?

redaktorka 
Děkuju moc.

Marek BRUNA, redaktor 
Tu šéf státní kasy Stanjura si musel najít cestu do zámku sám a pirátský předseda Bartoš zřejmě podle pohledu k nebi doufal,
že místo deště začne z nebe padat štěstí. I přes nepřízeň počasí si příjezd politiků nenechaly ujít desítky lidí.

osoba 
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Zajímá mě to, chtěla jsem vidět tváře, protože očekáváme tedy i ty eurokomisaře, no a leckteré osobně znám.

Jsme zvědaví a samozřejmě to je něco, co tady není každý rok, tak se rádi podíváme.

Marek BRUNA, redaktor 
Největší ovace sklidila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Premiér Fiala si na její přivítání stihl vyměnit
kravatu, která byla nově v barvách českého předsednictví. Spolu jednali přímo v rodném bytě Bedřicha Smetany. Počasí se
umoudřilo hned, jak se delegace schovala do útrob zámku. Před oficiální fotkou tak bylo zapotřebí ještě narychlo vysušit
připravené koberce. Pršelo vám štěstí?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Jasně, déšť, to je život. Když prší, tak všechno roste.

Marek BRUNA, redaktor 
Eurokomisaři si z Česka neodvezli pouze promočené oblečení. Dostali také dárky. Čokoládu a pivo z místního zámeckého
pivovaru. Z Litomyšle Marek Bruna, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
A dění přímo v Litomyšli celý den sleduje i náš kolega Filip Pultar.

Martin POUVA, moderátor 
Dobrý večer, Filipe. Jaký měli státníci program přes den, už jsme trošku slyšeli, ale co je čeká teď ve večerních hodinách?

Filip PULTAR, redaktor 
Ještě jednou hezký večer z Litomyšle. Za mnou právě na nádvoří litomyšlského zámku probíhá Koncert pro Evropu v podání
České filharmonie v rámci Smetanovy Litomyšle. Začalo se jak jinak než Ódou na radost, tedy hymnou Evropské unie od
Ludvíka Van Beethovena. Pokračovalo se českou hymnou. No a také nejen veřejnost, ale i politici mohou v těchto chvílích
slyšet například symfonickou báseň z cyklu Má vlast od místního rodáka Bedřicha Smetany, Z českých luhů a hájů, Sukovu
Pragu anebo například koncert pro violoncello a orchestr H moll od Antonína Dvořáka. Nicméně my jsme se dozvěděli, že
europoslanci nebudou tento koncert sledovat celý. Zhruba za hodinu, tedy o přestávce, nasednou do připravených autobusů a
za účasti policejního doprovodu odsud odjedou. A jak jste slyšeli, každý bude mít v ruce láhev piva z místního pivovaru. Jinak
oficiální konec této akce je naplánován na jedenadvacátou hodinu.

Martin POUVA, moderátor 
Jak už zaznělo, většina politických zástupců Evropské unie dnes zamířila do Česka, přesto se i v Bruselu dál intenzivně
pracovalo.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
A situaci přímo v Bruselu sleduje naše kolegyně Háta Sassmannová. Hezký večer, Háto. Tak, co se tam dnes dělo?

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Ještě včera touto dobou byste nepoznali, že má Francie předávat co nevidět předsednické žezlo. Dnes už je to
ale jinak. Nikdo nemůže pochybovat o tom, když dorazí sem do evropské čtvrti v Bruselu, že do pomyslného čela Evropské unie
usedla právě Česká republika. Celý den se tady totiž pracuje na dekoraci jednotlivých budov, a to nejen zvenku, jak můžete
vidět za mnou, ale také v interiéru. Jak dlouho celý ten proces trval a proč některé ty přípravy nebylo ještě možné dokončit, to
se nyní podívejte. Budovu Rady Evropské unie, ve které se odehrávají nejen setkání ministrů, ale i vrcholné summity lídrů celé
Evropské unie s názvem Justus Lipsius ještě ráno zdobilo logo skončeného francouzského předsednictví. Práce začaly krátce
po desáté hodině.

Ondřej GRYC, koordinátor logistiky CZPRESS 
Materiály dorazily pro samotnou instalaci dnešního dne ráno. Na samotnou realizaci jsme měli 6 týdnů, přípravnou fázi, a
samotná realizace musí proběhnout dneska během pár hodin.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
V tu samou chvíli se začíná pracovat na výzdobě i uvnitř. Místní tým kolem předsednictví má ale doslova plné ruce práce už pár
dní. Kompletuje totiž tisíce dárkových balíčků.

Kateřina DVOŘÁKOVÁ, koordinátorka logistiky CZPRESS 
Balíčků nám dohromady dorazilo 13 000. Co se týká samotné té sady, tak ta se bude předávat na každém prvním zahajovacím
jednání. A dneska už to teda začalo. Předali jsme několik stovek sad.

Háta SASSMANOVÁ, redaktorka 
Přebarvit budovu Evropské rady z francouzských do českých barev zabralo téměř 3 hodiny. Interiér si ale na své dokončení
bude muset ještě počkat. Do Bruselu zatím totiž ještě nepřijela všechna umělecká díla, která ho mají vyzdobit. Přivést by je měli
v polovině července. Z Bruselu Háta Sassmannová, televize Nova.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
O našem předsednictví v Radě Evropské unie se hodně mluví, ale málokdo opravdu ví, co přesně to znamená a jak to funguje.

Martin POUVA, moderátor 
Ten nejdůležitější úkol Česka je ale jasný. Najít kompromis, na kterém se všichni dohodnou. A tady jsou další odpovědi.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Šéfovat unii, to je nepřesné klišé. Mnohem více se hodí sloužit Unii, hlavně to znamená předsednictví v Radě Evropské unie.
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Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti v letech 2014–2017 
Předsednictví má vlastně jenom jeden jediný úkol. Najít kompromis, na kterém se všichni dohodnou, čili není to o prosazování
českých zájmů, jak tady slyšíme. Je to přesně o schopnosti rozumět tomu, co chce západ, co chce východ, co chce sever, co
chce jih.

Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, IMS, FSV  UK  
České předsednictví bude muset upozadit české zájmy, ale to neznamená, že by je mělo obětovat.

Jan KOVÁŘ, Ústav mezinárodních vztahů 
Ten hlavní úkol prostě moderovat tu debatu, dotahovat rozjednané legislativní i nelegislativní návrhy, které prostě jsou v tom
potrubí na tom stole.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Ostatně legislativní proces trvá mnohem déle než jedno půlroční předsednictví, a tak jestli něco čeští diplomaté dotáhnou do
konce, pak hlavně ty návrhy, které už se řeší třeba rok.

Jan KOVÁŘ, Ústav mezinárodních vztahů 
Ono když se podíváte na to, jak se průměrně vyjednává legislativní návrh, tak od toho, od té doby, co ho komise navrhne, je to
v průměru do toho dotažení, schválení 18 měsíců. Předsednictví je 6 měsíců, takže vidíte, že to neznamená, že dotáhnete
něco, co jste sami otevřeli většinou. To je prostě něco, co už je dlouho na stole.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
To ale ještě neznamená, že by Česko nemělo otvírat nová témata, která pak dotáhnou další předsednictví.

Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, IMS, FSV  UK  
Je to tak 50 na 50. Každá předsednická země něco zdědí, s něčím se musí vypořádat, něco jí zůstane na stole od dřívějšího
předsednictví, ale samozřejmě každá země chce nechat ten svůj otisk v agendě, která se v EU řeší.

Lukáš RICHTÁR, redaktor 
Lukáš Richtár, televize Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Zvládnutí uprchlické krize, poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost a posílení kybernetické bezpečnosti. To budou
priority České republiky při předsednictví v Radě Evropské unie.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
A jejich výběr podle vlády výrazně ovlivnila válka na Ukrajině.

oznámení 
Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Česko chce podporovat Ukrajinu při vstupu do Evropské unie. Ve hře je i posilování sankcí vůči Rusku.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Budeme také mobilizovat a hledat, jak nejlépe využít rozvojové a humanitární nástroje, ať už pro řešení uprchlické krize nebo
na přípravu té poválečné obnovy.

oznámení 
Energetická bezpečnost.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Nedostatek zejména zemního plynu se bude podle premiéra Petra Fialy řešit na evropské půdě společně.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Jedině, když toto budeme dělat, tak máme šanci tu krizi rychle a úspěšně vyřešit.

oznámení 
Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
S válkou na Ukrajině masivně přibylo i kybernetických útoků. Ty má podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše Evropa
odrážet koordinovaně.

Ivan BARTOŠ, ministr pro místní rozvoj, místopředseda vlády pro digitalizaci /Piráti/ 
Vy vidíte, že je veden nějaký typ útoku, tak ty státy mezi sebou sdílí ty informace. Vy se potom můžete i předpřipravit anebo
reagovat aktivně a rychle.

oznámení 
Strategická odolnost evropské ekonomiky.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Covid-19 a válka na Ukrajině vedly k inflačním šoku. I s tím chce Česko v čele EU bojovat.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
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Ceny energií dusí naše ekonomiky, způsobují problém domácnostem a občanů. Vyvolávají neklid.

oznámení 
Odolnost demokratických institucí.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Česko chce během předsednictví razit i transparentní financování politiků a nezávislost médií. Karolína Pavlínová, televize
Nova.

Martin POUVA, moderátor 
Velkým tématem českého předsednictví bude podle politiků vládní koalice hlavně energetická bezpečnost Evropy. Ve
speciálním vysílání na TN Live dnes ale promluvili také bývalí politici a připomněli i problémy, které Česku přineslo to předešlé
předsednictví.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda vlády v letech 2006–2009 
Je to velký nápor na celou tu byrokracii a diplomacii a na ty politiky v tom, že vlastně skoro vůbec nespí, jsou pod strašným
tlakem, doma se jim to prostě bortí a v té Evropě mají pocit, že nic neprosadili. Je to frustrující.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Kolegové očekávají, že Češi budou fungovat na vysoké úrovni, manažerské, diplomatické, komunikační a máme před sebou
společně obrovský kus práce.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /TOP 09/ 
Energetická bezpečnost je podle mě úplně ta největší a nejstěžejnější výzva, kterou teď máme před sebou a která nás bude
celým předsednictvím provázet.

Mikuláš BEK, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Dnes je přechod k novým obnovitelným zdrojům energie prostě cestou, jak se zbavit té závislosti na ruských fosilních palivech.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/ 
Rusko nás neodřízne, protože oni chtějí plyn prodávat. Tam jde o to, jestli my se úplně odřízneme nebo ne, a to nejde. My
nemůžeme nikdy říci, že se úplně odřízneme od ruského plynu.

Alexandr VONDRA, ministr pro evropské záležitosti v letech 2007–2009 
Německo to všechno pohřbilo kvůli Nord Streamu. Oni nám vysvětlovali prostě vztah s Ruskem, to je zákazník, odběratel, tam
nám nic nehrozí.

Martin BURSÍK, bývalý místopředseda Topolánkovy vlády 
To předsednictví v Evropské radě nás tak trochu jako zcivilizuje že vlastně najednou jsme v situaci, kde musíme rozumět té
agendě.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Ono to předsednictví je to trošku, jako když hrajete simultánku v šachu na 27 různých stolech, takže bude potřeba vědět,
odkud se co dá očekávat. Bude to hlavně vyjednávání kompromisů.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Je tady jedna velká výzva, zajistit bezpečnost lidem v rámci Evropské unie.

Mikuláš BEK, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Doufám, že to české předsednictví příliš nepostihne další vlna covidu na podzim, ale i na to jsme připraveni.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
Jedním z nejvýraznějších témat nadcházejícího půlroku bude i obnova krajiny zničené válkou s Ruskem. Podle premiéra Fialy
by to pro zemi, která podala přihlášku pro vstup do Evropské unie, mohla být šance, jak se státům sedmadvacítky přiblížit.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Je potřeba Ukrajině pomáhat, nejenom humanitárně, ale i vojensky, hlavně vojensky v těchto dnech. Na tom je velká shoda, jak
uvnitř Evropské unie, tak to potvrdil summit Severoatlantické aliance. Ta poválečná obnova Ukrajiny je důležitá pro Ukrajinu a
je to samozřejmě i šance pro Evropu v pomoci Ukrajině se znovu postavit na nohy a je to samozřejmě třeba příležitost i pro
české firmy, jak se na tomto podílet. Já bych chtěl, aby Evropská unie v těch klíčových věcech navenek dokázala nadále
vystupovat jednotně. To byla naše velká síla v těch posledních měsících. Když budeme navzájem poslouchat, že jsou tu různá
východiska, různé podmínky a podle toho budeme upravovat ty společné cíle, tak si myslím, že se dostaneme dál. Česká
republika se jednoznačně postavila proti zákazu spalovacích motorů. Při tom jednání, které bylo na začátku tohoto týdne, tak
jsme dosáhli určitého kompromisu, ale hlavně my jsme při vyjednávání toho balíku získali pro Českou republiku velké výhody,
pokud jde o emisní povolenky pro teplárenství, což je věc, která se dotýká ve výsledku milionů českých občanů. Ceny tepla,
které lidi odebírají, neporostou výrazně, a naopak budeme držet ty energie a jejich ceny v rozumné výši. Děláme kroky,
abychom, i když Rusko vypne plyn, abychom prostě tu příští zimu přežili. Na druhé straně ale mluvíme o solidaritě uvnitř
Evropské unie a děláme i společné kroky, které by měly vést k tomu, že si jako Evropa, jako celek poradí.

Česko ode dneška předsedá Radě EU
TV , Datum: 01.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.07.2022 02:19 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 992 250,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
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Česko převzalo předsednictví Evropské unie. A zahájilo ho slavnostním zasedáním české vlády a eurokomisařů v Litomyšli. To
poznamenalo kritické období, ve kterém se Evropa nachází, a taky výzvy, které z toho pro ni plynou. Shodl na tom i český
premiér Petr Fiala s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta na slavnostní zahájení předsednictví do
Česka přicestovala.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
My v tuto chvíli pomyslně přebíráme štafetu. Leží před námi nelehký úkol a velké výzvy, ale jsme si vědomi toho, že je musíme
zvládnout. A naší ambicí je, naší společnou ambicí evropských zemí, abychom z této krizové doby vyšli zase o něco silnější.
Když budeme spolupracovat a budeme si dobře vědomi toho, jakým způsobem musíme výzvy a ohrožení, které před Evropou
stojí, zvládat, tak jsem přesvědčen o tom, že budeme mit dobré výsledky a že dosáhneme toho, že občané jednotlivých
evropských zemí provedeme touto krizí úspěšně. A jejím výsledkem bude, že Evropa bude silnější, odolnější a bezpečnější.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ivo Šlosarčík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane profesore, dobrý večer přeju.

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na rozdíl od roku 2009 to letos nechceme Evropě osladit, i když tehdy se nám to tak úplně nepodařilo. Je naše předsednictví v
roce 2022 šance na reparát?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Já myslím, že bychom neměli uvažovat v termínech premiantství nebo reparátu. To předsednictví je prostě úkol, který česká
vláda má. A měla by se s tím vypořádat co nejlépe. Ale nějaké srovnávání s rokem 2009 nebo uvažování o tom, zda jde nebo
nejde o reparát, podle mě dneska není na pořadu dne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jen jako /nesrozumitelné/, tu kategorii jsem si nevymyslel. Ta kategorie se objevuje právě v souvislosti, že se nabízí vzhledem k
tomu, že se předsednictví ujímáme teprve podruhé. Jak výrazně snazší to tentokrát pro nás může být, když v platnost vstoupila
na konci roku 2009 Lisabonská smlouva, a tady Česká republika nebude muset za Evropskou unii vystupovat směrem k
zahraničním partnerům?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Ono to může být paradoxně komplikovanější, protože formálně, jak jste zmínil, už nepředsedáme Evropské radě ani Radě
ministrů zahraničí, ale pořád se od politické elity, od vlády předsednické země očekává větší aktivita a vyšší spolupráce třeba s
těmi stálými předsedy Evropské rady nebo vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečností politiku. Ostatně i to dnešní
setkání s Evropskou komisí je něco, co není formální povinností předsednictví, ale je to prostě krok, kterým se předsednictví
snaží zajistit, že bude fungovat politicky a diplomaticky efektivněji, než kdyby dělalo jen přesně to, co má napsané v jednacím
řádu Rady Evropské unie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak či onak, Česko čeká celá plejáda nejrůznějších jednání na nejrůznějších úrovních, od úrovně úředníků po ministerské
úrovně, po úrovně hlav států. Může být země velikosti České republiky úspěšná v hledání kompromisů, protože to je to, o co na
platformě Evropské unie jde velmi?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Může. Dokonce se někdy při hodnocení předsednictví, srovnávání předsednictví, říká, že ty střední země, středně velké země
jsou při hledání kompromisu při tom, kdy vystupuje tzv. /nesrozumitelné/ broker, úspěšnější než ty velké země, které prostě mají
svoji jasnou agendu. A někdy tu svou agendu tlačí až přespříliš. Ale velice záleží za prvé na reputaci dané země, a ne obecné,
ale i sektorové v konkrétní politice, ale také na připravenosti a schopnosti prostě nalézat a hledat a mít varianty kompromisních
řešení, které budou přijatelné pro všechny nebo naprostou většinu členských států.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a může země velikosti České republiky provést Evropskou unii turbulentním obdobím, které je poznamenané válkou na
Ukrajině, hrozící energetickou krizí, stopnutím dodávek energií z Ruska a podobně?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Jak už jsem jednou říkal, to předsednictví, jeho agenda dneska vypadá zajímavěji než před pouhým rokem, ale samozřejmě ta
zajímavost předsednictví a zajímavost agendy je také daleko větší m úkolem pro české politiky a české úředníky. Oni musí být
víc připraveni na neočekávaný vývoj událostí, které se mohou objevit v následující šesti měsících, ale také musí pokrýt širší
agendu, nové úkoly, které se před ještě rokem zdály spíš jako teoretickými cvičeními evropské integraci, ne něco, co je náplní
praktické politiky. /nesrozumitelné/ uvědomit...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem máme v Evropské unii pověst mistrů v improvizacei?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Já myslím, že my si to říkáme, že jsme mistry improvizace, čímž někdy kompenzujeme tu detailní přípravu na jednání. Ale ano,
já myslím, že to, co česká vláda předvedla v první polovině tohoto roku, je příslibem jako kvalitní improvizace a schopnosti
flexibilně reagovat na to, co se může odehrát.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Premiér Fiala na tiskové konferenci v Litomyšli chválil Francii, že zvládla v rámci unie udržet v posledních měsících jednotu
potřebnou k tomu, aby dál tlačila na Rusko. Stejný úkol teď čeká taky Česko, nejen na jednání v tuzemsku, ale taky v Bruselu.
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Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Příjemná procházka tenhle půlrok rozhodně nebude. Pro české úředníky a diplomaty v unijní metropoli to bude spíše trochu
něco ostřejšího.

Edita HRDÁ, velvyslankyně ČR při EU 
Je to takový ten pocit jakoby před velkým závodem, když už jsou všichni ti běžci na tom startu, a už se strašně těší, až vystřelí
ta pistole a vy vyběhnete.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
A startovací pistole tak pomyslně vystřelila dnes. Ode dneška tady v Bruselu Česko začne udávat tempo, ovšem v tématech,
které si samo mnohdy nevybralo.

Jaroslav ZAJÍČEK, velvyslanec, zástupce stálého představitele ČR při EU 
Hlavním tématem bude Ukrajina, to je téma, které se bude prolínat celým českým předsednictvím.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Tedy nejenom současná situace na Ukrajině, ale také situace ukrajinských uprchlíků v Evropě. Česká republika dokonce chtěla
uspořádat mimořádnou konferenci, na kterou původně plánovala pozvat ukrajinského prezidenta. Ovšem Ukrajina nebude
jediným tématem.

Jaroslav ZAJÍČEK, velvyslanec, zástupce stálého představitele ČR při EU 
Musím říct, že se bude hodně prolínat slovo bezpečnost, ať je to energetická bezpečnost, ať je to kybernetická bezpečnost, ať
je to potravinové zabezpečení.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Energie, druhé stejně důležité a možná stejně krizové téma jako Ukrajina. Mimochodem energetická krize byla tématem už
prvního předsednictví. A Češi si to nyní budou moci možná zopakovat, protože v těchto dnech a měsících skutečně reálně
hrozí, že Rusko přestane dodávat zemní plyn do Evropy.

Edita HRDÁ, velvyslankyně ČR při EU 
Asi úplně nejtěží je odhadnout síly, rozložit si je na celou tu dobu a být připraveni, že může přijít nějaká krize, kterou budeme
muset hrozně rychle řešit.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
A takové krize jistě přijdou. Česko bude muset řešit jednotu EU, maďarské dodržování vlády práva, klimatická témata, unijní
ekonomiku nebo pluralitu médií, tedy žádná jednoduchá procházka. Z Bruselu Lukáš Dolanský, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane profesore, bývalý premiér Mirek Topolánek se včera v Událostech, komentářích tak trochu pozastavil nad tím, že ta
témata našeho předsednictví v roce 2022 jsou v zásadě velmi podobná s tématy předsednictví v roce 2009. Řekl: "Je to
smutný příběh. Před 13 lety byly tématem energetická bezpečnost, oživení ekonomiky a východní partnerství, mimo jiné
Ukrajina. Po 13 letech zjišťujeme, že v těchto oblastech nejen nic se nezlepšilo, ale problémy se prohloubily a témata jsou
stejná." Pohybuje se Evropa v kruhu, nebo prostě neumí řešit to, co by řešit měla?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Evropa se nepohybuje v kruhu. Když se podívám na ta předsednictví, tak samozřejmě energobezpečnost bude v centru priorit,
ale jsou tam věci, které v tom roce 2009 naprosto nebyly na stole. Pro mě je mimořádně zajímavé, jak bude vypadat vývoj
během předsednictví v oblasti strategické odolnosti evropského průmyslu vlastně, jakési až deglobalizační téma v českém
předsednictví. Také velká novinka prostě je ta otázka odolnosti, resilience demokratických institucí. Ta formulace, kterou
použilo české předsednictví, je dosti zajímavá, protože ukazuje najít tu schopnost sebeobnovy a vazby mezi demokracií a
občanskou společností. Ale bude třeba velice zajímavé, že zatímco u té odolnosti, strategické odolnosti evropského průmyslu
nebo EU průmyslu vůči výkyvům globální ekonomiky, tam ty pravomoci EU jsou poměrně jasné. A záleží na tom, zdá, bude
dostatečná politická podpora, tak třeba v oblasti té resilience demokratických institucí, tam se pohybujeme na mnohem
nejasnějším právním terénu a daleko víc se bude muset české předsednictví spoléhat na měkké nástroje nebo prostě na
politický dialog místo tvrdých evropských právních norem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A to už se dostáváme tak trochu k tomu tématu, jak udržet evropskou jednotu. A teď, když to vztáhneme konkrétně k Rusku,
samozřejmě prubířským kamenem udržení jednoty je postoj Maďarska. Bude to výhoda pro Českou republiku, že zná možná
lépe Maďarsko mimo jiné i z visegrádské spolupráce?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Česká republika tady může, a já pevně věřím, že bude hrát tu roli honest brokera, jak už jsem říkal, státu, který říká: my
nestojíme ani na jedné ani na druhé straně, ale snažíme se najít kompromis, který bude přijatelný pro všechny strany,
případně kompromis, ve kterém všechny strany budou přiměřeně frustrovány, ale ne natolik, aby to celé jednání prostě
zablokovaly nebo ho zcela zastavily. Bude velmi zajímavé například, že české předsednictví opět v oblasti resilience
demokratických institucí bude dělat věci, které jsou v oblasti legislativy, ať už tvrdé, nebo měkkých právních nástrojů, ale bude i
rozhodovat o konkrétních opatřeních nebo spolurozhodovat o konkrétních opatřeních například spojených s transfery financí z
evropského rozpočtu do rozpočtu některých zemí. A teď mluvím /nesrozumitelné/ třeba opravdu, ani Česká republika ještě
nedělala jako předsednická země pochopitelně, ale nedělaly to ani ty předchozí země, takže je to něco opravdu nového a dosti
zajímavý, ale nejistý terén.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá. A přece jenom by mě zajímalo to, co je možné slyšet ještě více, možné debaty o další balících nebo alespoň balíku
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protiruských sankcí. Tam podle vás může Česká republika - a znovu se vracím k tomu Maďarsku - sehrát jakou roli? I tam
můžeme být úspěšní mediátoři a hledači kompromisů?

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
To je spíš dneska otázka, která by měla směřovat do Budapešti než do Prahy. Tam to kritické rozhodnutí bude v rukou
maďarské vlády. Ale opět, jak už se několikrát ukázalo, v nastavení sankcí jsou dva prvky. Ten jeden je ten politický vzkaz
směřující do Moskvy i do Kyjeva. To, že Evropská unie to nevzdává, že to nepouští, že bude pokračovat v tlaku na Rusko, aby
zastavilo svoji agresi vůči Ukrajině. Ale ta druhá složka jsou ty technické detaily sankcí, aby byly namixovány tak, aby byly nejen
právně v pořádku, ale aby byly akceptovatelné politicky a ekonomicko-sociálně akceptovatelné ve všech unijních zemích. To
znamená, někdy opravdu ten ďábel se může skrývat v těch detailech, a to je prostě prostor pro předsednickou zemi, kde může
svojí expertizou k řešení přispět. A tady Česká republika, která má tu expertizu na východní dimenzi Evropské unie, může být
úspěšným předsednictvím. Ale opět nesmí zapomenout, že je to něco, co musí být i ekonomicko-politicky přijatelné pro všech
EU 27 států.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, u šestého balíku to nakonec bylo vypuštění Patriarchy Kirilla ze seznamu osob, na které se vztahují protiruské sankce.
Pane profesore, děkuju. Mějte se hezky, pěkný večer.

Ivo ŠLOSARČÍK, Institut mezinárodních studií, Fakulty  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Hezký večer.
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Víno prodává kdejaká samoobsluha. Jak se dá v této konkurenci obstát? Je potřeba mít nějaké eso v rukávu.

Ve světě dovozu to znamená, že se musíte „blýsknout“ kvalitním výběrem. Když velkým vínomilcům nabídneme ikony, jako jsou
vína Madam Leroy, ocení to. Pak se snažíme zaujmout i jiným přístupem. Skvěle se nám osvědčily degustace, které vám sice
udělá kde kdo, ale ta úroveň nebývá valná. My máme v týmu letité odborníky a degustace se snažíme pojmout trochu
odlehčeně, zábavněji. 
Velká část vašeho sortimentu míří do gastronomie. Jak moc vás zasáhla pandemie? 
Znatelně. Za dvacet let naší existence jsme budovali klientelu hlavně v segmentu HORECA (hotelnictví a gastronomické
provozy – pozn. red.), který před covidem tvořil 70 až 75 % celkového ročního obratu firmy. Když se vše zavřelo, začalo pro nás
divočejší období. Naštěstí se ukázalo, že máme mnoho loajálních privátních klientů a ti nás podrželi. 
Navíc jsme zareagovali relativně promptně a pro soukromé klienty vytvořili zajímavé nabídky, takže se nám dokonce dařilo síť
této klientely rozšiřovat. Přestože jsme tedy přišli o relativně velkou část byznysu, tak jsme většinu ztrát saturovali z ostatních
byznysových zdrojů. Ustáli jsme to a mohli fungovat dál. 
Teď už se situace stabilizovala? 
Ne tak úplně, v gastru jsme v rámci našeho obratu spadli z 70 % na 40 %. Na druhou stranu vyděláváme větší čísla právě díky
privátní klientele a také retailu, který jsme v poslední době víc rozjeli. Pokud tedy zahrneme i ostatní zisky, tak máme pokles o
nějakých 25 % oproti době před covidem. 
V čem vidíte největší problém? Restaurace přece zásoby potřebují. 
V gastronomii jsme nyní svědky dvou extrémních situací. Na jedné straně jsou provozy, které se po covidu ihned nastartovaly,
mají plno a objednávají spoustu vína. Mluvím cca o 40 % naší klientely. Zbytek ale bohužel výrazně drhne, klienti se nevrací a
ty podniky se hodně trápí. 
Gastro tvoří i cateringové firmy. Jak těm se daří? 
Cateringové služby řeší ještě jiné potíže, a to lidské zdroje. Když připravujete občerstvení třeba pro 500 lidí, tak s třemi top
číšníky to bohužel neuhrajete. V současnosti lidé na trhu zoufale chybí. Firmy jsou nucené najímat si brigádníky, kteří ale
bývají ve výsledku dražší než stálý personál. Navíc se ty větší akce stále ještě nerozjely. Takže ani cateringy na tom nejsou
nijak závratně. 
Zmínil jste, že se snažíte rozproudit retail. To se mi úplně nezdá jako vaše cílovka. 
Firma Advivum byla původně vybudována jako dovozce ikonických vín a cílila vyloženě na nejvyšší gastronomii a bohaté
priváty. Tato idea se zbortila s příchodem krize v roce 2008, kdy se smýšlení lidí dost změnilo. Ještě rok předtím si zahraniční
zákazník zašel koupit víno za čtvrt milionu, klidně dvě. Po roce 2008 ale tito lidé začali brzdit a firma s tím měla velké problémy. 
Po pár komplikovaných letech jsme se rozhodli, že zkusíme ten retailový směr. Ačkoliv je gro byznysu jinde, ve výsledku to dá
relativně zajímavý obrat a cashflow plyne lépe. Díky tomu si pak můžeme pohrát i s lepšími víny. 
V tuto chvíli spolupracujeme převážně s velkoobchodem a drobnými vinotékami. Začínáme se ale porozhlížet i po velkých
řetězcích, což s sebou samozřejmě přináší i jinou skladbu vín. Portfolia musíme přizpůsobit, neboť řetězce nebudou pracovat s
víny dražšími než 600 korun. 
Jak moc se vám aktuálně prodražuje dovoz vín kvůli inflaci a zvyšování cen pohonných hmot a energií? Museli jste to do vašich
cen promítnout? 
Inflačním vlivům víno jako produkt nepodléhá okamžitě. Vyrábí se jednorázově, nikoliv kontinuálně. Hrozny se sklízí koncem
jednoho roku, víno se vyrobí začátkem dalšího, takže je hotové dříve, než se na jeho předem domluvené ceně odrazí události
zbývajícího roku. Inflační skoky a ceny energií se případně promítnou až do dalších ročníků a spíš jen mírně. 
Doprava nám podražila, ale když to přepočteme na kusy, jedná se o jednotky korun na lahev, což jsme nijak neřešili. Daleko víc
s cenou zamává například změna kurzu eura. 
Na druhou stranu kromě vinařů na českém trhu zastupujeme také firmu Riedel, výrobce vinného skla, a tam už je zdražení
citelnější. Přestože i s nimi jsme předem dohodnuti na konkrétní ceně, letos už jedno navýšení oznámili a další nás čeká. Vždy
jde o 5 až 10 %, což už je znát. Skleničky se vyrábí po celý rok, tudíž se do nich ekonomické vlivy logicky propisují průběžně.
Zde tedy budeme zvedat ceny i my, 20 % bohužel saturovat nezvládneme. 
Co děláte, když je špatná úroda vína? 
Je pravda, že jsou vinařství, která jsou schopná víno nevyrobit, pokud je špatný rok. Takovým příkladem je třeba Burgundsko,
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kde byla poslední dvě léta hodně dramatická – jarní mrazíky, pak krupobití. Přestože máme s vinaři dohodnuté konkrétní
alokace, tak pokud se stane něco podobně nepředvídatelného, s nižší úrodou se snižuje i náš příděl. Letos nám například od
vinaře z regionu Chablis dorazilo 150 lahví místo 500. A už jsou prodané. Jediná možnost je pak najít náhradu, jinak máte
prázdné regály. 
Podle čeho vlastně vybíráte oblasti a konkrétní vinařství, s nimiž spolupracujete? 
Dovážíme vína, která považujeme pro danou dobu za ta nejlepší. Navštěvujeme různé veletrhy, třeba ProWein v Německu, kam
se sjedou vinaři z celého světa. Potom samozřejmě i cíleně navštěvujeme vybrané vinice. 
Může to znít jako klišé, ale západní země jsou opravdu napřed a s lehkou nadsázkou se dá říct, že co se pije nyní v Británii,
bude u nás za pět let. My Češi do určité míry kopírujeme zahraniční trendy, pijeme, co si vozíme z dovolené. Vybíráme tedy i na
základě těchto trendů. Aktuálně jsou u nás stále populární italská vína. 
Ve vašem portfoliu jsou zastoupena i moravská vína, ale pouze okrajově. Proč to? 
Pár jsme jich do portfolia zařadili, neboť vlastníme vinný bar a showroom ve Slovanském domě, kde se hodně pohybují expati.
Spousta z nich se po moravských vínech ptá a byla by hloupost se tomu úplně bránit. Opět jsme zvolili taková, která patří k
tomu nejlepšímu v Česku. 
Po moravských vínech je obecně obrovská poptávka, takže pokud je máte v nabídce ve velkém, „parazitují“ na vínech ze
zahraničí. A to by byla v našem případě škoda. Na výběru vín si dáváme opravdu záležet. 
Kolik člověk zaplatí za vaši nejdražší lahev? 
V nejbližších dnech přivezeme láhev, která vyjde na 178 tisíc. Jedná se o Domaine Leroy, jedno z nejvíce ikonických vinařství
celého světa z Burgundska. 
Kolik podobně drahých lahví ročně prodáte? 
Tolik, kolik jich dostaneme. Tak složité to ale zas není, protože jsou třeba jen tři z celkem 400 určených pro celý svět. 
Vypijí se? 
Pravděpodobně ne, takové víno si majitel spíš uskladní do sklepa, čas od času se s ním pochlubí návštěvě a jednoho dne se
zkazí a ztratí hodnotu. Je velká škoda, že se z vína stala byznysová komodita. Jsou k tomu, aby se pila. 
Lucie Weissová 
Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV  to dotáhla skoro do finále. Začínala
jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media…. Další články autora. 
Sdílejte článek, než ho smažem 
Vytisknout 
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Ondřej TOPINKA, moderátor 
Příjemné sobotní odpoledne byly 2 hodiny zprávy České televize právě začínají. Proruští separatisté na východě Ukrajiny
obvinili další 2 zajaté Brity z toho, že bojovali na straně Kyjeva jako žoldnéři. Britská diplomacie považuje za zneužívání zajatců
civilistů k politickým účelům. V minulém měsíci soud samozvané Doněcké lidové republice nepravomocně odsoudil k trestu smrti
jinou dvojici Britů Maročana. I ty označil za žoldnéře, na které se nevztahují úmluvy o válečných.

mluvčí 
Zajatcích.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Jan Graubner se ujal funkce pražského arcibiskupa. Vystřídal tak Dominika Duku. Katedrále svatého Víta na Pražském hradě
usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec. Graubner bývá označován za jednoho z předních představitelů
konzervativního křídla římských katolíků. On sám se za něj ale nepovažuje. Ve funkci se chce zaměřit na křesťanský život v
rodinách farnostem.

mluvčí 
Spolu se svými spolupracovníky a s vámi se všemi, kdo jste ochotni se zapojit.

mluvčí 
Chce být.

mluvčí 
Trvale zahleděný do krásy zboží města.

mluvčí 
Sice.

mluvčí 
Dívat na boží plány tohoto města. Realisticky hodnotí současný stav stavby církve na tom kousku staveniště, který měl naše.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ministerstva práce a financí nalezla shodu na dofinancování sociálních služeb. Poskytovatelé by se o částce, kterou jim stát na
péči a provoz dodatečně poskytne, měli dozvědět do konce příštího týdne. Tvrdí to šéf rezortu práce Marian Jurečka. Zároveň
ale dodatečnou částku nechtěl upřesnit. Poskytovatelé i kraje si stěžují na nedostatek peněz. Mluví dokonce o možnosti
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omezení služeb.

Energetici během dneška chtěli v Královéhradeckém kraji odstranit všechny závady, které napáchala včerejší bouřka.
Dopoledne zůstávalo bez proudu kolem 800 domácností. Včera to bylo víc než 15 000. Hasiči měli v kraji kvůli počasí kolem
stovky výjezdů, a to hlavně na Trutnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, zajišťovali poničené.

Bilance obětí čtvrtečního sesuvu půdy na severovýchodě Indie vzrostla na 26 dalších 37 lidí se stále pohřešuje. Záchranné
práce pokračují. Komplikuje ale vytrvalý déšť, rozmoklé půda bahno zasypali staveniště u města jen pár severovýchod Indie.
Bangladéš se potýkají s monzunovými dešti od poloviny května. Své domovy už kvůli němu museli opustit.

Mykola jevem na jihu Ukrajiny ráno otřáslo několik výbuchů. Podle starosty bylo město a okolí cílem nejméně osmi ruských
raket. Kyjev uvedl, že ruská armáda zintenzivnila údery na civilní cíle daleko od frontové linie. V pátek zemřelo po zásahu
bytového domu oděské oblasti nejméně 21 lidí. Moskva dlouhodobě prohlašuje, že útočí pouze na vojenské cíle.

mluvčí 
Zasáhly běžnou obytnou devíti patrovou budovu, ve které nikdo neschoval zbraně vojenské vybavení nebo munici. Zdůrazňuji
toto je záměrný ruský teror. Nešlo o nějakou chybu nebo náhodný raketový útok. Teď.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Pro ruská armáda také intenzivně ostřeluje cíle podél celé linie fronty v Donbasu na východě země. Ruští vojáci tam
neúspěšně zaútočili na několik vesnic směrem na Mahmúd. Postupují také na vysočanské, odkud ukrajinská armáda postupně
stahuje své síly. Plně pod kontrolou okupantů je po týdnech pouličních bojů sousední severu Doněck. Zbývající obyvatele jsou
tam bez elektřiny, plynu nebo tekoucí vody.

mluvčí 
Je mi 60 let. To není věc, ve které můžete začít úplně znovu. Mé děti se sem už nevrátí všechno vzhůru nohama. Je to bolestné
být bez rodiny, se kterou jsem byla celý život nerozlučná.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Spojené státy poskytnou Ukrajině vojenskou techniku v hodnotě až 820 000 000 USD. Do země pošlou nové protiletecké rakety
nebo dělostřelecké radary. Kyjevu poskytne pomoc nově také Norsko. Tamní premiér během návštěvy ukrajinské metropole
prohlásil, že jeho země Ukrajině daruje v průběhu dvou let 10 miliard norských korun. V přepočtu zhruba 24 miliard korun
českých.

mluvčí 
Fakt moc po pěti měsících hrozivé války Norsko ukáže solidaritu s ukrajinským lidem. Zemi pomůžeme miliardu EUR během let
2022 2023. Za tuto částku podpoříme vaše úsilí poskytnutí humanitární pomoci lidem v nouzi. Podpoříme vaši rekonstrukci a
vaše právo na obranu Evropy.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
A vývoj války na Ukrajině teď ve studiu ČT 24 okomentujeme s politickým geografem Janem Kofroněm z katedry politologie
institutu politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Tak, když se podíváme na ten aktuální stav, tak ukrajinský generální štáb uvádí, že ruské invazní jednotky se snaží získat zpět
ztracené pozice v Charkovské oblasti. Je to podle vás něco, co se jim může podařit, může Charkov znovu padnout do rukou
okupantů?

mluvčí 
Já vzít si dovolím tvrdit, že Charkov zatím nikdy nepadl do rukou okupantů minimálně ne v této válce. Takže mě poměrně
překvapilo, kdyby opravdu Rusové dokázali teď Charkov období, co samozřejmě možné je, že se jim povede dostat o několik
kilometrů blíže k tomu vlastnímu městu a tím učinit život v tom městě přece jenom dost jižnější. To si myslím, že realistické je.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
V té reportáži předcházející to bylo zmíněno výbuchy Mikolaj Ivu zásah bytového domu v Oděse. Je to něco, co podle vás teď
budeme vídat stále častěji, nebo jsou to spíše mimořádné incidenty, které takto vleklému konfliktu, bohužel zkrátka patří?

mluvčí 
Tak to ta ruská strana nějaký moment přece jenom omezila ty raketové útoky směrem do ukrajinského zázemí. Těžko říct,
nakolik za to mohl třeba nedostatek těch raket a nebo snaha soustředit na jiné cíle. Každopádně a Rusko je schopné tyhle ty
útoky provádět provádět asi bude teď otázkou, jak moc často a samozřejmě čím častěji provádět bude, i kdyby tam žádný
vysloveně úmysl zasáhnout civilní a cíle nebyl prostě čas od času k tomu dojde. Samozřejmě ta četnost, řekněme, těch
pochybení nebo těch okamžiku, kdy k tomuhle dochází. Samozřejmě může mnohé vést otázce, nakolik jsou to opravdu jenom
ubili nebo chyby a nakolik to nemůže být nějaký úmysl. To se samozřejmě velmi těžko a z té dálky odhaduje.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Vy jste to už trochu naznačil v té odpovědi, ale právě jdeme o to, jak moc je to vlastně důsledek té vyprázdněnosti ruských
vojenských zásob. Zkrátka už ty přesnější dražší střely nemají, jak říkají, už delší dobu někteří analytici?

mluvčí 
Jak oni samozřejmě zřejmě nějaké pořád mají, ale lze očekávat, že i poslední železné zásoby si, jak žijí. A nějaký hypotetický
větší konflikt třeba na to, takže samozřejmě musí sahat k tomu, že znovu užívají například rakety točka namísto skandálů a a
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podobně. Takže a dochází samozřejmě k tomu, že ta přesnost těch úderů je najednou výrazně horší. Nebojíme se po několika
metrech nebo málo desítkách metrů, ale bavíme třeba řádově okruhové úchylce kolem 152 možná 300 m, což je prostě hodně
na tom šance na zasažení něčeho, co nebylo tam moc radikálně roste.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Spojené státy se zavázaly poskytnout Ukrajině další vojenskou pomoc protiletecké rakety, dělostřelecké radary pomůže také
Norsko. Je ta podpora Ukrajiny podle vás dostatečná a přichází včas nebo teď Ukrajinci. Dostávají to, co možná měli dostat už
třeba zkraje konfliktu a nemuseli jsme tohle možná ani řešit. Já vim, že to velké coby kdyby ale zkrátka neměla ta pomoc takto
rozsáhlá být mnohem dříve.

mluvčí 
Já se domnívám, že tak úplně ne, protože a tady byla nějaká omezení ve vztahu třeba k tomu, že a je potřeba ty Ukrajince
vycvičit na tyhlety jiné zbraňové systémy. Je potřeba dodat náhradní díly, aby ty systémy fungovaly dál, je potřeba vycvičit
nejenom ty obsluhy, ale samozřejmě třeba opravárenské čety. Atd. dodat k tomu munici bez toho prostě samotné dodání
několika kusů, aby nic nezměnilo, takže v tomhle tom ohledu si nemyslím, že to je tak pozdě samozřejmě otázkou, jestli systém
nejen nemohly být dodávány a třeba výcviku těch Ukrajinců již třeba o několik týdnů dříve, ale minimálně v tom na míře vaše
otázka tj. jestli jsem to neměl, dodává třeba 4 měsíce na zpětnou 5 měsíců na to. A tam si myslím, že těch možností to nebylo.
Samozřejmě také o to, že západní státy často v téhle té techniky nemají tolik, nemáme tu velké výrobní kapacity a dalším, který
výrazně výrazně ztěžuje nějaké masivnější transfery a těch snížených zbraň.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
V jaké fázi se vlastně teď podle vás fázi toho konfliktu nacházíme, k čemu pokud k ničemu to teď celé směřuje?

mluvčí 
Tak já se obávám, že se blížíme nějaké velmi vleklé vyčerpávající válce válce opotřebení, kde ani jedno z těch stran není
schopna podniknout nějaký skutečně zásadní. Útok to vidíme například těch Rusů, kteří ano, podařilo se jim dobýt Doněck
pravděpodobně velmi brzo získají celý-li si část. Ale není to žádné celkové obklíčení třeba ukrajinských sil v oblasti Donbasu, že
přátelské schopnosti útočit přece jenom zjevně velmi omezené, ale vidíme to je Ukrajinců třeba v oblasti telefonů, kde ano, oni
jsou schopni postoupit o několik kilometrů, ale v zásadě jsou to vždy takové nárazové momenty z jedné nebo druhé straně
něco uvede. A pak je tam dlouhá doba, než se stane něco dalšího, což prostě ukazuje na to, že a síly jsou plus minus
vyrovnané a naděje na to, že by třeba Ukrajina velmi rychle dokázala a získat zpět ta území, která přišla, tak vám je, abychom
minimálně v horizontu několika dalších týdnů.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Jdeme možná také o to, co podle vás bude někdy tím bodem, kdy si Vladimír řekne Vladimir Putin, omlouvám se řekne. Tohle je
úspěch tohle případně označíme za úspěch a stáhne své jednotky, bude to obsazení Donbasu, bude to získání těch jižních
přístavů nebo je to pátky Eva smrt prezidenta Zelenského atd. atd.

mluvčí 
tak 1 věc je, co by si asi přál. Druhá věc člověk skutečně schopen dosáhnout. A tady si myslím, že plně to co realisticky dává
smysl také obsazení toho Donbasu, ale upřímně řečeno, si myslím, že tak to bude pro Rusy velmi velmi těžké. Ne pokud se
bavíme o celém Donbasu, že tam pořád bavíme o několika desítkách tisíc kilometrů, které by cely získá. A led doplním jenom
jednu věc. Vy jste řekl, kdy Vladimír Putin stáhne své jednotky. Já jsem vám, že čím dál tím být pravděpodobnější, že Rusko
nějakým způsobem vojensky nezkolabuje. Jednotky prostě nestane a že se spíš pokusí tady na územích buďto vytvořit nějaké
separatistické republiky jako nadal Nera a nebo je přímo při členů ke svému území. Neobávám se čím dál tím víc
pravděpodobnější scénář.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ještě poslední věc vás poprosím. Vy jste teď říkal, pokud Rusko vojensky nezkolabuje. Předtím jste zmínil tu opotřebovávají
fázi konfliktu. Možná, kdo se víc opotřebovává tím vleklým konfliktem, jsou to západní státy, které už třeba nemají tolik zásob,
které by mohly Ukrajině dávat nebo je to Rusko, které, jak jsme zmínili, sahá po těch méně přesných méně moderních střelách
a v důsledku toho pak cílí takovýmto způsobem, jaký sledujeme třeba na civilní budovy?

mluvčí 
To je těžká otázka. Já se domnívám, že z pohledu Ukrajiny, protože tady se nebavíme o konfliktu vysloveně západ versus
Rusko přece jenom válčí s Ruskem Ukrajina. Je to o něco větší problém pro a Ukrajince, kteří jsou nebo kteří čím dál tím víc
budou závislejší víc závislejší na té pomoci ze západu, která jak jste správně řekl, je limitovaná jednak těmi kapacitami, které
máme, ale i kapacitami výroby, které jsou tam ten okamžik, bohužel v řadě a dimenzí velmi omezené. A můžete vést k tomu, že
v horizontu několika měsíců bude mít Ukrajina velký problém nahradit i své původně sovětské zbraně za ty západní zbraně, i
když samozřejmě západní zdroje jsou efektivnější tzn. jak o něco míň, ale nepředstavujme si, že 9 vážit třeba 10 nebo 5 a těch
sovětských děl. Jedním jediným dělem západní takhle to bohužel nefunguje.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říká politický geograf Jan Kofroň z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuju za váš čas pro vysílání ČT24.
Hezký.

mluvčí 
Den za pozvání.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Jan Graubner se ujal funkce pražského arcibiskupa. Vystřídal tak Dominika Duku v katedrále svatého Víta na Pražském hradě
usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec. Podle premiéra Petra Fialy přichází nový arcibiskup s velkou pastorační
praxí a moudrosti.

mluvčí 
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První kroky jsem udělal, když jsem šel do katedrály, předtím jsem převzal písemně písemně úřad a potvrdil jsem zatím v úřadě
všechny všechny vysoké funkce, aby pokračovali tak jak to tak, jak to bylo o ní zítra první úkol je, že jdu do farnosti uvádět
nového faráře, takže začínám pracovat.

mluvčí 
Český rozhlas Radiožurnál. Jana Karasová, Český rozhlas a další, pane arcibiskupe, mohl byste říct, koho si chcete na kurii
přivést jako své spolupracovníky s tím počítáte, že bude spolupracovat a budu to třeba i kněží nebo laici Olomouce nebo toho
okolí, se kterým jste už působil.

mluvčí 
Dnes Olomouce si nevolám nikoho. Počítám s tím, že tady je dostatek kvalitních lidí. Já si nemyslím, že by bylo, že by bylo
dobré jsem přivádět někoho jiného. Já jsem přišel, protože jsem byl poslán akci pracovat s těmi lidmi, kteří tady jsou, jestli
časem se někdo vymění, to se ukáže.

mluvčí 
Teď chystáte převezmete to novým lidí, se kterými.

mluvčí 
Ten tým lidí jsem převzal, jak jsem řekl, když jsem šel do katedrály, podepsal jsem už doklad o tom, že přebírá.

mluvčí 
A možná ještě zeptala ty časy a naznačil to i pan premiér ve svém proslovu, kdy přibíráte ten úřad nejsou jednoduché ani pro
nějaké duchovní vedení, tak vnímáte to tak, že zkrátka budete muset vysílat nějaké o to silnější signály členů církve v čele ex
členům farností?

mluvčí 
Kdy to bylo lehké. Kdo se dívá trošku do historie, tak vidí, že lehké to nebylo. V podstatě nikdy a pokud si mysleli, že je to lehké
snadné, tak vzápětí přišla nějaká krize. My máme krize nejrůznější dnes a pro to my jsme v pokušení si myslím, že je to snadné,
tak doufám, že se nám, že se spíš soustředíme na to, co nám pomůže do budoucnosti stát levněji na nohách a ať jsem v
kostele hovořil o tom vytvářet živé společenství, které může za Klause radost zboží blízkostí.

mluvčí 
Odpoledne, pane premiére, tak vnímáte ten dnešní den, kdy byl pan Graubner jmenován do úřadu jako určitou novou éru
spolupráce s arcibiskupstvím i v době, kde žijeme, kdy je válka na Ukrajině, kdy část společnosti, že určité sociální nejistotě, tak
využít nějakou spolupráci i k uklidnění společnosti?

mluvčí 
To nepochybně pro mě je ten duchovní rozměr života velmi důležitý a pražská arcidiecéze má obrovský význam i pro český stát.
Svatý Vojtěch Ski stolec. Já jsem rád, že jsem přichází Jan Graubner člověk, který má obrovské zkušenosti pastorační práce,
který velmi úspěšně stál v čele Moravské Moravské provincie arcibiskupství olomouckého přichází s velkou moudrosti
zkušenostmi a myslím si, že bude velmi dobře PF spravovat ten svatý Vojtěch Ski století, což není nikdy lehká úloha.
Samozřejmě i to místo, kde jsme ukazuje, jak je to propojeno ze státem historicky z hlediska současnosti, tak já jsem i popřál
novému pražskému arcibiskupu Janu Graubnerovi, hodně moudrosti, sil, Božího požehnání, aby to všechno zvládla. Věřím, že
společně stát církev občanská společnost, všichni lidé projdeme dobře tím složitým obdobím, které je teď před námi.

mluvčí 
Si nějak změní spolupráce i oproti tomu, jak fungovala s panem kardinálem Dukou.

mluvčí 
Já pana kardinála Duku znám ještě v osmdesátých let, kdy nemohl působit veřejně jako kněz, kdy prokazoval mimořádnou
statečnost. Já si velice vážím jeho svědectví, které celý život vydávala jeho odvahy jít protiproudu nepřichází nová etapa.
Arcibiskup pian je určitě jiná osobnost jinou spirituální tradici, takže předpokládám, že si to projeví i na řízení pražské
arcidiecéze.

mluvčí 
V jakých oblastech vy jste očekával, že budete církví teď spolupracovat nebo v jakých oblastech ty současné situaci by měl být
církev podle vás aktivní nebo ještě aktivnější?

mluvčí 
Já církvi nebudu radit. Ta jsem Ratha vděčný za tu práci, kterou dělá pro věřící lidi to samozřejmě toto je ten ten ten hluboký
duchovní rozměr, o kterém tady teď nechci mluvit, ale z hlediska státu vidíme tu obrovskou angažován z oblasti charity
sociálních služeb, školství a dalších věcí, které jsou pro společnost nepochybně důležité. Pak je tu ještě 1 věc, která má
politický mezinárodně politický rozměr, jak je obecně známo v programovém prohlášení naší vlády, že chceme dokončit
smlouvu mezi Českou republikou a svatým stolcem, tedy Vatikánem a já už jsem se na toto téma bavil při své návštěvě papeže
Františka státního sekretáře kardinála Paulina. Budeme dělat všechny kroky k tomu, abychom tuto dohodu mohli uzavřít.

mluvčí 
Mít v této věci a arcibiskup Jan Graubner.

mluvčí 
To nepochybně to nepochybně může, protože jeho role v tom bude klíčová role místní církve samozřejmě u přijímáni
takovýchto mezistátních dohod se svatým stolcem s Vatikánem velmi podstatná.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Česko se ujalo role předsednické země Evropské unie. Kabinet premiéra Petra Fialy bude muset řešit pokračující ruskou
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agresi proti Ukrajině a její dopady. Energetickou krizi a zrychlující inflaci. Zabývat se bude také přechodem na obnovitelné
zdroje digitalizací.

mluvčí 
Společným zasedáním vlády a Evropské komise v Litomyšli zahájilo Česko půlroční předsednictví radě Evropské unie.
Pomyslnou štafetu převzalo od Francie, a to v době, která je poznamenaná rostoucím napětím a nejistotami nejen v Evropě.

mluvčí 
Čeká nás velmi velmi náročný podzim metodika ekonomiky energetiky.

mluvčí 
Svědci ještě nestačil vyrovnat dopady pandemie covidu a zasáhli ho otřesy způsobené ruskou agresi proti Ukrajině. Vláda
Petra Fialy tak bude muset během předsednictví řešit evropskou pomoc této zemi a zvládnutí náporu ukrajinských uprchlíků.

Petr OBROVSKÝ, redaktor 
Ať už analytici, tak novináři, tak politici se shodují v tom, že to bude válečné předsednictví, že jeho hlavním tématem bude to, co
se děje na Ukrajině.

mluvčí 
K prioritám českého předsednictví teď patří kromě posílení obranyschopnosti zemí Evropské unie, tak i jejich energetická
nezávislost na Rusku.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Ukončení války, obnova Ukrajiny. To je klíč k řešení těch problémů, které dnes naše občany občany členských států Evropské
unie trápí ruská.

mluvčí 
Plynárenská společnost Gazprom už teď pod různými záminkami snižuje objem dodávek plynu do Evropy. Rostou tak obavy, že
během léta je může zastavit úplně. Evropská komise chce proto v polovině července představit nouzový plán pro energetiku, ve
kterém sází na solidaritu unijních zemí. Je.

mluvčí 
Volný jsem řekl.

mluvčí 
Ne jsme propojeni ropovody plynovody a můžeme zajistit.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
I zpětný chod těchto surovin, takže potřebujeme takový plán, aby tok energií tok plynu mohl být směrován tam, kde je
zapotřebí. My.

mluvčí 
Job like.

mluvčí 
S tím vším se chceme poprat nejenom jako Česko, ale nejlépe společně jako Evropa s dalšími partnery se Spojenými státy
Velkou Británii.

mluvčí 
A na Prahu EU čekají další zájemci o členství. Kromě Ukrajiny Moldavska, které v červnu už kandidátský statut získali, se o něj
hlásí země Balkánu. Česko proto taky přebírá od Francie. Její návrh konceptu širší Evropy, který by dalším zemím nabídl
možnosti bližší spolupráce. Známe už taky datum neformálního summitu Evropské unie, který se tímto konceptem bude
zabývat. Uskuteční se šestého a 7. října v Praze.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
No a české předsednictví teď probereme podrobněji s Vítem Havelkou výzkumným pracovníkem institutu pro evropskou
politiku. Europeum vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Tak je to velmi krátké období, ale jaksi Česko podle vás zatím vede.
Zvládli jsme příjezd eurokomisařů. Povedla se reprezentace v Litomyšli nebo už jsme někde i za ten krátký úsek stihli škrtnout?

mluvčí 
A ne, tak skutečně, jak zmiňujete, zatím je to v podstatě 1,5 dne. Co Česká republika má tu předsednickou roli, čili za tu dobu v
podstatě se toho moc a nedalo stihnout a ta samotná akce, která proběhla v Litomyšli, tak byla podle mě poměrně důstojná a
proběhla tak jak, aby se na takovou tu událost událost hodila. To, kde se bude lámat chleba, bude především v těch dalších
dnech spíše měsících.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Jakou pozici má vlastně Česko v Evropské unii a možná jaká očekávání mají unijní představitelé od Česka nehrozí, že by nám
větší státy chtěly do toho předsednictví mluvit?

mluvčí 
Já si myslím, že tato doba je pryč je pravděpodobně naráží ten to, co se odehrálo během našeho posledního předsednictví,
kdy francouzský prezident Sarkozy nebyl příliš ochotný předávat to. Předat vlastně to předsednickou roli dál na Mirka
Topolánka nakonec musela podpořit ta Angela Merkelová tak, aby Česko plně tu předsednickou roli mohlo vykonávat, ale o
předsednictví se od té doby výrazně změnilo. Máme v platnosti lisabonskou smlouvu, která tomu tomu předsednictví dává
trošku trošku jinou roli. A současné době i také tím, jaká politická reprezentace, například ve Francii, tak ten to předání a
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pravomocí, řekněme, tak proběhlo poměrně bez problémů.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ty přípravy začaly už loni, jak moc celý ten kolos ovlivnila zimní změna vlády, ovlivnila to nějak nebo naopak vůbec a ty procesy
byly nastavené. Běžely si po své vlastní linii?

mluvčí 
Já si myslím, že to ovlivnilo určitě hodně a vlastně o kvůli tomu, že byly očekávané říjnové volby, tak ty přípravy se museli
nějakým způsobem, řekněme, trošku zpozdit v době, kdy nastupovala Fialova vláda, tak český úřednický aparát měl poměrně
dobře zmapované, co české předsednictví bude nejspíše čekat a vytvořilo jakýsi Kala katalog priorit, které by a danou
nástupnictví vláda mohla chtít akcentovat. A pak bylo právě na té nové vládě, to to konečné rozhodnutí, kdyby a jsme na
podzim volby neměly, tak pravděpodobně věci jako priority českého předsednictví, aby byli již v té době podrobněji
rozpracovány. A také musím upozornit na to, že ono není úplně jednoduché a přeji přeji přeji přijmout celý ten úřednický aparát
a ten proces, který, který probíhá při přípravách na předsednictví, takže také dobu také jsme mohli sledovat nějakou dobu, že
trvalo než asi ten systém celý celý sednou. Čili bych to shrnul, takže loňské volby rozhodně čas přípravy české předsednictví
ovlivnily, ale zase, když se vlastně mě napadá, když se podíváme na to, co na ruskou válku na Ukrajině, tak ty dopady třeba
ruské války na Ukrajině jsou na předsednictví samotné ty přípravy daleko větší než to, že jsme to, že jsme měli volby.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Vy jste zmínil priority těmi hlavními je energetická krize rostoucí inflace válka na Ukrajině. Není to možná až příliš velké sousto,
neměli bychom se zaměřit na jednu prioritu a udělat tý hovorově řečeno, pořádně než mít takový široký rozptyl.

mluvčí 
To je vždycky.

mluvčí 
Otázka toho letu. Já si myslím, že ty priority byly, ale zvoleny poměrně poměrně dobře a ono zase vypichovat si za té ruské
války na Ukrajině jenom jednu nějakou částečnou věc, tak bychom pak vládu kritizovali za to, že nezohledňuje ostatní, čili já
vlastně české předsednictví aspoň z toho tak, jak mluví a česká reprezentace, tak vnímám jako předsednictví, které se bude
především zabývat ruskou agresí na Ukrajině a jejími dopady, což je jakoby to hlavní téma a pak tam máme nějaká další na
témata taková pod témata. Jako třeba právě energetiku nebo poválečnou obnovu Ukrajiny nebo ale její integraci do Evropské
unie, a to jak vy vůbec měl vypadat přístupový proces a zemí, které mají zájem o vstup do Evropské unie. Takže máme tam
nějaké jedno hlavní téma pak po témata, a to si myslím, že takto správně.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ono se to zdá, že jsou to, že je to 1 řada krizí ukrajinská krize energetická krize cenová krize, možná se vrátí covidová krize.
Bude prostor vůbec na nějaká ne krizová témata.

mluvčí 
No tak politika je vlastně ořez řešení krizí a mi o asi se zdá jsme opustit takovéto klidné období, které jsme zažívali v posledních
20 30 let a svět se mění, takže se na to asi musíme musíme zvykat. Já bych ale upozornil na to, že vlastně předsednictví má 2
určité části jedno je politická, to jsou ty politické proudy, které si stanovuje sama země. Snaží se tím něco sdělit zbytku Evropy a
také svým občanům. A pak jsou priority v rámci legislativního procesu, který probíhá Evropské unie, to velice podobné tomu, co
máme v České republice a no a tam v podstatě ty priority jsou úplně stejné. V podstatě by se říct skoro až nezávislé na těch
politických prioritách jsou nezávislé na tom, co se děje kolem FOK v okolním světě, čili Česká republika mít na starosti takový
ten běžný proces ten legislativní proces, kde nejsou, tak jenom čistě témata spojená například s energetikou.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říká Vít Havelka z institutu pro evropskou politiku Europeum. Já vám pro tuto chvíli děkuji. A my v tom rozhovoru budeme ještě
zhruba za půl hodiny pokračovat, tak se zcela neloučím zatím hezký den.

mluvčí 
Díky na shledanou.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Teď už ale pokračujeme zprávami přesně půl třetí dobré odpoledne. Všechen plyn, který koupila Správa státních hmotných
rezerv na pokyn vlády za 8,5 miliardy korun, je už v zásobnících. Nejsou v Česku aktuálně naplněné zhruba ze dvou třetin.
Největší zásoby suroviny má společnost RWE, která provozuje největší plynové zásobníky v zemi naplněné jsou na.

Česko v pátek udělilo dočasnou ochranu 602 uprchlíkům z Ukrajiny. Před týdnem jich bylo 12 víc. Celkem už speciální víza,
která majitelům umožní pobývat v zemi až rok, dostalo od začátku ruské invaze přes 386 000 běženců. Řada z nich už ale v
Česku nepobývá. Někteří pokračovali do dalších evropských států a jiní se naopak vrátili do.

Nový pražský arcibiskup Jan Graubner se chce ve funkci zaměřit na křesťanský život v rodinách ve farnostech. Předpokládá, že
ve službě bude 3-4 roky. Do Prahy z Olomouce neplánuje přivést nové pracovníky, řekl to po slavnostní mši, při které ho do
úřadu uvedl předchozí arcibiskup.

2 Čechy, kteří se vydali na alpskou skalní stěnu cév Wald nedaleko rakouského města Hallstatt musel zachraňovat vrtulník.
Podle hornorakouské policie postupovaly příliš pomalu kvůli nepříznivému počasí. Ze své pozice se ale už vinou únavy
nedokázali dostat.
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Projektový manažer OP JAK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 00:24 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Nabídky pracovních pozic , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze přijme nového kolegu nebo kolegyni na pozici Projektový
manažer OP JAK.

Požadavky:

VŠ vzdělání, pokud možno technického nebo ekonomického zaměření,
praxe v oblasti přípravy a realizace dotačních žádostí,
znalost dotačních a operačních programů (OP VVV), zejména pro oblasti VaV, inovací a vzdělávání,
pokročilá uživatelská znalost Microsoft Office,
komunikační a prezentační dovednosti,
jazykové znalosti: čeština – rodilý mluvčí, angličtina vítána,
schopnost samostatně řešit dlouhodobé úkoly,
umění rychle se učit, pozitivní a proaktivní přístup.

Náplň práce:

příprava a zpracování dotačních žádostí a příloh, příprava projektů, sestavení časových harmonogramů, projektových
rozpočtů, kompletace žádostí v online aplikačních systémech,
zajištění informací o dotačních a operačních programech a výzvách, komunikace s řídicími orgány, s partnery projektů,
koordinace interních schvalovacích postupů,
evidence projektových záměrů v centrální databázi a zajištění správnosti dat,
aktivně vytvářet metodické podklady pro práci projektových týmů,
management projektu během jeho realizace.

Nabízíme:

6 týdnů dovolené,
zajímavou práci v oblasti podpory vědy a výzkumu, vzdělávání a inovací,
odměňování dle vnitřního mzdového předpisu,
příspěvek na stravování,
stabilní zázemí prestižní univerzity,
pracoviště v blízkosti metra stanice Dejvická.

Nástup: dohodou

Písemné nabídky s životopisem zasílejte do 30 dnů po zveřejnění inzerátu na adresu Fakulty stavební ČVUT v Praze, na e-mail
eliska.blumlova@fsv.cvut.cz.

Inzerát byl zveřejněn 15. 6. 2022.

Zdroj: České vysoké učení technické v Praze

Od poslíčka ke Hře o trůny. Český zvukař se prosadil u Netflixu a sní o Bondovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: forbes.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 10:32 , Celková návštěvnost: 1 290 000 , RU /
měsíc: 711 859 , RU / den: 39 576 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44 , Návštěvy za měsíc: 1 290 000
Jako jeden z mála Čechů se v nepříliš obvyklém oboru prosadil v zahraničí. Coby sound designér pracuje na úspěšných
seriálech natáčených pro

Netflix, podílel se ale i na českých snímcích a ozvučil také několik instalací sklářské Preciosy. Před dvěma lety byl společně se
členy zvukařského týmu nominovaný na americkou televizní cenu Emmy za seriál Koruna. 
Cesta Juraje Mravce za vysněnou profesí přitom nebyla právě přímá. Přivedla ho na ni zpočátku jeho láska k filmům. „Jako
student jsem chodil stále do kina, skoro každý den. A jednou dávali film Lisabonský příběh. A ten byl pro mě osudový,“ říká. 
Snímek o zvukaři, který přijede do hlavního města Portugalska a zažívá nejrůznější situace, otevřel Juraji Mravcovi oči do světa
zvuku. A dovedl ho až ke zjištění, že přesně tohle chce v životě dělat. 
Do té doby student ekonomie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  si vyhledal, že na FAMU existuje obor zvuková
tvorba, a přihlásil se do nultého ročníku. „Říkal jsem, že mě tam nikdy nemohou vzít, neměl jsem žádné předchozí zkušenosti
ani nikoho v rodině, kdo by mi s tím mohl poradit, ale ono to vyšlo a přijali mě,“ vzpomíná. 
Už víme, že k vaší profesi vás přivedla láska k filmům. Co vás ale zaválo do Anglie, kde jste si vybudoval kariéru? 
Zvědavost. Na FAMU jsem se zapojil do natáčení a chodil do různých zvukařských studií. Měl jsem příležitost začít a něco se
naučit. A tehdy jsem zjistil, že nechci chodit na natáčení, ale že mě zajímá postprodukce. Z natáčení, když se vám to skvěle
povede, si odnesete dialogy, a když budete mít štěstí, tak i nějaké zvuky. Ale pak se vše odehrává až v postprodukci, kde
všechny ty zvuky skládáte dohromady. A tuto část, sound design, jsem chtěl dělat já. 
Celou dobu jsem si ale všímal toho, že když jdu do kina na britský nebo americký film, tak hraje po zvukové stránce prostě líp
než jiné produkce. A nikdo mi nebyl schopný říct, proč tomu tak je. A protože jsem tomu chtěl přijít na kloub a taky si vyzkoušet,
zda dokážu obstát v zahraničním prostředí, vydal jsem se v roce 2005 do Londýna. 
Věděl jste, v jakém studiu začnete? 
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Vůbec. Prostě jsem postupně obvolával a obesílal různé zvukařské týmy a v jednom studiu – v Boomu – jsem si nakonec řekl o
práci. Vzali mě na pozici runnera. Každý, kdo začíná, je nejdříve poslíčkem, to je v Anglii taková tradice snad už od středověku,
pěstovaná nejen u filmu, ale u řady jiných oborů. 
Takže běháte po Soho s hard disky, nosíte obědy, kafe, čaj a díky tomu máte příležitost vidět, jak ten svět funguje uvnitř. A lidé
ze studia zase dostanou možnost vidět, jak tam ten člověk zapadá. Protože když tam nezapadnete na téhle pozici, pak ani na té
zvukařské. Jde o velmi těsnou spolupráci, a když si vzájemně nesednete, tak to bude skřípat. 
Jak dlouho jste tam s tím kafem běhal? 
Nejdříve jsme se domluvili na třech měsících, ale protože byli zavaleni prací, tak mě po dvou měsících z té pozice vytáhli a
zapojili do činnosti. A nakonec jsem tam s nimi strávil jako zvukař devět let. 
Využil jste, co jste se naučil v Česku? 
Vše, co jsem se do té doby naučil, jsem se musel přeučit. To bylo dost nepříjemné, měl jsem návyky, kterých jsem se musel
zbavit, totálně mi rozbořili ego, ale ve finále to bylo velmi zdravé a prospěšné. Začínal jsem od malých věcí, zažil jsem chod
celého filmového průmyslu, byla to neskutečná škola. 
A přišel jste nakonec i na to, proč mají britské filmy lepší zvuk? 
Myslím, že výsledky mají tak dobré proto, že tam existuje péče o řemeslo. Když někam přijdete, musíte se to naučit jako oni. A
tak jste celou dobu s někým, komu asistujete a to trvá tak dlouho, dokud je to potřeba. A není to mnohdy nic příjemného. 
S režisérem ani producenty se nedostanete do kontaktu, děláte práci v pozadí, trávíte dlouhé hodiny nad něčím, nad čím
nemáte kontrolu, ale tímto způsobem se to naučíte. Protože neustále dostáváte zpětnou vazbu, a to se tady v Čechách dělá
velmi málo. A co si budeme povídat, ono to není příjemné ani tomu na druhé straně. 
Jak dlouho takový dohled trvá? 
Třeba pět let. Za tu dobu dostanete řemeslný základ, který má v téhle profesi podobný celý Londýn. I proto jsou ta studia
vzájemně kompatibilní. Je to sice velká dřina, ale jsem za ni rád. Druhou věcí, proč jsou tak dobří, je větší konkurence.
Producenti mají z čeho vybírat, lidé tam víc pracují, protože Londýn opravdu přitahuje víc špičkových odborníků v tomto oboru. 
A samozřejmě tam jsou také větší rozpočty a zájem producentů. Ti jsou s vámi, hlídají vaši práci, opečovávají, kontrolují.
Zkrátka je tomu všemu věnovaná velká pozornost. Navíc je pro vás zavazující a také lichotivé, že film, na kterém pracujete, pak
uvidí desítky milionů lidí. To se s českým filmem nikdy nestane. 
To jste zažil i vy, protože jste spolupracoval na projektech pro Netflix. O co šlo? 
Ještě v Boomu jsme točili všechny postsynchrony pro seriál Hra o trůny. To byla moc hezká práce, já naskočil do druhé a třetí
sezony, což byla přesně ta doba, kdy se z herců začaly stávat velké hvězdy. A pak mojí srdeční záležitostí je seriál Koruna, u
něj jsem byl tři sezony. Je to sice komerční, ale zároveň chytré a zábavné. A pak ještě Black Mirror. 
Možná bychom měli trochu přiblížit, co vlastně postprodukce obnáší? 
Má dvě hlavní fáze. Té první se říká editace, kdy se stříhá zvuk. A druhá je mix. V dnešní době se to ale hodně prolíná. Editace
je lov všech zvuků, které budete potřebovat. Některé si budete chtít nahrát znovu, protože se to nepovedlo na místě a víte, že
je nemáte ani v archivech. A pak je sestříháte na obraz. Takže když někdo položí skleničku, budete tam mít zvuk položení
skleničky, když projede auto, bude tam zvuk auta. 
Potom vyčistíme dialogy herců a snažíme se zachránit, co jde. Co se nepodaří, namluví ve studiu znovu. To se děje tak v
deseti dvaceti procentech. A pak dáme vše dohromady – zvukové efekty, dialogy, mezitím skladatel komponuje hudbu, která se
nahraje, až když jsou všechny složky připravené. Z toho pak vytváříte formu, rozhodujete se, kde dáte pryč hlasy, kde pojedete
jen na hudbě, a stále to ladíte a ladíte. A je fajn, když na to máte čas. 
Vy jste ale ze studia odešel a teď jste na volné noze. Proč? 
V Boomu to bylo skvělé, dělali jsme tam bezvadné projekty z televizní i filmové tvorby, ale už tam pro mě nebyla moc velká
šance, kam se dál posunout. Zvukové týmy jsou omezené, je to nějaký počet lidí, a když se někam dostanete, tak tam i
zůstanete. Hledal jsem větší svobodu a kontrolu nad tím, jaké projekty si budu vybírat a o jaké se budu ucházet. A potvrdilo se
mi, že to byl krok správným směrem. I po tvůrčí stránce je to lepší, už od příprav jsem součástí týmu, a jsem tak dřív zapojený
do celého procesu. 
V Londýně to opravdu není nic neobvyklého, často i celé týmy jsou na volné noze. Jsou pak víc flexibilní, což producenti ocení
zvláště u filmů, které trvají třeba dva roky. Ale je to o neustálém hledání. Zvukař Stefan Henrix, který dělal například Batmana,
mi říkal, že než získal další práci, odeslal třeba sedmdesát mailů. Píšete producentům, těm, které znáte i těm, které neznáte,
představujete sebe, svou práci a čím bohatší ten životopis máte, tím je to snazší. 
Je náročné uživit se v Londýně mezi tak silnou konkurencí? 
Náročné to bezpochyby je, protože lidí, kteří jsou dobří, je opravdu hodně a produkce si mohou vybírat, zároveň to ale je
přirozený a dlouhodobý proces, ve kterém se člověk postupně zorientuje. 
Než se do své práce pustíte, máte možnost vidět scénář? 
To je ideální průběh, když vás do celého procesu zapojí produkce od začátku a dává vám verze scénáře. Když je to hudební
film nebo film, kde hraje zvuk jednu z hlavních rolí, tak se to na to musíte připravit. Ale funguje to, i když film vidíte poprvé až ve
střižně. Je to relativně složitý proces, který trvá měsíce. Ideální je, když můžete dělat zvuk až tehdy, kdy je hotový střih, to se ale
stává jen výjimečně. Realita je spíš taková, že činnosti se překrývají, což generuje práci navíc, protože když se pak obraz znovu
přestříhá, musí se přestříhat i zvuk. 
Na čem momentálně pracujete? 
Teď zrovna děláme velký seriál pro Netflix, který se jmenuje Winx Saga: Osud. To je pro zvukaře sen, protože tím, že jde o
fantasy, je tam spoustu zvukového designu a zvuky mohou být jakékoli. Já si něco připravím a pak se o tom bavíme se show
runnerem, jednotlivé epizody konzultujeme s režiséry a na základě jejich představ udělám něco, co pak schválí, nebo ne. 
Buď zvuk najdete v archivu, nebo si ho vytvoříte, spojujete různé elementy. Takže třeba vidíte oheň, ale podprahově v něm
slyšíte třeba hlasy zvířat, což následnou scénu zintenzivní. Není žádné omezení, jak by zvuky měly vzniknout. Platí ale, že
musíte najít takové, u kterých hned víte, s čím je spojit. Třeba u zahvízdání pneumatik vám automaticky naskočí, že se někde
stala nějaká nehoda, někdo někoho srazil nebo auto neubrzdil. 
Pojďme na chvíli do Čech. V minulosti jste se podílel mimo jiné na natáčení Kukyho, za kterého jste společně s dalšími členy
týmu získali Českého lva za zvuk. Jak na ten film vzpomínáte? 
Kuky byl fantastický. Bylo to krásné natáčení i film samotný je úžasný, má velkou poetiku a přesah. Točil se tuším dva roky,
hodně času jsme strávili v lese a v přírodě, dodnes z něj mám krásné nahrávky. Jsou to takové zvukové deníky, vznikaly v
různé denní době a jsou součástí mého archivu. A v poslední době jsem se podílel na zvukovém designu u filmů Prvok,
Šampón, Tečka a Karel, Deníček moderního fotra nebo Matky. 
Vy ale rovněž spolupracujete se sklářskou společností Preciosa. Váš poslední projekt oslňoval návštěvníky letos v červnu na
akci Milan Week Design v Itálii. Jak jste se k tomu dostal? 
Seznámil jsem se kdysi s kreativními řediteli Preciosy Andreasem Klugem a Michaelem Vasku a vytvořili jsme spolu už asi čtyři
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nebo pět instalací. Nejdříve jsme začínali maličkostmi, až přišlo svítidlo Breath of Light, které reagovalo na dech a na zvuk. V
poslední instalaci už nebyl zvuk jen jako doplněk, ale hrál velkou roli a do určité míry to na něm i stálo. 
U Composition in Crystal jsme chtěli ukázat, jak světlo reaguje na zvuk a jak můžete vytvořit vlastní melodii úderem paličky na
křišťálový váleček. Takže jsme tam nahráli různé smyčky a skladby rozdělené po nástrojích a lidé si mohli svoji verzi poskládat
sami. 
Máte nějaký zvukařský sen? Film, na kterém byste se chtěl podílet? 
Chtěl jsem tvořit s režisérem Davidem Lynchem, ale to už asi nepůjde (Lynch už přestal natáčet, pozn. red.), nicméně lákal by
mě James Bond a určitě bych chtěl nějakou dobu pracovat v Hollywoodu. 
Stále ještě žijete v Londýně? 
Napůl. Studio mám tady, zázemí taky, ale do Londýna létám pracovně hlavně na mix, kde se sejdeme ve velkém studiu s
režiséry a producenty a provádíme závěrečné úpravy. Trochu mě k tomu donutil covid. Tím, jak se nemohlo moc cestovat, jsme
všechno stříhali na dálku a už se to stalo takovým standardem. 
A najdu vaše jméno v titulcích u filmu? 
Je tam, jen u Netflixu je nevýhoda, že závěrečné titulky se tak rychle promítnou, že to ani nestihnete přečíst. 
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Ruské i ukrajinské síly tvrdí, že mají pod kontrolou město Lysyčansk v Luhanské oblasti. Podle odborných analýz však navrch
mají Rusové. Dobytí města by znamenalo získat kontrolu nad zbývající částí Luhanské oblasti.

Ruské a separatistické ozbrojené síly plně ovládly ukrajinské město Lysyčansk, poslední velkou ukrajinskou baštu v Luhanské
oblasti. Získaly tím kontrolu nad celou touto oblastí, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany. Kyjev ještě v sobotu odmítal
zprávy, že město je obklíčeno. 
Ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval prezidenta Vladimira Putina, že celá Luhanská oblast byla osvobozena,
informovala agentura Reuters. 
Americký Institut pro výzkum války (ISW) uvedl ve své nejnovější analýze, že ukrajinské ozbrojené síly se pravděpodobně
záměrně stáhly z Lysyčansku. Vedlo to k tomu, že v sobotu město obsadily ruské invazní jednotky. 
Ukrajinští vojenští představitelé stažení vojsk veřejně neoznámili, neinformovali ale ani o žádných obranných bojích v okolí
Lysyčansku, tvrdí odborníci z americké instituce. 
Mluvčí ukrajinské Národní gardy Ruslan Muzyčuk zprávy o obklíčení města dokonce odmítl, tato popření jsou podle ISW ovšem
nejspíše zastaralá nebo mylná. 
Lokalizační záběry ukázaly, jak se ruské síly uvolněně procházejí po čtvrtích na severu a jihovýchodě Lysyčansku, což
naznačuje, že v sobotu nezbývali ve městě žádní ukrajinští obránci, nebo jich bylo jen málo, píše ISW. 
Proruská média pak dokonce zveřejnila video, na kterém jsou podle nich vojáci samozvané Luhanské lidové republiky (LNR),
kteří v Lysyčansku vyvěšují červenou vlajku, zřejmě vlajku Sovětského svazu. Původ videa ovšem nelze nezávisle ověřit. 
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov podle ruskojazyčné BBC v sobotu prohlásil, že proruské síly Lysyčansk obklíčily. Zástupce
proruské separatistické Luhanské lidové republiky (LNR) Rodion Mirošnik podle agentury Reuters v ruské televizi řekl, že
Lysyčansk je pod kontrolou, ale zatím nebyl osvobozen. 
Ukrajinská armáda následně uvedla, že se o město v Luhanské oblasti tvrdě bojuje, ale že je stále pod ukrajinskou kontrolou a
není v obklíčení, napsala agentura AFP. Podle poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksije Arestovyče by se o
osudu města mělo rozhodnout do dvou dnů. 
„Skutečně je to hrozba. Uvidíme. Nevylučuji zde žádný z mnoha výsledků. Během jednoho nebo dvou dnů budou věci mnohem
jasnější,“ citují média Arestovyče. 
Pokud Lysyčansk opravdu padl do rukou Rusů, šlo o poslední velké město v malé části Luhanské oblasti, které dosud ruské a
proruské síly neobsadily. Již minulý týden se jim totiž po dlouhých bojích a obléhání podařilo dobýt sousedící Severodoněck. V
příštích dnech by podle ISW mohly ruské síly získat kontrolu i nad zbývající částí regionu. 
Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research Center Prague při Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující nebude nutně to, kolik území
Rusko obsadí, ale kolik ukrajinských vojáků by obklíčilo a kolik techniky a vybavení by Ukrajina ztratila,“ uvedl odborník o
scénáři s odříznutím města. 
V neděli rovněž zasáhlo silné ostřelování z několika raketometů východoukrajinské město Slovjansk. Podle agentury Reuters to
uvedl starosta města Vadym Ljach. 
„Je zde 15 požárů. Mnoho mrtvých a zraněných,“ řekl Ljach ve videu, které sdílel na komunikační platformě Telegram. Dodal,
že šlo o nejsilnější ostřelování tohoto města v poslední době. Na videu jsou za Ljachem vidět obrovská oblaka dýmu, uvedla
BBC. Podle agentury AP možné dobytí Lysyčansku otevírá cestu právě k postupu na Slovjansk v Doněcké oblasti. 
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Ruské i ukrajinské síly tvrdí, že mají pod kontrolou město Lysyčansk v Luhanské oblasti. Podle odborných analýz však navrch
mají Rusové. Dobytí města by znamenalo získat kontrolu nad zbývající částí Luhanské oblasti.

Ruské a separatistické ozbrojené síly plně ovládly ukrajinské město Lysyčansk, poslední velkou ukrajinskou baštu v Luhanské
oblasti. Získaly tím kontrolu nad celou touto oblastí, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany. Ukrajinské ministerstvo obrany
ale dál trvá na tom, že Lysyčansk plně pod kontrolou ruských sil není. 
Ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval prezidenta Vladimira Putina, že celá Luhanská oblast byla osvobozena,
informovala agentura Reuters. 
Americký Institut pro výzkum války (ISW) uvedl ve své nejnovější analýze, že ukrajinské ozbrojené síly se pravděpodobně
záměrně stáhly z Lysyčansku. Vedlo to k tomu, že v sobotu město obsadily ruské invazní jednotky. 
Ukrajinští vojenští představitelé stažení vojsk veřejně neoznámili, neinformovali ale ani o žádných obranných bojích v okolí
Lysyčansku, tvrdí odborníci z americké instituce. 
Mluvčí ukrajinské Národní gardy Ruslan Muzyčuk zprávy o obklíčení města dokonce odmítl, tato popření jsou podle ISW ovšem
nejspíše zastaralá nebo mylná. 
Lokalizační záběry ukázaly, jak se ruské síly uvolněně procházejí po čtvrtích na severu a jihovýchodě Lysyčansku, což
naznačuje, že v sobotu nezbývali ve městě žádní ukrajinští obránci, nebo jich bylo jen málo, píše ISW. 
Proruská média pak dokonce zveřejnila video, na kterém jsou podle nich vojáci samozvané Luhanské lidové republiky (LNR),
kteří v Lysyčansku vyvěšují červenou vlajku, zřejmě vlajku Sovětského svazu. Původ videa ovšem nelze nezávisle ověřit. 
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov podle ruskojazyčné BBC v sobotu prohlásil, že proruské síly Lysyčansk obklíčily. Zástupce
proruské separatistické Luhanské lidové republiky (LNR) Rodion Mirošnik podle agentury Reuters v ruské televizi řekl, že
Lysyčansk je pod kontrolou, ale zatím nebyl osvobozen. 
Poradce ukrajinského ministra obrany Jurij Sak v neděli pro stanici BBC řekl, že město Lysyčansk není pod „plnou kontrolou“
ruských sil. Dodal nicméně, že situace ve městě je už delší dobu velmi napjatá a že ruské pozemní síly na město nepřetržitě
útočí. „Pro Ukrajince je hodnota lidského života nejvyšší prioritou, takže někdy můžeme z určitých oblastí ustoupit, abychom je v
budoucnu mohli znovu dobýt,“ uvedl Sak. 
Pokud Rusko obsadí celou Luhanskou oblast, což už Moskva tvrdí, že se jí podařilo, pro Donbas to podle poradce ukrajinského
ministra obrany neznamená „konec hry“. Na Donbasu jsou další velká města, zejména v Doněcké oblasti, která jsou podle Saka
pod kontrolou ukrajinských jednotek. „Jsou to města, která se v posledních dnech stala terčem tvrdých raketových útoků a
dělostřeleckého ostřelování,“ říká, „ale bitva o Donbas ještě neskončila“. 
Pokud Lysyčansk opravdu padl do rukou Rusů, šlo o poslední velké město v malé části Luhanské oblasti, které dosud ruské a
proruské síly neobsadily. Již minulý týden se jim totiž po dlouhých bojích a obléhání podařilo dobýt sousedící Severodoněck. V
příštích dnech by podle ISW mohly ruské síly získat kontrolu i nad zbývající částí regionu. 
Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research Center Prague při Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující nebude nutně to, kolik území
Rusko obsadí, ale kolik ukrajinských vojáků by obklíčilo a kolik techniky a vybavení by Ukrajina ztratila,“ uvedl odborník o
scénáři s odříznutím města. 
V neděli rovněž zasáhlo silné ostřelování z několika raketometů východoukrajinské město Slovjansk. Podle agentury Reuters to
uvedl starosta města Vadym Ljach. Při útoku zahynulo šest lidí a dalších 15 bylo zraněno, uvedla podle agentury Reuters
mluvčí doněcké oblastní správy Tetjana Ihnatčenková. 
„Je zde 15 požárů. Mnoho mrtvých a zraněných,“ řekl Ljach ve videu, které sdílel na komunikační platformě Telegram. Dodal,
že šlo o nejsilnější ostřelování tohoto města v poslední době. Na videu jsou za Ljachem vidět obrovská oblaka dýmu, uvedla
BBC. Podle agentury AP možné dobytí Lysyčansku otevírá cestu právě k postupu na Slovjansk v Doněcké oblasti. 
Ihnatčenková zopakovala také výzvu úřadů, aby obyvatelé tuto oblast opustili, protože frontová linie je od Slovjansku vzdálena
jen několik kilometrů. 

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 18:18 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:30 Živé vysílání , AVE: 21 733 965,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
17 30 nabízíme další zprávy.

mluvčí 
Pojďme na ně nejméně 5 lidí.

mluvčí 
Zemřelo po pádu ledovce v italských Alpách. Dalších 10 osob zůstává nezvěstných. Na místě zasahují záchranáři. Do pátrání
zapojili i několik vrtulníků. Podle Horské služby se kus ledu utrhla poblíž výstupové trasy na vrchol marmeláda.

Turecko na zadrželo nákladní lodi rybek žuly převážející několik 1000 tun obilí. To údajně Rusové naložili v ukrajinském
přístavu Berg dánský, který nyní kontrolují náklad, ale podle Kyjeva patří Ukrajině. Turecké úřady věc prošetřují verdikt nad
plavidlem by měli vynést v pondělí.

mluvčí 
Plně spolupracujeme loď v současné době stojí u vjezdu do přístavu zadrželi celní orgány Turecka.
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mluvčí 
Ministr kultury Martin Baxa chce do první poloviny příštího roku připravit novelu audiovizuálního zákona. V otázkách Václava
Moravce uvedl, že by měla změnit systém filmových pobídek vyřešit postavení nezávislých producentů nebo zajistit účast
zahraničních streamovacích služeb. Při financování české tvorby. Podle některých zástupců oboru je ale audiovizuální průmysl
v takové krizi, že by vláda měla přijmout některá krátkodobá řešení.

mluvčí 
Je to opravdu urgentní věc, která pokud se nebude řešit okamžitě, bude znamenat odliv těch zahraničních zakázek a ztrátu
těch pracovních míst. Nové informace jsou prostě letos chybí v tom systému 500 000 000 500 000 000 příští rok.

mluvčí 
My si spočteme, zda jsme schopni 1 sektor, tak to výrazně podpořit na úkor druhých takhle opavské kultuře.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman si od nového guvernéra České národní banky Aleše Michla slibuje stabilizaci úrokových sazeb.
Dosavadní měnová politika centrální banky byla podle hlavy státu neúspěšná a jejím důsledkem je šestnáctiprocentní inflace v
televizi Prima. Prezident řekl, že nálada k razantnímu zvyšování úrokových sazeb není ani mezi třemi novými členy bankovní
rady.

Předměstí australského Sydney sužují záplavy. Ty byly podle výstrah mohli v následujících dnech zasáhnout i samotné město.
Nejméně tisícovce lidí tam úřady z bezpečnostních důvodů nařídily opustit obydlí. V oblasti hrozí prudké deště silný vítr.
Meteorologové tak varují před sesuvy půdy.

Ruský ministr obrany informoval prezidenta Vladimira Putina o ovládnutí ukrajinského města lisy chance a celé luhanské
oblasti. Ukrajinští vojáci se odstup nejspíš stáhly. Naznačují to poslední záběry z místa. Ukrajinská národní garda ještě včera
uváděla, že město vede těžké boje. Stále ovládá ústupové zásobovací trasy. V minulém týdnu padl do rukou okupantů také
sousední severo Doněck.

mluvčí 
Zase by to byl jedna z těch jakoby nucených ústupu, protože ten tlak je poměrně konstantní právě na té donbaské frontě.
Ukrajinci určitě zvažovali různé scénáře, čekáme na potvrzení od její strany. Včera přišlo ještě rozhodné odmítnutí, že ryzí
čínské je stále v jejich rukou. Ono s ohledem právě na strategické umístění toho města za řekou a na výšině, tak by to byla pro
ukrajinskou stranu ztráta, protože zároveň překročení právě zde takové dost dost důležité vodní překážky řekl severní Doněck
a bylo by to takové jako přiznání toho, že vlastně tam se tam se daří Rusům postupovat právě na základě nějaké své palebné
síly, jak se úvahy, kterou v té oblasti stále mají, a to se samozřejmě zatím nedařilo. Nedařilo Ukrajincům nějak eliminovat být
tedy se dozvídáme čím dál tím více různých zpráv o zásazích například nějakých zbrojních zbrojních skladů a podobně, takže
muničních, takže takže může se to do budoucna také nějak zase líbí, jak změnit nikdo nemáme křišťálovou kouli. Kdybysme
věděli, jaké všechny faktory jsou v tento moment vlastně nejvíc rozhodující, to je to je to místo, kam se dostává obrovské
množství informací. Být samozřejmě různorodé kvality a kolikrát i protichůdných a né jenom ten vlastně bezprostřední průběh
nám naznačuje nějaké trendy. To, co se děje na té třeba jižní frontě u Carsona, tam si myslím, že mají Ukrajinci mírně navrch,
jestli to ale bude stačit na to, aby osvobodili, a to velké město Chart tón a změnily dynamiku vývoje té války. To samozřejmě se
teprve ukáže. Já si myslím, že tohle je rozhodující fázi spíš ve smyslu, že Ukrajinci se snaží tu váhu udržet vchodu tak, aby se
jim nezlomila na nějakém úseku u obrany fronta. To se týká zejména toho Donbasu. Teď možná částečně toho Charkova.
Naopak kuchař zónu se snaží tlačit, jestli tam budou úspěšní zaseto poté bude moci té změnit ten průběh těch dalších bojů.

mluvčí 
OSN není schopná i přes snahu západních států. Zajistit bezpečnost Ukrajiny a přimět Rusko k zastavení agrese. Vyplývá to ze
závěrů expertní skupiny pro Ukrajinu při Karlově univerzitě. Jeden z autorů textů je teď s námi ve spojení. Michal Pařízek,
politolog z institutu politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezkou neděli. Díky, že jste se připojil.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
A že analýza tedy konstatuje, že OSN v případě války na Ukrajině selhává, jaké jsou podle vás ty hlavní důvody?

mluvčí 
Hlavní důvody jsou 2 a jedním důvodem je samotné nastavení fungování OSN, a to je zejména ten fakt, že velmoci a včetně
Ruské federace mají v Radě bezpečnosti, tedy orgánu OSN, který zodpovědný za bezpečnost primárně. Tak mají v tomto
orgánu při hlasování právo veta. Se ale snažíme poukázat na to, že ten důvod není jenom samotné institucionálním nastavení
OSN, o kterém se často mluví, ale prostě v konfliktu zájmů mezi klíčovými velmocem a nejde zdaleka konflikt mezi Západem a
Ruskem. Jde o konflikt mezi Západem na straně jedné Ruskem na straně druhé a řadu dalších velmocí, včetně Číny, Indie,
Brazílie a další, které se také k tomu západnímu tlaku na Rusko z různých důvodů nechtějí úplně připojit.

mluvčí 
Když říkáte, že chcete upozornit na to, že důvod není jen v samotném nastavení fungování OSN v tuto chvíli, co se s tím dá
tedy dělat v tuto chvíli, jaké nástroje OSN má.

mluvčí 
Nástroje, které má OSN k řešení krize, teď jsou velice velice omezené, co dá to omezení dáno právě oním právem veta a
Ruské federace, ale koneckonců i zmiňované Číny v Radě bezpečnosti OSN, kdy prostě otázky bezpečnosti mám na starosti
Rada bezpečnosti a ve chvíli, kdy ta není schopná dohodnout na nějakém řešení autorizovat například použití síly, což
samozřejmě v případě, kdy agresorem Ruská federace nedává, nedává smysl. Takto pole následuje velice omezené OSN
může pracovat na těch dalších nebezpečností nebo nepřímo bezpečnostních oblastech typu a krizová krizová pomoc pomoc
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uprchlíkům atd. může fungovat jako platforma pro jednání mezi ruskou federací a dalšími státy primárně samozřejmě Ukrajinou,
ale i dalšími mocnostmi, ale co se týče jaksi tvrdých pravomocí, tak jsou v tuto chvíli skutečně naprosto minimální.

mluvčí 
Jak velká rekonstrukce OSN by tedy podle vás měla nastat, v čem všem?

mluvčí 
Se obávám, že rekonstrukce, která by toto změnila. Toto nastavení mohla změnit, tak není v nejbližších letech a troufl bych si
říct, možná ani dekádách na stole, to by znamenalo rekonstrukci, která fakticky sebere toto naprosto unikátní exkluzivní právo
veta v Radě bezpečnosti a minimálně některým, případně všem uvedl Haas a ze stálých členů Rady bezpečnosti, včetně
Ruska. A tyto velmoci by sami museli s něčím takovým souhlasit a neexistuje důvod nebo mám pocit, že neexistuje důvod, který
by takové velmoci k ničemu takovému mohl a mohl přimět. Tam jsou různé důvody, proč to právo veta bylo velmocem uděleno,
ale jedním z nich je to, že nikdo nemá zájem nebo aspoň zakladatele Organizace spojených národů po druhé světové válce.
Měli za to, že nikdo nemá zájem na to, aby mohla vzniknout situace, kdy ostatní velmoci se spojí proti jedné. A s mandátem
Rady bezpečnosti a s mandátem OSN budou schopni proti ní vést vojenské a tohleto něco, co by bylo tak riskantní pro lidstvo,
že to není něco, co se Organizace spojených národů může do a můžu dovolit. Asi teda domnívám, že v tomto smyslu a jsem má
za úkol garantovat světový mír, ale její nástroje jsou prostě omezeny a velmocenskou politikou, ve které se OSN musí
pohybovat.

mluvčí 
No tak má tedy podle vás vlastně OSN budoucnost?

mluvčí 
OSN má budoucnost, ale podobně jako řada dalších oblastí mezinárodní politiky. Je obávám se budoucnost OSN, ne zrovna
růžová v tom smyslu, že my sledujeme v posledních minimálně 20 letech a zejména v posledních zhruba 10 letech stále
intenzivněji. A konfliktní zájmy mezi velmocemi, ale asertivnější chování těch tzv. rostoucích velmocí. Jde, ale samozřejmě
primárně očím, ale zdaleka nejen, jak jsem zmiňoval, také o Indii samozřejmě Rusko, které se chce vrátit na mocenském
výsluní, na které bylo zvyklé 40 let podle světové válce. A tyhle ty konfliktní zájmy do jisté míry určují, co jakékoliv mezinárodní
instituce zdaleka jen OSN, ale OSN především, co budou moct dělat a obávám se, že o ty perspektivy pro nějaké mírové
konstruktivní řešení vztahů mezi státy pro další dekády nejsou zrovna zrovna růžové.

mluvčí 
To jsou tedy ty nástroje, ale když se dostaneme k podstatě věci, umí vlastně mezinárodní organizace mluvit umí mluvit s Indií
umí mluvit s Čínou.

mluvčí 
Organizace spojených národů je primárně platformou pro jednání mezi státy jsme organizace jako samotná sekretariát
generální ani tak nepochybně s těmito státy mluvit umí. Otázka, jestli dokážu najít společnou řeč velmoci mezi sebou tzn.
Spojené státy, ale nejen také evropské státy, Británie Francie, Německo atd. s těmito zeměmi, když se podíváme na jednání
například evropských států, anebo aspoň států, třeba Indie, tak uvidíme během války na Ukrajině bude těch posledních
měsíců, jak opatrně se snaží a západní mocnosti našlapovat kolem a zejména třeba Indie, která zajímavá tím, že zatímco u
účinný víme, že má, že navazuje s Ruskem stále intenzivnější spolupráci, tak Indie zvláštní pozici, kdy zároveň se snaží udržet
dobré vztahy se Západem. Protože se bojí dlouhodobého růstu dlouhodobá dominance Číny jejím region, ale zároveň v
žádném případě nechce rozbít své dlouhodobě velice dobré vztahy Ruska, takže ta diplomacie skutečně velice jemná v této
situaci, kdy se Amerika evropské státy snaží Čínu například Indii a koneckonců Čínu přesvědčovat, aby se vůči Rusku vymezili
hosty. Ale ve skutečnosti vlastně na tu pilu nechtějí moc tlačit, protože ví, že to nejhorší, co by mohlo v tuhle chvíli stát by bylo
ztratit partnerství Indie a jde to samozřejmě umí velice šikovně využívat.

mluvčí 
Říká Michal Pařízek, politolog z institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju vám za
rozhovor hezký zbytek dne.

mluvčí 
Děkuji vám také.

mluvčí 
Společným koncertem na dálku přivítají české předsednictví Evropské unii tuzemští umělci společně s těmi belgickými. Díky
technologii sdružení CESNET zahrají večer současně jako jedno těleso, ačkoliv jsou ve svých mateřských zemích v Praze vše
proběhne v sálu Martinů pražské Akademie múzických umění. Druhá část koncertu pak bude v Belgii klíčové je minimální
zpoždění přenosu obrazu. Zvuku mezi oběma místy.

mluvčí 
Je to symetrické, dá se říci, že na každé straně přibližně stejná technika. Hudebníci se budou stejným způsobem dítě slyšet na
obou stranách navzájem.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Jaké jsou specifikace signálu, který vy dostáváte z tohoto sálu, jak ho potom posílat dál, jak na tomto klíčové tedy zpoždění, za
jakou dobu dorazí signál do Belgie a z Belgie zase zpět do Česka.

mluvčí 
Tak celkové zpoždění zvuku obrazu mezi Českou republiku a Belgii v tomto případě bude asi 12 milisekund. Z toho asi 9
milisekund síť a zbývající 3 sekundy je naše přenosové zařízení. Dostáváme signál z kamer a za zvukového mixážního pultu.
Ten při dalším na druhou stranu tam říkáme obráceně.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
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Jak jste se při této akci vyrovnali s tím hrozícím efektem, tedy, že by posíláte nějaký signál do Belgie. Odtamtud se zpátky. To
zpoždění se laickým pohledem nasčítá 2, jak je tohle ošetřené, aby nedošlo k tomu, že by hudebníci na jedné straně čekali na
ty druhé, a tak stále dokola.

mluvčí 
Praktická zkušenost je, že pro souhru klasické hudbě je potřeba, aby to zpoždění mezi hudebníky bylo asi do 20 milisekund,
aby měli fakt jsem si jsme přibližně na polovině té hodnoty, takže by neměly mít pocit, že musí na sebe čekat.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Lidské ucho je ale velmi jemný. Citlivý orgán má schopnost takovou věc do určité míry odhalit. Vy jste zmínil hranici pro
hudebníky, máte zkušenosti, jak je to se zkušenými posluchači odhadnuto.

mluvčí 
Zkušených posluchačů by to bylo asi stejné jako hudebníků. Samozřejmě my chceme, aby ten koncert byl komfortní, jak pro
hudebníky, tak pro posluchače, takže snažíme vytvořit takové podmínky, aby v podstatě nebylo znát, že jsou někde 1000 km
daleko.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Tohle pro vás není první koncert tohoto typu. Jak dlouho se tedy podobným akcím věnujete, byť chápu, že vaši hlavní náplní
práce je něco jiného, co na tomto koncertu pro vás případně specifického?

mluvčí 
Řekl tak věnujeme se podobným akcím asi od roku 2016 bylo už několik podobných koncertů, ale každý je v něčem nový. V
tomto si myslím, že bude nejvíce skladeb po sobě, které hudebníci budou hrát společně na velkou vzdálenost.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Vy jste zmiňoval, že zařízení, které je zodpovědné za rychlost zpracování signálu přenosu je velmi vyvinuté a upravené jsou
sami o co přesně tedy jde a jakou přenosovou síť využíváte ministr toho minimálního zpoždění do cíle?

mluvčí 
Tak je to zařízení, které má vstupy a výstupy pro obrazové signály a připojení k internetu. A je založené na programovatelné
hrát v novém kvůli tzn. že celé zpracování obrazu zvuku síťových paketů řešeno kompletně hardwaru. Používáme speciální
škola tenčí codec.

mluvčí 
Jak je to při tom přenosu kompresí obrazu. Předpokládám, že vyšší komprese by vás zdržoval.

mluvčí 
Používáme nízko a ten ční codec, který dokáže hrát zkontrolovat dekontaminovat během jedné milisekundy. Celkové zpoždění
je o něco větší, protože musíme kompenzovat situaci paketu. Ale máte pravdu v tom, že je tam učit cenou za velmi nízké
zpoždění, je relativně menší kompresní poměr, než je u kodeku, které používají třeba pro streamování na internetu.

mluvčí 
Což, což potom zvyšuje nárok na datový tok?

mluvčí 
Ano, zvyšuje to nárok na takový ten.

mluvčí 
Když.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Jste, když jste dojednávali nebo připravovali tuto akci, padl ze strany hudebníků nějaké specifické požadavky. Já jasné, že se
musí slyšet, ale i vidět a řekl je to každopádně ještě něco dalšího.

mluvčí 
Je potřeba vyvážit lokální a vzdálený zvuk by měli přibližně stejnou hlasitost, aby nedocházelo ke zpětné vazbě. A hudebníci
mají svůj vlastní monitor, který má také nízkou latenci tak, aby viděli obraz synchronní se.

mluvčí 
S prázdninami začínají letní tábory. Teď vrcholí přípravy na příjezd prvních dětí. Prvenství v pořádání táborů zaujímají tradičně
skauti každý rok jich organizují víc než tisícovku. Pravidelně se jich účastní přes 30 000 dětí.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
Jsme v Luboměři poblíž Oder v Moravskoslezském kraji. Tady se momentálně připravuje skautský tábor oddílu. Ze Šenova u
Ostravy víc různým hostem a tím je vedoucí skautský vedoucí Martin Lukáč. Dobrý den. Dobrý den. Říkám říkal jsem, že co
tady připravuje, takže jak dlouho tady už vlastně jste, jak dlouhé jsou přípravy, aby to bylo v takovém stavu, jak doteď vlastně
čeká na příjem dětí.

mluvčí 
Pak jsme tady asi týden se staršíma klukama připravovali jsme tady vlastně stany louku jsme museli vykostit všechno nachystat
na to, aby vlastně dneska mohl začít oficiálně tábor.

mluvčí 
Takový ten klasický skautský tábor, takže vidíme tady ty stany s podsadami, to se všechno to je všechno vaše. To všechno
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můžete připravit než děti přijedou.

mluvčí 
Ano, to je naše střediska skautského v Šenově. To jsme si vyrobili a teďko tady vlastně s ním v tomhle tábory, že takhle trávím
vlastně 14 dní tady v téhle krásné přírodě.

mluvčí 
Krom těch stanů samozřejmě se musí připravit zázemí, takže co všechno ty přípravy zahrnují, co všechno musel postavit
nachystat.

mluvčí 
Museli jsme hlavně teda nachystat kuchyň se snacha, latríny, sprchu, zdroje na vodu lednici v potaz se udělat takové prostě
běžné věci, ve který chce nemůže fungovat.

mluvčí 
Postavit kuchyň, zní to strašně nebo, řekněme to jednoduše, ale co to všechno zahrnuje.

mluvčí 
Tak především těžit dřevo v lese domluvit se z lesa, kam stáhnout ty klády, udělat konstrukci. Všecko to zbít dohromady, aby to
drželo, byla to pevné, natáhl plachtu, vybavení, police, pecek, kotel na vodu prostě jako v každé kuchyni.

mluvčí 
Říká, že jsme v Luboměři poblíž Oder vy na toto místo, jezdíte pravidelně.

mluvčí 
Několik roků už tady jezdíme, střídáme to s nějakými jinými loukami, jak se nám chce třeba jednou za 3 roky se tady vrátíme.
Tady místní majitel s tím v pohodě, takže nám to vždycky půjčí.

mluvčí 
Jak je právě složité shánět právě takováto místa. Můžete mi samozřejmě asi u lesa, aby vlastně jste mohli rozbít ten skautský
tábor.

mluvčí 
Je to docela poměrně těžké najít vhodnou louku, když se nám to podaří, tak většinou se většinou se nám 27.

mluvčí 
Dnech, jak se naši tohle místo?

mluvčí 
Tohle místo jsme našli pomocí mapy, vytipoval jsem na mapě. Udělali jsme si takových 5 lokalit. Ty jsme si 1 den projeli a
shodou okolností tady poslední místo jsme sestavili, tak se nám zalíbilo, takže jsme se domluvili s majitelem a v ten nám teda
dovolil tady pořádat letní tábory.

mluvčí 
Co všechno musí to místo na pořádání skautského tábora splňovat, což tady musíte mít, co neřídíte sami si, co musí zařídit
příroda?

mluvčí 
Ideálně samozřejmě potok, aby se kluci mohli v potoce vlastně vykoupat by mohly jsi tam pouštět logicky stavět hrázky. Takové
ty věci. Samozřejmě zdroj pitné vody musí být někde okolo. My odebíráme třeba z vodovodu ve vesnici a potom samozřejmě
les, aby tady bylo pěkně příjemně i ve stínu, aby tady nechodili lidi až tak moc a prostě takové, aby se ten tábor tady prostě
jako by patřil do té přírody, aby tady zapadl.

mluvčí 
Kolik dětí vám letos na tábor přijede konkrétně tady?

mluvčí 
Letos tady máme do 30 dětí, kteří chodí vlastně pravidelně naše hodinové schůzky během celého roku.

mluvčí 
Kolik táborů jako oddíl ze Šenova pořádáte právě během prázdnin?

mluvčí 
V Šenově funguje několik dílů. My tady táboříme s klukama po nás tady děvčata ještě na jiném tábořišti v Čeladné tam ještě ve
smíšené honil, takže v podstatě 3 tábory. A tady navíc ještě na konci tábora starší skauti budou jakoby bourat ten tábor majitel
formou takového horského tábora.

mluvčí 
Tzn. kolik oddílů celkově vlastně máte v Šenově.

mluvčí 
Podíl v Šenově máme celkově 5 oddílu s dětmi a 1 oddíl dokonce rodinného skautingu.

mluvčí 
Jaký je zájem o skauta.
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mluvčí 
Zájem o skauting dlouhodobě roste. V Šenově například máme přes 250 členů. V celé republice už je to více než 70 000 členů.

mluvčí 
Musíte taky odmítá nebo máte nějaké čekací listiny, jak třeba v jiných krajích právě na členství v oddílu skautů?

mluvčí 
U nás naštěstí nemusíme odmítat, ale ani se u nás nemusí pořadníky. Snažíme se prostě vzít všechny děti, které mají zájem o
skautování. Bohužel nemáme tolik vedoucích, ale musíme vždycky nějak prostě vyřešit, protože můžou jet všichni tábora,
všichni chodí na schůzky si myslíme, že by to bylo fajn, kdyby se na všechny dostal.

mluvčí 
Každý tábor určitě musí mít nějakou svou náplň, takže co tady budou děti dělat, jak ho tady budou?

mluvčí 
Tak kromě standardního táborového života máme tady vymyšlenou letos etapovou hru, kde budeme jakoby rytíři. Budeme
prostě dobývat různá území, budeme se učit spolupracovat a shodou okolností letos máme kola a budeme mít Nikola, jako by
místo koní jako rytíři budeme jezdit tady do Kolína vyjížďky.

mluvčí 
Když přijdou děti, tak už je všechno připraveno nebo samozřejmě něco si musí připravit sami, musí se trošku starat sami sebe.

mluvčí 
Se staršími skauty jsme už připravil vlastně ten tábor a ti mladší už potom jenom tady dodělávají různé věci během tábora
všelijaké sušáky na prádlo, na dřevo, dřevníky a takové běžné jako by vybavení, které vlastně vyrobí až v průběhu toho
tábora.

mluvčí 
Jsme zjistili, že tady není signál, takže, jak je to s mobilními telefony, tady asi neexistuje.

mluvčí 
Mobilní signál je to špatný telefony. Tady někteří máme mladší kluci nemají starší kluci si mohli vzít telefon, ale podmínka byla,
že odmítl telefon tlačítkový. A my vedoucí, abysme s ním takzvaně byli zajedno, tak máme teda také na 14 dní tlačítkové
telefony, takže žádný internet, žádné Facebooky žádné sociální sítě.

mluvčí 
Poslední věc, na kterou se zeptám táborů, je celá řada vlastně pořádají toho střediska volného času domy domy dětí mládeže.
Čím je ten váš tábor jiný ten skautský tábor, čím je jiný?

mluvčí 
Tak já myslím, že především tím, že jsme v přírodě, že se kluci snaží ten tábor postavit si sami se o podílejí se na tom, že
vlastně vaří si sami. Všechny práce si tady jakoby dělají sami a vedoucí tady v podstatě jenom jakoby doprovázíme, radíme jim,
případně pomáháme s věcmi, na které by si nestačili. A tím se to vlastně všecko naučit, co si může do života hodit.

mluvčí 
Východ Ukrajiny čelí intenzivnímu ruskému ostřelování. Ve Slovinsku zemřelo nejméně 6 lidí.

Turecko zadrželo ruskou nákladní loď obilím to podle ukrajinského velvyslance patří k němu.

Italských Alpách se uvolnil ledovec nejméně 6 lidí zemřelo. Další jsou zranění.

Velký evropský festival elektronické hudby Beats for Love večer v Ostravě zahraje britský DJ Wilkins.

Pokračuje filmový festival v Karlových Varech. V hlavním sále diváci uvidí snímek cesta.

Začínají zprávy v 18 hodin. Vítám vás u nich.

Východoukrajinský Slovensko čelí intenzivnímu ruskému ostřelování. Rakety dopadly nejméně na 15 objektů a způsobily
rozsáhlé požáry. Na místě podle mluvčí Doněcké oblastní správy nejméně 6 mrtvých a 15 zraněných. Pod dělostřeleckou
palbou se slovy, jenž dostal už včera. Ukrajinská strana prohlásila, že při ní ruské jednotky použily kazetovou munici, která
zabíjí na velkém prostoru. Pod palbou je údajně i sousední Kramatorsk.

mluvčí 
Spousta šrapnelu 1 obytná budova byla těžce poškozena. Výbuch způsobil tlakovou vlnu, takže to vypadá, jako by tam v
bytech nikdy nikdo nebydlel. Zůstaly jen holé zdi.

mluvčí 
Okupační armáda zároveň ohlásila dobytí lisy členskou posledního města v luhanské oblasti, které doposud spadalo pod
kontrolu ukrajinských sil. Ty informaci ale popírají a naopak tvrdí, že některé části stále brání. V oblasti údajně pokračují tvrdé
boje.

mluvčí 
Pro Ukrajinu.
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mluvčí 
Já jsem ráda, že on tak vnímá, že to není jenom jakoby z naší strany, ale i on si to prostě užívá. Po útoku žraloka, který v pátek
u egyptského letoviska Hurghada smrtelně zranil 68 60 osmiletou Rakušanku. Místní úřady zavřely část pobřeží Rudého moře.
Nepřístupné bude 3 dny. Egyptské úřady dnes také podle médií oznámili, že při útoku žraloka v Hurghadě zemřela ještě další
žena.

Čeští basketbalisté budou bojovat v pondělí a Clyde teď je o potvrzení postupu do další fáze kvalifikace mistrovství světa v
roce 2023. Jistotu také potřebný bodový zisk před případnými dalšími duely s Francií Černou Horou a Maďarskem. Dá výběru
kouče Ronena Ginzburga výhra. Pokud Češi prohrají, budou potřebovat, aby zároveň Bulharsko nevyhrálo nad Bosnou
Hercegovinou o 3-5 bodů duel začne zítra v 18 30 středoevropského času.

mluvčí 
Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pak učitel na základní škole od roku 1999 činný v odborovém
hnutí a od roku 2003 předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Dnešním hostem interview Martina
Kováře na rádiu zet František Dobšík.

Pane předsedo, přeji dobrý den. Dobrý den. Děkuju, že jste se našeho před koncem školního roku zítra končíme. Čas na
posluchače rádia zet. Já děkuju za pozvání volby se dováží. Pane předsedo, ve společnosti dobře a ve školství rovněž, co v
tomto kontextu v této situaci znamená stávková pohotovost školských odborů.

mluvčí 
Stávková pohotovost byla vůči vládě signálem, že jsme spokojeni s tím, jak se vyjednává o platech nebo kompenzaci. Vzhledem
k plíživé inflace pádové inflace v tomto roce. Včera jsme se dohodli, že budeme jednat i o roku 2023, takže určitý posun tam, že
možná se blýskalo nad čase, že tu stávku pohotovost, pokud se dohodneme, nebudeme moci odvolat, ale zatím s ní jsme.

mluvčí 
Dneska jsem četl jenom komentáři, cituji, že současné situaci, kdy jsme svým způsobem a teď v uvozovkách ve válce a čeká
nás jedno z nejsložitějších. Tady vůbec nejsložitější období. Listopadu 1989, jestli to není nezodpovědné vyhrožovat válkou?

mluvčí 
Já si myslím, že vyhrožování.

mluvčí 
Pardon, to hrozilo vozovka se tomu.

mluvčí 
Rozumím. Já to podle mě nezodpovědné od vlády, protože pokud dokážeme starat o ty, kteří k nám uprchli a je to naprosto v
pořádku, a to, co se děje opravdu strašná věc, tak ta inflace dopadá na všechny občany. A já zastupuji zaměstnance
regionální školství a třeba nad našimi pedagogy, kteří berou někteří čistého něco pod 20 000, tak opravdu je životní náklady
jdou dolů a pokud dokážeme pomáhat těm, kteří k nám přišli, tak jsem s ním musíme pomoct těm našim lidem.

mluvčí 
A nepomohlo situaci to, že by měli dostat na platech 10 % přidáno právě nepedagogičtí pracovníci ve školství. Jak oznámil
ministr práce sociálních věcí Marian Jurečka?

mluvčí 
Ano, to jakoby částečná shoda po tom včerejším jednání škoda, že toto nepřišlo dřív, protože třeba s panem ministrem
Gazdíkem, který teda zítra končí. Jsme na to upozorňovali od začátku tohoto roku, kdy jsme věděli, kdy vláda na poslední
chvíli, když začala vládnout, změnila to, co ta minulá vláda schválila, že nepadá učí přes pracovníci, měli dostat 1 000 Kč
předáno, a to jsme ještě nevěděl, jaká bude inflace. A pokud teda nedostali vůbec nic a půl roku se slibovalo a de facto se to
nějakým způsobem oddalovalo. Mě to přišlo jakože 12 ušetřit, tak určitě těch 10 % teda dostanou od 1. září, tak by se podle mě
mělo překlopit i o dalších 10 % v tom příštím roce, ale jsou tam další zaměstnance, takže o tom co ještě jednat a určitě. Pokud
bude politická vůle, tak byl se nějakým semka inflace měla kompenzovat všem zaměstnanců.

mluvčí 
A teď nemáte pocit, že kdyby si 10 % a 10 % tam, v uvozovkách, vynutili všechny odborové organizace, že to je přesně ten
způsob, jakým se inflace roztočí ještě víc jako na to doplatíme všichni?

mluvčí 
Ta inflace určitě je velmi komplikovaná záležitost. Já nejsem ekonom, tak se nebudu pouštět do nějakých velkých akcí. Máme
podklady od krok makroekonomů konfederace, kteří když to vyčíslili to přidání, což je řádově něco přes 12 miliard. Část toho
vrátí do státního rozpočtu, tak rozhodně tyto miliardy roztočí inflaci nebo nebudou v ní pokračovat. Ta inflace má trochu jiné
příčiny, a to je na vládě, aby řešila rozhodně zaměstnanci jejich platy. To si myslím, že není prostě ten správný argument, i když
samozřejmě ve veřejnosti zaznívá.

mluvčí 
Já jsem myslel spíš takže když se to vynutí pracovníci ve školství, tak o to potom razantnější budou pracovníci v dalších
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odvětvích, a to bude 12. Jsme tady 15 jsme tam 20 miliard dali, no tak jenomže jenomže tohle je tohle ta logika, ale pojďme teď
teprve volit k těm tragickým pracovníkům. Často zaznívá v různých diskuzích a nejenom na sociálních sítích, že samotní kantoři
dostali v uplynulých letech hodně přidáno a teď budou chtít peníze zase, jak byste reagoval na takovéhle výtky takovéhle
námitky.

mluvčí 
Víceméně to, co bylo, jak teďka zněla těch plakátech za Babiše bylo líp, tak já bych tohle to nechtěl používat, protože nám jako
vysokoškolsky vzdělané profese ve veřejném sektoru se de facto jakoby splácel dluh z minula, kdy všechny vlády, co já si
pamatuju. Jste říkali, že od roku 2003, kdy všem bylo slibováno, když se přidávalo, tak se přidávalo všem a pedagogickým
pracovníkům jenom málo víc, takže ten propad těch platů a jakoby ten dluh tam dlouhodobého hlediska je. A byli jsme na
předposledním místě v rámci zemí OECD. To jsem si, že má silnou vypovídající hodnotu a učitel musí být vysokoškolsky
vzdělaný, no a my jsme dosahoval jenom 60 % toho, co dosahují vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci v této zemi, takže ta
splátka tady proběhla. Dostali jsme se na si myslím, slušnou úroveň odměňování, ale my potřebujeme, aby ten trend
pokračoval, aby opravdu o to povolání pedagoga učitele vychovatele byl zájem a nastupovali tam mladší kolegové, což se
začíná dít, ale musí to pokračovat. Takže to předání má právě v tomto jsou tam další další hledala v tomhle tom to má ten
správný smysl.

mluvčí 
Dnešním hostem MK rádiu zet je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík.
Pane předsedo, jak sám spolupracoval s odcházejícím ministrem Petrem Gazdíkem. A co čekáte od nového ministra školství
Vladimíra Balaše?

mluvčí 
S panem ministrem Gazdíkem, co se týká komunikace, se na to nemůžu stěžovat. Vzal předchozího pana ministra, to bylo velmi
jakoby chladné v tom, že jednak jsme několikrát stěžovali u pana premiéra s ním teď pana ministra Plagu a de facto jsme proti
němu několikrát se vyhazovaly víceméně stávku, takže tam jsme to měli jakoby polepené s panem ministrem. Jsme se snažili
opravdu vést férovou komunikaci a dopadlo to, jak to dopadlo, to je po jeho politické rozhodnutí od nového pana ministra
očekávám, že ta komunikace bude ještě intenzivnější a že jak jsme tomu říkali, že duch pana Plagy na tom ministerstvu bude
překročen a že opravdu to bude intenzivní a že s bude pan ministr naslouchat.

mluvčí 
Tak to, co se Martině ministr nepáral. A teď nový ministr školství, ale nemá základním středním školstvím ani s regionálním
školstvím prakticky vůbec žádné zkušenosti. Dokonce po přijetí u pana prezentaci, že se to bude muset učit. Tak jak velký je to
z vašeho oboru handicap. Vy jste sám tady mluví o tom zastupuje regionální školství. Já můžu to byla nadsázka, když pan
ministr mluvil budoucí pan ministr, ale přesto, jak velký handicap viděno vašima očima?

mluvčí 
Tak já jsem slyšel v médiích zaznělo, že dostal domácí úkol pana ministr, že se to má doučit, a to je právě si myslím, že důležité,
komu právě bude všemu naslouchat. Co se týká regionálního školství, protože těch pohledů může být hodně a dárce v
podstatě v nějaké srovnání nebude úplně jednoduché, ale jsem to říkal několikrát do médií, že bude záležet, kým se obklopí,
od koho si nechá radit. A samozřejmě jako bude mít pozici v té vládě, aby ty věci, co se týká regionální školství prosadil.

mluvčí 
Vy už se sám zmínil jedno téma se k němu teď vrátím situace ve text základním středním školství. Teď není jednoduchá i proto,
že do tří nastoupil v září to bude pokračovat spousta ukrajinských dětí. Je podle vás ministerstvo integrace zvládl zvládal.

mluvčí 
Tak ministerstvo vytvořilo legislativní prostředí Ukrajina Lex 1 Ukrajina lezla. Určitě ředitelé ten rámec nějakým způsobem
akceptovali. Teď je opravdu otázka, jak to bude i finančně zajištěno, jestli ty sliby, které byly dány, že těch 5 miliard, které vláda
na to vyčlenila, nebude v rámci rámce, ale opravdu to dostanete rezort navíc a aby doputovaly přes kraje k těm jednotlivým
školám, že to nebude jednoduché. To všichni víme a nebude to je tento školní rok nebyl jednoduchý a ten příští rok si nedělám
iluze, že asi bude taky velmi komplikovaný záleží, jak ten konflikt bude dlouho a jak se s tím kolegové prostě dokážou vyrovnat,
protože jiná situace si bude mateřských školách na na základních školách finále střední škola, že opravdu to regionální školství
roste velmi Roche velmi široký prostor. Takže se to nedá říct, že někde to jednoduše někde to Češi.

mluvčí 
Pojďme k penězům, že bychom se o nich nebavili, ale problém ve školství celá řada. Dnes například mají dnes vyšel text, o
kterém se píše o tom, že vhledem ke zdražování někdy až dramaticky se bude měnit jídelníček školních jídelnách. Méně rejd
méně hovězího objet navíc zdraží. A zima to zdražení té velmi vážná věc a pro řadu rodičů nepříjemná.

mluvčí 
Je to, je to pravda, ozývají se kolegyně z ze školních jídelen, že v souvislosti stoupá divou inflaci se dostávají do těchto potíží a
si myslím, že není to jakoby úplně to nejdůležitější téma, ale nelze podcenit, protože chtě nechtě školní stravování v České
republice bych považoval za výkladní skříň toho regionálního školství, že to někde, co jsem měl možnost zažít v jiných zemích.
Prostě neexistuje a aby to nějakým způsobem bylo eliminováno díky tím, jak se ceny a všechno energie jde nahoru, tak jsem si,
že by to bylo škoda a určit by byla cesta, jak tento segment regionální školství prostě podržet, jak ho podpořit, aby, protože to
leckdy jediné teplé jídlo, kde ty děti mají během týdne, aby o to prostě nepřišli.

mluvčí 
Navíc myslím, že právě tohle vyvolává ty pocity frustrace. Pokud děti, které třeba nemají na školní obědy, že tam je to ostrá
dělicí čára sociální. A tohle myslím 1 s vámi vážných věcí prošetří několik byly.

mluvčí 
Tak samozřejmě tam. Kdysi se mluvilo, ho obědy zadarmo pro všechny nevím, jestli to by byla úplná ta správná cesta, ale
nějakým způsobem ten tu finanční náročnost, která tu inflaci na tý jídelny doléhá to vykompenzovat. Jsou tady zřizovatelé, jsou
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tady různé nadace, ale mělo by to byla záležitost státu, mělo by to být systémové. A ne to řešit nějakým prostě nahodilým
způsobem. Určitě si myslím, že je to jedno z témat, které byl nový pan ministr neměl prostě opomenut.

mluvčí 
Mluvil jsem se třemi řediteli dvou základních a jedné střední školy v minulém týdnu. A říkali vhledem ke zdražení, které znamená
veliký problém obecně se po nás chce, abychom vše od ošetřili, ale my popravdě řečeno, už nemáme vyšetřit.

mluvčí 
Jestli to je snad.

mluvčí 
Pomoc uvítali.

mluvčí 
Odpovídá tomu, protože ty rozpočty jsou napjaté všude a ty energie tak, jak to bude stát, nebo jak se připravuje kompenzace,
by to zase trvá teda trošku delší dobu. Jsme si mysleli, že dostaneme jako občané nebo rodiny, co se týká energii, tak ty školy
nemají nafukovací rozpočty jsou závislí, protože tohle to platí zřizovatele, ať už obce obecní školy, které střední školy, když to
zjednoduším, tak určitě se ta cesta měla hledat přes tyto veřejné rozpočty. A případně tedy to téma, jak tedy kompenzovat to
školám, si myslím, že bude určitě během podzimu na stole. Nely si už to není pozdě.

mluvčí 
Nedávno ekonomický place premiéra Štěpán Křeček napsal na tyto muže, ale vzniká dojem, že by vše mělo být všechno
kompenzován, záleží prostě nebude možné?

mluvčí 
No, je to otázka přístupu, protože zase víme, že díky zvýšenému DPH. Ten stát vybere řádově desítky miliard jako navíc, takže
to jenom otázka přerozdělení a ne, že by jsme se tady jako více zadlužovali. Tady bude cesta buď teda budeme sanovat státní
dluh a všichni shodnem a budou prostě velké problémy, anebo ty zvýšené příjmy ten stát rozdělí, neříkám v platech, ale tady v
těch věcech, o kterých se bavíme, ale to musí rozhodnout vláda. A pokud se nechá radit, že to nějak vydržíme, tak já mám
obavu, aby ten sociální smír, který co říká platů asi asi vyřeším, já chci být optimista, ale není to jenom o platech, jak se teď
bavíme ty náklady prostě rostou všude a ten stát zase má vyšší příjmy, tak je tou otázka, kde najít tu míru toho vyvážení, co
kompenzovat. A jak.

mluvčí 
Mluvíte o sociálním smíru, tak pro posluchače, aby věděli, jaká je vaše vyjednávací pozice, jakou máte sílu, kolik kantorů, nebo
kolik škol, pokud to takhle pomoct zastupuje váš váš vaše zuby, ale odbory?

mluvčí 
Máme v současné době asi osmé více osmiprocentního organizovanou, co se týká škol. Takže vy nás necelých 20 000.

mluvčí 
A je to dost na to, abyste se nejsilnější školská odborová organizace.

mluvčí 
Ono v podstatě existují odborové organizace, ale jsou na jednotlivých školách jako centrální odborová. Organizace jsme my
jako školské odbory. A určitě se necítíme nějaký svému oslabení, protože třeba Francii to úplně běžné, když třeba ve Franci
těch odborových svazů je asi 15.

mluvčí 
Dnešním hostem MK rády Josef je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Tak
teď snad veselejší notu. Pane předsedo, začal už splácela celé strategii 22 030, kterou připravoval expertní tým vedený,
traduje maso celkem Arnoštem ve svém z fakulty  sociálních  věd  UK . Jak, jak je, jak je to s tím projektem?

mluvčí 
To je strategie, kterou přijala vláda, víceméně ji akceptovala i bývalá sněmovna. Toto současná vláda se k ní víceméně hlásí.
Je to pro psáno i v vládním prohlášení hlavy a je to o tom, že ty věci by se měly ve školství postupně měnit až do toho roku
2030. Je to tam rozfázování, no na jednotlivé etapy, bohužel ta krize, která díky válce. Samozřejmě to nějaký jsem poznamená,
že to asi všechno nepůjde realizovat, ale je to taky dokument, který měla nahradit v těch devadesátých letech. Ty existovala
bílá kniha, abychom nebo byla to společenská politická shoda s tímto směrem by se vzdělávání v České republice mělo ubírat.

mluvčí 
Teď jedno hodně palčivé téma, jak to znám diskuzí, víceletá gymnázia, pořád se diskutuje o smyslu, zda mají nebo nemají vede
o nějaký si boj v uvozovkách. Jak vnímáte, jak vnímáte vy víceletá gymnázia jejich pozici v České republice?

mluvčí 
Tak určitě je to souvislost s druhým stupněm základních škol, že co já si pamatuju, tak se pořád mluví o tom, že by se měl
podpořit ten druhý stupeň základních škol takovým způsobem, aby právě rodiče neměli zájem přeřazovat nebo usilovat o to,
aby děti chodily na víceletá gymnázia, která má být opravdu jenom pro asi 5 % těch, kteří jsou vyloženě studijně nadané na
daň, že tady se prostě nahrazuje. Jakoby to co vnímá ta rodičovská veřejnost, že ty základní školy až tak dobře třeba
nepřipraví na střední školy, že se to nahrazuje tím víceleté gymnázium, takže určitě ta podpora těch základních škol toho
druhého stupně by měla být konkrétnější, ale o tom se domluví, ale konkrétní kroky jako kolegové základních školách nevidí.

mluvčí 
Někdejší ministr školství České republiky Petr Piťha řekl tehdy český kantor není mrtvý mýtus. A sám jsem z učitelské rodiny,
tak myslím, že vím, že platí to ještě.
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mluvčí 
Jsem, že to platí, protože, co znám kolegy, tak teď nevím, jsou úplně rozuměl otázce, ale já myslím, že máme spoustu kvalitních
učitelů a že drtivá většina, bohužel se leckdy setkáváme jako s tím, že někdo řekne špatný učitel. Já na to kontroluju, co jste
udělali pro to, pane řediteli, aby ten učitel nebyl špatný, jak z toho podpořil, jak jste mu to vysvětlili, jakou tomu dali šanci, aby
se zlepšil. A říkám já asi já jsem hrdý na to, že jsem šel Sue učitelstvo, že můžu vstupovat a že se nám ústřel spoustu věcí
podařilo a že se nám i ty další jako podaří, aby opravdu tak jak je to třeba ve Finsku, kde se vybírá. Já nevím 15, 1 uchazeč o
studium na pedagogické fakultě.

mluvčí 
Já jsem se na to ptali, protože mám pocit, že toho kantoři mají v posledních letech naloženo víc skoro až, než je zdrávo. A podle
toho, co vím, mám kamarády mezi nimi, tak se mění i v uvozovkách, psychologie, sociální pracovníky svého druhu a ta
covidová doba myslím, že to jenom podtrhla.

mluvčí 
Je to tak veřejnost vidí, že učitel má 20 21 22 hodin úvazek podle toho, na jakém typu školy učí a že to je vlastně jakoby
všechno, ale to není pravda. My máme 40 hodinovou pracovní dobu. A když si napočítáte, co by všechno ten učitel za těch 8
hodin denně měl všechno zvládnout administrativu schůzky s rodiči a ty věci, které souvisí s tím sociálním, kdy musíte
spolupracovat s ochranné s rozporem s dalšími, že je to prostě obrovská zátěž a měla by se hledat podpora, jak tady v tom
ulovit. Mluví se psychology do škol a dalších a dalších věcech, co by právě mělo těm kantorům tu pozici ulehčit a podpořit v
tom, aby opravdu ta zátěž nebyla taková, jaká je.

mluvčí 
Když toto volno svým svojí maminku každý večer nad přípravami. Tak jo, 20 minut za vámi, pane předsedo, děkuju vám, že jste
se našel čas. Má za sebou další školní rok. Odpočiňte si aspoň trochu přes léto a těším se zase někdy na slyšenou. Mějte
hezky.

mluvčí 
Tak já děkuju moc za pozvání a odpočívat ještě nebudou, protože devatenáctého nás čeká zásadní jednání s trasou července
vládu.

mluvčí 
Tak jo, dnešním hostem interview Martina Kováře na rádiu zet byl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství František Dobšík. Hezký den.

mluvčí 
V 17 hodin téměř 31 minut opět je tady přehled zpráv rádia zet.

V blízkosti vrcholu marmeláda italských Alpách se dnes uvolnil ledovec. Nejméně 5 lidí zahynulo a dalších alespoň 15 bylo
zasypáno. Informují o tom zahraniční tiskové agentury. Zatím není jasné, jaké národnosti obětí jsou. Na místě jsou záchranáři.
Laboratoře v Česku v sobotu potvrdily 353 případů koronaviru nejvíc od víkendu od počátku května. V mezitýdenním srovnání
je to o polovinu více počet hospitalizovaných s covidem 19 se vrátil po 200 ve vážném stavu jich je 7. Mírně začal růst zájem o
očkování. Zájem o nákup chat chalup po dvou letech ochladl proti loňskému roku klesla touha lidí pořídit rekreační nemovitost
až 30 % vyplývá to z informací realitních makléřů víc ve zprávách celou. Zítra bude oblačno až zataženo nejvyšší teploty se
budou pohybovat do 29 stupňů a pozor dejte na dálnici D2, a to na prvním kilometru ve směru na.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 59 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Dobyli jsme Lysyčansk a celou Luhanskou oblast, oznámili Rusové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy, ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.07.2022 22:49 ,
Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Ruské síly získaly pod svou kontrolu město Lysyčansk v Luhanské oblasti. Ukrajinský generální štáb potvrdil stažení svých
obranných vojsk. Dobytím města získaly ruské jednotky kontrolu nad zbývající částí Luhanské oblasti.

Ruské a separatistické ozbrojené síly plně ovládly ukrajinské město Lysyčansk, poslední velkou ukrajinskou baštu v Luhanské
oblasti. Získaly tím kontrolu nad celou touto oblastí, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský generální štáb
potvrdil, že se ukrajinské obranné síly stáhly. 
Ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval prezidenta Vladimira Putina, že celá Luhanská oblast byla osvobozena,
informovala agentura Reuters. Americký Institut pro výzkum války (ISW) ale ve své nejnovější analýze uvedl, že ukrajinské
ozbrojené síly se pravděpodobně z Lysyčansku stáhly záměrně. To vedlo k tomu, že v sobotu město obsadily ruské invazní
jednotky. 
„Po tvrdém boji za Lysyčansk byly ukrajinské obranné síly donuceny stáhnout se ze svých pozic a linií. Vzhledem k tomu, že
ruské okupační síly měly převahu z hlediska dělostřelectva, letectva, (raketometů) MLRS, munice i vojáků, by pokračování
obrany města mělo fatální důsledky. Abychom zachránili životy ukrajinských obránců, padlo rozhodnutí se stáhnout,“ uvedl v
prohlášení ukrajinský generální štáb. 
Zelenskyj podle agentury AFP krátce před oznámením ukrajinské armády uvedl, že situace na místě je nepřehledná a že se na
okrajích města bojuje. Připustil také, že jednotky Kyjeva jsou v Lysyčansku v nevýhodě. „Je to naše slabé místo, ale na jiných
místech postupujeme,“ dodal. Později uznal, že se ukrajinské síly z města stáhly, zavázal se ale město díky novému vybavení a
strategii dobýt zpět. 
Ruské ministerstvo obrany nejprve dopoledne uvedlo, že ruské a proruské ozbrojené síly Lysyčansk obklíčily, obsadily vesnice
v okolí a bojují s ukrajinskými jednotkami uvnitř města. Krátce poté oznámilo, že se město podařilo dobýt. 
Lokalizační záběry ukázaly, jak se ruské síly uvolněně procházejí po čtvrtích na severu a jihovýchodě Lysyčansku, což
naznačuje, že v sobotu nezbývali ve městě žádní ukrajinští obránci, nebo jich bylo jen málo, píše ISW. 
Proruská média pak dokonce zveřejnila video, na kterém jsou podle nich vojáci samozvané Luhanské lidové republiky (LNR), již
v Lysyčansku vyvěšují červenou vlajku, zřejmě vlajku Sovětského svazu. Původ videa ovšem nelze nezávisle ověřit. 
Lysyčansk byl posledním velkým městem v malé části Luhanské oblasti, které dosud ruské a proruské síly neobsadily. Již
minulý týden se jim totiž po dlouhých bojích a obléhání podařilo dobýt sousedící Severodoněck. V příštích dnech by podle ISW
mohly ruské síly získat kontrolu i nad zbývající částí regionu. 
Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research Center Prague při Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující nebude nutně to, kolik území
Rusko obsadí, ale kolik ukrajinských vojáků by obklíčilo a kolik techniky a vybavení by Ukrajina ztratila,“ uvedl odborník o
scénáři s odříznutím města. 
V neděli zasáhlo silné ostřelování z několika raketometů rovněž východoukrajinské město Slovjansk. Podle agentury Reuters to
uvedl starosta města Vadym Ljach. Při útoku zahynulo šest lidí a dalších 15 bylo zraněno, uvedla podle agentury Reuters
mluvčí doněcké oblastní správy Tetjana Ihnatčenková. 
„Je zde 15 požárů. Mnoho mrtvých a zraněných,“ řekl Ljach ve videu, které sdílel na komunikační platformě Telegram. Dodal,
že šlo o nejsilnější ostřelování tohoto města v poslední době. Na videu jsou za Ljachem vidět obrovská oblaka dýmu, uvedla
BBC. Podle agentury AP možné dobytí Lysyčansku otevírá cestu právě k postupu na Slovjansk v Doněcké oblasti. 
Ihnatčenková zopakovala také výzvu úřadů, aby obyvatelé tuto oblast opustili, protože frontová linie je od Slovjansku vzdálena
jen několik kilometrů. 

Principy všímavosti ve filmu
TISK , Datum: 04.07.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 54 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 04.07.2022 00:11 , AVE: 38 846,18 Kč , Země: Česko
V KINECH I NA ONLINE PLATFORMÁCH LZE V SOUČASNÉ DOBĚ NALÉZT SNÍMKY, KTERÉ S MEDITATIVNÍMI PRINCIPY,
ORIENTACÍ NA PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK ČI LASKAVÝM PŘÍSTUPEM K SOBĚ SAMÉMU PODNĚTNĚ PRACUJÍ. 

Minulý měsíc jsme v našem pravidelném seriálu o pohledech na filmové médium probírali několik principů psychologie gestaltu.
Mezi ně patří i zaměření prožívání na stav „tady a teď“, což je však zároveň klíčový prvek mindfulness technik, jež nás zajímají
tentokrát. 
Tato praxe vycházející z východní tradice se v našich podmínkách využívá nejčastěji k léčbě úzkostí, depresí, snižování stresu
nebo seberozvojovému nacházení sebe sama. I v těchto měsících lze v kinech a na online streamovacích platformách nalézt
filmy, které s meditativními principy, orientací na „tady a teď“ či laskavým přístupem k sobě samému podnětně pracují. 

Útěk od sebe 

Dánská komedie Divoch je v kinech od poloviny května a mnohé fanoušky severské kinematografie tak úplně nepřekvapí.
Nabízí totiž osvědčený skandinávský mix absurdní komedie, existenciálních úzkostí a environmentálních komentářů, díky čemuž
připomíná díla z posledních let jako Žena na válečné stezce nebo Bílý bílý den. 
Hlavního hrdinu Martina zastihneme na útěku před zahlcující civilizací. Prchá od své spořádané rodiny i pracně vybudovaného
života. Navzdory tomu, že všechny škatulky jsou zdánlivě na svém místě a muž vede „správný“ život, něco je špatně. Něco,
čemu Martin nerozumí a nedokáže se tomu postavit – a tak zcela v souladu s krizí středního věku zareaguje přehnaně a
nepatřičně: prchne do norských lesů, kde se hodlá živit pouze tím, co si uloví, a údajně se tak navrátit k životu našich předků. 
Eskapistický ideál se však rychle začne hroutit a domnělý pocit zodpovědnosti za sebe sama se ukazuje jako iluze. Utíkat před
společností a závazky je v dnešním propojeném světě téměř nemožné a pravá odvaha se nemanifestuje přečkáním noci pod
širákem v nehostinné přírodě, nýbrž přijetím odpovědnosti za vlastní životní rozhodnutí. Smířlivě humorné vyznění filmu se
snaží naznačit, že muži (stejně jako ženy, popřípadě kdokoli další) občas potřebují prostor jen sami pro sebe, což lze řešit i
dospělejšími způsoby nežli zbabělým útěkem. Citová vyprahlost, oploštělost každodenního prožívání nám není neznámá. Kdo
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někdy nezažil náročnější životní období, v němž na upřímnost vůči sobě samému tak nějak nezbylo místo? Návrat k sobě,
opření se o blízké a využití toho, co jsme v dosavadním životě vybudovali – to vše se může nakonec ukázat jako smysluplný
základ znovuobjevení autentického self, rozličnými nároky všedního života poněkud udusaného. 

Všechny cesty najednou 

Podobnými myšlenkami se v ještě mnohem opulentnějším podání zaobírá nezařaditelný americký snímek s názvem Everything
Everywhere All at Once. Autorské duo Daniels, sestávající z Daniela Kwana a Daniela Scheinerta, už v roce 2016 zaujalo
festivalovou scénu bizarní taškařicí Švýcarák. Bývalý představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe si zde připsal snad
nejvýraznější pokus o vymanění se ze škatulky brýlatého čaroděje – zahrál si totiž rozkládající se mrtvolu, jejíž střevní pochody
jsou stále aktivní. Za pomoci tohoto (ne)mrtvého může nešťastný trosečník s tváří Paula Dana nejen přežít na nehostinném
ostrově, ale snad i nalézt sebe sama. 
V podobně zhůvěřilé kombinaci podnětné psychologie a černohumorných obskurností pokračují Danielové i v novém filmu, jenž
se po americké premiéře objevil na internetu. Film, věrný svému názvu Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude,
najednou), je směsicí rodinného dramatu, kung-fu akce, psychedelické komedie a existenciálního sci-fi. Slavná herečka
Michelle Yeoh zde dostala snad nejlepší roli své kariéry, když ztvárňuje přepracovanou majitelku prádelny, jež se cítí neustále
zavalena povinnostmi. 
Obtěžuje ji uťápnutý manžel, rebelující dcera i nemohoucí otec; žena má navíc pochopitelný pocit, že se o všechno musí
postarat sama. S její zdánlivě bezvýchodnou zahlceností se jistě může ztotožnit leckdo z nás – to však neplatí o dalších
zákrutách nápaditého snímku. 
Hrdinka se totiž dozví o existenci milionů paralelních vesmírů, v nichž se její život na základě drobných změn ubíral zcela jinými
směry. Nabízí se tak podobnost se známou (a značně trudnou) básní Roberta Frosta jménem „Cesta, jíž jsem nešel“:
Neuskutečněné životní možnosti nejsou zdaleka takový problém jako nekonečné hloubání a lítost nad tím „co by, kdyby“. 
Bezmála dvouapůlhodinová jízda hlavní postavy po desítkách alternativních dimenzí nevyhnutelně směřuje ke zjištění, že bez
ohledu na to, co přesně člověk zažil a jaký díky tomu je, je opravdovou hodnotou sama existence. Nepřehledný, stresující svět
plný povinností, možností a nároků se rázem pročišťuje a my se společně s hrdinkou dostáváme nejen k uvědomělejšímu
prožívání, ale i k plnému docenění obyčejné každodennosti. 

Přítomná příprava na smrt 

„Cestu samuraje lemuje smrt. O smrti je nutné meditovat každý den. Dej spočinout tělu i duši a mysli na to, že můžeš být
rozerván šípy, střelami, oštěpy a meči. Že budeš spláchnut vlnami či vhozen do planoucího ohně, zasažen bleskem, udolán
zemětřesením. Že se zřítíš z útesu, přemůže tě nemoc nebo spácháš sepukku po smrti svého pána. A každý den, bez ustání,
se považuj za mrtvého. V tom tkví podstata cesty samuraje.“ Touto nepříliš optimistickou citací z japonského samurajského
kodexu Hagakure začíná snímek Ghost Dog – Cesta samuraje. Ten od začátku července opět uvidíme v kinech, a to téměř
dvacet dva let od jeho tuzemské premiéry. 
Meditativní krimithriller diváka provází životem samotářského zabijáka, který na střeše chová holuby a bez ohledu na svůj
afroamerický původ žije v souladu se samurajskými pravidly. Slavný režisér Jim Jarmusch tak stvořil poutavou směs žánrů i
kultur, v níž hraje dominantní úlohu mlčenlivý gangster, od něhož bychom se ohledně mindfulness přístupu k životu mohli
lecčemu přiučit, ačkoli nemáme v plánu zahajovat zločineckou dráhu. „Nic jiného než přítomný okamžik nemá bezpochyby
smysl. Celý život je jen sled okamžiků. Když plně porozumíš přítomnému okamžiku, nebudeš si hledět ničeho jiného.“ 

Všímavá podívaná 

V souvislosti s těmito inspirativními filmy se nabízí otázka, zda je možné prostřednictvím sledování audiovizuálního díla
dosáhnout podobných stavů jako při meditaci. Nejjednodušší odpověď zní: nikoli. Pasivní sledování filmů (či seriálů) totiž
člověka vzdaluje od jeho vlastního prožívání a nabízí mu útěk do cizích, fikčních světů. Ty v něm vyvolávají emoce a myšlenky,
které nepocházejí z jeho nitra. Meditace jedince vrací k jeho vlastnímu dechu a směruje tak pozornost dovnitř, nikoli k vnějším
podnětům. Zvláštní kategorii představují meditativní filmy, jejichž cílem je právě takové rozpoložení navodit; ty se však od běžné
tvorby (i od výše zmíněných, relativně náročnějších děl) velmi liší. 
Tradiční meditace zaměřená na dech a tělesné počitky se tedy snaží od okolního prostředí aspoň na chvíli odpoutat a sáhnout
do vnitřních zásob každého z nás. 
Na druhou stranu lze zaujmout i trochu jiný přístup: základní meditační aktivitu, tedy nehodnotící sledování vlastních myšlenek,
pocitů a fyzických stavů, u filmu zažívat nejen lze, ale dokonce je to žádoucí. Nejedná se tedy o meditaci v pravém slova
smyslu. Ale vědomé pohroužení se do činnosti je to, co má pravidelná meditace v posledku za cíl. Pokud dovedeme soucitně
sledovat své vnitřní dění nejen během klidného sezení v izolovaném prostředí, nýbrž i při rozmanitých všedních činnostech, co
víc nám může meditační praxe dát? Mindfulness techniky nám (obzvláště ve spojitosti s principy gestaltu) umožňují vědoměji
prožívat, co se v nás odehrává napříč rozličnými životními situacemi – kam bezesporu patří i zdánlivě obyčejná zábava jako
sledování filmu. 

„Mindfulness techniky nám umožňují vědoměji prožívat, co se v nás odehrává napříč rozličnými životními situacemi – kam
bezesporu patří i zdánlivě obyčejná zábava jako sledování filmu.“ 

O autorovi: Mojmír Sedláček, Autor vystudoval psychologii na FF UK a mediální studia na FSV UK. V současnosti pracuje jako
novinář a filmový kritik.
Foto popis:   Divoch
Foto popis:   Everything Everywhere All at Once

Získat příspěvek na bydlení je od července jednodušší
RÁDIO , Datum: 04.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.07.2022 14:56 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 224 322,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Získat příspěvek na bydlení je od července jednodušší. Podpora je nově na dobu neurčitou a nárok na dávku se bude
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prokazovat jen jednou za půl roku. Papírový formulář je kratší žádost je možné podat i na dálku přes internet. Podle
Ministerstva práce by po úpravě mohlo přibýt na 140 000 příjemců dávky. V květnu úřady práce podle údajů ministerstva
poskytli 145 300 příspěvků na bydlení. Příspěvek mohou získat ti, jimž na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 %
jejich příjmů a jinde 30 %. Dávka odpovídá rozdíl mezi výdaji na bydlení do určité výše dané státem. Naším hostem je teď
socioložka Lucie Vidovičová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, dobrý den.

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Dobrý den z Brna.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak podstatné je podle vás to zjednodušení žádosti o příspěvek na bydlení?

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Podstatné je to určitě, a to hned ze dvou hledisek, to první je samotné zjednodušení, které má vlastně pomoci přesvědčit část
těch občanů, aby si žádala o ty příspěvky a zlepšila tak svoji finanční situaci. A ten druhý zdroj je určitá symbolická hodnota, že
stát vlastně jako na lidi nezapomíná, že se snaží najít cesty, jak tu pomoc přiblížit, jak zahrnout více lidí do ní. A také tím s
odpouštěním zalepit ty díry, které vlastně napáchali jiné sestavy, protože samozřejmě ta podpora formou třeba právě příspěvku
na bydlení jenom řeší ty problémy, které mají zdroje trošku někde jinde.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ten příspěvek na bydlení by mohlo pobírat kolem 20 % domácností. Přitom pobírají jen 4 %. Odstraní ty úpravy, které začaly
platit podle vás ty hlavní překážky?

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Části určitě ano, my samozřejmě musíme vydržet, jak to všechno dopadne, jak na tom jako občané zareagujeme. A ty, každé to
zjednodušení určitě může pomoci také to třeba, že tady spolu o tom mluvíme, je určitě dobře, protože lidé víc o té možnosti
budou vědět a zároveň se to určitým způsobem říkáme destigmatizuje, tzn. je to jako normálnější si o ty různé podpory požádat.
Zároveň, ale je tam i třeba typicky u seniorů často takový ten pocit, že vlastně je to jakási, nechci to nějak zlehčovat chudinská
podpora, na kterou vlastně oni celý život a teď by měli žádat nějakou podporu. Je to určitým způsobem dehonestující, takže
jsou tam i psychologické překážky, které může odstraní až potom třeba velká krize, a to samozřejmě může být pozdě.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Vidíte vy tam ještě v tom systému příspěvků na bydlení nějakou zásadní překážku, která dál lidi odrazuje od toho, aby si
zažádali?

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Ta velká část byla v tom opravdu zkrácení a v tom prodloužení na dobu neurčitou, protože zase, když vemu si ten příklad
seniorů, ale týká se to i rodičů samoživitelů. Samozřejmě to vyřizování, docházení na úřad. Tohle všecko je něco, co samotné
taky stojí peníze a čas a energii, kterou typicky tyhlety skupiny nemají na rozdávání, takže to by mělo pomoci. Ale je tam ještě
další ten aspekt, a to je vůbec podpora úředníků a úřednic, který se potom tím vyřizováním zabývají, kteří se setkávají s těmi
klienty. A tam je, oni jsou typicky taky už teď vlastně docela přetížení a potom řada lidí má pocit, že vlastně ta komunikace není
úplně přívětivá a i v tom, že třeba někdy nerozumí těm pokynům. Úřad pošle krásný dopis na barevném papíře nebo vydá
nějakou informaci, ale ta je psaná, tak prostě komplikovaným jazykem, že je poměrně obtížné se v tom vlastně vyznat, tak
potom se do toho systému úplně nechcete pouštět, protože samozřejmě je to pro vás neprůhledné. Takže ta cesta zlepšovat
ještě určitě bude.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ono to elektronické podání formuláře by mohl pomoci právě i úředníkům. Navíc vlastně stát bude vyžadovat jen údaje, které
sám nemůže dohledat. Ten formulář by se měl sám doplňovat o ty údaje, které stát má. Ministerstvo stihlo všechny tyhle změny
za půl roku. Proč to podle vás všechno nešlo takhle udělat tolik let předtím?

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
To je pro záhadná otázka, ale samozřejmě COVID nás také naučil spoustu věcí, které dřív jako by nebyli možné. Takže dneska
už možné jsou. Já si jenom přeju, aby toho bylo "houšť", jak říká klasik, protože samozřejmě ty věci typicky někdy jsou to hnané
až tu velkou potřebou, ale mohli bychom spoustu těch úprav v takhle rychlejším režimu vlastně udělat i v jiných oblastech.
Takže řekněme, budeme doufat, že to je určitá vlaštovka, která ukáže směr třeba i pro ostatní úpravy, aby netrvali tak dlouho.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Bude mít tahle úprava stejný přínos pro seniory a seniorky i pro rodiny s dětmi samoživitelky a samoživitele?

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Určitě to je pomoc vlastně pro všechny tyhle ty skupiny, když už ne třeba ta velká finanční, tak minimálně zase ta psychologická
taková ta podpora, že existují varianty pomoci a že je se kam obrátit. Typicky u těch seniorů právě nebo u vybraných skupin
seniorů, abychom nebyli příliš generalizující, tak to určitě i má smysl v tom, že samozřejmě v tom vyšším věku už ta možnost
nějakého dlouhodobějšího přivýdělku, který by nám pomohl z té situace vlastně není. Takže tyhlety vlastně příspěvky mají
velkou i roli v tom příjmu těch seniorských domácností, zvlášť když jsou jednočlenné.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Socioložka Lucie Vidovičová z Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity byla naším hostem. Děkuju za to, na slyšenou.

Lucie VIDOVIĆOVÁ, socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Na slyšenou.
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Živé vysílání 15:00
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Vysílání čtyřiadvacítky pokračuje přehledem zpráv. Vítám vás u něj. Generální konzulát v Miláně zatím nemá potvrzeno, že by
mezi osmi oběťmi včerejšího pádu ledovce v italských Alpách byli Češi. Situace na místě podle konzula nepřehledná. Italská
média uvádějí, že jednou z obětí i český občan další 4 jsou pak údajně mezi 20 pohřešovaným.

mluvčí 
Nemáme žádnou oficiální informaci o zraněném mrtvé nebo pohřešovaném českém občanovi. Máme jenom prostě informace od
lidí, kteří někoho hledají a musím můžu říct, že bodů, které jsme zatím řešili, jsme všechny. Naštěstí ukázal jako
neopodstatněnou starost. Většina teda lidé našli nemůžeme vyloučit někdy budoucnosti, protože situace nepřehledná
záchranná operace probíhá, je velice rozsáhlá a těch ten počet pohřešovaných není úplně možná, že jste třeba ještě ten počet
lidí.

Roman FOJTA, moderátor 
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě, aby pokračovala v ofenzívě na Ukrajině. Moskva včera zřejmě ovládla celou
Luhansku oblast poté, co se ukrajinští vojáci stáhli z Lysic Dánsku. Putin to v rozhovoru s ruským ministrem obrany označil za
úspěch.

Papež František by rád navštívil Kyjev uvedl v rozhovoru ve své vatikánské rezidenci. Ve hře je údajně taky cesta do Moskvy,
kde by se chtěl setkat s prezidentem Vladimirem Putinem. Obě návštěvy by papež rád uskutečnil po cestě do Kanady, kam se
chystá tento měsíc. Hlava katolické církve se už dříve vyjádřila k válce na Ukrajině kriticky a obě znepřátelené strany vyzvala k
jednáním o ukončení konfliktu.

Mezi Karlštejnem a Zadní Třebani zítra ve středu znovu nepojedou vlaky. Důvodem je odstraňování části skály nad tratí.
Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy. V úseku se ve čtvrtek stala nehoda, kdy rychlík narazil do skály na kolejích.
Lehce se při ní zranilo 5 lidí. Provoz po jedné koleji se podařilo obnovit v pátek večer.

Ústavní soud odmítl stížnost bývalého příslušníka státní bezpečnosti Milana doušek. Ten za zneužití pravomoci úřední osoby
dostal 3 roky vězení s odkladem na 4 roky. Podílel se na šikaně chartisty Václava komendy. Toho StB s rodinou vyštvala do
emigrace. Ústavní soudci považovali Douša odvolání za neopodstatněné.

Vracíme se k úvodnímu tématu nabízíme kompletní vyjádření generálního konzula v Miláně Jiřího chodili k pokračující
záchranné akci v horních partiích italské marmelády, kde se utrhla část ledovce.

mluvčí 
To oficiálně po vyhlásila Horská služba. Italská je to 7 obětí, jsou zraněný a udržovaný mezi 18 21 nemáme žádnou oficiální
informaci o zraněném mrtvé nebo pohřešovaném českém občanovi. Máme jenom prostě informace od lidí, kteří někoho hledají
a musím můžu říct, že ze tří případů, které jsme zatím řešili, jsme všechny naštěstí ukázaly jako neopodstatněnou starost děti
teda lidé našli. My jsme mluvili s horskou službou, která to má na starosti přímo v místě. Tady jsme se kde, odkud tato
informace oni nám řekl, že vůbec nechápou, že oni jako žádné takové informace nadávali a že to rozhodně není úniku od nich
procent obsazená záchranná operace probíhat je velice rozsáhlá. A těch ten počet pohřešovaných není úplně jistý. Je možná,
že jste třeba ještě ten počet zvýší a my jsme ze skupin spojení, které by díky v místě teda pobýt kanadskej. Tam jsme prostě
bude v kontaktu, ale oni nám řekli jasně, že dokud nemají žádnou informaci, která by se týkala českých občanů, že kdyby měli,
že by nám dali radním města, nemají na místo zatím nebudeme vyjíždět pro jednotu momentálně jenom 2 pracovníci. Ale lepší,
když máme linku pořád hlídáme tady našli pohotovostní linku, na kterou se lidé obracejí, ptají se, máme honorární konzulát
nedaleko, tak ten už nějakým způsobem aktivizovali a doufáme, že v případě nějaké pomoci na místě nám kolegové
honorárního konzula, co by nám tam mohli vypomoci i Čechů. Tam ale samozřejmě se pohybuje poměrně dost vzhledem k
tomu, jak se nám lidé ozývají, měli jsme od rána už asi 20 telefonátů, kdy nám lidé říkají, že příbuzný nebo známý pohybovali v
oblasti prezidentka byla, takže jenže brněnské relativně velká provincie. Horské masivy jsou stále jenom ještě pro ilustraci. Chci
říct, že jsem před chvilkou mluvil s rakouským kolegou, který o u něhož bylo napsáno nebo také, že Rakušané den
pohřešováno ukázalo, že, že je v pořádku. Třeba jsem volala paní, která říkala, že prostě tady měla nějaký známý a už během
telefonátu zase někdo jinej volal nějaký jiný telefon domácí jsou v pořádku, že že, že tito lidé volby víme, že nám velice rozsáhlá
na místě spousta záchranných složek drony. Já nevím, co všechno možného a odjel tam odjel tam premiér a teď jsou tam
místní funkcionáři. Všechno to má hlavně pod na starosti a italská záchranná služba, která prostě, jakým hlavním nositelem této
této záchranné operace a samozřejmě pomáhají policisté a tzv. dalo říct, že vlastně, protože dobrovolná Horská služba,
pomocná služba atd. ty zranění jsou převáženi především do nemocnic esperanto, Trentinu, ale i třeba, do které vídáte v
Benátsku a a tak dál.

mluvčí 
Autem a to ještě zůstaneme, nabídneme další komentář ve spojení s námi je horský vůdce Radek Linhart. Dobré odpoledne
přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne, zdravím Chamonix.

mluvčí 
Jak bezpečné jsou horské výstupy na ledovce, teď v létě, byť pod dohledem horského vůdce?

mluvčí 
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Tak obecně je potřeba vzít potaz, že vstup do horského terénu je vstup do nějakého terénu se zvýšeným rizikem. Vlastně,
pokud někdo velmi vzdělaný zkušený, tak se snaží samozřejmě minimalizovat rizika, ale vlastně při vstupu do jakéhokoliv
optimistického terénu vždycky musíme počítat s nějakým reziduální rizikem. Stávající sezóna je velmi výjimečná teď
dlouhodobými vysokými teplotami v kombinaci s malou sněhovou pokrývkou minulé zimní sezóny, a to všechno vytváří poměrně
velmi takový obtížně čitelný a nestabilní nestabilní koktejl.

mluvčí 
V téhle souvislosti za takové situace, jaké jsou hlavní úkoly horského vůdce, může on nějak předejít podobné tragédie se stala
v Itálii?

mluvčí 
Tak je to vlastně o tom, že netrváme na tom sílí za každou cenu vlastně dochází ke změnám programu, například já už dneska
vlastně komunikuji s lidmi, které mám na domlouváme na srpen. Pozor počítejte s tím budou prostě změny programu budeme
víc vlastně vnějších patrech čistě těch skalních pár pasážích je možné upozorňují teďka třeba některé lidi, který mají objednaný
výstup na Mont Blanc, že dojde k uzavření normální cesty na Blanka vlastně vůbec tady místními autoritami bude přímo vydaný
vydaný zákaz. Zatím můj dojem je ten, že pokud nedojde k nějakému zvratu, tak to lze očekávat v horizontu nějakých 14
maximálně 3 týdnu.

Roman FOJTA, moderátor 
Jakou výbavou a zkušenostmi se mohou lidé vydat na takový vrchol, jakým je právě marmeláda.

mluvčí 
A marmeláda je, dá se říct svým způsobem z pohledu vůdce relativně snadný vrchol technický se nejedná o nijak, kdyby
obtížný vrchol. Přítomnost ledovce mu dodává spíš velice jakoby takový nádherný vysokohorský charakter. Ten ledovec není
nikterak technicky složitý a vlastně pokud člověk má mačky základní znalost pohybu a pohybu zejména při navázání pro
případný pád do ledovcové trhliny, tak za standardních podmínek. Je to dokonce výstup, který bych jako neoznačoval nějakým
velmi výrazným objektivním rizikem, což ale bohužel ty kopce tady v tuto chvíli ukázali, že za určitých podmínek vlastně pak
stačí být špatný moment špatném místě a nezáleží na vůbec nějaké předpokládáme nebo dané náročností té túry.

Roman FOJTA, moderátor 
Nějaké blízkosti se obvykle na marmeládě dostávají běžní turisté, kteří nemají ambice jít na vrchol, ale třeba se jen k ledovci
přiblížit?

mluvčí 
Tak pro většinu běžných turistů teď neberu jakoby vysokohorské nebo sportovní turisty nebo horolezce, kteří prostě vystupují
jižní stěnou. Pak třeba přes ten ledovec sestupují, nebo to mají jako výstup. Většina turistů se vlastně dostane přímo téměř na
vrchol nebo byla vlastně vrchol marmelády lanovkou, odkud jsou vlastně úžasné výhledy na Dolomity. Přímo jsou vlastně horní
pasáži toho ledovce tak, že to velice atraktivní, že spousta lidí vlastně tam v létě přijde ke styků se sněhem a jinak samozřejmě
většinou zase já sáhnu tady do západních alpský vyhlídkové body na ty ledovce z hlediska značených turistických krás, tak
jsou ustaveny vždy tak, aby byly vlastně mimo potenciální zónu jakékoliv destrukce. Prostě část toho ledovce.

mluvčí 
Z pohledu horolezce na ledovci, co dělat ve chvíli, kdy se začne svah řítit?

mluvčí 
To jediný jediný, co tak tam nebýt vlastně v tu chvíli, pokud jako nad vámi dojde vlastně k pádu nějakého ledového sedáku, tak
je to vlastně buď o tom, že máte štěstí, anebo máte smůlu. Samozřejmě můžete se pokusit uhnout do strany, ale to se všechno
děje tak rychle, že ten čas na jakoukoliv reakci je naprosto naprosto minimální a musíme si uvědomí, že je to naprosto odlišná
situace od nějaké sněhové laviny v zimním období, ať už na lyžích nebo třeba při při horolezeckém při horolezeckém výstupu
byl při správné vybavení a souhře náhod pořád nějaká šance zůstává tady v těchto situacích. Pokud se dostanu přímo do
dráhy toho sesuvu. Ta šance je vlastně nulová.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud už se někdo takové situace dostane třeba jako svědek, jaké je na hřebenech v Alpách pokrytí signálem, dá se přivolat
pomoc běžným telefonem.

mluvčí 
A obecně se každý rok pokrytí signálem zlepšuje. Je důležité vědět to, že prostě mám telefon standardně zapnutý. Podívám se,
nemám signál, vypnu telefon vlastně v nouzovém režimu. On se přihlásí jakékoliv dostupné sítí, kterou například nedovoluje
můj operátor, takže vlastně, pokud někde nemám signál, pak vlastně vypnu telefon, nahodím ho do nouzového režimu vlastně
před přihlášením ke kartě a v tu chvílí velmi často mohou signál zachytit. My třeba pro některé oblasti tady švýcarských Alp
nebo pro některé vícedenní přechody tak standardně nosíme vlastně vysílačky nebo někdo už dneska používá i menší satelitní
telefony tak, aby vlastně to přivolání k odborné pomoci bylo, pokud možno co nejrychlejší nejefektivnější.

Roman FOJTA, moderátor 
Jste zmiňoval, že taková letní zřícení se velmi liší od zimní laviny. Dá se takový sesuv nějak předpovídat, vydává tamní Horská
služba výstrahy, tak jako ty, které varují právě před lavinou zim v zimě.

mluvčí 
Většinou jsou to regionálně vydávané výstrahy, většinou vlastně všechny tyto kritické ledovce. Ty dlouhodobě sledují
geologové glaciolog nové. Není mi známo, nebo nevím o tom, že by vlastně bylo vydáno varování pro oblast marmelády, ale
nepohybují se teďka v té v té oblasti Dolomit, takže jsem z toho nějak nesledoval. Jenom pokud vezmu tady okolí harmonii, tak
vlastně je vydáno zhruba 5 varování pro určité oblasti, ať už tady v masivu nebo například masivu Weiss smyslů o 100 km
kousek vedle ve Valašských chalupách.
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Roman FOJTA, moderátor 
Obecně, jak by se měla výprava v horách pohybovat, aby eliminovala maximální míře riziko, že se dostane pod nějaký takový
sesuv?

mluvčí 
Dá se říct, že před takovýmto sesuvem a tak nehraje, nehraje roli ten pohyb nebo nějaká organizace toho družstva. Jsou
samozřejmě túry, například výstup, já nevím, přes 3 Horyna mám bank, kde se vlastně prochází pod vysokými raky visutého
ledovce v masivu bonitu. A jediná šance vlastně strávit v této ohrožené zóně. Co nejkratší čas vlastně mít vědomí, kde jsem,
jak se nacházím, kde prostě rozhodně z té nevytvářet nějaké zastávky nebo nezdržovat se tam a nebo prostě na základě
doporučení těch lokálních autorit, zejména třeba v těchto podmínkách, které teď jsou, tak zváží, zda není vhodnější změnit túru
změnit změnit destinaci změnit svůj cíl.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká horský vůdce Radek Linhart. Moc děkuju za váš komentář. Přeju hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

Roman FOJTA, moderátor 
Ruská armáda upevňuje svoje pozice ve městě lisy Šanc. Ukrajina potvrdila stažení svých vojsk. Rusko tak ovládl zřejmě celou
jižanskou oblast. Moskvy se teď otevírá cesta k postupu na Slovensku v Doněcké oblasti, který už během včerejška ruské
jednotky ostřelovaly. Podle Kyjeva ale bitva o Donbas ještě nekončí.

mluvčí 
Takto vyjížděli v neděli okupační ruské tanky do města mezičlánku. Na budovách zavlály ruské vlajky. Moskva o dobytí města
informovala už během včerejška. Kyjev to ale odmítal zprávu potvrdil až později večer.

mluvčí 
Odtud nebyli jsme obklíčení, ale silnice byly pod palbou. Podařilo se nám evakuovat všechny zraněné. Vzali jsme zpět všechno
vybavení z tohoto pohledu šlo o úspěšné snažení svých.

mluvčí 
Stažení vojsk předcházely dlouhé týdny urputných bojů. Ve městě je zničená infrastruktura. Poškozená je řada domů silnic. V
říčanské vypadá podobně jako další města, která v minulých týdnech měsících prošla intenzivními útoky prošla intenzivním
bombardováním ostřelováním. Čtvrtích nefunguje voda nefunguje elektřina nefunguje nefunguje například vytápění, byť to teď
v letních měsících není tolik aktuální jako například v těch jarních.

Zhruba stotisícové město bylo poslední baštou v regionu, které Moskva ještě nekontrolovala. Už dřív se Ukrajinci stáhli z
přilehlého sever Doněcku. Podle Kremlu teď ruští vojáci ovládají celou Luhansku oblast je.

mluvčí 
Pokud vedení naší armády stát nemůže z určitých pozic, kde má nepřítel palebnou převahu. To se teď týká především si
částku, znamená to pouze jednu věc. Vrátíme se zpět díky naší taktice díky zvýšeným dodávkám moderních zbraní. Dětí.

mluvčí 
Obsazení lesy členskou okupantům otvírá cestu směrem k dalším městům Doněcké oblasti, která zůstávají pod kontrolou
ukrajinských sil. V příštím cílem by se měl stát například Hunt na ten už včera mířily rakety, které zničily tamní trh a zabili
nejméně 6 lidí. Jan Řápek, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
Evropská unie zřídí platformu na koordinaci poválečné pomoci Ukrajině. Na konferenci v Luganu to řekla šéfka unijní exekutivy
Ursula von Der Leyenová. Západ má podle ní morální povinnost se na obnově po válce podílet. Premiér Petr Fiala zdůraznil, že
součástí pomoci musí být zvýšení obranyschopnosti Ukrajiny.

V průběhu dne vám nabízíme politické reakce teď další z nich ve spojení s námi Ondřej Kolář. Místopředseda výboru pro
evropské záležitosti Poslanecké sněmovny za TOP 09. Dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Krásný den.

mluvčí 
A máte vy očekávání od této konference. Můžeme se dočkat konkrétních hmatatelných výsledků?

mluvčí 
Já mám realistická očekávání. Já jsem měl možnost sledovat kousíček projevu paní předsedkyně Evropské komise, která
říkala, že Evropská komise je připravena celý ten rekonstrukční proces vlastně jakoby expertně zaštítit. Zmiňovala i evropskou
investiční banku Mezinárodní měnový fond. Zmiňovala to, že po prázdninách chystá další konferenci společně s německým
Kant kancléřem Šulcem, kam chtějí pozvat lídry jaksi soukromého sektoru, tak, ale i z různých veřejných institucí, kteří se
zabývají právě rekonstrukcemi a vůbec způsoby, jak, jak se postavit k obnově země zničené válkou. Takže moje očekávání
jsou, takže ta konference nastíní nějak vůbec způsoby, jak se k té rekonstrukci válkou zničené Ukrajiny postavit a nejde cesty,
jak na to najít prostředky a označí nebo vůbec pomůže. Bych řekl, jak se sbírat mozky z celého světa, které se potom té
obnově válkou zničené Ukrajiny budou podílet.

mluvčí 
Je podle vás dobře, že se budoucnost Ukrajiny řeší už teď, není to přece jenom předčasné za současné situace, kdy válka
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stále pokračuje a nevíme, kdy a jak skončí?

mluvčí 
Vůbec to není předčasné. Je potřeba, že se to řeší už teď, protože nikdo neví, kde ta válka skončí, jak se říká štěstí přeje
připraveným. My musíme mít nějaký opravdu plán a vycházet z toho, jaké jsou naše možnosti. My víme, že Ukrajina teď už
potřebuje například masivní pomoc v oblasti zajištění energie v oblasti zajištění čisté vody nakládání s odpady atp. takže
myslím si, že už teď se dají najít oblasti, ve kterých je možné Ukrajině pomáhat, ve kterých je možné hledat například nějaké
investiční příležitosti pro naše domácí firmy. Ale hlavně potřeba začít pracovat na tom plánu a hledat partnery, kteří se potom
na té práci potence válka skončí budou opravdu podílet.

Roman FOJTA, moderátor 
Tady mluvíme o západní pomoci, jak moc by se ale na obnově Ukrajiny měli podílet ruské peníze a teď mám na mysli, ať už ty
zmražené devizové rezervy ruské centrální banky nebo třeba majetek peníze zabavený ruským oligarchům.

mluvčí 
Že by se hrozně líbilo, kdybychom společně s našimi evropskými světovými partnery našli cestu, jak zabavovat ruské majetky,
které by potom mohly být využity právě na pomoc Ukrajině. Myslím si, že ruské peníze by určitě nějakou roli hrát měli a teď
otázka nakolik bude možno Rusku nebo na Rusko uvalit nějaké válečné reparace. Já jsem realista, takže si myslím, že něco
takového se úplně nepodaří, ale tím pádem je potřeba hledat cestu, jak využít právě ty zmražené nebo zabavené ruské
majetky.

mluvčí 
Česko předsedá radě Evropské unie. Obnovou krajiny má mezi svými prioritami, jak velkou možnost Česku dává právě
předsednictví ovlivnit poválečnou obnovu Ukrajiny?

mluvčí 
Určitě velikou my budeme vlastně politickým lídrem Evropské unie. Několik měsíců budeme určovat směr a jednou z našich
priorit jednu z priorit pro naše předsednictví je právě obnova krajiny a pomoc Ukrajině. Takže my budeme určovat ten směr, je
to obrovská příležitost pro naše firmy, které budou moci být zapojeny právě do těch přímých investic na Ukrajině a je to
obrovská příležitost pro celou Evropskou unii nejenom pro nás a je potřeba tu příležitost, jak se říká uchopit za vlastně
nenechat si utéct.

Roman FOJTA, moderátor 
Premiér Fiala zdůrazňuje potřebu vojenské pomoci Ukrajině, nicméně už před 11 dny řekl, že Česko v podstatě vyčerpalo
zásoby zbraní ze sovětské éry, které mohlo Ukrajině poslat. Má Česko ještě další možností, jak Ukrajině vojensky pomáhat, a to
teď během války.

mluvčí 
My máme možnosti určitě. Já jsem zaznamenal, že paní ministryně obrany řekla, že by byla ráda, kdyby se Česká republika
podílela na výcviku ukrajinských vojáků, což je určitě zapotřebí, protože Ukrajinci přecházejí nebo začínají používat právě ty
západní zbraně. Myslím máme zkušenosti, takže určitě máme zkušenosti zapojení našich jednotek do misí NATO, takže máme
co Ukrajincům předávat. Je potřeba taky zdůraznit, že nejsme jedinou zemí, která Ukrajině vojensky pomáhá přece jen nejsme
jediní, kdo byl součástí Sovětského bloku není součástí. Buď na to nebo Evropské unie jako takové, takže je potřeba hledat
možnosti těch dalších zemích, které stále ještě disponují technikou ze sovětské éry, ale je potřeba hledat způsoby, jak Ukrajině
dodávat další a další systémy zbraňové, které používá NATO, které používají západní země. A právě na ně přeškolovat
ukrajinské vojáky, takže náš podíl teď vidím opravdu v tom, že začneme Ukrajincům poskytovat pomoc právě ve školení jejich
armády, aby byla schopna co nejvíce začít používat západní techniku.

mluvčí 
Říká Ondřej Kolář Kolář, místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny za TOP 09 moc. Děkuju za
rozhovor. Hezký den přeju.

mluvčí 
Vám také děkuji na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Izrael se chystá na předčasné volby, které budou 1. listopadu. Už minulý týden parlament odhlasoval zákon o svém rozpuštění.
Vládu teď vede nynější ministr zahraničí Jair Lapid. Předčasné listopadové volby budou od roku 2019 už páté. Politické strany
musejí seznamy svých kandidátek dodat do 15. září. Podrobnosti teď s Irenou Kalhousovou ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě než se začnu ptát na budoucnost. Vraťme se možná do minulosti už jsme říkali, Izrael čekají páté volby za poslední 3
roky, co stálo u zrodu téhle situace?

mluvčí 
Tak to v posledních po mně dnes skoro v koalici bylo nás především tím, kde ta koalice bylo od začátku velmi slabá a že byla
velmi malou většinou v izraelském parlamentu teplotu a opozice vedená Benjaminem Netanjahuem. Opravdu bylo všechno pro
to, aby ta koalice dlouho nevydržel, protože vypršela ropě pro mnohé pro mnoho lidí vlastně i lopeník. To podařilo tak dlouho a
vlastně prosperitu postupy spekulant, který odcházeli, tak jednotliví členové, na které jste byl vyvíjen obrovský tlak, aby z toho
pravicového tábora nakonec vypadl. Ten taky bývalý premiér to radí Blanky předčasné volby než pokračovat v této situaci, kdy
prostě neviděli, byla v pondělí koalici nebo ještě ve tedy tyto situace navštívit, aby.
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mluvčí 
Izraelský parlament odhlasoval zákon o svém rozpuštění 30. června minulý čtvrtek. Volby se budou konat 1. listopadu, proč s
takovým odstupem?

mluvčí 
Tak vlastně vzdělat myslím, že to až tak velký odstup. Jde o to, že poprvé budou prázdniny, ale potom Matovič ještě spíš to bylo
zvláštní až k názoru v Izraeli lásky, který si považovány za jeden z nejdůležitějších svátků od drog. A já bych určitě složitá doba,
kdy prostě to prakticky zastaví život liberály, takže bylo potřeba, aby tam byl nějaký odstup a současně, abych nebyl čas na
předvolební kampaň.

mluvčí 
Dají se teď v těchto volbách očekávat výrazně jiné výsledky než v těch předchozích čtyřech případech nebo hrozí další Pat?

mluvčí 
No, to je právě byla otázka, jak se říká za 1 000 000 USD, protože je pravda, že některým stranám hrozí v tom, že se
nedostanou do Knesetu. Asi jsou především strany, ale některé arabské, ale vlastně i menší strany, které byly součástí této
koalice. Naopak výrazně posiluje klid, ale pořád to nevypadá, že by se měl úplně potřebnou na pohodlnou většinu tím těmi
politickými partnery, především tedy náboženské strany a další pravicové strany presu ne tolik témě to napravo i strany
nacionalistické a nábytek. Takže uvidíme i této tomuto táboru podaří alespoň 51 přispěl, ale podle těch převod, komu to bude
opravdu opět volit.

mluvčí 
Expremiér Bennett už řekl, že nebude kandidovat. Jednak mě zajímá, proč a jak to případně může změnit rozložení sil, pokud
nějak?

mluvčí 
Tak on se rozhodl nekandidovat, protože těch zpráv je to jako úplně první ke svému ani do toho do toho města nedostane
navíc klinický prospěch. Už tak vlastně do poměrně zázrak, že premiérem viditelně úprava byla zlomilo mi to vlastně bylo teplo
bude okolo. Asi ten pes prostitutek byl premiér kandidovat, kritizoval boje nanovo ano, podobně, jako je to jasný poražený, že
si myslím, že mu přestávka vedro teploty pravděpodobně to bude on myslím do politiky dát, protože i pro jeho komplikuje velmi
velmi mladí. By se politici ještě 30 let. A takže, jak to zahýbe tím politickým táborem. Já si myslím, že jinému, protože na plénu
strana nebyla nijak silná, takže spíš EGNOS ty ostatní pravicové spravit kupovat boty, jestli těch voličů jeho jeho.

mluvčí 
Jaká témata budou podle váz dominovat volební kampaň?

mluvčí 
Bohužel to stejná jako v těch předchozích volbách tzn. opět budou volby oběma minuta na volby, protože ten vlastně jde do
toho jako jako lídr té té opozice. Zatímco ty ostatní strany, které byly součástí té politice, budou zase tvrdí, že prostě je potřeba
zmobilizovat, že pokud bude Benjamin Netanjahu znovu zvolen, takže prostě dojde k pohodlí lidí i prospět prospět, protože pan
ministr nebo kandiduje především proto, abych mu trestní stíhání. Ale Benjamin Netanjahu naopak bude akcentovat, že po této
vládě, která byla plná experimentů, proto poklekl pro nás arabská Planta, jo, to tolik televizních trakt budovy opravit. Prostě to
byla posílá do historie toho lituji, je potřeba vždycky je to úprava v rámci stabilní pravicovou židovskou regionální vlády, takže to
bude taková takové velmi ostré palby. Bych to řekla, ustupují, aby pan rezonovat, že ta domácí, nebo to tady rovníku, který plál
poměr, by měl být vyzrálý. Nebýt toho východu zdravé prakticky nebude to opět tématem, které třeba 2.

Roman FOJTA, moderátor 
Vůbec voliči vnímají skandály expremiéra Netanjahu.

mluvčí 
Já bych to trošičku přitom připodobnila k Donaldu Trumpovi jeho věrní voliči a jejich mnoho. Věří tomu, že to byla je komplot
jménem Natalie nevím, kde pokus do strany liberálních pozic to být progresivních pivo, které prostě oslabit to upravit závod.
Vidíte, pane prezidente problém a myslím si, že to nikdo vlivu soudy městský určitě nějaké množství voličů, když třeba budou
uplatňovat naplácat ti Čumou, kdo vidí perspektivu uprostřed, ale myslím si, že prostě asi pochopitelně velmi velmi Colin i pro
nás. Společnost byla ráno naskytl i proti Netanjahu Jan. Netanjahu a jak vidíme styk od těch voleb pro tu odpověď, jak měl.

Roman FOJTA, moderátor 
Irena Kalhousová z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc vám děkuji za komentář. Hezký den. Přeju.

mluvčí 
Děkuju za telefon na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Je půl čtvrté na čtyřiadvacítce. Pro vás máme přehled zpráv dobré odpoledne. Nizozemská policie zatkla muže podezřelého z
organizace vraždy investigativního novináře Petra de Friese. Ten byl loni v létě zastřelen na ulici v Amsterdamu. Zadrženým je
sedmadvacetiletý muž z Polska. Minulý měsíc začal soud s dvojicí obžalovanou novinářovy vraždy. Verdikt se očekává příští
týden.

Sedmi hrozí rozsáhlé záplavy voda z přívalových dešťů už zaplavila některé předměstské části. Opustit své domovy musí podle
úřadu víc než 30 000 obyvatel města. Kromě prudkého větru a lijáků varují meteorologové před sesuvy půdy. Za poslední rok a
půl záplavy oblast zasáhly už počtvrté. Ty současné patří pravděpodobně nejzávažnější.

Německo v květnu poprvé od roku 1991 vykázalo měsíční deficit zahraničního obchodu. Podle očištěných dat jde o jednu
miliardu EUR. S odvoláním na správu tamního statistického úřadu o tom informovala agentura Bloomberg. K výsledku přispělo
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nečekané snížení vývozu způsobené slabší poptávkou v zemích Evropské unie.

Sklizeň základních obilovin by podle prvních odhadů statistiků měla být letos téměř srovnatelná s tou loňskou. Očekávají, že
klesne o 0,9 % na víc než 7 000 000 tun. Odhadovaný hektarový výnos pak bude meziročně skoro 6 % nižší. Řepky by
zemědělci měli sklidit přes 1 000 000 tun. To je necelá 4 % víc než loni. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického
úřadu.

Bývalá zaměstnankyně úřadu vlády.

Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí
pokuty? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: estav.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 00:29 , Celková návštěvnost: 321 800 , RU / měsíc:
254 270 , RU / den: 11 687 , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
Železná koule na fasádě. Jistě jste se s ní setkali, pokud ji nemáte přímo na svém domě.

Je to důležitý geodetický nivelační bod, někdy doplněný cedulkou „Státní nivelace, poškození se trestá“. Pokud jej na domě
máte, musíte strpět jeho používání při geodetických činnostech. Lze zrušit nebo přemístit? A kdo rozhodnul, že ho budete mít
na domě zrovna vy? Máte nárok na nějaké kompenzace? A co když ho odstraníte nebo schováte pod polystyren a nikomu to
neohlásíte? 
Odpovědi na otázky, které zajímají vlastníky nemovitostí v souvislosti s nivelačními body probíráme s Bohumilem Janečkem. V
prvním díle seriálu jsme vás seznámili k čemu geodetické body slouží a kde se o nich dozvědět více informací. Dnes se
podíváme, jak se na vašem domě objevily a jaké se s nimi pojí povinnosti a práva. 
Výkon správy geodetických základů České republiky vykonává podle § 3a písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, Zeměměřický úřad. Ten pak podle písm. b) téhož paragrafu rozhoduje i
o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, tedy i nivelačních bodů ( základní nivelační
body, body České státní nivelační sítě I. až III. řádu ), včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole. V
případě podrobného bodového pole ( nivelační sítě IV. řádu, plošné nivelační sítě a stabilizované body technických nivelací )
vykonává podle § 5 odst. 1 písm. b) správu příslušný katastrální úřad, v jehož územní působnosti se nivelační bod nachází. 
Kompetence k „rozhodování o umístění“ a „řešení porušení pořádku“ mají zejména preventivní funkci k ochraně měřických
značek včetně signalizačních a ochranných zařízení bodů geodetických základů, aby nedocházelo k neúměrnému úbytku,
poškozování a vědomé likvidaci geodetických bodů v terénu. 
Zeměměřický úřad nebo katastrální úřad rozhoduje o přemístění nebo odstranění měřických značek bodů geodetických
základů na základě žádostí fyzických nebo právnických osob v případech oprávněného zájmu žadatele. Na vyřízení takové
žádosti na následujícím ilustračním obrázku má tento úřad 30 dnů od jejího doručení. 
Vzor pro ilustraci zobrazené žádosti je k praktickému využití dostupný zde (text tohoto vzoru lze využít i pro žádosti týkající se
podrobného bodového pole). 
Před rozhodnutím o povolení či zamítnutí žádosti je každá žádost posouzena z hlediska hodnoty a důležitosti bodu
geodetických základů a v případě jejího povolení je stanovena náhrada za úkony spojené s přemístěním nebo odstraněním
měřické značky bodu geodetických základů, v našem případě nivelačního bodu. Hodnota a důležitost nivelačního bodu je
přitom posuzována především z hlediska jeho využívání pro potřeby, pro které byl zřízen, a dále i s ohledem na jeho
dostupnost a konfiguraci terénu v jeho okolí. 
Dokument „Postup přemístění nebo odstranění bodů geodetických základů a stanovení výše náhrad“ je dostupný zde. 
Ve výjimečných případech lze povolit zrušení méně významných bodů geodetických základů bez náhrady, za podmínky, že
vlastník nemovitosti se písemně zaváže, že povolí stabilizaci nového bodu geodetických základů na své nemovitosti, pokud
Zeměměřický úřad o instalaci bodu geodetických základů na této nemovitosti rozhodne, a to v období nejpozději do 10 let od
zrušení bodu geodetických základů. 
Pro ilustraci rozsahu této agendy lze uvést, že během roku 2021 bylo vyřízeno 74 žádostí o zrušení bodu výškového bodového
pole. V roce 2021 bylo Zeměměřickým úřadem vydáno souhlasné stanovisko k 83 žádostem (tedy i žádostem z roku 2020,
které nebyly v tomto roce vyřízeny). Zrušení bodu je spojeno s povinností žadatele zaplatit náhradu za tyto body. V roce 2021
se jednalo celkem o 471 tis. Kč. 
Body bodového pole, tedy i nivelační, mohou podle § 8 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zeměměřický zákon“) zřizovat pouze
orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti
ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek. Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru,
tedy v případě značek základního výškového bodového pole Zeměměřický úřad, s výjimkou značek zřízených na základě
zeměměřických činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby
jím zřízené. 
Ten, kdo nivelační body zřizuje, je před tím, než je zřídí, povinen projednat jejich umístění s vlastníkem nemovitosti. Správce
značky je také povinen vlastníka nemovitosti nebo oprávněného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemně poučit o
omezeních, která mu zřízením značky nivelačního bodu vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv
musí být spojeno s poskytnutím přiměřené náhrady. 
Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním značky v obvyklém využívání nemovitosti, má právo na
přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za omezení hradí správce značky, u kterého je nutno toto právo uplatnit do
jednoho roku ode dne oznámení o umístění značky na nemovitosti, jinak toto právo zaniká. Nedojde-li k dohodě, o náhradě a
její výši rozhoduje soud. 
Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto
značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými, nebo co by je mohlo zničit. 
Jsou-li uvedenými činnostmi jiné zákonem chráněné zájmy, postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy,
kterým přísluší ochrana těchto zájmů. 
Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu. 
K ochraně značky základního bodového pole, v našem případě nivelačních bodů, se podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné
území. V chráněném území nesmí být prováděna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání. 
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Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo
oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit jejich správci. 
Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je také povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do
30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 
Správce značky je pak povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnout o přemístění či odstranění značky
nebo o uložení opatření k ochraně značky vlastníkovi a oprávněnému uživateli nemovitosti. 
V České republice bylo koncem roku 2021 podle Výroční zprávy Zeměměřického úřadu 1314 nivelačních pořadů České státní
nivelační sítě (ČSNS) o celkové délce 24721 km a celkem 119237 nivelačních bodů, z toho 82585 bodů ČSNS. Kde a jak je
bod osazen, zjistíte z jeho nivelačních údajů, jak již bylo uvedeno v minulém článku. Statistiky podle způsobu osazení vedeny
nejsou, a to z důvodu, že by takové informace nebyly prakticky příliš využitelné a jejich průběžná aktualizace by tak přinášela
pouze zbytečné vícenáklady. 
Pověření zaměstnanci orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, Ministerstva obrany a jím
zřízené nebo založené právnické osoby v rozsahu potřeb obrany státu, jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy
v rozsahu své působnosti a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou podle § 10 zeměměřického zákona povinni
šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřických činností uvést nemovitost
do původního stavu. 
Přitom jsou povinni dbát, aby co nejméně rušili hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v
nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející
zeměměřickým činnostem a využívání značek. 
Není-li možné nemovitost uvést do původního stavu a vznikla-li vlastníku nebo oprávněnému uživateli nemovitosti majetková
újma v důsledku výkonu zeměměřických činností, má právo na náhradu. Majetkovou újmu hradí ten, kdo ji výkonem
zeměměřických činností způsobil. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno u polních kultur nejpozději do 30 dnů
ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do jednoho roku ode dne jejího vzniku, jinak toto právo zaniká. 
Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním značky v obvyklém využívání nemovitosti, má právo na
přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za omezení hradí správce značky, u kterého je nutno toto právo uplatnit do
jednoho roku ode dne oznámení o umístění značky na nemovitosti, jinak zaniká. Nedojde-li k dohodě o náhradě a její výši,
rozhoduje soud. 
Podle § 17a a 17c zeměměřického zákona se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České
republiky nebo pro základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,
dále se dopustí přestupku i tím, že zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu
v geodetických údajích bodů geodetických základů, poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických
základů. 
Za přestupek může Zeměměřický úřad uložit pokutu až do výše 25000 Kč. Je-li však spáchán právnickou nebo podnikající
fyzickou osobou, lze uložit pokutu až do výše 250000 Kč. Promlčecí doba takových přestupků je 5 let. Byla-li promlčecí doba
přerušena, odpovědnost za přestupek pak zaniká nejpozději po 8 letech od jeho spáchání. Opakovaným spácháním přestupku
se rozumí porušení povinnosti podle tohoto zákona, jehož se osoba dopustila v době do 3 let od právní moci rozhodnutí,
kterým mu byla uložena pokuta za předchozí přestupek. 
Problémům spojeným s nedodržením zeměměřického zákona se však lze vyhnout, pokud bude vlastník postupovat podle toho,
co bylo uvedeno. 

Ing. Bohumil Janeček 
Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru geodézie a kartografie. Dále studoval
na Vysoké škole ekonomické v Praze (postgraduální studium). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval specializační
studium Právní vztahy k nemovitostem. Je též absolventem kurzu Interní audit a finanční kontrola. Do konce roku 2019, kdy
ukončil služební poměr, pracoval 26 let na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, z toho přes 22 let ve funkci ředitele
odboru řízení územních orgánů, odboru, který zajišťoval i metodiku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dlouhodobě působil
jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví, geodézie a
kartografie“ FSv  ČVUT v  Praze . Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2015, 2019). 

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby“ 

Jana Sehnálková: Řada republikánů dřív potraty schvalovala, konzervativci se bojí, že legalizace interrupcí
povede k morálnímu rozkladu USA
Podcast , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 06:04 , Pořad: 05:52 De Facto FSV UK
, Země: Česko
Co je příčinou toho, že v USA možná dojde k zákazu potratů v některých
státech? Má americká historie vliv na to, co se v USA děje dnes? A proč není
lehké zavést ve Spojených státech regulaci zbraní? 
V podcastu De Facto odpovídala amerikanistka Jana Sehnálková z Institutu
mezinárodních studií na FSV  UK .
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Proměna Smetanova nábřeží je hotová. Jsou tu nové chodníky, stromy, cyklopás a vejdou se i auta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: cc.cz - CzechCrunch , Autor: Eliška Nová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 09:36 , Celková
návštěvnost: 463 200 , RU / den: 3 500 , Rubrika: Architektura , AVE: 14 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04 , Návštěvy za měsíc: 463 200
Na nábřeží, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů v Praze, přibylo sedmnáct nových stromů, lavičky a speciálně navržená
mozaika.

Někdy jsou revoluce sametové. A někdy smetanové. Na Smetanově nábřeží v centru Prahy, kde najdete jeden z nejkrásnějších
výhledů, které hlavní město nabízí, se taková malá revoluce odehrála. Rozšířil se chodník, vysadily stromy a udělal cyklopruh.
Mohla přitom zůstat i auta. Nábřeží je nyní v novém a zkolaudováno.

„Proměna Smetanova nábřeží je největší úprava centra Prahy za posledních několik desítek let. Změnila se oblast od
Klementina přes Křižovnické náměstí po Národní divadlo. Výsledek skutečně stojí za to,“ uvedl radní pro dopravu Adam
Scheinherr.

Rozšíření chodníku je největší, ale ne jediná změna. Vysázelo se tady sedmnáct nových stromů. Přibyl nový mobiliář, k výhledu
je tedy možné využít lavičku. Je tu cyklopás, takže trasu mohou vcelku bezpečně využívat i milovníci kol. A je tu nově také
speciálně navržená dlažba.

Změnilo se ale také rozložení tramvajových zastávek. Zatímco dříve byly stanice Národní divadlo ležící podél vody každá na
jiném místě – jedna u samotného divadla, druhá před budovou Hollaru, kde sídlí Fakulta  sociálních  věd  Karlovy  univerzity
–, teď se přemístily obě před Zlatou kapličku. Sestra do protisměru přibyla zastávce Karlovy lázně, kde předtím stála tramvaj
jen v jednom směru.

Podle Institutu plánování a rozvoje došlo na nábřeží k výraznému posunu v přístupu k takto významným uličním prostorům a
nově odráží skutečné potřeby jejich uživatelů.

„Na Křižovnickém náměstí se doprava kříží s Královskou cestou, po které v letních měsících proudí až sto tisíc chodců denně.
Zároveň oblast nejvíce využívají lidé v MHD. Těmto druhům dopravy jsme díky studii Institutu plánování a rozvoje zlepšili
podmínky a pro auta se nic nezměnilo,“ líčí Scheinherr.

Smetanovo nábřeží dostalo nový režim během covidu. Tehdy se část ulice ve směru od Národního divadla ke Staroměstské
uzavřela pro auta a místní restaurace a kavárny získaly prostor pro venkovní sezení. Změna byla dost kritizovaná, už tehdy ale
pražští radní mluvili o tom, že to je na zkoušku.

Současná – a trvalá změna – auta do ulice i nadále vpouští v obou směrech, ovšem s jedním rozdílem. Auta jezdí za tramvají
po kolejích, jako je to na mnoha jiných místech v Praze.

O proměně Smetanova nábřeží a například i zákazu vjezdu aut se v hlavním městě hovořilo už několikrát. Téma otevřel už
primátor Pavel Bém. Až doteď se ale žádná změna neodehrála.

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 05.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.07.2022 16:32 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:30 Živé vysílání , AVE: 21 699 810,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Je půl čtvrté na čtyřiadvacítce pro vás máme přehled zpráv vítám vás o něj vysoké ceny a obavy o dodávky kvůli válce na
Ukrajině sníží podle prognóz Mezinárodní agentury pro energii. V příštích letech růst poptávky po zemním plynu. Celosvětově
se sice v letech 2021-25 zvýší o 140 miliard metrů krychlových. To je ale méně než polovina dříve předpokládaného růstu.
Testy v Česku včera potvrdily téměř 1300 případů koronaviru. Zhruba stejně jako před týdnem. Ministerstvo zdravotnictví
očekává, že denní počty nakažených budou ještě několik týdnů narůstat. Žádná opatření ale neplánuje, protože se neplní
nemocnice. V nich leží s covidem 19 asi 200 lidí.

Josef PAVLOVIC, náměstek ministra zdravotnictví /Piráti/ 
Čeká nás vlna velmi nakažlivého viru, který ale nemá zásadní zdravotní dopady tzn. v tuto chvíli máme několik možností a i na
základě té situaci v ostatních mezi zemí jsme se právě rozhodl zůstat v rovině pouze těch oplodnění, a to primárně doporučení
v oblasti vlastně růži samozřejmě zdůrazňování právě důležitosti toho očkování. Poněvadž ta data jasně ukazují, že právě díky
očkování na den skončí nekončí v těch nemocnicích.
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Roman FOJTA, moderátor 
Řecko vypuklo jen za včerejšek přes 50 lesních požárů. Informovala o tom tamní média s odkazem na hasiče. Ti do boje s
ohněm nasadili letadla helikoptéry. Jednu vesnici nedaleko Atén museli záchranáři evakuovat. Kvůli extrémním teplotám
silnému větru zůstává riziko požáru stále vysoké.

Španělská policie zabavila 3 podmořské drony zkonstruované pro přepravu drog z Maroka. Každý může vést až 200 kg.
Policisté údajně rozbili gang, který plavidla sestavoval, dodával pašerákům v celé Evropě. Během čtrnáctiměsíčního
vyšetřování zatkli 8 lidí, mezi nimi i pilota vrtulníku s potřebnými znalostmi k výrobě těchto bez posádky svých plavidel.

V Praze večer začne jedenáctý ročník festivalu svatovítské varhanní večery. Na úvodním koncertu vystoupí titulární varhaník
pařížské katedrály Notre-Dame Philippe Lefevere. Přehlídka, která potrvá do 2. srpna, nabídne celkem 5 koncertních večerů a
představí se na ní přední zahraniční i čeští varhaníci. Mezi nimi bude například legenda české zahradnické školy Jan Hora,
který zahraje díla světově proslulých i méně známých autorů.

Teď se vracíme k podpisu protokolu o přistoupení Finska Švédska. Na to v průběhu celého odpoledne nabízíme komentáře.
Teď s jedním ve vysílání Jan Ludvík výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum míru a odborný asistent institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Jak hladký ratifikační proces čekáte vy, jak nevyzpytatelný bude podle vás postoj Turecka?

mluvčí 
Já předpokládám, že Turecko nakonec ratifikuje přistoupení Švédska Finska je možné, že si pokusí ještě zahrát nějakou lehkou
hru. A v případě, že to memorandum, které Turecko, Švédsko Finsko podepsaly na obsahu určité nejasnosti, to je něco, co se
v mezinárodní politice běžně stává stává, že když se několika jaksi státu nemůže dohodnout, tak to si dokážu napsat na opíral,
aniž by to bylo trošku jinak. A uvidíme, jestli tady něco zásadního proběhne, nicméně myslím, že ten proces v zásadě nijak
komplikovaný někde nebude v tureckém zablokován.

mluvčí 
Pokud Finsko Švédsko do NATO vstoupí, v čem vidíte jejich největší přínos?

mluvčí 
Ono hlavní význam toho přistoupení Švédska Finska je pravděpodobně spíš symbolický, když se podíváme na a vývoj finské
švédské bezpečnostní politiky po konci studené války, tak oni se určitým postupným způsobem do těch západních struktur stále
více integrovali, byť formálně zůstávali oba státy neutrální. Nicméně prakticky z hlediska nějakého západního obranného
plánování, tak v podstatě švédskou spoluprací se počítalo vždy a ani Finsko nebylo nikdy chápán jako jaksi nespolupracující a
které Finsko Švédsko jsou součástí obranné politiky Evropské unie, takže v podstatě součástí těch západních bezpečnostních
struktur již poměrně dlouho. A s tím pádem za praktická změna není zas až tak důležitá, nicméně ta symbolická změna je
obrovská v tom, že tým opustili svůj tradiční neutrální politiků. A právě v reakci na udělalo Rusko v podstatě tím Rusku velmi
silný signál.

Roman FOJTA, moderátor 
Nicméně, abych se předsedou těch praktických věcí rád zastavil, protože konkrétně vstup Finska by znamenal, že se hranice
mezi NATO a Ruskem zdvojnásobí míněno ta pozemní hranice. Změní se i situace v Baltském moři, čili do jaké míry tohle
všechno změní postavení mezi Ruskem a NATO.

mluvčí 
No hlasy v podstatě nezmění, protože Finsko Švédsko, jak jsem naznačoval v té předchozí části byly do značné míry součástí
těch západních bezpečnostních struktur už předtím tzn. v případě, že by mělo dojít k nějakému konfliktu. V případě by bylo
Irsko nebo Švédsko napadeno ze strany Ruské federace, tak by mu tak jako tak na to velmi pravděpodobně přišla na pomoc,
protože všichni evropští členové NATO a téměř všichni jsou zároveň součástí Evropské unie. Museli by plnit své spojenecké
závazky, které mají v rámci evropské obranné politiky a zároveň v případě bylo napadeno, a to tak minimálně Švédska se
počítalo, že by stejně na to využívalo švédské základně Švec, jaký vzdušný prostor, takže i praktické dopady nejsou tak velké.
Otázka ta asi největší a nemyslím, že to pravděpodobné, ale je je to možné je, jestli státy NATO budou chtít na území těch dvou
nových členských států umístit síly z jiných členských zemí. A obdobně jako je například Pobaltí a bezpečí teď nově i
Rumunsku na Slovensku.

Roman FOJTA, moderátor 
Čili, pokud vím, nebo pokud zmiňovali velvyslanec Landovský tahle diskuze se ještě povede, když se na to podíváte pohledem
analytika, jaká vidíte možná pro jaká možná proti?

mluvčí 
Tak vidíme to v podstatě i v tom, jak na to rozšíření, která Valonsko, kdy to samozřejmě vnímá jako politický problém, ale byl
ještě problém vojenský. Vladimír Putin, jestli se nepletu, se nechal slyšet, že Rusko recipročně odpoví posílením svých sil v tom
regionu v případě, že by Švédsko Finsko přivítalo další síly NATO naopak. Rusko evidentně nechystá povědět vojensky na
samotný vstup nějakým způsobem posilovat svoje síly v regionu v případě, že zda neobjeví jiné západní jednotky z hlediska si
strategického. To, co by mohlo potenciálně mít smysl, je připravit v těch státech zásoby pro případ nějakého vojenského
konfliktu, ale je to věc, která se určitě bude na půdě NATO řešit. Je jasné, že jakékoliv na rozmisťování sil NATO nebo i před
připravování zásob bude v ruské strany vnímáno negativně a je otázka, jestli zároveň praktický dopad by byl tak velký, protože
přece jenom Finsko Švédsko nejsou tou nejohroženější součástí aliance.
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Roman FOJTA, moderátor 
Čili možná, pokud bych navázal na to, co jste právě řekl, pokud na to uvažuje nebo mluví o tom, že navýší síly rychlé reakce v
počtu 40 000 na 300 000 to by vašeho úhlu pohledu dávalo možná větší smysl s tím, že mít zásoby ve Švédsku Finsku a
případně být raději mobilní a rychle umět reagovat než tam mít stále základny. Porozuměl jsem tomu správně?

mluvčí 
Je to tak ono pokud bysme chtěli jako státy NATO skutečně přesouvat vojenské síly blíže k Rusku, a tak zejména těch
nejohroženějších, řekněme, částí, tzn. do Pobaltí, také zároveň budeme přesouvat do míst, které jsou v dostřelu ruských
zbraní, což není strategicky úplně nutně to nejlepší, co můžeme dělat. A větší smysl může právě dává ta jenom přes přípravy,
řekněme, materiál, infrastrukturu pro případ, že by se ten region musel nějaké krizi, nejsme vojensky posilovat.

mluvčí 
Jan Ludvík výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum míru. Děkuji vám za rozhovor přeju hezký den.

mluvčí 
Hezký den vám.

Roman FOJTA, moderátor 
Nový dokument přibližuje mezinárodnímu publiku případ vraždy slovenských novinářů Jána Kuciaka Martiny Kušnírové.
Americký dokumentarista, investigativní novinář med Sarka niky používá dosud neznámé záběry. Detaily z policejního
vyšetřování a řadu vyšel z výpovědí. Film Kuciak vražda novináře se představil na filmovém festivalu v Karlových Varech. Na
projekci byli přítomni také Kuciakovi rodiče. S tvůrcem mluvila kolegyně Tereza Willoughby.

mluvčí 
A do středečního konfekci své louky do popela hajného z té.

mluvčí 
Kontaktoval místní novinář 6. Poté, co se odehrála ta vražda, ale kdy vám bylo jasné, že by z toho mohl být dokumentární.

mluvčí 
Film. V minulých asi.

mluvčí 
Až po roce mi to bylo jasné, když jsem hovořil.

mluvčí 
S Pavlou a bylo.

mluvčí 
To vlastně poté, co došlo k tomu úniku. Byla to policejní složka asi 70 TB.

mluvčí 
On se stane.

mluvčí 
Turnaji prohlížela uvědomila si, takže mám mnoho informací a také esemesek, které ukázaly, jak jej, jakou mají korupci, jde. A
mně došlo, že by to mohl být vlastně takový vzorový materiál pro to, jak funguje korupce. Já jsem působil jako investigativní
reportér i film máš a dostal jsem příležitost získat tyto informace a a tak jsem si pomyslel, že teď bych mohl vyprávět tento
příběh o zkorumpovaném státu. A o tom, jak korun Moose funguje, takže vlastně to byly 2 příběhy, jednak ten kriminální příběh
o vraždě pak od vyšetřování přelíčení a dále. Pak po tom úniku jo, tak také to objet informace o tom, jak funguje zkorumpovaný
bez táty ještě před verdiktem. Bohužel Jahnová smrt vedla k odhalení mu k odhalení, jak funguje Slovensko, odkud využil jste
nejenom Kuciakovu složku, ale také i neznámé záběry té doby. Jaké bylo vlastně to největší odhalení. Bylo to pár věcí. Ten
příběh byl skutečně velmi bizarní úplně jako nějaký román, když se podíváte na to, jak probíhala ta vražda, byla přední byl
člověk, který to zosnoval. Ten byznysman najal si prostředníci ženu, která různě lákala, lovila veřejné činitele, významné lidi
politiky. Ta najala majitele pizzerie, seznámila s ním on line ten najal bývalého policistu a ten zase svého bratrance bývalého
vojáka. Ten stiskl spoust, takže to byla oprava nesmírně bizarní, jak to všechno fungovalo. A pak jsem si dívá na ty různé
textové zprávy Spartě Praha nevíme, jak funguje korupce, ale mít důkazy jako smsku, kde někdo píše, tak jak to uděláme, tak
korupci tak očividná, tak autentická a v tomto filmu je to vidět, takže jsem nad tím, že Asad myslím, je to všechno sdělit
mainstreamové mu divákovi, protože diváci jsou až posedlý příběhy. Ne fakty, jak využít příběhy nebo osobní nebo těch tajili,
ale dokumentárním filmu, abyste sdělil fakta a celé to sdělení nevidíte. To je právě to umění dobrého filmu. Já jsem původem
žurnalista a vím, že je důležité, aby to všechno bylo autentické a pravdivé a o ten zlý od této situace na Slovensku se nesměli
dělat žádnou chybu a chtěli jsme opravdu by to mělo. Takový ten autentický bral chci, aby z toho šel. Rovněž jsme chtěli, aby
se lidé bojovali na ten příběh. Nechci říct, aby je bavil to ne, aby je zaujal a tzn. že musíte umět odvyprávět příběh zájem dát
dohromady ty 2 linie jednak vyšetřování vraždy a historii korun se korupce na Slovensku a potom ten obrat snad ke kterému
dojde odpověď, tak se reálně slabá a musím říct, že ti stejní jsem spolupracoval na Slovensku a také ES. Pokud jde o stát v
Dánsku, tak se nám bez podařilo opravdu zvládnout autentický a dobře vyprávěný příběh, aspoň doufám. A diváci o tom
rozhodnou a slovenští čeští diváci uvidí ten E.ON vím, že i hodně Slováků přijelo sem do Varů a doufám, že tedy uvěří, že jsme
se snažili odvést dobrou práci.

mluvčí 
Na uvažoval let.

mluvčí 
Filmaři vědí, že ty autentické osobní detaily působí na publikum a je to důvod, proč jsou tady rodiče Jána Kuciaka i pro ně musí
být nesmírně těžké.
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mluvčí 
Kuciak tak já krátce Martine.

mluvčí 
Janovi rodiče a Martině na maminka jsou si té oni film viděli už asi před třemi čtyřmi měsíci. Já jsem nebyl na té projekci jistě to
bylo nesmírně emocionální. Pro ně, ale přestože ta velmi těžké. Ten příběh je pro mě velice důležitý a je třeba ho odvyprávět
nejenom lokálnímu publiku on nebo středoevropskému či vůbec evropskému publiku Alexa nejvíce lidí by mělo tento příběh
znát. A myslím, že to poselství je správné. Já jsem velmi vděčný za podporu jsem vděčný rodičům hře jsou zde.

mluvčí 
Ano, Isaac generál.

mluvčí 
Já vždy jsem s nimi, tak cítím bázeň. Ti, co už váš druhý dokument, který se zaměřuje na novináře zavražděného, protože
vyšetřoval korupci, co to tedy vypráví i o společnosti v našem.

mluvčí 
Fenyk regionu diferenciál.

mluvčí 
Anna natočil jsem 2 filmy. Jednak o vraždě novináře na Slovensku, zemi EU a pak vraždě novináře v zemi, která zatím nepatří
do EU. A jde o Ukrajinu. Rozdíl je v tom šéf Evropské unii. Tam aspoň někdo byl obviněn, tedy ten údajně za osnovatele té
vraždy, ale když se podíváte na Ukrajinu Rusko 8 20 lidech, někteří lidé byli zatčeni, ale vlastně ty hlavní zosnovat, ale obviněni
nebyli, a to je svědectví o demokratických principech, jak jsou významné, protože tady nejde jenom Kuciakův při pár Gray, tedy
ten hlavní viník konci byl obžalován, ale myslím, že všechna naděje ještě není ztracena. O tomto vypovídá a je také velmi
důležité, že existují demokratické hodnoty Svoboda tisku atd. protože bez nich bychom mohli skončit v situaci, v jaké jsou
Rusko, kde žádná spravedlnost vůbec není, mají on nikdo k soudu nejde. Když politici negativně hovoří o novinářích, zvyšuje to
nebezpečí pro novináře. Většina lidi bych řekla, ano a já souhlasím.

mluvčí 
Desítky.

mluvčí 
Stačí se podívat na slovo, co se dělo za Trumpovy vlády v USA, když mluvil o novinář, že novináři jsou nepřítelem lidu a co ta
rétorika způsobila, to je velmi nebezpečné. A víme, že US a a Slovensko jsou různé země, ale ty trendy jsou globální i vlastně ty
zkorumpované státy oligarchové politici nechci být až příliš kritický, ale v OS, a ale je také mnoho oligarchu nebo byznysmanů
podnikatelů a mají velký vliv na politiku. Je to sice jiné a Le nesmíme zapomínat, že určité podobnosti, kde jsou informace,
děkuji vám.

Roman FOJTA, moderátor 
Od rána mohou lidé navštívit pražskou Kramářovu vilu. Sídlo předsedou české vlády. Budova, kterou nechal postavit první
československý premiér Karel Kramář. Se veřejnosti otevře taky zítra. Další informace přidá Zuzana Smiešková. Zuzano, dobré
odpoledne. Co za místnosti můžou návštěvníci vidět?

Zuzana SMIEŠKOVÁ, redaktorka ČT 
Dobré odpoledne vedle třeba tzv. velké jídelny je to pracovna Karla Kramáře nebo také tato místnost. Kulečníkový sál je to
místnost, která je vyvedena v tzv. staro ruském stylu za to může především manželka Karla Kramáře Ruska Naděžda
Kramářová. Tato místnost může být, jak tedy návštěvníkům, tak zřejmě i divákům poměrně povědomá tohoto zeleného krbu
totiž probíhají velmi často tiskové konference. Václav Klaus zde v minulosti představil svůj balíček ekonomických opatření v
roce 1997. První tiskovou konferenci tu mělo například i premiér dočasné vlády Josef Tošovský o rok později. Třeba Andrej
Babiš tady přivítal také bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou v roce 2018. Ten prohlídkový okruh končí tady na
terase Kramářovy vily, odkud poměrně jedinečný výhled na hlavní město a na řeku Vltavu. Od rána sem přicházejí stovky lidí.
Poslední prohlídkový okruh začíná v 16 hodin zhruba za 10 minut. Pro veřejnost každopádně byla otevřená taktéž zítřejší den.

Roman FOJTA, moderátor 
Před 25 lety zasáhly většinu Moravy Slezsko východní Čechy rozsáhlé povodně. Katastrofa se dotkla desítek tisíc lidí. 60 jich
zabila způsobila škody za desítky miliard korun. Každý den se proto vracíme o čtvrt století zpět a připomínáme si tehdejší
události. Dnes se tedy vracíme do 5. července 1997, kdy hlavně na Moravě ve Slezsku celý den pršelo. Co se tehdy dělo teď
připomene kolegyně z vědecké redakce Anna Marie Šůchová, dobré odpoledne. Přeju.

mluvčí 
Hezký den.

Roman FOJTA, moderátor 
Už tehdy byla varování před povodněmi.

Anna-marie ŠŮCHOVÁ, redaktorka 
Nebyla lidé ještě nevěděli, co je v těch následujících dnech čeká Český hydrometeorologický ústav sice poslal informaci na 20
pak svých adres, kde konkrétně v cele a teď cituji. Povětrnostní situace nevypadá dobře, ale to byla informace, která
směřovala například na správ jednotlivých Povodí a nebo na povodňovou službu ministerstva pro životní prostředí, ale taková
ta standardní výstraha také známe. Dnes nepřijel například, když se blíží, blíží silné bouřky a nebyla tehdy vydaná. Hodně
pršelo hlavně v Beskydech Jeseníkách u Králického Sněžníku a na Českomoravské vrchovině srážkám, které byly sice
vytrvalé, ale nikoliv extrémní lidé tehdy nevěnovali pozornost. I dnes musím začít deštěm pršet u nás totiž bude i v noci a neměli
bychom se nechat překvapit ani nočními bouřkami. Obou tvoří oblačnost, která téměř kopíruje pohoří na jihu Evropy. Postupně
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se však přes tyto hory přehoupla docela snadno, a tak odpoledne ovlivňovala počasí nad celým naším územím a téměř
pokrývala pouze v severních Čechách vidět trochu méně oblačnosti. To je skutečně jen přechodný jev. V dalším období
bychom se měli udržovat v severním proudění mezi tlakovou výší na západě tlakovou níží na východě Evropy. Zítra především
na severovýchodě a východě se ještě bude projevovat teplá fronta. S ní tedy srážky můžeme počítat s tím, že dnes v noci zítra
bude oblačno až zataženo s deštěm místy bouřkami. Severozápadní až severní vítr bude vát rychlostí 4-8 m/s a v bouřkách
bude ještě silnější. Ranní teploty klesnou na 15-11 odpolední maxima vystoupí na 16-20 °C. Zítra tedy bude chladno a mnoho
tepleji nebude ani v pondělí nebo v úterý. Oblačnosti však bude postupně ubývat stejně jako srážek. Jen v pondělí dopoledne
mohou být na východě ještě trvalejší. Oteplování čekáme až v druhé polovině příštího týdne. V následujících hodinách se
rozvodní řeky v horách tam bude voda postupovat velmi rychle. O den později tedy 6. července už voda zaplaví silnice v
některých okresech, například v okrese Nový Jičín Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná Ostrava. A na dalších řekách se zvyšuje
průtok, například na Moravě vsetínské rožnovské Bečvě na řece Krupá branné. Ty největší problémy ale přijdou v
následujících dnech.

mluvčí 
Jak na tehdejší události vzpomínají lidé, kteří povodně prožili.

mluvčí 
Jako by to bylo včera. Vzpomínky jsou v paměti těch, kteří tuto katastrofu prožili, kteří zažili opravdu velmi živé. Stále velmi živé
ta katastrofa tak jak už jsi říkal, zasáhla desetitisíce lidí 60 z nich zemřelo tisíce dalších přišly o svůj domov téměř 80 000 lidí se
muselo evakuovat. My jsme požádali, aby se s námi spojili a popsali nám, co se u nich před 25 lety dělo. Tohle jsou některé z
jejich vzpomínek, například Alena Chalupová žila s manželem a čtyřmi dětmi na pomezí Starého Města Uherského Hradiště.
Takhle si moment, který kdy jste s manželem rozhodli, že dům opustí zapsala na začátku července roku 1997 do svého deníku.

mluvčí 
Šla jsem se podívat od zahrádky průplavu, hledala jsem očima můstek, ale viděla jsem ministři přitom vodní hladinu. Dokonce
odlesky večerního sluníčka zaplavila mě úzkost, a tak jsem vzala Aničku na kočárek a šla se podívat na stoupající vodní
hladinu. Ke svému zděšení jsem nemusela příliš daleko voda dosahovala do úrovně brankoviště u té láku z kukuřičného pole
byly vidět jen střapaté vršky.

Anna-marie ŠŮCHOVÁ, redaktorka 
Domu, který těsně před povodněmi prošel rekonstrukcí, se Chlupovi už nikdy nevrátili. Statici rozhodli o jeho stržení. Podařilo
se jim zachránit jen pár věcí, ale přišly téměř všechno přišly všechny vzpomínky všechny fotky všechny doklady. Po třech
letech se přestěhovali do Nového Domu. V Božím Daru.

mluvčí 
Dostali jsme nabídku půjčky, která měla 4 procentním úročení. V té době se to zdálo velice výhodné, ale do budoucna my jsme
spláceli 20 let, takže žádná dovolená žádné prázdniny nic prostě spláceli jsme z jednoho platu 4 děti. Splatili jsme poslední
splátku v říjnu 2017. Tak ano původně skončili, ale jako ty následky důsledky jsme nesli celý život šel.

mluvčí 
Vítu Syrovátková bylo v době povodní 16 let. Tehdy trávil prázdniny u babičky. A s bratrancem a kamarádem se rozhodli, že
pojedou pomáhat do postižených Troubek.

mluvčí 
To byl obraz zkázy, co jsem do té doby ještě neviděl. Něco takového spousty popadaných domů všude suť nošené drahami na
hromadách a hlavně všude bláto teda už bylo teplo svítí sluníčko, tak to kontrastovala s tím teplém, že pro všude mokro bláto.
Taky byl cítit zápach z té Ross tlející čisté vodě. No po příjezdu jsme se shromáždili na místě s ostatními dobrovolníky nás bylo
asi 200. A odtud nás potom rozdistribuovat po nějaké době jednotlivé úkoly mysle byli přiděleni do školy, kde jsme otloukli
omítky, bylo asi on mokrá do výše dvou metrů. Takže pomocí sekyr kladívek jsme tam otloukli omítky.

Anna-marie ŠŮCHOVÁ, redaktorka 
Vlaďka Morávková byla zase 3 dny uvězněná v rodinném domě v Rapotíně se čtyřměsíčním synem šestiletou dcerou a
prarodiči. Říká, že museli šetřit vodou jídlem říká, že měli šílený strach. Oni tu povodeň přečkaly v prvním patře domu, protože
přízemí bylo až po okna zalitá prolité vodou.

mluvčí 
Pokud tedy někdo chce dalších diváků poslat, spojí svoji vzpomínku, jak to může udělat kam.

Anna-marie ŠŮCHOVÁ, redaktorka 
Nejlepší je do našeho diváckého centra tzn. na adresu info zavináč ceskatelevize teďka cz poslat mail a mi toho, jak lidé prožili
povodně před 25 lety připomeneme ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky, takže ideálně na adresu info zavináč ceskatelevize
teďka cz.

Roman FOJTA, moderátor 
Panna Marie Šůchová z vědecké redakce díky za připomenutí, hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

Roman FOJTA, moderátor 
Sledujete studio ČT24 nabízím přehled zpráv příjemné odpoledne. Nedělní sesuv ledovce nahoře marmeláda připravil o život i
českého občana. Úmrtí může potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí. Rezort taky potvrdil, že další Čechy mezi pohřešovanými.
Těch je podle italských médií celkem 5. Pátrání v Dolomitech pokračuje.

Třicítka členských států NATO podepsala protokol o přistoupení finská Švédska. Severské země požádaly o vstup do aliance v
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polovině května. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Přístupové dokumenty musí teď ratifikovat všechny členské státy.
Turecko to ale podmiňuje splněním několika závazků. Hlavně vydáním členů kurdských organizací, které Ankara považuje za
teroristy.

Náčelník ukrajinských ozbrojených sil Valerii založený poděkoval České republice Polsku za dodávky tanků. Pomoc z obou zemí
podle něj v době ruské agrese k nezaplacení. Založený dále řekl, že díky těmto tankům Ukrajina bojuje se společným stále tím
nepřítelem. Česko dosud poslalo Kyjevu vojenskou humanitární pomoc v hodnotě přes 3,5 miliardy korun. Detaily o zbraních
kabinet ale často neprozrazuje.

Ostřelování ukrajinských měst a ruské rakety zasáhly Charkov, Nikolaj nebo dni pro. Řadu dalších sestřelili systémy
protivzdušné obrany. Invazní jednotky taky ostřelují ukrajinské pozice podél celé frontové linie. Po zemi pak útočí na obce
novou loňské sběrné v oblasti Bach hmotu. Klid je naopak vlysy Tchang ku, o kterých v posledních týdnech obránci vedly tvrdé
boje. Ukrajinská armáda už potvrdil.
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Rusko nemá lidi, je vyčerpané a prohraje. Jako Německo v roce 1918, padlo v ČT URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.07.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.07.2022 09:40 , Celková návštěvnost:
6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , AVE: 50 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,30 , Návštěvy za měsíc: 6 500 000
Bezpečnostní analytici Jan Ludvík a Martin Svárovský debatovali o vývoji ruské invaze na Ukrajině. Shodli se na tom, že
sledujeme opotřebovávací válku. Ludvík konstatoval, že takováto válka může trvat velmi dlouho. Svárovský nabídl jiný pohled.
Je přesvědčen, že se Rusko zlomí podobně, jako se zlomilo Německo v závěru první světové války, po čtyřech letech bojů. A
vysvětlil, proč si to myslí.

V Událostech, komentářích České televize se setkali Jan Ludvík, bezpečnostní analytik z Institutu mezinárodních studií na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  – a bezpečnostní analytik Martin Svárovský z lobbistického spolku Bezpečnostní
centrum Evropské hodnoty z.s. Zhodnotili vývoj ruské invaze na území svobodné Ukrajiny.

„Je to opotřebovávací válka, ve které Rusko pomalu postupuje, nicméně ty územní zisky samy o sobě nejsou tak důležité.
Klíčová otázka, na kterou neznáme odpověď, je, jaké mají ty strany ztráty a ještě důležitější je, jakým způsobem jsou ty ztráty
schopny nahradit,“ poznamenal hned na úvod Ludvík.

Poté sáhl ke srovnání ruské agrese s první světovou válkou. Připomněl, že první světová válka se také odehrávala na
frontách, které se minimálně na západě dlouho nijak významně neměnily, ale nakonec tato válka měla jasný výsledek.
Německé a rakousko-uherské armády, ale i ekonomiky obou těchto zemí se vyčerpaly natolik, že nebyly schopny válku vést
dál.

„To je něco, co se může stát jak Ukrajině, tak Rusku. Pro Ukrajinu je ta situace o to těžší, že nemůže spoléhat jenom sama na
sebe, potřebuje pomoc Západu. Na druhé straně, ten Západ je ekonomicky mnohem silnější než Rusko a pokud v té pomoci
vytrvá, tak je na ukrajinské straně výhoda té ukrajinské ekonomiky,“ poznamenal Ludvík.

Celou analýzu obou pánů naleznete zde

Svárovský to vidí podobně a upozornil na to, že Rusové pomalu postupují na východě země, ale postupují velmi pomalu a platí
za to velmi vysokou cenu. „Je to velmi těžké odhadnout, ale zhruba to dobytí Severodoněcku stálo Rusy 15 tisíc vojáků. To je
zhruba stejný počet, jaký podle oficiálních čísel ztratil Sovětský svaz v Afghánistánu. Navíc ten ukrajinský ústup byl velmi dobře
organizován, plánovalo se to několik dní a nakonec ten ústup byl bez ztráty jediného vojáka. Podobně je to v tom Lysyčansku,“
poznamenal Svárovský s tím, že Ukrajinci se sice stahují, ale ustupují do dalších opevněných pozic.

Znovu se vrátil k první světové válce a konstatoval, že ještě v létě 1918 německá armáda prováděla útoky, ale vyčerpala se
natolik, že se na podzim zlomila. Neměla potřebnou podporu ze zázemí. A Svárovský očekává, že totéž se stane Rusům,
protože ruskou ekonomiku nalomí sankce.

Jan Ludvík upozornil, že Rusové prozatím nesáhli plné mobilizaci. Z politických důvodů. Lidí, které je možné poslat na frontu,
mají podle něj Ukrajinci i Rusové prozatím dost.

Svárovský dal tady najevo, že to vidí jinak. Po vysílání se rozepsal na twitteru o tom, proč Rusko – dle jeho názoru – nemůže
mobilizovat větší síly a proč je přesvědčen, že Ukrajina nakonec zvítězí. Rusko má totiž podle něj naprosto kritický nedostatek
vojáků, který nebude schopno překonat a Ruská federace má dle něj stále velké problémy v oblasti armádní logistiky. 

Na sociální síti Svárovský napsal, že rozsáhlá mobilizace stahuje pracovníky z ekonomiky, což by teď představovalo pro Rusko
problém. Je navíc přesvědčen, že Ruské federaci zcela schází funkční mobilizační systém.

„Musíte mít vojáky kam dát, musíte pro ně mít vybavení, musíte pro ně mít logistiku a musíte pro ně mít velení. Teoreticky
koncept ruské armády počítá s tím, že ke každým dvěma funkčním BTG (praporovým uskupením) je přičleněna jedna další,
mobilizační. Jednoduše řečeno kostra (s velícími a řídícími prvky a zbraňovým vybavení), kterou v případě mobilizace doplníte
svalstvem. Jenže ejhle, v realitě tyhle mobilizační BTG neexistují. Většina mobilizovaných mužů by tak mohla akorát sedět v
kasárnách na kavalcích. Rusko prostě nemobilizovalo i proto, že na to nemá mobilizační systém. Násilně mobilizované
nešťastníky z LNR/DNR použilo jako roztroušenou pěchotu, kterou ruská armáda zoufale postrádá (stejně tak postrádá
logistické jednotky). Právě tito mladí muži pak byli ti nejvíce umírající v nesmyslných bitvách o S-Doněck a Lysyčansk. Občas v
reakcích na mé posty na TW/FB čtu, že přehlížím, že v Rusku platí ‚nás mnógo‘. Jenže, tohle platilo za SSSR. Teď NE. Dnešní
armáda funguje jinak a někdejší kupecké počty prostě neplatí. I proto jsem se včera ohradil vůči hausnumerům Jana Ludvíka.
ZNOVU OPAKUJI: RUSKÁ ARMÁDA JE VYČERPANÁ, trpí SYTÉMOVÝMI NEDOSTATKY a PROHRAJE!“ vyjádřil svůj názor
Svárovský zesílený velkými písmeny.
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Skokové nárůsty cen vstupů, narušené dodavatelské řetězce, ale samozřejmě na prvním místě konflikt na Ukrajině. To jsou
rizika, kterým na začátku druhého pololetí čelí nejen česká, ale i evropská ekonomika. Téma na platformě Alter Eko diskutovali
Mikuláš Pýcha (EGAP), Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a dopravy) a Michael Romancov ( FSV  UK ).
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Válka plná mlžící propagandy
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Myslíte si, že víte, co se odehrává na Ukrajině napadené Ruskem. Opravdu? Nebo jen podléháte obrázku, který se vám snaží
jedna či druhá strana ukázat? A realita je jiná. 

Ruská válka proti Ukrajině s sebou nese i informační válku. Obě strany se snaží prezentovat události tak, aby pro ně vyzněly co
nejlépe. Není na tom nic nenormálního, ostatně propaganda se vyskytuje v každé válce, a nejen v ní. V takovém kontextu je
velmi těžké se zorientovat, co je reálná informace a co je produkt informační strategie. A aby to nebylo tak jednoduché,
propaganda takovou orientaci ještě ztěžuje. 
Ruská mašinerie se na začátku války rozjížděla velmi pomalu. Prvních čtrnáct dní o ní prakticky nebylo slyšet, až postupně
najela na notu boje proti genocidě, nacismu, za denacifikaci a demilitarizaci. I když už před válkou mluvila o Ukrajině jako o
rozpadlém státě plném korupce, který není schopen vykonávat svoje základní funkce. Válka však vše změnila. 
Propaganda vytvořila obrázek, podle kterého nebylo vyhnutí, a Rusko muselo „speciální vojenskou operaci“ zahájit. Slovo
válka se nesmělo ve veřejném prostoru vůbec ukázat, protože se jedná o „osvobození“ Ukrajiny od neonacistů. Vylepšením pak
už byly různé verze biologických laboratoří, ptáků infikovaných nemocemi účinkujícími jen na Rusy, ukrajinské snahy vyrábět
jadernou bombu a další zkazky, na které si už nejspíš nikdo ani nevzpomene. 

Přesně nepřesné rakety 

Líčení válečných událostí nepřekvapivě probíhá v režii propagandy. Ruská armáda je podle této verze vysoce efektivní silou.
Ministerstvo obrany ústy prkenného Igora Konašenkova neopomíjí zdůraznit, že každá raketa je „vysoce přesná“ a že ničí jen
vojenské cíle a techniku. Ostatně, té podle serveru Projekt, který analyzoval vyjádření ruského ministerstva obrany, zničili víc,
než jí měla Ukrajina ve vlastnictví. Civilní ztráty ruská propaganda interpretuje jako výsledky střelby ze strany ukrajinských
vojáků, a ještě lépe neonacistů. 
Poslední ukázkou ruské propagandy byla snaha vysvětlit ústup z Hadího ostrova jako dobrovolný. Není nutné být odborníkem
na vojenství, aby člověk pochopil, že posádka ostrova seděla, vzhledem k tomu, že Ukrajina disponuje zbraněmi, které na tento
ostrov dostřelí, jako na střelnici. 
Abychom učinili spravedlnosti zadost, svoji propagandu používá i Ukrajina. Od počátku nehlásí ztráty. Navíc ruská armáda byla
vykreslena jako banda pomatených opilců, jejichž bojové schopnosti se limitně blíží nule. Záběry z dronů ukazující ničení ruské
vojenské techniky vypadaly více než působivě. Zvláště na počátku tažení, kdy Rusové používali taktiku „nedělní výlet na
Karlštejn“, se takových obrázků objevovalo hodně. Ostatně, i zelené tričko či mikina mají symbolický význam. Prezident zůstává
v Kyjevě a bojuje. Nebyla rozhodně náhoda, že tričko neodložil ani při setkání s evropskými státníky, kteří do Kyjeva jezdí. A
jestliže má Rusko svoje neonacisty (popřípadě nacionalisty), Ukrajina zvolila symboliku z Pána prstenů. Jedná se o tupé zlo,
které je možné porazit. 
Pokud blíže zkoumáte jednotlivé projevy propagandy, není často těžké odhalit její konflikt s realitou. To, že vidíte jeden zničený
tank, neimplikuje, že jich byla zničena celá kolona. Fakt, že ruské rakety už vyřadily ukrajinskou protileteckou obranu asi
pětkrát, taky není těžké ověřit. O jejich chirurgické přesnosti nejlépe vypovídá útok na Kremenčuk. 
Totéž se dá říct i o obrázku ruské armády jako bandy opilců bez bojových schopností. Zjistit, jaké jsou reálné ztráty obou zemí
ve válce, je prakticky nemožné. Ukrajina nehlásila svoje ztráty vůbec, Rusko naposledy před třemi měsíci oznámilo ztrátu 1 351
vojáků, což byl zjevný nesmysl. Součástí ruské propagandy je i zahlcení veřejného prostoru tisíci verzemi o tom, co se stalo.
Nevadí, že jde o nesmysly, které budou vyvráceny, pojmy jako pravda a lež rozmělní zcela spolehlivě. Stačí si jen vzpomenout
na sestřelení letadla MH17, kdy Rusko zaplavilo informační prostor verzemi o španělském dispečerovi, ukrajinské stíhačce,
odklonění letu s Putinem, často až bizarními verzemi. Cílem nebylo, aby někdo verzím uvěřil, ale aby došel k závěru, že je jich
hodně a že není jasné, co je pravda. 
Propaganda však primárně míří dovnitř země. Jejím cílem je mobilizace podpory obyvatelstva pro válečné operace, vykreslení
jasné perspektivy my-spravedliví, oni-zlo. Není tak překvapením, že je ruská podpora války stále vysoká – propaganda vytvořila
ucelený obrázek jakéhosi spravedlivého Ruska, které Ukrajině pomáhá. 
Dokonce i tváří v tvář vlastním příbuzným, kteří prožívali bombardování, jsou lidé schopni tvrdit, že ruská armáda nikoho
nebombarduje, popřípadě likviduje pouze vojenské cíle, a že se nejedná o válku, ale o ochranu země před zlem. 
Věří i tomu, že se ukrajinská armáda s nedostatečnou technikou chystala zaútočit proti ruské armádě soustředěné na
ukrajinských hranicích. Lidský mozek funguje tak, že si do existujícího schématu dosazuje zprávy, které mu vyhovují. 
Není jednoduché narušit toto schéma a přesvědčit kohokoli o opaku. Ruský přístup využívající šíření různých verzí
prostřednictvím YouTube kanálů či řetězových e-mailů se zdá být efektivní. Zatímco dovnitř Ruska tak buduje jednolitý obrázek
a pomocí brutální cenzury (když v Rusku „diskreditujete ruskou armádu“, hrozí vám až patnáct let) šíří jen jednu pravdu,
navenek se soustředí na využívání principů demokracie, jako jsou svoboda slova a volný přístup k informacím. 

To, že vidíte jeden zničený tank, neimplikuje, že jich byla zničena celá kolona. 

O autorovi: Karel Svoboda, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
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Poslechněte si podcast Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a píseň Running Up That Hill z roku 1985.
Důvod?

Americký seriál Stranger Things. Je to nostalgie, retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm,
který zároveň působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pozor, podcast může obsahovat spoilery! 
Popis podcastu 

Vinohradská 12: Seriály startérem hudební retrománie
Podcast , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 05:05 , Pořad: 04:55 Český rozhlas -
Hudba , Země: Česko
Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a píseň Running Up That
Hill z roku 1985. Důvod? Americký seriál Stranger Things. Je to nostalgie,
retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm,
který zároveň působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pozor,
podcast může obsahovat spoilery! 
Všechno z tématu Hudba můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci
mujRozhlas pro
Android
a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz.

Sedm statečných, kteří nově bdí nad kupní silou našich úspor. Kdo jsou lidé ve vedení ČNB? URL
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Od 1. července došlo k nejvýraznější obměně bankovní rady za několik posledních let. Její čelo opustil dosavadní guvernér Jiří
Rusnok a změna nastala také na pozici jednoho ze dvou jeho zástupců.

V bankovní radě nyní zasedají tři noví lidé, byť dva z nich již svou zkušenost s rozhodováním o měnové politice mají. Redakce
CNN Prima NEWS vám nabízí profil sedmičky vyvolených, kteří mají zásadní vliv na vývoj cen v Česku a kupní síly našich
peněz. 
Mandát člena bankovní rady České národní banky, tedy ekonomicky nejmocnější instituce v zemi, je šestiletý. Stát se jím může
člověk s ekonomickým vzděláním, který navíc požívá respektu ve svém oboru. Konečné slovo ale má prezident České
republiky, který radního ČNB do jeho funkce jmenuje a nepotřebuje k tomu svolení nikoho jiného. 
Členem bankovní rady je možné se stát nejvýše dvakrát. To je ostatně také důvod, proč bylo jisté, že od 1. července letošního
roku bude mít naše centrální banka nového guvernéra. Jiřímu Rusnokovi totiž vypršelo již druhé funkční období. 
Aleš Michl (44 let), guvernér ČNB 
Jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky způsobilo přinejmenším rozčarování. A to jak v odborných kruzích,
tak na trhu, který Michlův nástup do čela ČNB „ocenil“ drobným výprodejem koruny. Většina analytiků sázela spíše na to, že
Jiřího Rusnoka nahradí některý z jeho tehdejších zástupců, Marek Mora nebo Tomáš Nidetzký. 
Aleš Michl vystudoval Fakultu financí a účetnictví na VŠE v Praze, kde před dvěma lety získal také doktorát. V letech 2006 až
2015 pracoval jako analytik a investiční stratég v Raiffeisenbank, má za sebou také zkušenost jako člen týmů někdejších
místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. 
V únoru 2014 se stal externím poradcem tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, což mu jeho kritici nemohou zapomenout.
V roce 2016 založil společnost Michl Fund Management, prostřednictvím které provozoval fond kvalifikovaných investorů,
včetně fondu Quant. V listopadu 2018 prezident Miloš Zeman Michla jmenoval s účinností od 1. prosince členem bankovní rady
ČNB. V ní Aleš Michl zejména v posledním roce platil za takzvanou „holubici“, jak se označují centrální bankéři, jež nehoví příliš
striktní měnové politice. Z čela ČNB Michl odejde nejpozději k 30. červnu 2028. 
Eva Zamrazilová (61), viceguvernérka ČNB 
Také nová viceguvernérka ČNB je absolventkou Vysoké školy ekonomické (VŠE). Eva Zamrazilová má za sebou bohatou
vědeckou a akademickou kariéru, vedle níž se věnovala také analytické práci v týmu hlavního ekonoma Komerční banky.
Podílela se na řadě studií, které se věnovaly transformaci české ekonomiky v 90. letech. Je docentkou ekonomie. 
Guvernér ČNB Aleš Michl (uprostřed), viceguvernér Marek Mora a viceguvernérka Eva Zamrazilová Zdroj: ČNB 
Aleš Michl, guvernér ČNB Zdroj: ČNB 
Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB Zdroj: ČNB 
Marek Mora, viceguvernér ČNB Zdroj: ČNB 
Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB Zdroj: ČNB 
Jan Frait, člen bankovní rady ČNB Zdroj: ČNB 
Tomáš Holub, člen bankovní rady ČNB Zdroj: ČNB 
Karina Kubelková, členka bankovní rady ČNB Zdroj: ČNB 
Zamrazilová není v bankovní radě nováčkem. Svůj první mandát nastoupila v únoru 2008 na základě jmenování tehdejším
prezidentem Václavem Klausem. Po svém odchodu z ČNB se stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, na podzim
2017 ji vláda navrhla na pozici předsedkyně nově vznikající Národní rozpočtové rady. Z této funkce k 30. červnu 2022 odešla
právě do bankovní rady ČNB. 
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Eva Zamrazilová v roce 2014 kandidovala jako nestraník a trojka na kandidátce ODS do Evropského parlamentu, straně
nakonec připadly jen dva mandáty. Také ona se s bankovní radou nadobro rozloučí nejpozději k 30. červnu 2028. 
Marek Mora (51), viceguvernér ČNB 
Marek Mora absolvoval VŠE v roce 1994. Později absolvoval postgraduální a doktorská studia ekonomie v Německu, poté se
stal vysokoškolským pedagogem na univerzitě v Lipsku. Od září 2002 do dubna 2003 působil jako poradce tehdejšího ministra
průmyslu a obchodu Jiřího Rusnoka, poté tři roky pracoval v Evropské komisi. 
Má za sebou také zkušenosti jako náměstek vicepremiéra a později ministrů pro evropské záležitosti či poradce premiérů Mirka
Topolánka a Jana Fischera. Šéfoval také týmu, který po obsahové stránce připravil a koordinoval první české předsednictví
EU. Poté pracoval jako vedoucí kanceláře generálního tajemníka Rady Evropské unie. 
Do bankovní rady ČNB jej s účinností od 13. února 2017 jmenoval prezident republiky Miloš Zeman. Morovi tak končí mandát v
únoru příštího roku, Zeman jej však bude moci ještě jmenovat na dalších šest let (Zemanovi končí prezidentský mandát až na
začátku března, pozn. red.) 
Oldřich Dědek (68), člen bankovní rady 
Rovněž Oldřichu Dědkovi vyprší jeho stávající mandát v únoru 2023. Na rozdíl od Marka Mory je však již dnes jisté, že to bude
jeho loučení s centrální bankou. Dědek totiž v ČNB působil už v letech 1999 až 2005, a to dokonce na pozici viceguvernéra. 
Oldřich Dědek po ukončení studií na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil v roce 1978 do Ekonomického ústavu ČSAV,
kde jako výzkumný pracovník pracoval až do roku 1992. Poté přešel do Státní banky československé na pozici zástupce
ředitele Institutu ekonomie. V letech 1996 až 1998 působil jako poradce guvernéra ČNB i jako poradce předsedy vlády ČR. 
Od června 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy problematiku finančních trhů, podnikových financí
a evropské ekonomické integrace. V březnu 2007 byl jmenován národním koordinátorem zavedení eura v ČR. 
Jan Frait (56), člen bankovní rady 
Jan Frait není v ČNB žádným nováčkem, a to ani v bankovní radě. Také on patří k radním, kteří si už rozhodování o měnové
politice vyzkoušeli dříve. Frait byl členem bankovní rady v letech 2000 až 2006. Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB –
Technické univerzity Ostrava, kde v roce 1995 absolvoval také doktorské studium, později se zde také habilitoval a rovněž
získal titul profesora ekonomie. 
Frait po svém odchodu z bankovní rady v roce 2006 v ČNB zůstal a působil nejprve jako poradce bankovní rady a později ve
funkci náměstka ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu zodpovědného za oblast analýz finanční stability. V
roce 2010 se stal ředitelem samostatného odboru finanční stability a od roku 2018 sekce finanční stability. ČNB v těchto
pozicích zastupoval mimo jiné i ve Výboru pro bankovní dohled Evropské centrální banky. Jan Frait bankovní radu opustí
nejpozději k 30. červnu 2028. 
Tomáš Holub (47), člen bankovní rady 
Přestože Tomáš Holub slouží v bankovní radě ČNB svůj první mandát, a to od prosince 2018, v centrální bance pracoval již
předtím. Do ČNB nastoupil po svém odchodu z Komerční banky v roce 2000 na pozici poradce viceguvernéra, později radil
guvernérovi. Od roku 2004 do konce března 2015 byl ředitelem sekce měnové politiky a statistiky, poté až do svého jmenování
do bankovní rady ředitelem sekce měnové. 
Tomáš Holub vystudoval Institut ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde postupně získal titul
bakaláře v oboru ekonomie (1995), magistra v oboru finance a bankovnictví (1997) a Ph.D. v oboru teoretická ekonomie
(2001). Na IES FSV  UK  přednáší monetární ekonomii a mezinárodní makroekonomii a také zde v roce 2011 získal docenturu
v oboru ekonomické teorie. Tomáš Holub může být členem bankoví rady minimálně do konce listopadu 2024, nový prezident
republiky jej však může do vedení ČNB jmenovat ještě jednou. 
Karina Kubelková (38), členka bankoví rady 
Karina Kubelková je nejmladší (a to i služebně) členkou bankovní rady ČNB. Je absolventkou Národohospodářské fakulty VŠE,
kde v roce 2015 rovněž získala doktorský titul. Poté absolvovala řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních univerzitách,
jako například University of Padova v Itálii, University of Lausanne ve Švýcarsku, University of Amsterdam v Nizozemsku,
University of Helsinki ve Finsku, University of Mumbai v Indii nebo Lomonosov Moscow State University v Rusku. 
V letech 2010 až 2014 pracovala na pozici ekonomické analytičky na Úřadu vlády ČR a od roku 2014 připravovala ekonomické
analýzy pro Kancelář prezidenta republiky. Následně působila jako hlavní analytička Hospodářské komory ČR, kde zastávala i
funkci tajemnice Sekce hospodářské politiky. V letech 2018–2022 byla také členkou Výboru pro rozpočtové prognózy a v roce
2022 se zapojila do poradního sboru premiéra Petra Fialy. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na aplikovanou hospodářskou
a sociální politiku a makroekonomické prognózování. 
Pro délku působení Kariny Kubelkové v radě ČNB nebude důležité, kdo na Hradě vystřídá Miloše Zemana příští rok, ale kdo
vystřídá až jeho nástupce. Kubelkové totiž její mandát vyprší standardně až 30. června 2028 s tím, že může být poté do
bankovní rady jmenována ještě jednou. 

Lidl spouští nový projekt, do konce roku má za cíl vysázet 200 tisíc stromů na místo lesa zničeného kůrovcem URL
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...Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tereza Koudelová 
Tereza je studentkou žurnalistky na FSV  UK . Přispívá do magazínu Reflex a je spoluzakladatelkou české pobočky
mezinárodní organizace Sea... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Jak seriály startují hudební retrománii? Nostalgie, naděje a pozitivní vlna, zdůvodňuje publicista URL
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Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a píseň Running Up That Hill z roku 1985. Důvod? Americký seriál
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Stranger Things.

Jiří Skuhrovec

Jak seriály startují hudební retrománii? Nostalgie, naděje a pozitivní vlna, zdůvodňuje publicista

Matěj Skalický mluví s Milošem Hrochem, hudebním publicistou serveru Alarm, který působí i na FSV  UK

00:00 / 00:00

PŘEPIS ROZHOVORU ˇ

/

Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a píseň Running Up That Hill z roku 1985. Důvod? Americký seriál
Stranger Things. Je to nostalgie, retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm, který zároveň
působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pozor, podcast může obsahovat spoilery!

Kredity:Editace: Janetta NěmcováRešerše: Zuzana MarkováHudba: Martin Hůla

Zpravodajský podcast Vinohradská 12 sledujte každý všední den od 6.00 na adrese irozhlas.cz/vinohradska12.

Máte nějaký tip? Psát nám můžete na adresu vinohradska12@rozhlas.cz.

Na streamovací platformě Netflix je od července ke zhlédnutí už kompletní čtvrtá řada mimořádně populárního seriálu Strange
Things. Taky jsem mu propadl. Je to takové sci-fi, mysteriózní. Vypadá to trošku jako pro děti, ale chytnou se i dospělí. Strašně
mě to baví. No a co se nestalo - tento seriál katapultoval do veřejného povědomí a na čela hudebních žebříčků, minimálně tedy
v Evropě, ve Spojených státech tuto skladbu..Kate Bush, Running up that hill z roku 1985. Tato písnička je o snaze najít nějaké
porozumění mezi mužem a ženou, partnerské porozumění. Je to schované do takových metafor. Podle mě ta písnička je plná
optimismu, vlastně i trošku euforie. A určitě z dnešního pohledu to nabízí spoustu různých způsobů čtení, protože ona tam
zpívá: chtěla bych být v tom těle svého partnera, muž, kdyby mohla být žena v těle muže atd..Takže dá se to podle mě vnímat
různými způsoby, ale to, jak to zamýšlela, je to partnerské porozumění.

Ta nejzásadnější otázka je, už jsem to zmiňoval, ta píseň je z roku 1985, tak jak je možné, že seriál, ve kterém zazní ta skladba,
ji vyhoupne do čela hitparád po těch 37 letech?Ta odpověď na to je složitější, docela dává smysl, že bratři Dufferovi, režiséři a
tvůrci této série Stranger Tjings ji použili, protože čtvrtá série se odehrává v roce 1985, to znamená, že se asi zpětně podívali
do těch hitparád, co fungovalo, a vybrali si tuto písničku. Takže ono to dává smysl, protože se chtějí držet nějakým způsobem
nebo být věrní tomu, co se dělo v polovině 80. let nebo jednoduše v tom roce, kdy se to odehrává. To, že ta písnička vystřelila
na čela hitparád, na přední příčky, na jedničku ve Velké Británii, ve spoustě dalších zemí.

Ve Velké Británii dokonce přeskočila novinku Harryho Stylese. Je to tak, a spoustu těch největších popových hvězd
současnosti. Ale oni těch starých písniček tam používají celou řadu, třeba Psycho killer od Talking Heads a u toho se to
nestalo. Ta teorie je spíš ta, že tomu nějakým způsobem pomohly sociální sítě, především TikTok. Písnička trendovala na
TikToku dávno předtím, než čtvrtá řada měla premiéru, takže Kate Bush je velkým trendem na TikToku. Od roku 2020 dokonce
existuje hashtag KateBushToktery, který má 40 milionů zhlédnutí. Takže oni už předtím věděli, že ta písnička nějakým
způsobem žije vlastním životem a že to funguje. Možná to spustil cover Running Up That Hill od popové zpěvačky Meg Myers v
roce 2019. Těch spouštěčů je celá řada nebo teorií, ale pravděpodobně to bude spíš synergie tady tohoto všeho.

Já jsem si původně myslel, že Running Up That Hill od kapely Placebo, než jsem se teda podíval na Stranger Things, což byste
mě asi jako hudební publicista teď opravil, že to je docela ostuda. Ale tak ona vešla Kate Bush do povědomí spousty lidí, kteří
o ní třeba neměli ani tušení právě díky Stranger Things.Určitě, já bych řekl, že vlastně Kate Bush nikdy neodešla, protože mám
pocit, že k těm deskám, které nahrávala v 70., 80., 90. letech, je pořád důvod, proč se k nim vracet. V mnoha ohledech
předběhla svoji dobu, většinu těch věcí si dělala sama. Byla to silná autorka, první popová zpěvačka a autorka, která se
dostala na špičku britské hitparády koncem 70. let.

A taky si možná říkám, že tomu tvůrci mohli pomoct tím, že Running Up That Hill není jenom součást soundtracku seriálu, té
nové čtvrté série, ale ona tam ta píseň má určitou i dějovou roli.Je to tak. Možná můžeme trošku nastínit příběh Stranger
Things. Odehrává se to v jednom americkém městečku Hawkins, kde se otevírá nějaká jiná paralelní dimenze. Mluví se o tom
jako o světu naruby, The world upside down. Ve čtvrté sérii se objeví takový necromancer, černokněžník, démon Vecna, který
vysává z lidí duše...A právě jedna z hlavních hrdinek seriálu se ocitne v tom světě naruby. Je v takovém limbu v reálném světě.

No a její kamarádi jí nasadí na uši sluchátka a pustí Kate Bush Running Up That Hill. Píseň je tam prezentována jako něco, co
je bytostně lidského, co je spojené s reálným světem a ono jí to vytáhne do toho reálného světa. Zároveň je tam spousta
záběrů, kdy v těch předchozích dílech chodí po chodbách střední školy a poslouchá Kate Bush, je to prostě její oblíbená
písnička.

Archetypální střet dobra se zlem, kde tím můstkem mezi těma dvěma světy, které mezi sebou nějakým způsobem soupeří, je
právě tato skladba.A možná je dobré taky připomenout, že i v předchozích sériích se objevily písničky, které toto
zprostředkovávaly, tu komunikaci mezi reálným skutečným světem a tou dimenzí světa naruby. Byly to třeba The Clash Should I
Stay or Should I Go, písnička, která se objevila, tuším ve druhé sérii.

A ve třetí to byla Never Ending Story.Je to tak. Vlastně vždycky to je nějaká písnička, která byla velká v tom daném roce. Takže
Should I Stay or Should I Go z desky The Clash, Combat rock z roku 1982, potom Never Ending Story 1984.
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Kde se bere tato naše a filmových tvůrců obliba v nostalgii, v retru? Tento moment, že se vrátí nějaká písnička do hitparád díky
filmu, seriálu, známe už z historie. Třeba například v 90. letech seriál Waynův svět vrátil Bohemian Rhapsody od Queen na
špičku hitparád a vlastně to poskočilo ještě třeba o sedm příček výš než v roce, kdy Bohemian Rhapsody vyšla. A ten seriál
Waynův svět se vysílal v 90. letech.

Batman vrátil nebo v podstatě dostal do stovky Billboardu, což je americká hitparáda, Seala a jeho písničku, protože se objevila
v Batman Forever tuším v polovině 90. let. Takže těch příkladů je samozřejmě víc, nicméně ta nostalgie se ukazuje jako nějaká
platná mince v současnosti. Sází na to tvůrci seriálů, sází na to hudební tvůrci a nějaká nostalgie po těch 80. letech je opravdu
silná.

Dá se to vysvětlit určitě na individuální úrovni, že nostalgie je hodně subjektivní, vzpomínáme na formativní léta, na svoje
teenage léta. Jsou to spouštěče, které fungují na subjektivní, individuální úrovni a zároveň tam je nějaká kolektivní nostalgie o
kultuře určitých dekád. Může to být sdílené generačně, kulturně, možná i lokálně, geograficky atd.. Na té hudební scéně se
mluví třeba o éře retrománie, která je spojovaná především s nultými lety, kdy najednou se zpřístupnila celá hudební, filmová,
kulturní historie na pár kliků díky rozvoji digitálních úložišť..

MP3..Přesně tak, později streamovacích platforem atd. Takže ono to nějakým způsobem zpřístupnilo tu historii a teorie tady od
hudebního publicisty Simona Reynoldse je v podstatě trochu pesimistická, že nám to zavřelo nějakou budoucnost, že se ta
kultura přestala vyvíjet a začala se pouze ohlížet zpětně.

Cyklit.Je to tak, že najednou to byly nekonečné série reedicí starých desek, coverů, remixů a tak dál. A že se to v podstatě
zacyklilo. Myslím si, že tato teorie hodně odpovídala těm nultým letům, podle mě se ta kultura pořád posouvá někam dál, pořád
vzniká nová hudba, nové žánry atd.. Nicméně nostalgie je pořád hodně silná. Pořád hodně silná. Ono nám to na druhou stranu
taky dovolilo tu historii o něco lépe prozkoumat, takže bych řekl, že to nemělo jen negativní efekt v tom, že jsme se začali jenom
ohlížet, ale začali jsme se snažit i tu historii lépe pochopit. Najednou se teďka dozvídáme o jedinečné desce od Kate Bush
Hounds of Love, ze které pochází právě Running Up That Hill, a to jenom dobře.

To znamená, že po 30, 40 letech můžeme díky filmům, seriálům apod. objevit i nějaké, neříkám třeba nové autory, ale nové
skladby, nové desky, právě od interpretů z 80. let.Určitě.

A proč zrovna 80. léta?Moje teorie je taková, že ta 80. léta byla jednoduše definovatelná, že můžeme jednoduše říct, jaká je
estetika 80. let? Pravděpodobně je to syntezátorová hudba, protože v té době se najednou zpřístupnily technologie, ať je to
třeba Roland TR-08

Co to je? To je takový hodně využívaný syntezátor, který uslyšíte asi pravděpodobně na deskách od PetShop Boys, na
soundtracku od Johna Carpentera jako mistra hororu, který vytvářel takové béčkové, hodně specificky esteticky laděné horory,
ke kterým se dělal i sám soundtracky. Spojnice mezi Johnem Carpenterem a Stranger Thing je hodně silná.

Co z toho mají nebo má generace Z a mileniálové a lidi, kteří to třeba už úplně nepamatuji, ale baví je to taky? Jak si k tomuto
našli cestu?Možná to je nějaká forma mediální turistiky nebo nějaké mediální archeologie. Zároveň evidentně se dá říct, že tato
současná generace Z se k těm 80. letům, konkrétně, když se bavíme o Kate Bush, se k tomu vztahuje spíš emočně, že v tom je
nějaká naděje, že v tom je nějaký optimismus, euforie a možná to v té současné pop kultuře a současné atmosféře
společenské, kdy je to jedna nekončící krize - pandemie, válka. Možná to v té současné popkultuře trošku chybí, a právě proto
se na to můžou napojit.

A ukazuje to tedy nadčasovost motivů v hudbě obecně.Asi určitě. Vlastně 80. léta, když se podíváme zpětně, nejsou z hlediska
společenského klimatu a nálady úplně veselé období. Studená válka, je to doba, která mladé generaci nenabízí moc sociálních
jistot a budoucnost. Takže v něčem je to paradoxní, v něčem se můžeme třeba, když to řeknu hodně zkratkovitě, a je to
napadnutelné tvrzení, na ty „osmdesátky“ třeba taky napojit tím, co se děje v současnosti.

Znáte seriál The Umbrella Academy?Neznám.

Když jsme tady celou dobu mluvili o Stranger Things, tak já ještě přidám jeden svůj vlastní postřeh z tohoto seriálu, protože ten
také využívá fenoménu vracení starší hudby v nových aranžmá, v nové podobě, v novém seriálu. To je taky super hrdinský
seriál, který využívá soundtrack plný skladeb nejenom z „osmdesátek“. Byl to původně komiks, který dal dohromady lídr dnes
tedy známé kapely My Chemical Romance, o to větší to propojení s hudbou tam je. A já si tak říkám, jestli ve výsledku nejde o
jakýsi příklad transmediálního vyprávění. Je tu komiks, je tu seriál, je tu to propojení s hudbou.Jako příklad transmediálního
vyprávění, to je v podstatě strategie velkých mediálních společností současnosti, že to není nikdy jenom seriál nebo film, ale
zároveň je na to navázaná celá řada dalších mediálních produktů od komiksů, po figurky, hračky, videohry, soundtracky atd.
Transmedialita a její podstata spočívá v tom, že se ten příběh stále rozvíjí napříč všemi platformami, že se dovypráví nebo
každá z těch platforem dává nějakou jinou skládačku příběhu. Takže si myslím, že dobrým příkladem je jedna z největších
mediálních frančíz všech dob - Star Wars asi pravděpodobně...

Jaké další retro máme očekávat? Hudba z jaké epochy dějinné se zase vrátí do módy? Když jsme tady se bavili o 80. letech,
nejenom, tak za chvíli to bude opět mánie Beatles třeba? „Šedesátky“?Možná mánie Beatles nikdy neodešla. Dá se očekávat,
že se bude čerpat z těch dalších dekád. 90. léta. Mě napadne teď seriál Yellow Jackets, který měl premiéru, tuším, letos na
platformě Showtime. Je to seriál o dívčím fotbalovém týmu, který ztroskotá někde v lesích Ontaria a snaží se přežít v lesích. A je
to tam dobarvené hudbou jako Nirvana, Smashing Pumpkins, Dinosaur Junior, moje oblíbená kapela.

Takže myslím si, že se dá očekávat, že se bude čerpat z těch dalších dekád. Zároveň nějaký revival cyber punku, což je věc
spojená výrazně s pozdními 80. a především 90. lety, tak to tu je také pořád, akorát ten cyberpunk je výrazně pesimistická vize
budoucnosti a nevím, jestli v té současné náladě to má své místo, kdy je pesimistické všechno okolo. Asi se pravděpodobně
budeme teď snažit nějak revidovat nultá léta, což mi trošku zní, že The Umbrella Academy by do toho mohlo spadat, protože My
Chemical Romance je také kapela, která je hodně spojená s vlnou nultých let. Děje se to už do nějaké míry taky, nějaká
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estetika. Indies, mluví se o tom, o takových indie kytarových kapel nultých let, takže to se také pořád vrací. Ale vlastně to
recyklování těch dekád jde vždycky v určitých cyklech. Až se cyklus takto protočí, tak se zase vrátíme asi k 50., 60. letům a tak
dál.

V tomto podcastu byly použité ukázky z písní:

Running Up That Hill od Kate Bush z roku 1985 a Love & Anger z roku 1990,

Dále Kiss from a Rose od Seala z roku 1994,

Always on My Mind od Pet Shop Boys z roku 1987

Také jsme hráli úryvek ze soundtracku k horroru Fog z roku 1980,

Dále krátké pasáže ze seriálu Stranger Things,

Ukázku z písně I Think Were Alone Now od tiffany z roku 1987

A Feel the Pain od kapely Dinosaur Jr. z roku 1994.

KOMENTÁŘ: Válka plná mlžící propagandy. Využívají ji obě strany URL
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Myslíte si, že víte, co se odehrává na Ukrajině napadené Ruskem. Opravdu? Nebo jen podléháte obrázku, který se vám snaží
jedna či druhá strana ukázat? A realita je jiná, píše Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Ruská válka proti Ukrajině s sebou nese i informační válku. Obě strany se snaží prezentovat události tak, aby pro ně vyzněly co
nejlépe. Není na tom nic nenormálního, ostatně propaganda se vyskytuje v každé válce, a nejen v ní. V takovém kontextu je
velmi těžké se zorientovat, co je reálná informace a co je produkt informační strategie. A aby to nebylo tak jednoduché,
propaganda takovou orientaci ještě ztěžuje.Ukrajina zvolila symboliku z Pána prstenů. Jedná se o tupé zlo, které je možné
porazit.

Ruská mašinerie se na začátku války rozjížděla velmi pomalu. Prvních čtrnáct dní o ní prakticky nebylo slyšet, až postupně
najela na notu boje proti genocidě, nacismu, za denacifikaci a demilitarizaci. I když už před válkou mluvila o Ukrajině jako o
rozpadlém státě plném korupce, který není schopen vykonávat svoje základní funkce. Válka však vše změnila.

Propaganda vytvořila obrázek, podle kterého nebylo vyhnutí, a Rusko muselo „speciální vojenskou operaci“ zahájit. Slovo
válka se nesmělo ve veřejném prostoru vůbec ukázat, protože se jedná o „osvobození“ Ukrajiny od neonacistů. Vylepšením pak
už byly různé verze biologických laboratoří, ptáků infikovaných nemocemi účinkujícími jen na Rusy, ukrajinské snahy vyrábět
jadernou bombu a další zkazky, na které si už nejspíš nikdo ani nevzpomene.Přesně nepřesné rakety

Líčení válečných událostí nepřekvapivě probíhá v režii propagandy. Ruská armáda je podle této verze vysoce efektivní silou.
Ministerstvo obrany ústy prkenného Igora Konošenkova neopomíjí zdůraznit, že každá raketa je „vysoce přesná“ a že ničí jen
vojenské cíle a techniku. Ostatně, té podle serveru Projekt, který analyzoval vyjádření ruského ministerstva obrany, zničili víc,
než jí měla Ukrajina ve vlastnictví. Civilní ztráty ruská propaganda interpretuje jako výsledky střelby ze strany ukrajinských
vojáků, a ještě lépe neonacistů.

Poslední ukázkou ruské propagandy byla snaha vysvětlit ústup z Hadího ostrova jako dobrovolný. Není nutné být odborníkem
na vojenství, aby člověk pochopil, že posádka ostrova seděla, vzhledem k tomu, že Ukrajina disponuje zbraněmi, které na tento
ostrov dostřelí, jako na střelnici.

Abychom učinili spravedlnosti zadost, svoji propagandu používá i Ukrajina. Od počátku nehlásí ztráty. Navíc ruská armáda byla
vykreslena jako banda pomatených opilců, jejichž bojové schopnosti se limitně blíží nule. Záběry z dronů ukazující ničení ruské
vojenské techniky vypadalo více než působivě. Zvláště na počátku tažení, kdy Rusové používali taktiku „nedělní výlet na
Karlštejn“, se takových obrázků objevovalo hodně. Ostatně, i zelené tričko či mikina mají symbolický význam. Prezident zůstává
v Kyjevě a bojuje. Nebyla rozhodně náhoda, že tričko neodložil ani při setkání s evropskými státníky, kteří do Kyjeva jezdí. A
jestliže má Rusko svoje neonacisty (popřípadě nacionalisty), Ukrajina zvolila symboliku z Pána prstenů. Jedná se o tupé zlo,
které je možné porazit.
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Pokud blíže zkoumáte jednotlivé projevy propagandy, není často těžké odhalit její konflikt s realitou. To, že vidíte jeden zničený
tank, neimplikuje, že jich byla zničena celá kolona. Fakt, že ruské rakety už vyřadily ukrajinskou protileteckou obranu asi
pětkrát, taky není těžké ověřit. O jejich chirurgické přesnosti nejlépe vypovídá útok na Kremenčuk.

Totéž se dá říct i o obrázku ruské armády jako bandy opilců bez bojových schopností. Zjistit, jaké jsou reálné ztráty obou zemí
ve válce, je prakticky nemožné. Ukrajina nehlásila svoje ztráty vůbec, Rusko naposledy před třemi měsíci oznámilo ztrátu 1351
vojáků, což byl zjevný nesmysl. Součástí ruské propagandy je i zahlcení veřejného prostoru tisíci verzemi o tom, co se stalo.
Nevadí, že jde o nesmysly, které budou vyvráceny, pojmy jako pravda a lež rozmělní zcela spolehlivě. Stačí si jen vzpomenout
na sestřelení letadla MH17, kdy Rusko zaplavilo informační prostor verzemi o španělském dispečerovi, ukrajinské stíhačce,
odklonění letu s Putinem, často až bizarními verzemi. Cílem nebylo, aby někdo verzím uvěřil, ale aby došel k závěru, že je jich
hodně a že není jasné, co je pravda.

Ukrajinský prezident Zelenskyj na schůzce s francouzským a rumunským prezidentem, italským premiérem a německým
kancléřem v Mariinském paláci v Kyjevě. (16. června 2022)

Propaganda však primárně míří dovnitř země. Jejím cílem je mobilizace podpory obyvatelstva pro válečné operace, vykreslení
jasné perspektivy my-spravedliví, oni-zlo. Není tak překvapením, že je ruská podpora válce stále vysoká – propaganda
vytvořila ucelený obrázek jakéhosi spravedlivého Ruska, které Ukrajině pomáhá.

Dokonce i tváří v tvář vlastním příbuzným, kteří prožívali bombardování, jsou lidé schopni tvrdit, že ruská armáda nikoho
nebombarduje, popřípadě likviduje pouze vojenské cíle, a že se nejedná o válku, ale o ochranu země před zlem.

Věří i tomu, že se ukrajinská armáda s nedostatečnou technikou chystala zaútočit proti ruské armádě soustředěné na
ukrajinských hranicích. Lidský mozek funguje tak, že si do existujícího schématu dosazuje zprávy, které mu vyhovují.

Není jednoduché narušit toto schéma a přesvědčit kohokoli o opaku. Ruský přístup využívající šíření různých verzí
prostřednictvím YouTube kanálů či řetězových e-mailů se zdá být efektivní. Zatímco dovnitř Ruska tak buduje jednolitý obrázek
a pomocí brutální cenzury (když v Rusku „diskreditujete ruskou armádu“, hrozí vám až patnáct let) šíří jen jednu pravdu,
navenek se soustředí na využívání principů demokracie, jako jsou svoboda slova a volný přístup k informacím.

Foto:
Tank ukrajinských ozbrojených sil je vidět v průmyslové oblasti města. (21. června 2022)
Reuters

FotoGallery:
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron při společné tiskové konferenci. (16.
června 2022)
AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron při společné tiskové konferenci. (16.
června 2022)
AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil vojáky na východní doněcké frontě. (5. června 2022)
Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil vojáky na východní doněcké frontě. (5. června 2022)
Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní setkání s vojenskými představiteli při návštěvě Mykolajivské oblasti. (19.
června 2022)
ČTK

Ukrajinský prezident Zelenskyj na schůzce s francouzským a rumunským prezidentem, italským premiérem a německým
kancléřem v Mariinském paláci v Kyjevě. (16. června 2022)
AP

Ruští vojáci v ukrajinském Mariupolu zbavují pláž min. (13. června 2022)
Profimedia.cz

Ruští vojáci kontrolují každého, kdo ještě ve zničeném Mariupolu na Ukrajině zůstal. (12. června 2022)
Profimedia.cz

Proruské jednotky ve městě Svitlodarsk v Severodoněcké oblasti (25. května 2022)
Profimedia.cz

Ruští vojáci v areálu hutního závodu Azovstal (18. května 2022)
AP

Ruští vojáci v jižním přístavním městě Mariupol (11. května 2022)
Reuters

Je fascinující sledovat, jak se na Ukrajině bojuje přesně na místech, o něž se válčilo i za druhé světové války.
AP
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Vojáci proruských jednotek nakládající munici u města Mariupol. (12. dubna 2022)
Reuters

Tanky, transportéry a jiní obrněnci. Ruská ocelová mašinerie nyní rezaví u Buče.
Tomáš Kolařík, MAFRA

Téma dne: Geograf Kofroň: Rusko spoléhá, že s ním kvůli obavám z jaderné eskalaci nikdo do konfliktu nepůjde
Podcast , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 14:54 , Pořad: 14:41 Plus , Země:
Česko
Premiér Petr Fiala v Evropském parlamentu uvedl, že Rusko kromě konvenční
války vede i válku hybridní. Úmyslně prý cílenými útoky na infrastrukturu
vyvolává potravinovou krizi. „Rusko bude pravděpodobně říkat, že za to nemůže
a že si za to mohou Ukrajinci tím, že si zaminovali přístavy,“ míní politický
geograf Jan Kofroň z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Živé vysílání 14:30
RÁDIO , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 15:37 , Poslechovost pořadu:
232 484 , Pořad: 14:30 Živé vysílání , AVE: 5 018 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,58
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Radiožurnál je půl třetí.

Martin KŘÍŽEK, moderátor 
Britský premiér Boris Johnson odstoupil z pozice lídra konzervativní strany. Naplno tak začíná proces výběru nového vůdce
konzervativců a tedy i příštího ministerského předsedy. Johnson dnes projevu odmítl myšlenku na předčasné volby. Svůj
odchod oznámil bezprecedentní vlně rezignací ve vládě, a to kvůli sérii skandálů mimo jiné spojených s porušováním covidové
uzávěry. Krajské hygienické stanice čeká propouštění. Dopisem jim to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Krok souvisí s
přípravou státního rozpočtu na příští rok, kolik míst, která přesně čeká rušení, je teď předmětem debaty. Podle rezortu by se
měla rušit hlavně neobsazená místa. Čeští pěstitelé jablek momentálně nedokážou konkurovat zemědělcům z Polska. Ti podle
ovocnářské unie nabízí díky nižším nákladům jablka levněji s ohledem na zákaz vývozu do Ruska Běloruska a jejich navíc mají
nadbytek a na podzim očekávají rekordní úrodu pro české ovocnáře tzn. existenční potíže. Německých Drážďanech znovu
vyjely staré československé tramvaje. Tatra na nové vozy od jiných výrobců nejsou náhradní díly a kvůli mnoha objížďkám je
potřeba víc než běžně. Tatry se tak vrátili po 12 letech od vyřazení. Jezdili tam od konce šedesátých let. Nejpozději na podzim
by ale měly zmizet definitivně.

mluvčí 
Pilot.

Martin KŘÍŽEK, moderátor 
Formule 1 víry vy bude i přes rasistickou aféru pokračovat v Red Bullu. Vedení týmu dalo jedenadvacetiletému Estonci druhou
šanci vypít minulý týden skončil jako rezervní jezdec Red Bullu poté, co při hraní videoher na platformě twitch použil rasistický
výraz. Teď stáj oznámila, že bude pokračovat v týmovém programu pro mladé závodníky.

mluvčí 
Krásné odpoledne. Po 37 letech se Kate Bush stala hvězdou světových hitparád písní, kterou znovu proslavil americký seriál
Stranger Teng. Je to nostalgie, je to retro nebo možná obojí. V podcastu Vinohradská 12 se nad tím zamýšlí Miloš Hroch,
hudební publicista serveru alarm, který zároveň působí na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tak si poslechněte na
irozhlas cz, anebo třeba pomocí naší aplikace. Můj rozhlas.

Ruská vojska mají pod kontrolou celou Luhansku oblast Donbas tak čeká rozhodující fáze bojů. Ve středu zájmu jsou města
Kramatorsk, slov Janská Machmud. Více vám řekneme za chvíli. Vy se můžete podívat také na online reportáž, která se ruské
invazi na Ukrajinu věnuje na irozhlas cz.

Bitva o Donbas vstoupila do své rozhodující fáze poté, co ruská vojska dobyla severu Doněck lisy šance. Získala tak kontrolu
nad celou Luhansku. Oblastí se teď soustředí na Kramatorsk slov Janský a Machmud. Tato města mají pro obě strany nejenom
strategický, ale i symbolický význam. U telefonu už je náš komentátor Libor Dvořák. Libore, dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne, tobě Anglii všem našim posluchačům.

mluvčí 
Řekni nám, prosím, něco o tom symbolickém významu těchto tří měst?

mluvčí 
Tak tam zřejmě nejpodstatnější, a to u všech těch tří měst, ale především u Slavjansku důležité to, pokud nám jde o tu
symboliku, že všechna tato 3 města byla dobytá jako vůbec první na celé té vzbouřené východní části Ukrajiny. V případě to je
v případě Slavjansku, kde dokonce o to, že tam vstoupil takový vlastně potom sám sebe jmenoval vší ministr obrany Doněcké
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lidové republiky Igor Jackie, stránku, ale pro Ukrajince zase má velmi důležitou symboliku. To, že všechna 3 tato města se
Ukrajincům během té tzv. antiteroristické letní operace v roce 2014 podařilo osvobodit a od té doby vlastně až doteď byly v
rukou Kyjeva, tak tady je řekl, bych ta hlavní symbolika, pak jsou tam samozřejmě jiné věci. Ve Slavjansku jsou známé zahájí
Lázně Kramatorsk je důležitým průmyslovým centrem. A pokud jde o Bachův, tak tam jsou velmi významné solné doly, o které je
případně pokud bude ba i dobrý Ukrajina. Přijde.

mluvčí 
Nějaký ten hlavní strategický význam.

mluvčí 
Pokud jde o ten strategický význam, tam je to taky celkem jasné, zatímco jak si správně říkala na začátku doby ta je zcela
luhanská oblast, tak tahle 3 města jsou v oblasti Doněcké, respektive v té části, kam doposud. Doněcká lidová republika
nesahám tj. pokud budou obsazeno, pokud se ruská vojska dostanou až na tu administrativní hranici Doněcké oblasti bude tzn.
že budou obsazeny obě tyto oblasti v podstatě celý Donbas a jak už jsme říkali, několikrát, když se něco takového stane. Mohlo
by se to koneckonců stát i koncem války, pokud by ovšem Vladimír Putin jaksi respektoval ten jed svůj vlastní název této války
speciální vojenská operace na Donbasu, jejímž hlavním posláním mělo být takzvaně osvobodit právě Donbas. Jenomže musím
se přiznat, že velmi pochybuji o tom, že by se Putin právě tady zastavil na to je ten ukrajinský tlak je podporovaný západními
zbraněmi už zřejmě zatím příliš slabý.

mluvčí 
Děkujeme za informace bude na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
Libor Dvořák.

To byl kvůli gangster Perena v odpoledním Radiožurnálu a je 14 hodin skoro 47 minut. Letošní Rallye Bohemia má svého
prvního vítěze Dominika Stříteského. Den před startem hlavní soutěže ovládl závod modelů a v odpoledním Radiožurnálu také
o modelech uslyšíte.

mluvčí 
Radiožurnál každý den s vámi i o prázdninách.

mluvčí 
Automobilová Bohemia rallye Mladá Boleslav 30 začne až zítra, ale vlastně už má svého prvního vítěze. Stal se jím Dominik
Stříteský, který ovládl exhibiční závod RC modelů a vyhrál před svým parťákem z kokpitu soutěžního speciálu Jiřím Hovorkou.

mluvčí 
Bude to velmi jednoduché závod každý každý taky musím představit posádky, které proti sobě pojedou. Filip Mareš Radovan
Bucha stál proti němu Dominik Stříteský a Jiří Hovorka.

mluvčí 
Vysvětlil moderátor podmínky netradiční exhibice na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a představil její účastníky. Z
rampy sjížděli vozy řízené favority letošní opravdové Bohemia rallye.

mluvčí 
Chci 21.

mluvčí 
Rooney opět ukazuje, že mu to jde.

mluvčí 
Vlastně malý náskok před každým naprosto přehledná násilí proti rozšířenému.

mluvčí 
Filip Mareš tak prohrál boj se svým konkurentem Dominikem Stříteským a nakonec jeho navigátorem Jiřím Hovorkou obsadil
třetí místo za ním skončil jeho spolujezdec Radovan Bucha.

mluvčí 
Šálka se bavit, ta zase myslím, že se povedlo naprosto všem.

mluvčí 
Radku, jaká je vaše zkušenost.

mluvčí 
Po dnešku špatná a předtím nebyla moc větší, jak už jsem trošku agresivně jen zábava, ale vědecký zajímavý.

mluvčí 
Z vítězství se radoval dvaadvacetiletý Dominik Stříteský. Nejmladší ze všech účastníků exhibice. Všechno.

mluvčí 
Vyšlo na jedničku, jak se říká, ale je to úplně něco jiného, jsou totiž hodně citlivé, máte velké zrychlení, tak ze začátku to byl boj
nicméně vyšlo.
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mluvčí 
A Jiří Jurka také si vedl velice zdatně.

mluvčí 
Jo, tak, jak už zmínil Dominik hodně citlivý a dnes na to člověk zvykne, tak to není úplně hned Dominika pro rozvoj. Ale.

mluvčí 
Za vámi fontána, když jste si navíc vyzkoušeli projet cílovou rampou jako vítězové, tak to by asi líbilo.

mluvčí 
V neděli rozhodně, nicméně si myslím, že to bude dost těžší než tady RC. Modely.

mluvčí 
Jiří, jaké by to mohlo ovlivnit vaše působení v posádce, nevyměníte si role. To.

mluvčí 
Si nevyměníme. Každopádně bylo by to špatně, když Dominik zvítězili. Tady.

mluvčí 
Dominik vám nepůjčí auto.

mluvčí 
Nepůjčí já bych tady asi nechtěl, když vím, kolik stojí také lepší si to ani nesedat.

mluvčí 
Skal Filipa Mareše potěší alespoň 2 dny před startem rallye.

mluvčí 
Určitě určitě potěší, nicméně ten nedělní k tady té rampy znovu předsedy by bylo to zlepší.

mluvčí 
Zmínil Dominik Stříteský. Ten souboj začne v pátek v 16 hodin 30 minut, kdy další soutěž mistrovství republiky v rallye
odstartuje v České Lípě z Mladé Boleslavi. Pavel Petr, Radiožurnál.

mluvčí 
Teď svalový host Jana Pokorného.

mluvčí 
Potkáváme tady v Karlových Varech už od začátku festivalu a tady jsme o něm mluvili.

Jan POKORNÝ, moderátor 
S některými hosty, režisér herec moderátor.

mluvčí 
Ondřej Sokol hrál ve snímku slovo, který tady hlavní soutěži bude naším dalším hostem.

mluvčí 
Festivalový host Jana Pokorného.

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 18:25 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:30 Živé vysílání , AVE: 20 902 860,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Pokračujeme přehledem zpráv tady je ČT24, dobré odpoledne. Prodej nových osobních aut v Česku v letošním prvním pololetí
meziročně klesl o 12,3 % na necelých 99 000 vozů. Pokles výrazně prohloubilo druhá čtvrtletí. Poptávka po nových vozech
potom i nadále převyšuje nabídku. Uvedl to svaz dovozců automobilů. Podle něj přetrvávají problémy ve výrobě dodávkách
komponentů v logistice.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Bouřky a další živly, které zasáhly Česko v květnu v červnu způsobili klientům pojišťoven. Desetitisíce škod za víc než miliardu
korun. S výjimkou loňského roku, kdy zasáhlo tornádo jižní Moravu, je to víc než v tomto období obvyklá. Vyplývá to z průzkumu
mezi největšími pojišťovnami. Živly letos způsobili nejvyšší škody na vysočině a ve Středočeském kraji, a to zejména na
stavbách autech a zemědělství.

Česko bude podporovat vstup Chorvatska do Schengenského prostoru od ledna příštího roku. Uvedl to premiér Petr Fiala. Po
jednání se svým chorvatským protějškem Andrejem Lenko bičem. Mluvili taky o dodávkách surovin z Chorvatska. V případě
ropy může být podle Fialy spolupráce rychlá, protože tuzemské firmy jsou schopné využívat ropovod Adria. V případě plynu ale
stávající infrastruktura nestačí.
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mluvčí 
Pokud jde o plyn, tam bych řekl, že je to spíš spolupráce dlouhodobější, pokud jde o tuto zimu, tak víte, že Česká republika
nejenomže plní svoje zásobníky, mám ze 70 % naplnit zásobníky na českém území. Ale zakoupili jsme kapacitu v zásobnících v
Holandsku, kterou se chystáme dokonce v těchto hodinách ještě rozšířit a odtud máme schopnost přímo ten plyn dovézt nebo
přímo dovést relativně snadno do České republiky, a to je řešení už na tuto zimu na příští měsíce. Sami jsme slyšeli pana
premiéra, že v případě těch menších terminálu bude ještě potřeba dostavět, respektive rozšířit plynová vedení, aby to opravdu
mohli využívat i ty okolní země, a to nějakou dobu bude trvat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Americká elitním basketbalistka Britney Reinerová přiznala před moskevským soudem vinu podle ruských úřadů sportovkyně
pašovala drogy. Za to hrozí až desetiletý trest. Ženu zadrželi loni v únoru na moskevském letišti poté, co v jejím zavazadle
celníci nalezli náplně do elektronické cigarety s Ježíšovým olejem. Od té doby je ve vazbě. Kraj norma v minulých dnech
požádala o pomoc prezidenta Bidena.

O válce na Ukrajině, anebo potravinové bezpečnosti jednali na Bali ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho turecký
protějšek. Mevlüt, Čavoš Oulu. K setkání došlo na okraj schůzky ministrů zahraničí skupiny G20. Kyjev si předvolal tureckého
velvyslance kvůli tomu, že Ankara dovolila odplout z tureckého přístavu ruské lodi s ukrajinským obilím. Ukrajinské úřady
Turecko dřív vyzvali, aby loď zadrželo. A pozvání na podzimní summit G20 taky dostal i ruský prezident Vladimir Putin. Jeho
osobní účast ale Kreml zatím nepotvrdil. Připojit by se mohl on line tedy stejně jako ukrajinský prezident Volodymyr Slánský.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Indonésie se snažila jaksi najít nějakou rovnováhu vyvážit tu kritiku vyhnout se případnému bojkotu některých západních zemí
a na doporučení tedy amerického prezidenta Joea Bidena Volodymyra Zelenského. Na jednání pozvala ta virtuální účast by
byla pravděpodobně v obou tedy těchto představitelů by byla pro Indonésii asi nejsnazším řešením Djokovič do indonéský
prezident je prvním asijským vůdcem, který zavítal do Kyjeva. Bylo by asi přehnaně optimistické očekávat, že by skutečně mohl
právě on tedy dovést obě stany k nějakému mírovému řešení. Nicméně Indonésie by mohla dosáhnout alespoň nějakých
dílčích úspěchů a i takové malé úspěchy mohou v této situaci hrát významnou roli například, kdyby se skutečně podařilo přimět
Rusko, aby zaručilo bezpečný černomořský koridor pro dopravu ukrajinského obilí, což má velký význam Indonésii, která je
rovněž závislá na dovozu potravin. Potravinová bezpečnost je pro ní velkým problémem. Vyžádalo, vyžadovalo by to ovšem ze
strany Indonésie. Ambice. Vyžadovalo by to nějaké koordinované řešení a první řadě skutečně odvahu nebo snahu zachovat
neutralitu a nenechat se strhnout tím mám ruským narativy nebo čínským negativem, takže ta současná situace je vinou
západu, že potravinová krize je rovněž vinu západu.

mluvčí 
Politický geograf Michael Romancov, dobré poledne.

mluvčí 
Dobré.

mluvčí 
Odpoledne. Začněme, prosím, tím dnešním jednáním Sergeje Lavrova s tureckým ministrem zahraničních věcí a taky oním
propuštěním ruské lodi jsou ukrajinským obilím. Co ty poslední události svědčí o postoj pozici Turecka a FA střetu Ukrajiny
Ruska.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Turecká pozice vlastně od začátku konfliktu na Ukrajině. V podstatě se dá říci stejná Turecko na jednu stranu podporuje
Ukrajinu. Připomněl bych, že například Turci dodávají na Ukrajinu zbraně, včetně třeba těch známých dronu Vajda. Ta ale tím,
co zdaleka nekončí. Na druhou stranu si Turecko uvědomuje, jak důležitou zemí vlastně Rusko je z hlediska hospodářského
hlediska ruského s tím působení v Sýrii tzn. Turci se snaží udržovat vlastně otevřené komunikační kanály, jak do Kyjeva, tak do
Moskvy. A zároveň samozřejmě Turecko je také se vaší reportáži před chvilkou zaznělo jaksi zemí, která z obou zemí získávala
velké množství obilovin. Tzn. má i tenhle ten bezprostřední, řekněme, ekonomický nebo ekonomickou bezpečnostní zájem na
tom, aby se nějakým způsobem situace mezi Ukrajinou a Ruskem, pokud možno uklidnila.

mluvčí 
Znamená jednání ministrů zahraničích Göth dvacítky, na které byl pozván i Sergej Lavrov za Rusko nějaký průlom ve snaze
západu izolovat Rusko?

mluvčí 
Já se domnívám, že v tento okamžik ne faktem je, že některé státy k dvacítku začátku tlačili na to, aby vlastně Rusko vůbec
nebylo pozváno na toto jednání. Dokonce se objevily i názory, že podobně jako se tomu stalo v případě skupiny G8, které bylo
Rusko vyloučeno v roce 2014, že by se to mělo stát Rusku teď v souvislosti s dvacítkou, což ty, řekněme, ne západní nebo
neevropské státy jednoznačně dali najevo, že o to nestojí. Ta situace momentálně taková, že 10 států ke dvacítce vůči Rusku
uvalili nějaké sankce z toho z té zbývající desítky tam není nikdo, kdo by Rusko jednoznačným způsobem podporoval v jeho
aktivitách, ať už pokud jde o Krym v roce 2014 tím méně. Potom, pokud jde o tu situaci současnou na Ukrajině. Na druhou
stranu jsou.

mluvčí 
Některé i z té teď řekneme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A spojení máme teď trochu horší. Snad se to zlepší následující vteřinách pořádající Indonésie, která předsedá G20, chce se
snaží zprostředkovat kontakt mezi Ukrajinou Ruskem a snaží se hrát roli mediátora. Může to být úspěšná?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Může v tom být úspěšná. V podstatě se dá říci stejně jako jakákoliv jiná významná země ve světové aréně. Indonésie jaksi z
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našeho pohledu nepatří k těm důležitým zemím, ale už jenom to, že se jedná o člena gaye dvacítky. Jedná se vlastně o čtvrtou
nejlidnatější zemi světa. Indonésie mimochodem nejlidnatější zemí ve světě islámu, a to jí dávám jaksi určitou váhu. Nicméně já
se obávám zejména vhledem k tomu, co se momentálně děje v Rusku, jakým způsobem ruské elity reagovali na, řekněme,
vojenské úspěchy, kterých se podařilo v poslední době dosáhnout na Donbasu, že Moskva tento okamžik ještě o jaksi
zprostředkování nějakých jednání s ukrajinskou stranu nemá zájem.

mluvčí 
Jsme v úvodu mluvili o té blokádě ukrajinského obilí o přístupu Turecka k té věci. Je to mimochodem taky jedno z témat, ta toho
jednání dvacítky na Bali může to jednání přimět nebo respektive přispět k nějakému posunu k uvolnění námořní cest. Pro vývoz
ukrajinského obilí.

mluvčí 
Určitě může, ale na druhou stranu vlastně není jaksi proto tento okamžik žádný explicitní důvod bez ohledu na to, o čem se
bude jednak je krajně nepravděpodobné, že by důležitým aktérem vlastně nějakého budoucího uspořádání v oblasti Černého
moře, že by jim nebyly Spojené státy. Američané nebezpečí americká zahraniční politika a řekli, že vlastně nemají problém s tím
jednat s Lavrovem, respektive s Ruskem, ale že takovým jednáním už dojít pouze za předpokladu, že Rusko začne brát
diplomacii vážně Washingtonu jednoznačně dal najevo, že to, jakým způsobem se Rusko, respektive Lavrov v poslední době
diplomatické hry nějakým způsobem se chovají, že to z jejich pohledu znamená, že Moskva není. Partner, se kterým by se
jednat dalo. Já se obávám, že to je něco, co se teď v Indonésii na těch jednáních asi nezmění.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Budeme ještě k Číně. Já ta už dá najevo, že na platformě dvacítky chce prohloubit ta rozšířit spolupráci s Ruskem. Jak
konkrétně by to rozšíření mělo podle čínských představ vypadat?

mluvčí 
Já jsem se Koukal vlastně na web čínského ministerstva zahraničních věcí při já, protože jsem nic konkrétního v tomto ohledu
náš.

Host, protože podle mého názoru za tím je Kingu, tak moc silná touha, ale k realita je potom zatím ne zcela uspokojivá zejména
ruského pohledu.

mluvčí 
A snaží se Čína, aby Rusko osa dostalo do pozice ekonomicky závislá na Pekingu?

mluvčí 
Tak nepochybně by to Číně vyhovovalo, protože není žádné tajemství, že Rusko dlouhodobě v tom Rusko čínském vztahu
vlastně tahá, jak se říká za kratší konec provazu. Faktem je, že podle informací ruských odborníků vzhledem k tomu, že vlastní
sankce už jsou nějakou dobu nebo západní sankce, bych byl přesný. Už jsou nějakou dobu platnosti a začíná to být jaksi vidět
jejich dopady na ruskou ekonomiku, tak Rusko se snaží vlastně velmi rychlé zvýšit své svou přítomnost hospodářskou fázi, ale
Rusové tam narážejí na jaksi limity, o kterých se ruští odborníci varovali už dlouhou dobu. Například pokud jde o jejich
schopnost exportovat více surovin, tak se ukazuje, že chybí infrastruktura tzn. Rusko krátkodobě není schopné zásadním
způsobem zvýšit svou přítomnost na čínském, natož pak třeba indickém trhu. A tohle to všechno je vlastně něco, o čem se
samozřejmě ví, bylo by zvláštní, kdyby se toho Peking nepokusil vlastně využít ve svůj prospěch.

mluvčí 
Michael Romancov moc děkuju.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Poprvé v novém složení zasedala bankovní rada České národní banky. Post guvernéra převzal po Jiřím Rusnokovi od 1.
července Aleš Michl. Prezident Miloš Zeman jmenoval v červnu taky 3 nové členy bankovní rady. Viceguvernér Coe zastala
dřívější předsedkyně národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Další 2 křesla obsadili Karina Kubelková a Jan Frait.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Dnešní jednání bankovní rady se nesl především v tom duchu, že bylo první ne, tedy, že by bylo seznamovací, protože jak noví
členové, tak ti původní členové se velmi dobře znají už předchozího působení. A řada těch nových členů už dříve třeba
bankovní radě působila, nicméně bylo potřeba si třeba rozdělit role tak, jak budou v následujících letech fungovat. Především
to bylo o tom, jak noví radní a nejenom noví radní, ale vůbec radní si rozdělí kompetence za jednotlivé sekce. Velká otázka
byla třeba nad měnovou sekcí, kterou doteď vedl Marek Mora, ale tu nově přebírá více guvernérka Eva Zamrazilová, tzn.
změna na tomto postu Marek Mora bude zodpovědný za sekci mezinárodních vztahů z těch nových radních tzn. Karina
Kubelková, tak ta dostala za úkol dohlížet na sekci finanční stability a poslední noví radní. Tzn. Jan Frait, tak ten bude dohlížet
na sekci finančního obchodů a celkově obchodů jako takových tzn. máme nově rozložené karty. Nicméně stále platí to, že sice
jednotliví radní jsou, řekněme, zodpovědní za tu svoji sekci, ale nemohou dělat samostatná rozhodnutí každé jejich rozhodnutí
musí být schváleno. Většinou bankovní rady tak, jak je to v České národní banky vlastně u všeho. Další schůzka měnová tzn.
ta, řekněme, nejdůležitější bude 4. srpna. Tam se budou probírat další věci, které se budou týkat třeba i navyšování
ponechání, anebo snižování úrokových sazeb.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Před 25 lety zasáhly Moravu Slezsko východní Čechy ničivé povodně. Připravily o život 60 lidí. Způsobily materiální škody
téměř za 63 miliard korun. Jedním ze symbolů léta roku 1997 se stal zhruba dvoutisícová obec Troubky. Zemřelo v ní 9 lidí a
spadlo nebo bylo později určeno k demolici víc než 300 domů. Drtivá většina z nich byla z nepálených cihel.

mluvčí 
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Úplně klasicky ty cihly se vždycky vyráběli, jak ty pálené, tak ty nepálené hlíny, která se v místě kopala. Proto také ty cihly mají
každá jinou barvu jiné složení, protože ložisko od ložiska má ta surovina z jiné složení. A upláceli těsto a nechali ho třeba rok
ležet na místě, aby na něj působily povětrnostní vlivy. A vlastně jsou stát taková jílovitá kompaktní hmota, no a potom varovaly
do forem a na cihly. Ty se potom sušily až třeba půl roku. A jak vidíte, tak ten materiál je velice nutný kompaktní a může
dosahovat pevnosti až 5 MPa tlaku, což je poměrně slušná pevnost, stavební materiál.

Eliška KOLOMAZNÍKOVÁ, redaktorka 
Nepálené cihly se používaly ještě v devatenáctém dvacátém století. Proč, jaké mají vlastnosti, v čem to bylo výhodné?

mluvčí 
Protože to bylo velice levné, nebylo potřeba žádných odborníků stačil jenom pracovití lidé, aby prostě tu hlínu zpracovali. A
sluníčku potom udělalo své. A takže levný materiál dostupný nemusel nikam daleko nic vozit. A také velice odolný trvanlivý
materiál v těch oblastech, kde teda ty stavby stojí dodnes, jako je Egypt, jako je nějaká ta Asie, kde moc neprší.

mluvčí 
Jak ty nepálené cihly reagují s vodou.

mluvčí 
Ten materiál ve styku s vodou bobtná. Nevadí mu nějaká krátkodobé vystavení vlhkosti, ale právě v případě těch povodní, kdy
došlo vlastně k enormnímu zavlečení těch materiálů, tak v podstatě to vedlo úplně k destrukci té nosné funkce toho materiál.

mluvčí 
Jak rychle to bobtnání těch cihel je pod vodou, jak je rychle, když jsou úplně zjednoduším, se můžou.

mluvčí 
Typické přinesl spoušť, uvádí za 2-3 hodiny v kontaktu s vlhkostí, že ta cihla samotná rapidně koupit ztrácí své mechanický
vlastnosti. Ten problém speciálně v těch Troubkách nebo v těch budovách, který vlastně nepřežily ty povodně nebyl pouze v
tom samotným materiálu. Ty další vlivech, který vlastně spolu působili zásadní asi bylo to, že ty budovy byly postaveny v tom
materiálu, který měl menší únosnost. Manželka zmiňoval 5 MPa, běžně to bylo třeba 03 2 MPa, což je v porovnání třeba s
pálenými cihlami výrazně menší statě desetinásobně méně. A po tom to byla vlastně samotná štíhlost těch konstrukčních
prvků, které byly z těch cihel postavené. Dalším problémem byla bylo skutečnost, že tam chyběla úplně ta horizontální
hydroizolace tzn. že vlastně ta vlhkost, jak se posouvala hranice vlhkosti, taky nic nebránilo a přímo vlastně vstupovala do toho
zdiva. A po tom asi to byl asi zásadní parametrů toho zborcení těch staveb bylo, že se podmáčel to pod základní. A v kombinaci
s tím bobtnání té konstrukce to vedlo vlastně až vlastně pokles stavby v kolenou, kde vlastně ta stavba jakoby celá jakoby
ujede dopředu. Vlastně to, co je nahoře postavené se zhroutí.

mluvčí 
Jak ve srovnání s cihlami nepálených mi reagují na vodu. Ty pálené tady máme některé vzorky, můžeme si to vysvětlit.

mluvčí 
Když se podíváme takhle na řez cihlou pálenou, tak je tam jasně vidět jiná struktura té hmoty. A tadyhle u těch pálených Zlín
tam v podstatě vystavujeme ten materiál teplotám nad 900 °C a tam dochází k procesu, kterému říkáme sledování. A tzn. že ty
pevné částečky se na povrchu začnou jako roztéká roztávat a ta hmota se spojí dohromady. A kromě toho tam ještě dochází ke
vzniku. Já takového lepivé ho tmelu vlastně říkáme já, že se to spojí nějakou skelnou fázi. A tahle skelná fáze spolu s tím, jestli
nutím dodává těm výrobkům, pevnost, odolnost trvanlivost.

mluvčí 
Tady jsme jednu pálenou břehu namočili, co se tam teď děje?

mluvčí 
Tak je to takový klasický slušně experiment. Dáme vlastně materiál do kontaktu se zdrojem vlhkosti. A v čase vidíme, jak
vlastně nám postupuje. Ta fronta toho zavlečení, takže v podstatě na základě tohohle experimentu my jsme byli schopní určit
koeficient. Já jsem absolutní koeficient třeba pro vodu, který nám vlastně říká, jak rychle a do jaké míry ten materiál je schopen
vést vodu, takže na základě třeba tohohle experimentu bysme byli schopni odhadnout, jak rychle dojde k zavlečení té
konstrukce.

mluvčí 
Potom zavlečení dojde k nějakým změnám vlastností toho materiálu klíčových.

mluvčí 
Jakmile materiál obsahuje vodu, tak se velice razantně mění všechny jeho vlastnosti, které sledujeme, ať už jsou to pevnosti, ať
už je to tepelná vodivost. Voda může rozpouštět nějaké složky toho materiálu. A co je problematické, tak v realitě samozřejmě
ta voda není čistá, jako my jsme se tady daly čistou vodu. Ale obsahuje celou řadu rozpuštěných látek organických
anorganických. A ty, pokud se dostanou do toho stavebního materiálu, tak tam začnou reagovat a začne se nám tam tvoří
třeba sůl a anebo se právě začne ten materiál rozpouštět.

Eliška KOLOMAZNÍKOVÁ, redaktorka 
V létě roku 1997 voda nezaplavila jenom vesnice malé obce, ale taky města a tam se setkala s dalším hodně užívaným
materiálem betonem. Jak ten reaguje s vodou.

mluvčí 
Výhodou betonu je, že vlastně většinou vyrobena bázi portlandského cementu, což je hydraulické pojivo, který vlastně schopný
vlastně odolává vlhkosti. Betony jsou schopný vlastně tvrdnout pod vodou problémem vody betonů. Je je vlastně spojen hlavně
v mrazu zdobností betonu tzn. když budu mít nějaký beton, který bude relativně hodně porézní, nějaké nižší pevnostní třídy, tak
může dojít vlastně k tomu, že potom, když je nasycen. Třeba právě při těch povodních může, protože ještě nevím, vyschnou
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dostatečně, tak může dojít potom v zimním období vlastně ke zmrznutí té vody v těch plodech vlastně k narušení té celistvosti.

Eliška KOLOMAZNÍKOVÁ, redaktorka 
Od betonu se vrátím zpátky, ne pálením cihlám, kterými jsme začali a o kterých se hojně diskutovalo nejen po povodních v roce
1997. Jak je to s nimi dnes používají se ještě.

mluvčí 
Dneska je trend tady ty materiály přírodní zase používat znovu, protože jsou to materiály recyklovatelné, jsou to materiály
ekologické a do konce zastánci uvádějí, že jsou i proti alergenní, že se nic z nich vlastně neuvolňuje nic do toho vnitřního
prostředí, co by mohlo nějaké alergie vlastně zapříčinit. A abychom ale tedy zvýšily v pevnost odolnost a abychom vyhověli
předpisům, které jsou dané pro nosné stavební konstrukce, tak se dneska tady ty materiály já zpevňují pomocí cementu nebo
pomocí vápna. To záleží na tom, jaké složení má ta původní hlína. Tím, že tam dnes jsme tedy částečně pojivo, které má velice
dobré já pevnostní charakteristiky, tak tím ten materiál vlastně zlepšíme. Zvýšíme tím jeho odolnost trvanlivost?

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V 18 hodin další zprávy ČT24 přeju hezký večer. Rezignace britského premiéra Borise Johnsona je podle řady představitelů
Evropské unie příležitostí zlepšit vzájemné vztahy po brexitu. Podobně se vyjádřil i irský předseda vlády Michel Martin.
Spokojenost Johnson mým odchodem vyjádřil taky několik ruských vrcholných činitelů, a to hlavně o jeho podpoře Ukrajiny. Za
jeho postoj ruské invazi Johnson je naopak telefonním rozhovoru poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Česko by mělo brzy získat další část kapacity terminálu na zkapalněný zemní plyn v Nizozemsku. Řekl to premiér Petr Fiala.
Část získala už v červnu. Tyto kapacity umožní Česku snížit závislost na plynu z Ruska, a to až o třetinu. Na svém Twitteru to
uvedl ministr průmyslu obchodu zatýkala o jejich získání jednal šéf rezortu spolu se skupinou účastní s nizozemským
velvyslancem od dubna.

Výrobce automobilů Volkswagen chce s partnery investovat víc než 20 miliard eura do podnikání s automobilovými bateriemi.
Plánuje tak vytvořit 20 000 pracovních míst a do roku 2030 dosáhnout ročního prodeje na 20 miliard eura. Firma tím chce
zaujmout vedoucí postavení na rostoucím trhu. Společnost uvedla před dnešním slavnostním položení základního kamene své
první evropské továrny na baterie v německém SA kytaru. Informovala agentura Reuters.

mluvčí 
Kandidátem hnutí ANO na pražského primátora bude poslat.

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění URL
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Komu je patnáct, smí se nejenom líbat (se vším, co k tomu patří), ale může taky na brigádu. Dovršených patnáct let ale není
jediná podmínka, druhou je ukončení povinné školní docházky. Výjimku mají umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti –
ty nejsou zapovězené ani žákům základních škol.

Pracovní doba člověka, kterému ještě nebylo osmnáct, nesmí být delší než osm hodin denně (čtyřicet hodin týdně). Noční práci
a přesčasy mají nezletilí zakázané. Odměna nemůže klesnout pod hranici minimální mzdy , která v roce 2022 dělá 96 korun a
40 haléřů za hodinu (16 200 korun měsíčně). 
Nejčastější formou studentské brigády je práce na dohodu o provedení práce (DPP), případně dohodu o pracovní činnosti
(DPČ). Pro firmy, které si brigádníky sjednávají, jsou proti klasickému pracovnímu poměru výhodnější hlavně díky své
pružnosti, především snadné a rychlé výpovědi . Pracovníci zase můžou ocenit třeba úlevy na povinných odvodech. 
Odvody z práce na DPP a DPČ 
Výdělek z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podléhá odvodům na zdravotní pojištění (4,5 procenta z
hrubého výdělku) a sociální pojištění (6,5 procenta z hrubého výdělku), podobně jako mzda nebo plat v zaměstnání . Oproti
klasickému zaměstnaneckému poměru je tu ale jedna podstatná úleva: když si na DPP nebo DPČ měsíčně nevyděláte moc,
sociální a zdravotní pojištění z výdělku neplatíte ani vy, ani zaměstnavatel. 
Konkrétně: pokud váš příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun měsíčně, neodvádí se z něj
zdravotní ani sociální pojištění. Jestliže máte DPP podepsanou s několika zaměstnavateli současně, posuzuje se hranice deseti
tisíc u každého samostatně. Jestliže máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených více DPP, platí limit deseti tisíc pro součet
měsíčních výdělků z těchto dohod – pokud bude vyšší, odvádí se z celé sumy sociální pojištění (včetně nemocenského
pojištění) i zdravotní pojištění. 
U brigády na DPČ je rozhodující hranice 3500 korun. Zdravotní pojištění a sociální pojištění se odvádějí z měsíčního výdělku
od 3500 korun výš. Když si v rámci DPČ u jednoho zaměstnavatele vyděláte míň než 3500 za měsíc, pojistné z výdělku
neplatíte. Pokud jste s jedním zaměstnavatelem uzavřeli několik DPČ, vztahuje se zmíněný limit na jejich součet – jakmile ho
dosáhnete, sociální i zdravotní pojištění musíte platit ze všech těchto dohod. Když pracujete na DPČ u víc zaměstnavatelů, týká
se strop každého zvlášť. 
Pozor na to, že zatímco u zdravotního pojištění rozhoduje skutečně dosažený výdělek, v případě sociálního pojištění je
podstatná také částka uvedená v dohodě o pracovní činnosti: jestliže máte v dohodě sjednanou měsíční odměnu 3500 korun
(nebo víc), ale reálný výdělek bude v daném měsíci z nějakého důvodu nižší, sociální pojištění tak jako tak odvést musíte. 
Pokud vám podle popsaných pravidel vznikne povinnost odvádět z příjmu v rámci DPP nebo DPČ zdravotní pojištění, zbývá
ještě jedna výhoda: pojistné na zdravotní pojištění se bude počítat opravdu jen z vašeho výdělku, nemusíte ho doplácet do
stanované minimální výše, protože za studenty platí zdravotní pojištění i stát. 
Daň z příjmů se z výdělků z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti vypočítává vždycky. Jak ale podrobněji
vysvětlíme níž, daňové slevy dokážou výslednou daň hodně srazit, nebo dokonce vynulovat. 
DPP a daň z příjmů 
Když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun, máte na
výběr ze dvou variant danění. 
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Jestliže u zaměstnavatele podepíšete růžový formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů, strhne z vaší odměny
patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a odečte daňové slevy, na které máte nárok. Určitě základní daňovou slevu na
poplatníka, která dosahuje 30 840 Kč za rok (2570 Kč měsíčně), a také daňovou slevu pro studenta, která dělá 4020 Kč ročně,
tedy 335 Kč za měsíc (naposledy je možné studentskou slevu uplatnit za měsíc, ve kterém jste dosáhli věku 26 let; potřebovat
budete potvrzení o studiu). 
Prohlášení poplatníka můžete v každém měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Ten, u něhož prohlášení
nepodepíšete, z vašeho příjmu (do deseti tisíc) strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný
daňový základ, po odečtení srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale dobrovolně zahrnout do daňového
přiznání – když v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy, získáte tak sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už
zdaněných srážkovou daní umožní víc využít daňové slevy (i nezdanitelné části základu daně 
Pokud jste vydělávali jen část roku, typicky právě na letní brigádě, skutečně se vyplatí daňové přiznání podat, i když nemusíte.
Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840
korun – tedy v plné roční výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestliže jste slevu na
poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jenom poměrná část), finanční úřad vám vyplatí vratku
daně 
U daňové slevy pro studenty rozhoduje počet měsíců v roce, kdy jste studovali. Pokud jste například byli studenty jen první
půlrok, následně studium ukončili a až poté nastoupili na brigádu nebo do práce, v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání
můžete uplatnit poměrnou slevu na studenta za prvních šest měsíců roku. Jestli jste vydělávali jen část roku, ale podmínku
studia jste splňovali po celý rok, můžete uplatnit slevu na studenta v plné výši 4020 korun. 
Po konci roku požádáte zaměstnavatele o potvrzení o příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání. Když jste v průběhu daného
roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele nebo u několika zaměstnavatelů postupně (přesněji: v žádném měsíci se nestalo,
že byste měli příjmy zdaněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů současně) , můžete svého posledního
zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získáte, aniž byste přiznání museli podávat sami. 
Pozor: Zaměstnavatel nemůže do vašeho ročního zúčtování zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní – to můžete udělat pouze
sami v daňovém přiznání. Výjimkou je situace, kdy u zaměstnavatele dodatečně (nejpozději do 15. února následujícího roku)
podepíšete Prohlášení poplatníka daně z příjmů – což je samozřejmě možné jen v případě, že jste tiskopis současně
nepodepsali jinému zaměstnavateli. Pak může zaměstnavatel zahrnout do ročního zúčtování příjmy zdaněné srážkovou daní,
které jste měli u něj, ne ale příjmy zdaněné srážkovou daní od jiných zaměstnavatelů – to můžete znovu udělat pouze sami v
daňovém přiznání. 
Když je měsíční odměna z DPP (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než deset tisíc korun, sráží zaměstnavatel
patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vždycky. Když u zaměstnavatele podepíšete zmíněné Prohlášení , zohlední při
výpočtu daně slevy, na které máte nárok. Pravidla čerpání daňových slev (i jejich dodatečného „dočerpání“ po konci roku) jsou
stejná, jako popisujeme u odměn do deseti tisíc korun. 
DPČ a daň z příjmů 
Když u zaměstnavatele nepodepíšete Prohlášení k dani , odvede v případě DPČ patnáctiprocentní srážkovou daň z měsíční
odměny do 3500 korun. Příjem z DPČ je potom samostatným daňovým základem, po odečtení srážkové daně už ho není nutné
nikde hlásit ani kvůli němu podávat daňové přiznání. 
Můžete ale tento příjem zanést do daňového přiznání dobrovolně: pokud v daném roce máte v součtu jen malé příjmy, obdržíte
sraženou daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní dovolí líp vytěžit daňové slevy (i nezdanitelné části základu
daně) – stejně jako jsme to vysvětlili u DPP. 
Pozor zase na to, že zaměstnavatel do vašeho ročního zúčtování nemůže zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní. Kdo chce
této výhody využít, musí daňové přiznání podat sám – pravidlo je stejné jako u DPP. 
Když u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení k dani , zdaní se odměna z DPČ, která nepřesáhla 3500 korun za měsíc,
patnáctiprocentní zálohovou daní. A totéž se děje se všemi odměnami nad 3500 korun. Výdělek se daní jako v běžném
pracovním poměru: zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů, a pokud u něj v daném měsíci podepíšete
prohlášení k dani, odečte daňové slevy, na které máte nárok. 
Po konci roku zaměstnavatelé na požádání vydávají potvrzení o příjmech, abyste výdělky mohli zanést do daňového přiznání.
Jestli jste v některém měsíci měli příjmy zdaněné zálohovou daní od dvou zaměstnavatelů zároveň, podáváte daňové přiznání
povinně sami; příjem zdaněný srážkovou daní povinnost podávat přiznání nezakládá. 
Jestliže jste v žádném měsíci výdělky daněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů současně neměli, můžete
posledního zaměstnavatele požádat, aby zúčtování daně vyřídil za vás. Pokud tedy nemusíte (nebo nechcete) sami podat
daňové přiznání z jiného důvodu. 
Student a zaměstnání 
Nebývá to tak časté jako práce „na dohodu“, ale i jako student se samozřejmě můžete nechat zaměstnat. Ohledně odvodů
zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů pak pro vás platí totéž jako pro každého člověka v zaměstnaneckém
poměru – jen máte k dobru daňovou slevu pro studenty. O pravidlech odvodů v zaměstnání píšeme u kalkulačky Výpočet čisté
mzdy 
Petra Dlouhá 
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  UK , během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku
2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora. 
Sdílejte článek, než ho smažem 
Vytisknout 
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Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.

osoba 
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Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a píseň Running Up That Hill z roku 1985. Důvod? Americký seriál
Stranger Things. Je to nostalgie, retro, nebo obojí? Zamýšlí se Miloš Hroch, hudební publicista serveru Alarm, který zároveň
působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dnes je čtvrtek 7. července.

Ahoj Miloši. Díky, že si přišel.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Ahoj díky, za pozvání.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Na streamovací platformě Netflix je od července ke zhlédnutí už kompletní čtvrtá řada mimořádně populárního seriálu Strange
Things. Taky jsem mu propadl. Je to takové sci-fi, mysteriózní. Vypadá to trošku jako pro děti, ale chytnou se i dospělí. Strašně
mě to baví. No a co se nestalo - tento seriál katapultoval do veřejného povědomí a na čela hudebních žebříčků, minimálně tedy
v Evropě, ve Spojených státech tuto skladbu..Kate Bush, Running up that hill z roku 1985.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Tato písnička je o snaze najít nějaké porozumění mezi mužem a ženou, partnerské porozumění. Je to schované do takových
metafor.

Podle mě ta písnička je plná optimismu, vlastně i trošku euforie. A určitě z dnešního pohledu to nabízí spoustu různých
způsobů čtení, protože ona tam zpívá: chtěla bych být v tom těle svého partnera, muž, kdyby mohla být žena v těle muže
atd..Takže dá se to podle mě vnímat různými způsoby, ale to, jak to zamýšlela, je to partnerské porozumění.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ta nejzásadnější otázka je, už jsem to zmiňoval, ta píseň je z roku 1985, tak jak je možné, že seriál, ve kterém zazní ta skladba,
ji vyhoupne do čela hitparád po těch 37 letech?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Ta odpověď na to je složitější, docela dává smysl, že bratři Dufferovi, režiséři a tvůrci této série Stranger Tjings ji použili,
protože čtvrtá série se odehrává v roce 1985, to znamená, že se asi zpětně podívali do těch hitparád, co fungovalo, a vybrali si
tuto písničku. Takže ono to dává smysl, protože se chtějí držet nějakým způsobem nebo být věrní tomu, co se dělo v polovině
80. let nebo jednoduše v tom roce, kdy se to odehrává. To, že ta písnička vystřelila na čela hitparád, na přední příčky, na
jedničku ve Velké Británii, ve spoustě dalších zemí.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ve Velké Británii dokonce přeskočila novinku Harryho Stylese.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Je to tak, a spoustu těch největších popových hvězd současnosti. Ale oni těch starých písniček tam používají celou řadu, třeba
Psycho killer od Talking Heads a u toho se to nestalo. Ta teorie je spíš ta, že tomu nějakým způsobem pomohly sociální sítě,
především TikTok. Písnička trendovala na TikToku dávno předtím, než čtvrtá řada měla premiéru, takže Kate Bush je velkým
trendem na TikToku. Od roku 2020 dokonce existuje hashtag KateBushToktery, který má 40 milionů zhlédnutí. Takže oni už
předtím věděli, že ta písnička nějakým způsobem žije vlastním životem a že to funguje. Možná to spustil cover Running Up That
Hill od popové zpěvačky Meg Myers v roce 2019. Těch spouštěčů je celá řada nebo teorií, ale pravděpodobně to bude spíš
synergie tady tohoto všeho.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Já jsem si původně myslel, že Running Up That Hill od kapely Placebo, než jsem se teda podíval na Stranger Things, což byste
mě asi jako hudební publicista teď opravil, že to je docela ostuda. Ale tak ona vešla Kate Bush do povědomí spousty lidí, kteří
o ní třeba neměli ani tušení právě díky Stranger Things.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Určitě, já bych řekl, že vlastně Kate Bush nikdy neodešla, protože mám pocit, že k těm deskám, které nahrávala v 70., 80., 90.
letech, je pořád důvod, proč se k nim vracet. V mnoha ohledech předběhla svoji dobu, většinu těch věcí si dělala sama. Byla to
silná autorka, první popová zpěvačka a autorka, která se dostala na špičku britské hitparády koncem 70. let.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A taky si možná říkám, že tomu tvůrci mohli pomoct tím, že Running Up That Hill není jenom součást soundtracku seriálu, té
nové čtvrté série, ale ona tam ta píseň má určitou i dějovou roli.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Je to tak. Možná můžeme trošku nastínit příběh Stranger Things. Odehrává se to v jednom americkém městečku Hawkins, kde
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se otevírá nějaká jiná paralelní dimenze. Mluví se o tom jako o světu naruby, The world upside down. Ve čtvrté sérii se objeví
takový necromancer, černokněžník, démon Vecna, který vysává z lidí duše...A právě jedna z hlavních hrdinek seriálu se ocitne
v tom světě naruby. Je v takovém limbu v reálném světě. No a její kamarádi jí nasadí na uši sluchátka a pustí Kate Bush
Running Up That Hill. Píseň je tam prezentována jako něco, co je bytostně lidského, co je spojené s reálným světem a ono jí to
vytáhne do toho reálného světa. Zároveň je tam spousta záběrů, kdy v těch předchozích dílech chodí po chodbách střední
školy a poslouchá Kate Bush, je to prostě její oblíbená písnička.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Archetypální střet dobra se zlem, kde tím můstkem mezi těma dvěma světy, které mezi sebou nějakým způsobem soupeří, je
právě tato skladba.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
A možná je dobré taky připomenout, že i v předchozích sériích se objevily písničky, které toto zprostředkovávaly, tu komunikaci
mezi reálným skutečným světem a tou dimenzí světa naruby. Byly to třeba The Clash Should I Stay or Should I Go, písnička,
která se objevila, tuším ve druhé sérii.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A ve třetí to byla Never Ending Story.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
To tak je to tak. /ukázka/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ta píseň měla trochu jinou dějovou roli a šlo o cover.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Vlastně vždycky to je nějaká písnička, která byla velká v tom daném roce. Takže Should I Stay or Should I Go z desky The
Clash, Combat rock z roku 1982, potom Never Ending Story 1984.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Miloši, kde se bere tahle ta naše a tvůrců filmových obliba v nostalgii, v retru?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Tento moment, že se vrátí nějaká písnička do hitparád díky filmu, seriálu, známe už z historie. Třeba například v 90. letech
seriál Waynův svět vrátil Bohemian Rhapsody od Queen na špičku hitparád a vlastně to poskočilo ještě třeba o sedm příček
výš než v roce, kdy Bohemian Rhapsody vyšla. A ten seriál Waynův svět se vysílal v 90. letech. Batman vrátil nebo v podstatě
dostal do stovky Billboardu, což je americká hitparáda, Seala a jeho písničku, protože se objevila v Batman Forever tuším v
polovině 90. let. Takže těch příkladů je samozřejmě víc, nicméně ta nostalgie se ukazuje jako nějaká platná mince v
současnosti. Sází na to tvůrci seriálů, sází na to hudební tvůrci a nějaká nostalgie po těch 80. letech je opravdu silná. Dá se to
vysvětlit určitě na individuální úrovni, že nostalgie je hodně subjektivní, vzpomínáme na formativní léta, na svoje teenage léta.
Jsou to spouštěče, které fungují na subjektivní, individuální úrovni a zároveň tam je nějaká kolektivní nostalgie o kultuře
určitých dekád. Může to být sdílené generačně, kulturně, možná i lokálně, geograficky atd.. Na té hudební scéně se mluví třeba
o éře retrománie, která je spojovaná především s nultými lety, kdy najednou se zpřístupnila celá hudební, filmová, kulturní
historie na pár kliků díky rozvoji digitálních úložišť..

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
MP3..

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Přesně tak, později streamovacích platforem atd. Takže ono to nějakým způsobem zpřístupnilo tu historii a teorie tady od
hudebního publicisty Simona Reynoldse je v podstatě trochu pesimistická, že nám to zavřelo nějakou budoucnost, že se ta
kultura přestala vyvíjet a začala se pouze ohlížet zpětně.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Cyklit.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Je to tak, že najednou to byly nekonečné série reedicí starých desek, coverů, remixů a tak dál. A že se to v podstatě zacyklilo.
Myslím si, že tato teorie hodně odpovídala těm nultým letům, podle mě se ta kultura pořád posouvá někam dál, pořád vzniká
nová hudba, nové žánry atd.. Nicméně nostalgie je pořád hodně silná. Pořád hodně silná. Ono nám to na druhou stranu taky
dovolilo tu historii o něco lépe prozkoumat, takže bych řekl, že to nemělo jen negativní efekt v tom, že jsme se začali jenom
ohlížet, ale začali jsme se snažit i tu historii lépe pochopit. Najednou se teďka dozvídáme o jedinečné desce od Kate Bush
Hounds of Love, ze které pochází právě Running Up That Hill, a to jenom dobře.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
To znamená, že po 30, 40 letech můžeme díky filmům, seriálům apod. objevit i nějaké, neříkám třeba nové autory, ale nové
skladby, nové desky, právě od interpretů z 80. let.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Určitě.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A proč zrovna 80. léta?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
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Moje teorie je taková, že ta 80. léta byla jednoduše definovatelná, že můžeme jednoduše říct, jaká je estetika 80. let?
Pravděpodobně je to syntezátorová hudba, protože v té době se najednou zpřístupnily technologie, ať je to třeba Roland TR-
08

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Co to je?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
To je takový hodně využívaný syntezátor, který uslyšíte asi pravděpodobně na deskách od PetShop Boys, na soundtracku od
Johna Carpentera jako mistra hororu, který vytvářel takové béčkové, hodně specificky esteticky laděné horory, ke kterým se
dělal i sám soundtracky. Spojnice mezi Johnem Carpenterem a Stranger Thing je hodně silná.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Co z toho mají nebo má generace Z a mileniálové a lidi, kteří to třeba už úplně nepamatuji, ale baví je to taky? Jak si k tomuto
našli cestu?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Co z toho mají, tak jako možná to je nějaká forma mediální turistiky nebo nějaké mediální archeologie. Zároveň evidentně se dá
říct, že tato současná generace Z se k těm 80. letům, konkrétně, když se bavíme o Kate Bush, se k tomu vztahuje spíš emočně,
že v tom je nějaká naděje, že v tom je nějaký optimismus, euforie a možná to v té současné pop kultuře a současné atmosféře
společenské, kdy je to jedna nekončící krize - pandemie, válka. Možná to v té současné popkultuře trošku chybí, a právě proto
se na to můžou napojit.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A ukazuje to tedy nadčasovost motivů hudby obecně asi.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Asi určitě. Vlastně 80. léta, když se podíváme zpětně, nejsou z hlediska společenského klimatu a nálady úplně veselé období.
Studená válka, je to doba, která mladé generaci nenabízí moc sociálních jistot a budoucnost. Takže v něčem je to paradoxní, v
něčem se můžeme třeba, když to řeknu hodně zkratkovitě, a je to napadnutelné tvrzení, na ty „osmdesátky“ třeba taky napojit
tím, co se děje v současnosti.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Znáte seriál The Umbrella Academy?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Neznám.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Když jsme tady celou dobu mluvili o Stranger Things, tak já ještě přidám jeden svůj vlastní postřeh z tohoto seriálu, protože ten
také využívá fenoménu vracení starší hudby v nových aranžmá, v nové podobě, v novém seriálu. To je taky super hrdinský
seriál, který využívá soundtrack plný skladeb nejenom z „osmdesátek“. Byl to původně komiks, který dal dohromady lídr dnes
tedy známé kapely My Chemical Romance, o to větší to propojení s hudbou tam je. A já si tak říkám, jestli ve výsledku nejde o
jakýsi příklad transmediálního vyprávění. Je tu komiks, je tu seriál, je tu to propojení s hudbou.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
Jako příklad transmediálního vyprávění, to je v podstatě strategie velkých mediálních společností současnosti, že to není nikdy
jenom seriál nebo film, ale zároveň je na to navázaná celá řada dalších mediálních produktů od komiksů, po figurky, hračky,
videohry, soundtracky atd. Transmedialita a její podstata spočívá v tom, že se ten příběh stále rozvíjí napříč všemi platformami,
že se dovypráví nebo každá z těch platforem dává nějakou jinou skládačku příběhu. Takže si myslím, že dobrým příkladem je
jedna z největších mediálních frančíz všech dob - Star Wars asi pravděpodobně...

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Miloši, jakédalší retro máme očekávat? Hudba z jaké epochy dějinné se zase vrátí do módy? Když jsme tady se bavili o 80.
letech, nejenom, tak za chvíli to bude opět mánie Beatles třeba? „Šedesátky“?

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
To už asi nějaký míry je možná, mánie Beatles jako nikdy jako neodešla. Dá se očekávat, že se bude čerpat z těch dalších
dekád. 90. léta. Mě napadne teď seriál Yellow Jackets, který měl premiéru, tuším, letos na platformě Showtime. Je to seriál o
dívčím fotbalovém týmu, který ztroskotá někde v lesích Ontaria a snaží se přežít v lesích. A je to tam dobarvené hudbou jako
Nirvana, Smashing Pumpkins, Dinosaur Junior, moje oblíbená kapela.

Takže myslím si, že se dá očekávat, že se bude čerpat z těch dalších dekád. Zároveň nějaký revival cyber punku, což je věc
spojená výrazně s pozdními 80. a především 90. lety, tak to tu je také pořád, akorát ten cyberpunk je výrazně pesimistická vize
budoucnosti a nevím, jestli v té současné náladě to má své místo, kdy je pesimistické všechno okolo. Asi se pravděpodobně
budeme teď snažit nějak revidovat nultá léta, což mi trošku zní, že The Umbrella Academy by do toho mohlo spadat, protože My
Chemical Romance je také kapela, která je hodně spojená s vlnou nultých let. Děje se to už do nějaké míry taky, nějaká
estetika. Indies, mluví se o tom, o takových indie kytarových kapel nultých let, takže to se také pořád vrací. Ale vlastně to
recyklování těch dekád jde vždycky v určitých cyklech. Až se cyklus takto protočí, tak se zase vrátíme asi k 50., 60. letům a tak
dál.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tak mockrát díky Miloši, že jsme tohle všechno mohli rozebrat.

Miloš HROCH, hudební publicista serveru Alarm, FSV  UK  
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Taky díky.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
V tomto podcastu byly použité ukázky z písní: Running Up That Hill od Kate Bush z roku 1985 a Love & Anger z roku 1990,
Dále Kiss from a Rose od Seala z roku 1994, Always on My Mind od Pet Shop Boys z roku 1987, Také jsme hráli úryvek ze
soundtracku k horroru Fog z roku 1980 od Johna Carpentera, Dále krátké pasáže ze seriálu Stranger Things, Ukázku z písně I
Think Were Alone Now od Tiffany z roku 1987 A Feel the Pain od kapely Dinosaur Jr. z roku 1994. Tohle už je všechno z
Vinohradské 12. Dnes na hudební a seriálové téma, které možná někteří ani nepostřehli, ale ukazuje na trendy, které jsou
nadčasové a mezi oborové. Retro, nostalgie, hudební móda, estetika a podobně. To všechno jsme probírali s Milošem
Hrochem, hudebním publicistou serveru Aalarm, který zároveň působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Naše
další epizody najdete jako vždy na webu irozhlas.cz, v aplikaci můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích.
Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv. Na slyšenou zítra.

Rusko spoléhá, že se s ním nikdo do konfliktu nepustí kvůli jaderným zbraním, míní politický geograf URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Martina Mašková, Karolína Němcová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022
23:31 , Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko ,
GRP: 1,59
Premiér Petr Fiala v Evropském parlamentu uvedl, že Rusko kromě konvenční války vede i válku hybridní. Úmyslně prý
cílenými útoky na infrastrukturu vyvolává potravinovou krizi. „Rusko bude pravděpodobně říkat, že za to nemůže a že si za to
mohou Ukrajinci tím, že si zaminovali přístavy,“ míní politický geograf Jan Kofroň z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

Ruský exprezident Dmitrij Medveděv nedávno pronesl, že snaha trestat jadernou velmoc ohrožuje existenci lidstva. „Připomíná
tím, že Rusové mají jeden ze dvou největších jaderných arzenálů, a říká, že pokus o výraznější zásah do války by Rusko
vnímalo jako existenční hrozbu,“ vysvětluje Kofroň.

„To samozřejmě můžeme akceptovat, nebo nemusíme. Minimálně tím ale znovu připomíná, že Rusko hraje na to, že se s ním
žádná z dalších mocností nepustí přímo do konfliktu právě z obavy z možné jaderné eskalace,“ dodává.

Kofroň se obává, že i přes neúspěšný plán Moskvy rychle ovládnout Ukrajinu, Rusko nevratně ovlivní poměry v okupovaných
regionech. „Minimálně v těch oblastech, kde nějaký proruský sentiment je, tak budou mít lidi, o které se jde opřít. Tam situace z
pohledu Ukrajiny bude problematická.“

„Trochu jiná situace bude třeba v oblasti Záporoží, Melitopolu, Tokmaku nebo Chersonu. Tam je zjevné, že těch skutečně
prorusky smýšlejících není tolik, a je vidět, že tam dodnes jsou třeba i partyzánské aktivity a podobně. To znamená, že tam
bude ruské působení mnohem obtížnější.“

Kofroň však upozorňuje na fakt, že čím déle bude trvat, tím větší část místních obyvatel si bude muset vybrat, zda chtějí
nějakým způsobem koexistovat v rámci nového ruského uspořádání, byť jen dočasného, nebo jestli mu budou nadále
odporovat.

„Pokud se budou stavět na odpor, tak budou mít problém, že Rusové jim pravděpodobně nebudou dávat potraviny, budou mít
menší šanci najít práci, případně nějakou pomoc. A to jsou všechno věci, které okupační správa může využít, aby
incentivizovala populaci směrem k aspoň částečné spolupráci.“

Poslechněte si celé Téma dne Martiny Maškové.

Mimořádná schůze PS ke kauze ovlivňování zakázek
TV , Datum: 07.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.07.2022 23:36 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 2 638 818,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Roman FOJTA, moderátor 
Poslanci skoro 3 hodiny debatovali na mimořádné schůzi věnované korupčním podezřením kolem pražského Dopravního
podniku. Nakonec se zákonodárci nedostali ani k hlasování o programu. Zástupci opozice v projevech spojovali hnutí STAN s
organizovaným zločinem a jeho předsedu Víta Rakušana vyzývali, aby skončil ve funkci ministra vnitra. Politik to odmítl.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ 
Pokud si ještě někdo myslí, že pan Rakušan by měl zůstat ministrem vnitra, tak nevím, co k tomu dodat. Takže STAN je mafie,
která byla tak založená.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra, předseda hnutí /STAN/ 
Obžalovaný z dotačního podvodu, který tady vystupoval a pokřikoval na nás: "Nikdy neodstoupím!", tak tenhle člověk nám teď
říká, kdo má a nemá odstoupit z vlády?

Roman FOJTA, moderátor 
Pád celé vlády teď nejsilnější opoziční hnutí vyvolat nechce kvůli českému předsednictví radě Evropské unie. Šéfka
poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla, že ani nesbírá podpisy pro hlasování o nedůvěře kabinetu. Podle hnutí SPD
by ale měla podat demisi celá vláda. Koalice naopak považuje za dostatečnou reakci výměnu ministra školství Petra Gazdíka.
On sám stíhaný není, byl ale v kontaktu s obviněným podnikatelem Michalem Redlem.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Už ráno bylo zřejmé, že to zejména na první dnešní schůzi bude tvrdý souboj mezi koalicí a opozicí.
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Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/ 
Vítek Rakušan určitě má naši důvěru.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ 
Rakušan by si měl požádat o prověrku.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Vystupovali hlavně poslanci obou opozičních hnutí, na které pak reagovali zejména ti ze Starostů a nezávislých.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
S hnutím STAN přišlo do vrcholné politiky to, co zde snad nebylo ani v těch nejtemnějších 90. letech.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/ 
Je pochopitelně absurdní chtít, aby tento problém řešil například ministr vnitra a zároveň předseda hnutí STAN Vít Rakušan,
jehož partaj je hlavním aktérem této korupční megakauzy.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Předseda hnutí STAN a ministr vnitra slova zástupců opozice odmítal. Pražská kauza, při níž byl zadržen a obviněn bývalý
náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, podle ní naopak ukazuje na nezávislost policie.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra, předseda hnutí /STAN/ 
Jsme svědky skutečně té nejbrutálnější demagogie. To, že policie evidentně teď zasahovala v hnutí, jehož předsedou je ministr
vnitra, je nejlepším důkazem toho, že policie pracuje bez jakékoliv politické objednávky.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Právě Vít Rakušan byl z ministrů většinu času jediný, kdo této schůzi přihlížel.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/ 
Vůbec nic vysvětlil. On není schopen nějakým způsobem se k tomu ani postavit čelem.

Věra KOVÁŘOVÁ, místopředsedkyně sněmovny /STAN/ 
Od momentu, kdy byl policií obviněn náš bývalý člen Petr Hluboček, se zaměřujeme na to, jak toto selhání jednotlivce co
nejrychleji minimalizovat. Důkladně zkoumáme původ přijatých finančních darů, zabýváme se tímto problémem na všech
úrovních.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Jednání odpoledne přerušila přestávka, kterou si vyžádal opoziční klub hnutí ANO. Pak už ale byla naplánovaná další schůze.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
Protože jsme viděli, že ten program nebude schválen, tak jsem si vzala pauzu, abychom se poradili. A já předpokládám, že
dojde k obnovení té schůze. Já si myslím, že se mezitím dostane vláda pod velký tlak, protože ty věci se mění v čase, a že
prostě bude muset přistoupit k nějakému řešení.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Zatímco na dopolední schůzi se poslanci nedostali ani k hlasování o programu, tak na té odpolední naopak projednali hned
několik norem.

poslankyně 
Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny, předsedkyně strany /TOP 09/ 
Zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Sněmovna tak třeba odsouhlasila už v prvním čtení novelu o evidenci skutečných majitelů. Předloha reaguje na výtky Evropské
komise, podle některých zástupců opozice je ale důslednější, než vyžadují unijní orgány.

Radek VONDRÁČEK, předseda ústavně-právního výboru sněmovny /ANO/ 
Pakliže by došlo k transpozici podle doslovných požadavků směrnice, /nesrozumitelné/ Andrej Babiš by jako skutečný majitel u
společností ve svěřenském fondu vůbec evidován nebyl.

Jakub MICHÁLEK, předseda poslaneckého klubu /Piráti/ 
Pan zpravodaj v podstatě označil tento technický návrh, že to je záležitost, která byla vytvořena účelově proti jednomu
konkrétnímu člověku. Samozřejmě to tak není.

Martin ŠNAJDR, redaktor 
Novelu teď dostanou k projednání senátoři. Kdy se ale poslanci vrátí k dnešní první schůzi, která je přerušená, není jasné.
Karolína Jelínková a Martin Šnajdr, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
A nabídneme politickou debatu. Ve spojení s námi na dálku je poslankyně za SPD Karla Maříková. Dobrý večer vám přeju.

Karla MAŘÍKOVÁ, poslankyně /SPD/ 
Dobrý večer.
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Roman FOJTA, moderátor 
A spolu se mnou ve studiu jsou Tom Philipp, poslanec a místopředseda KDU-ČSL. I vám dobrý večer.

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
A také Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda hnutí ANO. I vám dobrý večer.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Já ještě předesílám, že jsme do dnešní Devadesátky zvali i zástupce hnutí STAN a TOP 09. Ti ale nabídku nevyužili. To dávám
jenom, abych ozřejmil, proč tady máme dva zástupce opozice a pouze jednoho zástupce vládní koalice. A právě s vámi, pane
Philippe, začnu. Jak už jsme slyšeli, hnutí ANO žádá rezignaci ministra vnitra, hnutí SPD dokonce celé vlády. Co si o tom
myslíte, je to namístě?

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
Je to rétorika opozice, co si o tom jiného myslet. Já si myslím, že v tuto chvíli rozhodně není žádný důvod k tomu, aby celá vláda
rezignovala. A zrovna tak si myslím, že není důvod k tomu, aby pan ministr Rakušan rezignoval. Ti politici, kteří se zapletli do té
kauzy, tak se jistě nezachovali správně. My musíme počkat, jak dopadne to vyšetřování a jestli soud je odsoudí, nicméně to, že
odstoupili ze svých funkcí, to považuji za v tuto chvíli správný krok.

Roman FOJTA, moderátor 
Nicméně panují tady obavy ze strany opozice, že by Vít Rakušan z pozice ministra vnitra mohl jakýmsi způsobem ovlivňovat
vyšetřování. Tyhle argumenty neuznáváte, nepřipadají vám relevantní?

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
Obavy máme stále z něčeho. Někdo se bojí toho, že bude pršet, někdo jiný zase, že bude sněžit. A oni se obávají toho, že bude
Vít Rakušan ovlivňovat kauzu. Já si myslím, že on jasně řekl: nic neovlivňuji. Policejní prezident to potvrdil, že žádné ovlivňování
necítí, žádné ovlivňování nebylo. A i podle mě velmi jasně naznačil, že jestliže se stane, že takhle v předvolební dobu jako je,
teďka se nám blíží podzimní volby do Senátu a do krajů, kde právě Starostové jsou velmi silní, tak když se v tuto chvíli otevře v
rezortu, kde vlastně vládne ministr za STAN, tak když se otevře tam takováhle kauza, tak je jasné, že do toho nezasahuje.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Havlíčku, vy máte ty obavy právě, že by Vít Rakušan mohl zasahovat, nicméně ty náznaky zatím nejsou. Čili proč by měl
odejít podle vás?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Tak za prvé je třeba říct, že vůbec nechápu, proč tady není zástupce STAN. Je tady pan poslanec Philipp, kterého si nesmírně
vážím, který tady musí dneska hájit zájmy mimo jiné i STAN, ale to je věc druhá. Tady se mají oni obhajovat. Co se týká na
pana vicepremiéra Rakušana, tady podle našeho názoru není co řešit v tuto chvíli. Hnutí STAN je motorem celé té mafie, která
zde působila a možná ještě působí, v naprosto nebývalém rozměru.

Roman FOJTA, moderátor 
Promiňte, můžeme mluvit v této fázi trestního řízení, kdy jsme ve fázi obvinění o jakési mafii, natožpak o nebývalém rozměru,
kdy v podstatě neznáme žádné, téměř žádné detaily k tomuto případu.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Tak neznáme detaily, ale ten rozměr, ten už tušíme, ten už vidíme, to je korupce, to je konspirace, to je kokain, to jsou orgie.
Tady je první zemřelý člověk, který byl rovněž obviněn. Tady jsou šifrované telefony. Tady se to týká nejenom ministra školství,
tady se to týká dvou bývalých ministrů spravedlnosti, jeden z nich dokonce dělal jakéhosi dealera nebo distributora šifrovaných
telefonů pro tu mafii. To je normální, /nesrozumitelné/ žijeme v normálním světě v tomhle tom. A pan Rakušan, my jsme nikdy
netvrdili, že on byl mozkem té mafie, který by to řídil, ale on je nejvyšším činitelem, nejenom v hnutí STAN, ale současně u
české policie, jakou důvěru dneska může mít jeho aktivita, jeho kroky, restrukturalizace policejní sboru nebo jmenování
klíčových lidí v policii, když ti lidé, kteří zde dělali to, co zde dělali, minimálně se domnívali to, že jsou kryti někým, kdo je na
nejvyšším postup v rámci ministerstva vnitra, i kdyby nebyl, tak ti lidé jednali tak, že tady to krytí mohli cítit, že bylo, a to je ten
důvod, proč pan ministr...

Roman FOJTA, moderátor 
Promiňte, to vypadá, jako kdybyste jim viděl do hlavy, jak se mohli asi cítit, tahle tvrzení pramení z čeho, nebo z čeho soudíte,
že si připadali krytí?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Tak jestliže hnutí STAN bylo motorem všech těchto nekalých praktik. A ti lidé...

Roman FOJTA, moderátor 
Hnutí STAN jako celek, nikoliv jednotlivci, kteří jsou teď obvinění, vy obviňujete celé hnutí STAN, rozumím tomu správně.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Ti jednotlivci měli přímý kontakt s ministrem školství přes šifrovaný telefon. To přece není normální. Ministr školství byl v
přímém kontaktu s ministrem vnitra, tzn., ti lidé zcela nepochybně, zcela nepochybně jednali tak, že se cítili v tomhle tom
případě jistější. A to, že dnes se zvažuje velmi vážně to, že bude podáno trestní oznámení na celé hnutí STAN, v jehož čele
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stojí člověk, který je...

Roman FOJTA, moderátor 
To zvažuje, prosím pěkně, to zvažujete vy jakožto...

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Samozřejmě, tak to už jsme my říkali, to není úplně nelogický krok. A toto je skutečně na stole. Pokud by toto trestní oznámení
bylo podáno a začalo se vyšetřovat, tak si představme, že v čele hnutí STAN stojí člověk, který je současně ministrem vnitra,
který velím, nebo který zodpovídá za policii, která toto bude vyšetřovat. To je to, co my se domníváme, že je zcela fatální střet
zájmů a podle našeho názoru by neměl pan Rakušan být v čele ministerstva vnitra. Nic více. Nic méně.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Philippe, já vám dám za chvíli prostor reagovat, teď ještě paní poslankyně Maříková, vy požadujete vaše hnutí rovnou
rezignaci celé vlády. Proč celé vlády?

Karla MAŘÍKOVÁ, poslankyně /SPD/ 
Tak nejen opozice, ale i policie tady mluví o organizovaném zločinu, to není selhání jednotlivce. Vidíme, že jsou to špičky
politické, špičky politického STANu a že to je propojení až do TOP 09, takže určitě by vláda měla projít řádnou rekonstrukcí. Jak
se tady zmiňoval i pan Havlíček, není možné, a je to obrovský zájmů, aby Vít Rakušan, jakožto předseda STANu, byl současně
ministr vnitra, pod kterého spadá vlastně policie, která to všechno bude vyšetřovat. A vidíme tady i 2× selhání vlastně vedení
STANu, kteří byli upozorněni na to, že je tady minimálně nějaké podezření, v roce 2017.

Roman FOJTA, moderátor 
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale mluvíte o hnutí STAN, v čem to zakládá důvod pro demisi celé vlády, protože ta vládní
koalice má celkem 5 stran, tady mluvíme o jedné straně. Proč demise celé vlády?

Karla MAŘÍKOVÁ, poslankyně /SPD/ 
Tak STAN tam má řádný počet samozřejmě ta koalice poslanců, ale já jsem tady říkala, že to má samozřejmě propojený i do
TOP 09, proto by určitě vláda měla rezignovat, STAN by neměl být součást vlády. Já se znovu vrátím k tomu, co jsem chtěla
říct, protože vedení STANu bylo 2× upozorněno, co se tam děje, v roce 2017 detektiv pro organizovaný zločin upozornil
tehdejšího předsedu pana Gazdíka, současného, nebo minulého vlastně ministra školství, který rezignoval, kdo je pan Redl zač
a on to absolutně ignoroval, dneska se tomu nedivíme, používal šifrovaný telefon. Já předpokládám, že s ním neřešil támhle
nákup potravin. A před půl rokem Hana Marvanová upozornila současného ministra vnitra a předsedu STANu Víta Rakušana,
že má podezření, že špičky STANu jsou zapojeny do organizovaného zločinu. A vidíme, že se opět nic nedělo. Tak jak můžeme
mít důvěru, že skutečně to, co vedení STANu hlásá, že je pravda, že opravdu se očistí, že to není další provázaná chobotnice.
Já si myslím, že STAN by v tuto chvíli neměl být součást vlády. Hrozí opravdu, že bude celé to hnutí vyšetřováno. A premiér za
to nese zodpovědnost, jestli jim toto nevadí, jestli jim nevadí, že to není jenom o /nesrozumitelné/, je to o drogách, že policisté
jsou prostě feťáci. A přijde vám tohle normální, tak se nezlobte, ale podle mě to je plivanec do tváře občanů.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Philippe, co vy říkáte tady na tyhle argumenty, na ta obvinění?

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
Já jsem už řekl, že si myslím, že vláda v tuto chvíli nepotřebuje rekonstrukci. Já bych rád řekl to, že tady máme obrovské
problémy, které jsou ekonomického charakteru, tady máme obrovské problémy s válkou s Ukrajinou. Tady je prostě spousta
věcí, které je potřeba řešit. Máme tady předsednictví, které na nás klade velké nároky z hlediska organizačního. Já myslím, že
jako teď v tuto chvíli se chovat nějak ukvapeně je z mého pohledu nerozumné. Ti, kteří udělají nějaký zločin, ti, kteří se zapojili
do nějaké, do nějaké špatnosti v rámci svých pravomocí, tím mají být potrestáni. Nechme policii, ať vyšetří řádně tu kauzu, ten,
kdo je vinen, ať je po zásluze potrestán, ale my ostatní musíme pracovat na tom, aby Česká republika fungovala, aby
fungovalo předsednictví naše, abychom tuto zemi nějakým způsobem v té těžké chvíli převedli přes tyhle ty úskalí, který tu
teďka v tuhle chvíli jsou.

Roman FOJTA, moderátor 
Já vám prozatím děkuju. A co si o požadavcích opozice na rezignaci ministra vnitra Víta Rakušana, potažmo celé vlády, myslí
komentátoři. Tady za všechny názor jednoho z nich Davida Klimeše z Aktuálně.cz.

David KLIMEŠ, komentátor, Aktuálně.cz 
Legitimní určitě jsou. Opozice může požadovat po jakémkoliv ministrovi či celé vládě, aby odstupovali, kdy chtějí a považují to
opozičníci za účelné, jestli je to adekvátní, to je právě ten spor několikrát jsme slyšeli v té debatě, že racionální diskuzi o
problémech STAN se nikdo nebrání, ale vlastně žádná racionální diskuze tam nebyla. Myslím si, že jsou tady 2 roviny toho
problému, které se směšují. Jedna rovina je ta trestněprávní, o té nevíme opravdu vůbec nic, je smutné, jakým způsobem se
cituje z údajného policejního spisu a navíc ještě od některých, kteří jsou stíhaní a můžou ve vlastním zájmu poměrně výrazně
lhát, tak nebral bych to za tak bernou minci, jak se někdy stávalo u některých nyní řečnících poslanců. A tam skutečně
netušíme. A ti, kterých se to týkalo, tak vlastně postupně odstupují. Druhá věc je ale systémová a tady se skutečně myslím, že
ministr vnitra Vít Rakušan je na velmi horké židli a ministerstvo vnitra má pod sebou policii, on jmenoval nového policejního
prezidenta, velmi brzo bude ministr Rakušan s policejním prezidentem řešit i reformu Národní centrály proti organizovanému
zločinu, to je ten úsek, který zasahoval a realizoval celou tu zatýkací akci okolo gangu pana Redla. A té chvíli si skutečně
myslím, že každý soudný politik by měl pochopit, že to není ta správná židle, na které má nyní sedět. Trestně právně se třeba
nic nepotvrdí. Ale dobře jsme to viděli teď na té, na té schůzi. Hnutí ANO a hnutí SPD budou donekonečna útočit na STAN a
budou tvrdit, že Vít Rakušan je na židli, na které nemá sedět, a to si musí vyhodnotit vláda Petra Fialy, jestli jim to za to stojí.

Roman FOJTA, moderátor 
Pojďme si víc přiblížit kauzu Dozimetr, která se týká hlavně možného ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku.
Kauza zasáhla politiku na komunální i celostátní úrovni. Podle policie organizovaná skupina obviněných obsadila v dopravním
podniku klíčové pozice tak, aby bylo možné ovlivňovat výběrová řízení a získávat úplatky. V případu je více než 10 obviněných,
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včetně bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka a podnikatele Michala Redla. Právě ten měl být podle policie
šéfem celé skupiny. Kauza se na veřejnost dostala v polovině června. Petr Hlubuček postupně skončil ve všech svých pozicích.
Do vazby ho soud spolu s některými dalšími obviněnými poslal 17. června. V souvislosti s děním kolem kauzy rezignoval i
ministr školství Petr Gazdík. Ten se s Michalem Redlem znal, komunikovali spolu přes zašifrovaný telefon a trávili společně i
dovolenou v Alpách. Gazdík kontakty nepopřel. Vyloučil ale, že by obviněný podnikatel zasahoval do politických kroků nebo
rozhodování hnutí.

redaktor; citace: Petr GAZDÍK/ 
"Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6., přestože se necítím ničím vinen, ani ve věcné, natož
trestněprávní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu
předsednictví EU."

Roman FOJTA, moderátor 
V souvislosti s kauzou také ministr vnitra Vít Rakušan oznámil, že kvůli schůzce s Redlem odvolá generálního ředitele České
pošty Romana Knapa. Ten později oznámil, že odejde z čela státního podniku ke konci září, ale ne kvůli schůzce s
podnikatelem.

Roman KNAP, generální ředitel, Česká pošta /20. 6. 2022/ 
S panem ministrem jsme se dohodli, že poštu s plným mandátem budu řídit do konce září. A za tuto dobu budou předloženy
všechny ty materiály, které jsou potřeba k tomu, aby pošta opravdu mohla nastartovat zásadní restrukturalizaci, získala
poštovní licenci a dokončili proces notifikace Evropské komise. A během této doby bude rozhodnuto o tom, jakou formou a kdy
bude vypsáno výběrové řízení na mého nástupce.

Roman FOJTA, moderátor 
Kvůli známosti s Redlem pozastavil členství v hnutí také europoslanec Stanislav Polčák. Pro vládní opozice byla tzv. kauza
Dozimetr argumentem k demisi vlády a odstoupení ministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana. Ten, jak už víme,
rezignovat odmítl. Pane poslanče Havlíčku, vy požadujete rezignaci Víta Rakušana mimo jiné proto, že je podle vás ve střetu
zájmů. 3,5 roku byl přitom premiérem Andrej Babiš, který byl také ve střetu zájmů, byl trestně stíhaný a tam jste o rezignaci
neuvažovaly. Čili nemáte pocit, že teď měříte dvojím metrem?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Neměřím dvojím metrem, jsou to 2 naprosto neporovnatelné věci, které jsou. Co se týká pana bývalého premiéra Babiše,
pomíjím to, že to, co je mu dnes vyčítáno a za co bude ten soud, nastalo před jeho vstupem do politiky, ale hlavně nikdo nic
neskrýval. Zde se projednává to, jestli se jednalo o firmu...

Roman FOJTA, moderátor 
Máme principiálně to, že vedl vládu trestně stíhaný politik, teď už i obžalovaný. To je podle vás v pořádku?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Trestně stíhaný neznamená, že je někdo vinen. My dneska netvrdíme, jestli je vinen či není vinen, to je něco úplně jiného. Já
jenom porovnávám ty 2 kauzy, které jsou zcela neporovnatelné, protože...

Roman FOJTA, moderátor 
Rozumím, ale na jedné straně žádáte rezignaci politika, který v tom případu v podstatě nefiguruje, není mezi obviněnými a sami
jste hájili politika, vašeho předsedu, který byl trestně stíhaný.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Ano, ale hájili jsme ho z našeho úhlu pohledu účelově vykonstruovanou kauzu, která byla vykonstruovaná v době, kdy on už
byl na úrovni premiéra nebo vrcholového politika a přitom se jednalo o /nesrozumitelné/ je takový, kdy se řádně zažádalo,
řádně byla dotace schválena, nikdo nic neskrýval, nebyly zde žádné konspirace, nebyla zde žádná korupce, nebyly zde žádné
orgie, nebyl zde žádný kokain, nebyly zde žádný mrtvý, to přece jsou 2 naprosto neporovnatelné věci. A my v tuto chvíli
neurčujeme, kdo je či není vinen. Já jsem dokonce dneska v té sněmovně říkal i to, nechť se pustí k té diskuzi všichni. Já vůbec
nechápu tu přezíravost a tu aroganci, se kterou dneska STAN vystoupil, kdy se tam všem vysmál, nejenom nám, my jsme na to
zvyklí, ale i veřejnosti a řekli, my vás nepustíme do žádné diskuze, jen si tady chvíli povídejte a my stejně nezačneme tu schůzi
tak, jak vy si přejete, co to vlastně říká, že nemůžou se vyjádřit ostatní členové parlamentu, kteří nemají přednostní právo...

Roman FOJTA, moderátor 
Promiňte, vy tady tady neustále zmiňujete ony drogy, pane Philippe, vy jste chtěl reagovat, prosím můžete.

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
No, já tady bych se teda se svým kolegou výjimečně ztotožnil. Je to úplně jiná situace. Tady byl premiér několik let, který byl
trestně stíhaný, dneska půjde k soudu, soud rozhodne, kde byla ta pravda. A vůbec mu nevadilo, že jsme měli ostudu v
Evropě, že jsme měli v ostudu v celém světě, že máme trestně stíhaného premiéra. Tady je člověk, který, jehož strana vyvodila
důsledky u těch politiků, kteří, kteří měli nějaký styk s tím panem Redlem. A my teď chceme nebo tedy opozice teď chce ještě,
aby i lidé, kteří v tuto chvíli nemají, nemají důvod odstupovat, nebo nemají na sobě žádnou jakoby špínu z té kauzy přímo, tak
aby odstupovali. Ano, je to něco úplně jiného, měří se tady úplně jiným metrem. A já musím říct, že přestože to není kauza ani
KDU, ani trojkoalice, tak tady bych jakoby stál za tím, že ta vláda má normálně dál vládnout, jestli bude některý z politiků
obviněn nebo bude na něj nějakým způsobem ukázáno, že měl nějakou souvislost s tou kauzou, ať ihned odstoupí, tak jako to
udělali ti dosud.

Roman FOJTA, moderátor 
Paní Maříková, před 3 lety vaše hnutí na celostátní konferenci v Praze požadovalo odchod ČSSD z vlády, nabízelo podporu
vládě odborníků sestavené hnutím ANO. Proč vám tehdy nevadil trestně stíhaný Andrej Babiš a byli jste ochotni s ním
spolupracovat a proč vám teď vadí tato vláda, ve které není nikdo trestně stíhaný?
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Karla MAŘÍKOVÁ, poslankyně /SPD/ 
Než odpovím na ten váš dotaz, tak jen zareaguje, ona je to ostuda i teď, tak jako to bylo za Andreje Babiše, a mnohem větší,
pokud se tady mluví samozřejmě nejen o organizovaném zločinu, mluví tak policie, nejenom opozice, ale také se mluví o
drogách, že politici jsou prostě feťáci. A k tomu vašemu dotazu. Tak nebudu určitě obhajovat Andreje Babiše, ale ty kauzy jsou
opravdu velmi odlišné. A to, co teď říkáte, obhajuje se tak i koalice, tak mně to přijde argument malého dítěte ze základní
školy...

Roman FOJTA, moderátor 
Promiňte, ale já jsem se ptal na to, proč jste byli ochotní spolupracovat s hnutím ANO a teď vám vadí vláda, ve které opravdu
není nikdo trestně stíhaný. A ten, kdo byl ve spojitosti s touto kauzou, to znamená ministr školství, odstoupil.

Karla MAŘÍKOVÁ, poslankyně /SPD/ 
Já dokončím tu větu. Tahle argumentace je prostě /nesrozumitelné/ malého dítěte ze základní školy, které donese domů pětku
a řekne, že dostali ostatní tu 5, takže to je v pořádku. Ty kauzy jsou velmi odlišné. V případě Andreje Babiše, a toho
neobhajuju, šlo o selhání jednotlivce, ať byl premiérem teda, my jsme se ho nikdy nezastávali, tak kauza se nás netýká.
Nicméně tady policie mluví o organizovaném zločinu, kdy jsou tady vinni špičky STANu a jde vidět, že se to propojuje už do TOP
09, to je strašně velký rozdíl. A pokud tohle někdo bere jako normální, že tady politici kradou a fetujou, tak se na mě nezlobte,
tak asi nežijeme ve zdravé společnosti, že se nad tímhle může někdo /nesrozumitelné/.

Roman FOJTA, moderátor 
Máme tady dotaz diváka. Jakub se ptá: "Kolik úsilí to stojí, aby se zapomnělo na střet zájmů a na Čapák! Proč by se jinak hnutí
ANO tak o kauzu zajímalo?" Pane Havlíčku.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
My jsme nejsilnější dneska strana ve sněmovně, my jsme opozicí a my se o to budeme zajímat vždycky. A my nic nezastíráme.
Čapí hnízdo je otevřený problém, o kterém se mluví veřejně, znovu říkám, nikdo nic neskrýval a nechť soud rozhodne, jestli se
jednalo o firmu malou nebo o firmu velkou, takových soudů tady probíhá tisíce.

Roman FOJTA, moderátor 
Nemáte pocit, že někdo něco skrývá z vlády?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Ne, já říkám, že my nemáme co skrývat...

Roman FOJTA, moderátor 
Já se snažím hledat, proč vlastně Čapí hnízdo ve vašich očích není problém a proč vláda je problém, protože pořád tady máme
tu věcnou podstatu, tady máme obžalovaného Andreje Babiše.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Pane redaktore, ještě jednou, protože u Čapího hnízda se porovnává, jestli se jednalo o firmu malou nebo o firmu velkou. A
zde se jedná o organizovaný zločin. A to, že to je organizovaný zločin...

Roman FOJTA, moderátor 
Vy to teďka podáváte jako technicistní problém, v podstatě ve věcné rovině, ale Andrej Babiš je obviněný z dotačního podvodu,
z poškozování zájmů Evropské unie a podle trestního zákoníku mu hrozí 10 let vězení.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
O tom, jestli je vinen nebo ne, o tom rozhoduje soud, ani jednou tam nepadlo slovo organizovaný zločin. Zde slovo
organizovaný zločin pronesl ten, kdo byl jeho součástí. Ten jeden pán, jehož jméno nemůžu teď vybavit, jmenuje se jako
/nesrozumitelné/, nebo něco takového, to není podstatné, tak tenhle ten človíček, když ho čapli, tak se rozpovídal a řekl, že byl
součástí organizovaného zločinu, je to jeden z těch obviněných. A co ještě hledáme...

Roman FOJTA, moderátor 
Máme neoficiální informace, to jsou informace, které jsou úniky ze spisů. A my nevíme, jestli ty informace jsou relevantní.
Neobáváte se, že tady můžeme naskakovat, nebo třeba i vy jako opozice na ničí záměrnou manipulaci.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Pokud je zde takhle dokonalá záměrná manipulace, dokonce těch lidí, kteří jsou obviněni, potom teda klobouk dolů, kdybych
byl obviněn, tak nebudu říkat, že jsem součástí organizovaného zločinu, kdybych nebyl součástí organizovaného zločinu, to
snad dá rozum v tomhle tom případě.

Roman FOJTA, moderátor 
Tak, pane Philippe, já ještě jednu otázku na vás, vaše vláda si zakládala na étosu jakési změny. Teď tady máme opět kauzu,
kdy se politici stýkají s pochybnými lidmi, kdy se tady používají šifrované telefony, čili v čem je ten étos změny oproti minulé
vládní garnituře?

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
To, co se stalo v té akci nebo v té kauze Dozimetr, to je samozřejmě špatně. Ale ta změna je v tom, že když politik je jakýmkoliv
způsobem spojen s touto kauzou, tak rovnou odstupuje z té funkce, kterou zastává, právě proto, aby nepoškodil vládu, aby
nepošpinil své kolegy. To, že se toto nestalo třeba v hnutí ANO, to je jedna věc, to ať asi každý volič nebo každý občan sám
přebere, jak to vidí. Já ale vidím tu změnu v tom, že přestože se stalo něco špatného a je to špatně a má to být potrestáno,
pokud se to prokáže, tak ti politici ihned odstupují. Nehádají se, neskrývají se a jdou prostě od válu.

Roman FOJTA, moderátor 
A neměla by ta změna být už v tom, že se taková věc vůbec nestane.
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Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
Jednoznačně měla, máte pravdu. Politik je člověk, který má v každém případě prostě být bez poskvrny, takovéto ekonomické
věci, které se tady děly, jsou špatně. Je to ovšem na úrovni magistrátu, musíme si uvědomit, že tady se bavíme o magistrátu, o
Dopravním podniku hlavního města Prahy, bavíme se o vládě, jsou to trochu různé úrovně, i když samozřejmě ten přesah přes
tu politiku tam může být. Ten rozdíl je v tom, že jestliže se politik do něčeho namočí, ihned odchází, a to je ta změna.

Roman FOJTA, moderátor 
Našimi hosty byli Karla Maříková, poslankyně za SPD. Děkuju vám. Přeju hezký večer.

Karla MAŘÍKOVÁ, poslankyně /SPD/ 
Krásný večer. Děkuji za pozvání.

Roman FOJTA, moderátor 
Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny a 1. místopředseda hnutí ANO. I vám děkuju.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Mockrát děkuji.

Roman FOJTA, moderátor 
A vládní koalici tady zastupoval Tom Philipp, poslanec a místopředseda KDU-ČSL. I vám děkuju, že jste přišel, i vám hezký
večer.

Tom PHILIPP, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/ 
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Obměna na nejvyšších postech ve vedení hnutí STAN by mohla podle politologů uskupení v očích veřejnosti pomoci.
Mimořádný sněm hnutí se bude konat 23. července. Předseda Vít Rakušan bude svůj post obhajovat.

Pavel MAŠKARINEC, politolog, katedra politologie FF UJEP v Ústí nad Labem 
Tohle by pro hnutí STAN a vlastně zástupně i pro celou vládu určitě mohlo být výhodou, kdyby se hnutí STAN podařilo opravdu
vygenerovat nějaké nové tváře, které nebudou mít za sebou žádné aféry, určitě bude taky důležité, aby opravdu Vít Rakušan,
celé vlastně vedení hnutí STAN se jakoby dopředu zaměřilo na to, kdo by ty osoby mohly být, aby opravdu se nestalo na to, že
ty nové osoby, ještě /nesrozumitelné/ do těch komunálních voleb se na ně objeví nějaké další aféry, /nesrozumitelné/ otázkou
opravdu, kdo to bude, protože opravdu teď, že ta nová zpráva, že Jan Farský chce kandidovat na místopředsedu, tak Jan
Farský /nesrozumitelné/ nemá samozřejmě nějakou takovou kauzu, jaká se teď řešila dneska ve sněmovně, nicméně i jeho
odstoupení z funkce poslance, protože vlastně se rozhodl dát přednost té své zahraniční stáži ve Spojených státech, což lze
samozřejmě jakoby lidsky pochopit. Nicméně pak, když se ukázalo, že v podstatě o tom, že do těch Spojených států pojede,
věděl už předtím volbami a vlastně to neoznámil těm voličům, tak je otázka, zda pokud on se stane tím novým místopředsedou
hnutí STAN, zda je to opravdu ta nová tvář, která hnutí pomůže, anebo zda naopak, pokud by se tím místopředsedou stal, tak
se znovu stane takovým jakoby jednoduchým terčem pro opozici, která vlastně bude pouze znovu opakovat ty výtky, které vůči
panu Farskému vlastně padala už předtím, tzn., že je otázka, zda by spíše nebo lepší, pokud by se hnutí STAN podařilo
vygenerovat nějaké kandidáty v podstatě úplně nové, kteří do té dosavadní chvíle působili spíše v té regionální politice, nebyli
třeba tak známí na té celostátní úrovni, ale v podstatě ta opozice nebude mít tolik materiálu /nesrozumitelné/ útočit, než
někoho, kdo v podstatě už musel odstoupit z nějakých důvodů, a teď se znovu po nějaké poměrně krátké době, v podstatě do
té nejvyšší politiky snaží vrátit.

Roman FOJTA, moderátor 
A nabídneme debatu politologů. Ve studiu je spolu se mnou Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK  
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
A na dálku je s námi ve spojení Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. I vám, dobrý
večer.

Lubomír KOPEČEK, politolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Krásný večer a děkuji za pozvání.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kopečku, první dotaz míří na vás, je kauza Dozimetr tématem, které si zaslouží mimořádnou schůzi sněmovny?

Lubomír KOPEČEK, politolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Opozice má právo vyvolat mimořádnou schůzi k tomu, čemu považuje za nutné, má na to dost hlasů. Je zjevné, že je to
příležitost, kterou využila a úplně stejně to dělala opozice v minulém volebním období, kdy tou hlavní opoziční stranou byla
ODS. Takže podle mě to není nijak překvapivé. Na to, že jde o kauzu primárně komunální, která je tímhle způsobem přenesená
na národní úroveň, to sice působí trochu mimořádně. Vzhledem k tomu, jaká je koncentrace pozornosti na to, co se děje v
Praze, tak to zase tak překvapivé není.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Brunclíku, debata se dnes ve sněmovně točila kolem toho, jestli by měl odstoupit ministr vnitra, potažmo celá vláda, jaký
je váš názor?
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Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já na to nemá úplně silný názor, na to, jestli by měl odstoupit pan Rakušan z postu ministra vnitra. Obecně bych řekl, že je
zdravé, pokud v případě, že strana má nějaký problém s policií, nějakou trestněprávní kauzu řeší, tak je dobré, aby ministr
vnitra nebyl z této politické strany. A teď je vlastně otázka, jestli teda pan Rakušan má odstoupit, protože on vlastně je
předseda té strany, ale není přímo, aspoň pokud vím, zapojen do jakýchkoliv skandálů a prostě odstoupení by zase vyvolalo
další problémy rekonstrukce vlády, takže tu vládní koalici by to zatížilo. Ještě bych přidal jeden moment. My vlastně nevíme, co
by udělal Miloš Zeman, jestli by si třeba nechtěl do té koalice ještě třeba nějak kopnout nebo využít té rekonstrukce vlády třeba
k nějakým vlastním politickým hrám, protože chování prezidenta Zemana je často velmi nepředvídatelné. Takže tady vlastně
hrozí to, že pokud dojde k rekonstrukci vlády, tak si ta vládní koalice ještě hodně zavaří, ještě může to znamenat jednak
přiznání viny a jednak tam hrozí potenciální problém, kdo vlastně bude tím novým ministrem, může to vyvolat třeba nějaké
vnitrokoaliční hnutí a tak podobně, takže je to zase věc, která se nevyřeší během dnů, ale může se to táhnout poměrně dlouho.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kopečku, jak silný názor máte v této věci vy, je pozice Víta Rakušana jakožto ministra vnitra udržitelná?

Lubomír KOPEČEK, politolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Tak je zjevné, že v tuhle chvíli má oslabený mandát, oslabený pro to, co by chtěl případně v rezortu udělat, ať už by to byla
reorganizace speciálních policejních útvarů, nebo nějaký jiný krok, který tady zjevně může být třeba ohledně policie docela
citlivě vnímán a může na něj samozřejmě opozice reagovat velmi podobně, jako jsme viděli dneska, a spojovat to právě s touhle
záležitostí, takže ten mandát je rozhodně slabší, než byl před touto kauzou a komplikující z hlediska výkonu funkce. Ta další
rovina té věci, co by to vlastně znamenalo pro Starosty, protože oni v tuto chvíli nemají žádnou širokou kádrovou základnu, ze
které by mohli takříkajíc jednak vzít nového ministra vnitra a také, když se na to podívám skrze to stranické prizma, kde najít
fakticky nového lídra strany, protože jsme v situaci, kdy Vít Rakušan je někým, kdo vlastně z těch spoluzakladatelů STAN zůstal
jako jeden z mála. A v podstatě v tuhle chvíli po těch všech problémech, co STAN postihly, třeba ohledně Jana Farského nebo
úmrtí Věslava Michalika, nemá žádnou podobně výraznou a silnou osobnost. Zapomněl jsem ještě na Petra Gazdíka, který je v
tuto chvíli zjevně taky mimo hru.

Roman FOJTA, moderátor 
Máme tady dotaz divačky. Lada se ptá: "Do jaké míry kauza Dozimetr znevěrohodňuje politiku pětikoalice na vládní úrovni?"
Pane Brunclíku.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já myslím, že ta že, že ta kauza určitě znevěrohodňuje politiku celé vládní koalice, že to zkrátka není jenom problém hnutí
STAN, ale ten problém vrhá stín na celou vládní koalici, takže co vlastně vzniklo jako, řekněme, nějaká lokální kauza, tak
přerostlo vlastně v celopolitický, celonárodní problém. A rozhodně to ještě přiživuje, a tady to nekritizuji, já myslím, že to je v
pořádku, že opozice na to upozorňuje, že to vlastně přiživuje opozice, že chce na tu mimořádnou schůzi, což se jí podařilo a
zkrátka využila této příležitosti a ještě na to upozornila, takže skutečně si myslím, že ta celá kauza poškodila nejenom hnutí
STAN, ale řekl bych, že se to podepíše i na popularitě vlády jako takové.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kopečku, to, jak se ke kauze vláda zatím postavila, je to ukázkou zlepšení politické kultury a v téhle souvislosti podotázka,
jak vnímáte to, že vládu teď pranýřuje opozice, která má v čele obžalovaného politika Andreje Babiše?

Lubomír KOPEČEK, politolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Tak k té první otázce je dobré říct, že já tu reakci, to je odstoupení ministra školství, u kterého byly shledány určité
problematické styky s jedním z těch obviněných, považuju za vcelku rozumnou. On opravdu zabrzdil dopady na vládu. Ta další
rovina té věci, a ta je docela zajímavá, jak dlouho vlastně může při podobných kauzách vydržet nějaká solidní důvěryhodnost
téhle vlády, když se totiž podívám zpátky, tak něco podobného se vlastně odehrávalo v letech 2010, 2011, 2012, 2013, kdy se
opakovaně vláda Petra Nečase, která byla mimochodem vedená taky ODS a někteří z těch politiků, kteří dnes sedí ve
sněmovně, si tu vládu docela dobře pamatují, byla ztížená celou řadou skandálů, kdy ministři odstupovali, jak na běžícím pásu.
Tehdy to nebylo interpretováno ani tak jako zlepšování politické kultury, ale spíše reakce na veřejný tlak, který byl prostě tehdy
enormní. V té atmosféře ekonomické recese a v situaci, kdy tady vlastně byla veřejnost mimořádně citlivá na cokoliv, co se
týkalo korupce, anebo třeba i věcí, které s korupcí nesouvisely, ale byly prostě skandály, kauzami, aférami jiného druhu.
Vlastně pokud by se toto, co se teď stalo v souvislosti primárně s ministrem školství, opakovalo vícekráte, tak já si ani tak
nemyslím, že je to otázka politické kultury, ale že je to spíš riziko decimace důvěryhodnosti téhle vlády, protože měnit ministry,
jako to dělal třeba Andrej Babiš u ministrů školství, ovšem za trochu jiných okolností koronavirové krize, by určitě nepůsobilo
zrovna nejpozitivněji na její vnímání.

Roman FOJTA, moderátor 
Máme další dotaz diváka Jiří Peták: "Polčák, Hlubuček, Gazdík. Dobrá pověst hnutí STAN je fuč. Jsme svědky konce dalšího
politického hnutí?" Pane Brunclíku.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já bych souhlasil s divákem, že ta dobrá pověst je pryč, že je výrazně poničená. To, jestli je to vlastně konec tohoto politického
hnutí, to si nejsem jistý, tady bych nepředbíhal, hnutí STAN čeká sněm, který vlastně může být takovým restartem, že to může
být jaksi prezentováno jako určitá očista a odříznutí se, poučení se z chyb a tak podobně. Takže hnutí STAN bych určitě
nepodceňoval. Ono to není, hnutí STAN je silné v regionech, vyrostlo z té lokální regionální bázi a v tom je ta její největší síla,
že to zkrátka není hnutí, které je na té celonárodní úrovni, a pokud je tam nějaký problém, tak se to celé hroutí, tady myslím, že
hnutí STAN má silnou základnu, takže bych si to troufl tvrdit, že to hnutí že, že hnutí nekončí, ale je ale skutečně hraje v tuto
chvíli o své politické přežití.

Roman FOJTA, moderátor 
Politolog Miloš Brunclík, děkuji, že jste byl hostem dnešní Devadesátky, hezký večer vám přeji.
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Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK  
Hezký večer, děkuji za pozvání.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kopečku na vás míří ještě 1 otázka, nakolik podle vás ty debaty kolem kauzy Dozimetr ovlivňují nadcházející komunální a
senátní volby, dá se tohle brát jako už nějaký první výstřel předvolební kampaně.

Lubomír KOPEČEK, politolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Já si myslím, že se ta kampaň vede od zrodu téhle vlády, je zjevné, že ANO Andreje Babiše vede už delší dobu poměrně
intenzivní, centralizovanou a podle mě vysoce efektivní kampaň, která vlastně útočí na tuhle vládu a ta kauza je něco, co je v
podstatě nahrávka na smeč, která se dá dobře využít. Samozřejmě totéž se dá použít pro SPD, u které se ale nějaký dobrý
výsledek v komunálních volbách čekat nedá. U ANO je zjevné, že tahle kauza, stejně jako další záležitosti, tam je fakt nutné
vnímat i ten kontext ekonomických problémů, zvyšujících se cen energií a toho, co se vlastně děje třeba ohledně benzínu, to je
vlastně něco, co tady nepochybně nahrává opozici a podporuje jí z hlediska toho, jak vystupuje a jaký může dosáhnout
výsledek hlavně v těch větších městech. Je samozřejmě dobré taky vnímat, že ANO postavilo a post nebo postaví kandidátky
hlavně v těch středně velkých a velkých městech, takže na té opravdu té nejnižší komunální úrovni malých obcí se to moc
neprojeví, ale zřejmě u krajských měst a okresních může být ten výsledek podle mě výrazně lepší, než byl v těch posledních
komunálních volbách.

Roman FOJTA, moderátor 
Politolog Lubomír Kopeček i vám děkuju za vaše komentáře i vám přeju hezký večer.

Lubomír KOPEČEK, politolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Také děkuji a přeji krásný večer.

PODCAST: Zdravý stres kvůli známkám děti zažívat mají, říká Češka, která vede desítky škol v USA URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: reportermagazin.cz , Autor: Tomáš Poláček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 08:59 , Celková
návštěvnost: 108 360 , RU / měsíc: 275 930 , RU / den: 20 784 , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,23
Původem ekonomka a proděkanka na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Olga Block v rozhovoru popisuje, jak z lásky k
manželovi odešla do Arizony, kde se

hlavně kvůli dceři rozhodla otevřít první z mnoha takzvaně charterových škol. Jde o školy, které jsou sice veřejné, ale vede je
soukromník, a ten má v každém americkém státě jinou míru volnosti, nakolik může děti učit po svém. Konkrétně Arizona je
svobodomyslný, kovbojský stát, který provozovatelům charterových škol nechává volnou ruku, a tak mohla Olga Block pilovat
osnovy na svých školách (jmenují se BASIS) podle vlastního přesvědčení. 
„S manželem jsme se dobře zabezpečili hlavně díky tomu, že nám Arizona dávala na jednoho žáka málo, dejme tomu 7 tisíc
dolarů ročně. Takový New York dával více než dvojnásobek, ale my s mým mužem jsme oba ekonomové, školy jsme vedli jako
byznys. Dařilo se nám je udržet vysoko na žebříčku těch nejlepších a přitom prosperovat. Manžela nakonec napadlo, že pokud
tohle dokážeme za sedm tisíc a soukromé školy si za žáka účtují třeba čtyřicet tisíc, byznysově by to pro nás mohlo být ještě
mnohem zajímavější. Našli jsme investora a vedle charterových škol otevřeli taky soukromé v New Yorku a Silicon Valley. I ty
byly úspěšné, čehož si všimli Číňané, rozhodli se, že chtějí naše školy v Číně, a tak dále...“ 
Olga Block plánuje, že spolu s manželem brzy předají všechny americké školy nástupcům, které si tam vychovali, a ona osobně
se bude věnovat už jen škole pražské: „Uzavřel se kruh,“ směje se v podcastu: „Zatímco první americkou školu jsem budovala
vlastně pro dceru, do té pražské teď chodí můj vnuk.“ 
Reklama 
V rozhovoru hovoří velmi konkrétně o tom, jaké osnovy na svých školách vyvinula a jaká zavedla pravidla. Jde například proti
současnému proudu a nevadí jí, když občas žáci zažívají zdravý stres: „Není to moc časté, ale někteří studenti u nás i
propadnou. A podle mě je to dobře, protože když děti nemají stres kvůli známkám, navodí si ho kvůli čemukoli jinému – třeba
kvůli tomu, jaké mají boty. Děti mají dostávat signály, když se jim občas něco nepovede, protože kdybychom je pořád jenom
chválili, o to tvrději nakonec v životě narazí.“ 
Rozhovor s Olgou Block si poslechněte buď přímo zde, nebo ve všech podcastových aplikacích. Poslední pasáž je odemčena
pouze pro fanoušky, kteří nás podporují na Patreonu 
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Necelé 4 minuty po osmé hodině jsou za námi zprávy rádia zet s Honzou Doležalem nás teď čeká mezinárodní politika. Nejprve
se tedy podíváme na situaci ve Velké Británii, kde má určité starosti Boris Johnson. Zatím premiér ale už ne. Šéf strany, které
doposud šéfoval a pak nás čeká ještě summit dvacítky. Máme tedy krátce po osmém pátek 8. července Nora slaví svátek a teď
o špatném lháře PET láhev a Imagine Dragons.

mluvčí 
Vrhnou s Martinem Karlíkem na rádiu ze.
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mluvčí 
8 minut po osmé hezké ráno 8. července. Pátek Nora slaví svátek, aby posloucháte rádio zet britský premiér Boris Johnson
oznámil rezignaci na post vůdce konzervativní strany ministerským předsedou ale zůstane do té doby než jeho spolustraníci
vyberou nástupce rezignace. Krátce před nimi podala ministryně školství. Michel duněla nová, kterou Johnson jmenoval do
funkce teprve v úterý Johnsona v demisi vyzvalo několik dalších politiků. Se k tomu vedlo, proč se Johnson funkci premiéra
prozatím ponechá, tak to teď proberu s politoložkou Monikou Praus Bach mají slovo z katedry mezinárodních vztahů a
evropských studií Masarykovy univerzity. Dobrý den. Krásné dobré ráno v Brné. Tak co bylo to poslední kapkou, že vyzývají už
i kolegové Borise Johnsona, aby odstoupil vzhledem k tomu, že různé skandály přesně tak nějak přecházeli a vždycky to bez
větších problémů ustál.

mluvčí 
Ano, on ten tlak vyvíjený na Boris Johnson byl dlouhodobý kontinuální a.s. Řím nás od celé řady skandálů a tím, jak říkáte, oni
po dlouhou dobu a už kál vtipný zcela fatální. První stala aféra okolo Chrise PIN včera a koncertem byl letos v únoru jmenován
do pozice zástupce hlavního bita, což je odkaz, který je zodpovědný za to, aby ostatní poslanci hlasovali v souladu s vládními
stranickými zájmy a nafty vlastně letošního roku byl péče obvinit ze sexuálního obtěžování dvou mužů a na tu svoji pozici
okamžitě rezignoval. A ona ta aféra samotná by Johnsona nejspíše tento premiéra stále a nicméně následně vyšlo najevo, že
Johnson byl na ministrovo chování upozornili už v roce 2019, tedy dávno předtím, než byl do funkce vůbec jmenování. Jinými
slovy, on tam jeho chování věděl, a přesto ho do oné funkci jmenoval. A těch afér ale bylo více třeba aféra párty data, která se
týkala toho, že v době, kdy v Británii platila velmi tvrdá proticovidová. Opatření tak zaměstnanci vlády, včetně Borise Johnsona
a pořádali větší přímo v sídle vlády a nadaný tým 10.

mluvčí 
Nicméně on vlastně zůstává jako premiér, pouze rezignoval na post šéfa strany. Některá britská Medy už naznačují, že tak
udělal nějaké, řekněme, symbolické gesto, aby to vypadalo, že přijal zodpovědnost, ale vlastně premiérem zůstane, protože
bude dost těžké najít někoho nového, takže není to takové, řekněme, že přijela oblečená neoblečená.

mluvčí 
Ano, máte naprostou pravdu v tom, že bary jasně chce pokračovat ve funkci premiéra vlastně až do podzimu a nic není toto
není nestandardní. Postup ostatně tak učinili i jeho předchůdci, který sami a nebo David Cameron, kteří také a odstoupili a
otázkou je, zda je udržitelné, aby pokračoval ve funkci premiéra až do podzimu a jeho příznivci tvrdí, že nabízí jakési možná
zdání kontinuity a stability v době, kdy ani jednoho není mnoho. A na straně druhé je ale mnoho kritiků, kteří říkají, by měl
odejít hned je ponechat ho pozitivně, může využívat premiérského úřadu až spojených pravomocí. Ve prospěch svých funkcí
vlastních cílů a zájmu a je velmi nebezpečné a je vlastně čím dál tím více konzervativních poslanců, kteří tvrdí, že by měl opustit
pozici premiéra ihned a řekl to například bývalý premiér a John Major. Zkrácení trati nechal slyšet by měl článků pro dobro
země odejít. Stejně tak utká podmínek, nikoliv ztratím tím, tak labouristé opoziční i ti tvrdí a že by měl odejít i.

mluvčí 
A pojďme ještě jedné věci aktuální, která se teď stala, netýká se tedy Británie, ale to sice atentátu na mši za abbé bývalého
japonského premiéra, jak tohle to vnímáte přece jen atentáty celkově nejsou v posledních letech, řekněme, úplně v kurzu, že
by se stávaly běžně a navíc Japonsko, zdá se taková poklidná kulturní země a pak se stane toto?

mluvčí 
Ano, je to další z dětí, které vlastně a tom mezinárodní scénu. A čím méně předvídatelnou překvapivou a je to určitě něco
zasedali, přispěje vlastně k tomu a na Písnici mezinárodní prostředníci mezinárodní politice vlastně přispívá k té všeobecné
nejistotě vlastně i třeba k rezignaci. Prezidenta by ke konci kvalitativně úplně jiná záležitost, tak vlastně zvýšila nejistotu a na
mezinárodním poli.

mluvčí 
Říká Monika brus Bach mají slova z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky a
přeji vám hezký den do Brna.

mluvčí 
Děkuji mockrát za pozvání z Brna přeji krásný den vám všem posluchačů.

mluvčí 
Za 3 minuty bude čtvrt na 9 ve čtvrt na 9 tady budou další zprávy. A po zprávách budeme mluvit o schůzce, která se koná v
Indonésii. Schůzka ministrů zahraničí velkých světových ekonomik, tedy také 20 tolik pozvánka k poslechu dalších minut. Rádia
zet přeji vám hezký pátek.

Minuta po čtvrt na 9 zprávy rádia zet a Honza Doležal.

mluvčí 
Hezké páteční ráno.

Bývalý japonský premiér Šinzó Abe, který se stal obětí atentátu ve vážném stavu, řekl japonský ministerský předseda fungujou
Kida, který útok náběhu důrazně odsoudil, aby byl před několika hodinami postřelen během politické kampaně v PET v
prefektuře naráz na západě Japonska. Poslanci budou dnes schvalovat regulace platforem pro sdílení videonahrávek typu
YouTube nebo zákaz některých jednorázových plastových výrobků. V závěrečném kole jsou také například úpravy důchodové
části pěstounů. V pražském Rudolfinu se dnes uskuteční slavnostní koncert PKF při příležitosti zahájení předsednictví České
republiky v radě Evropské unie v rámci večera bude mít světovou premiéru autorská skladba klavíristy Tomáše Káča.
Připravená speciálně pro české předsednictví. Nad Českem dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou
pohybovat do 22 stupňů a pozor, dejte na dálnici D1, konkrétně na 100 devadesátém kilometru ve směru na Brno. Stojí tady
nepojízdné auto.

mluvčí 
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8 21 pátek 8. července jste s rádiem zeptat v Indonésii. Teď probíhá schůzka ministrů zahraničí velkých světových ekonomik,
tedy ke dvacítky. Indonésie pozvala na schůzku zástupce Ruska, a to i přes snahu Washingtonu prosadit mezinárodní izolaci
Moskvy. Co od schůzky očekávat a dojde k setkání amerického šéfa diplomacie Anthonyho Blinkena s ruským protějškem
Sergejem Lavrovem. Tak o tom teď budu mluvit s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy, dobré
ráno. Dobrý den. Tak proč Indonésie zvala zástupce Ruska, je to pochopitelné, že Indonésie je pozvala, ať z toho pohledu,
řekněme, možná ho stranou té politiky, anebo se snaží naopak být tím, kdo přispěje k nějakému setkání těchto dvou mocností?

mluvčí 
Tak ono je to obojí. Ono ono musíme uvědomit, že my to sice vnímáme jako středobod středobod světového dění tu válku na
Ukrajině, kterou Rusko vede, ale zdaleka ne celý svět to tak vnímá a Indonésie tady vystupuje prostě jako jako síla nebo země,
která má ambici být prostředníkem mezi mezi Ruskem Ukrajinou nebo tedy mezi Ruskem a Západem loni přijali dost i tu
rétoriku, že to je vlastně válka mezi mezi Ruskem a Západem, nikoliv, nikoliv tedy mezi růstem a Ukrajinou.

mluvčí 
Americký šéf diplomacie Antony Blanka ale neplánuje. Bilaterální schůzku se Sergejem Lavrovem. Měla by taková schůzka
smysl, anebo o čem to svědčí přece jen možná by se tam některé věci mohli ujasnit vyříkat, anebo je to naprosto, řekněme, bez
jakéhokoliv smyslu?

mluvčí 
Já nevím, úplně přesně co s Lavrovem vyříkávat. On prostě opakuje dokolečka ty tu svoji mantru o tom, že vlastně Rusko
nikoho nenapadlo, že ono bylo napadeno, pokud vám někdo vypraví prostě něco takovýho, tak co mu jakou můžete říkat, jo,
takže tam docela chápu, že schůzka není plánovaná, protože neumím představit, co by vlastně mohla přinýst.

mluvčí 
Lavrov také prohlásil, že se svět vyvíjí komplikovaným způsobem všechny země by se proto měli snažit chránit mezinárodní
právo. Na co podle vás Lavrov narážel?

mluvčí 
No tak Lavrov ten vždycky si vzpomene na mezinárodní právo ve chvíli, kdy se mu to hodí ono a musíme si uvědomit, že jeho
práce není to říkat, co je pravda, ale to o co se hodí zájmům Ruska v tuhle chvíli. Rusko tvrdí, že on má právo zasáhnout na
Ukrajině, že vlastně ono, když to slyšíte, tak oni mluví o jakýchsi svých požadavcích, který na který mají právo ani nepochybují
o tom, ale zároveň prostě vtrhly na území suverénní země a snaží se tam nebo vedou tam válku jo. Takže já bych tohleto zas
tak vážně nebral jeho řeči o mezinárodním právu, protože oni si to prostě upravují tak, jak jim vyhovuje.

mluvčí 
Vlastně se od té schůzky dvacítky dá čekat, o čem by to ještě mělo být kromě toho, že je zajímavá právě tím, že tam bude
Lavrov Blinken.

mluvčí 
Ona hlavně zajímavá bude tím, že by měla řešit, řekněme, tu potravinovou krizi, o které se mluví, byť tedy zase vidíme, že třeba
pšenice bude relativně dobrá úroda nebo nebo má být relativně dobrá úroda. Čili čili to by asi mohl trošku otupit ty hrany, ale
tohle to bude dominantní dominantní věc pravděpodobně i inflace ceny energií, tyhle věci, a to je ten důvod, proč tam vlastně
Rusko má být nebo Rusko součástí, takže takže logicky tam je. Ale tohle to budou hlavní témata.

mluvčí 
Tzn. že pokud by tam Rusko nebylo, tak by to, řekněme, bylo komplikací bytě tady ta snaha o jeho izolaci, tak ale tady je
potřeba, aby tam nějaký zástupce byl.

mluvčí 
Jenom tak ono ono Indonésie prostě dala najevo, že vlastně Rusko je součástí G20 a že ona nebude dělat žádné politické
gesto v tom smyslu, že by ho jako otevřeně nepozvala nebo tak narážíme zase na to, co jsem, co jsem říkal na začátku, že my
to vnímáme tu válku jako světovou událost, ale prostě pro asijské země je to jakási válka. Tam někde v Evropě a nevidí důvod
vlastně kvůli tomu Rusko až zas tak izolovat.

mluvčí 
Na ten listopadový summit také 20 by mohl přijet sám Vladimír Putin. Myslíte si, že to, že reálné a co by to případně mohlo
vyvolat?

mluvčí 
To je velká otázka on Vladimír Putin, jako je velmi velmi skoupí tomu, kam cestuje, kdy kdy cestuje. On zjevně zjevně má strach
z něčeho, protože ty styky, které nebo ty cesty, které provozuje, tak jsou poměrně poměrně silně omezené. Jsme viděli vlastně
to, jak vystupoval v Turkmenistánu na několik metrů od svých partnerů, čili tam je otázka, jestli on bude bude chtít přijet, a, ale
to je to je všechno ve hvězdách. To se strašně špatně v tuhle chvíli odhaduje.

mluvčí 
Říká Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
Stále jste z rádia zet za 3 minuty bude půl deváté o půl deváté. Můj dnešní ranní host tím bude spisovatel a historik Petr
Stančík. A se budeme povídat o různých věcech, například o andělích vejcích. Co to je 1 kniha Petra Jančíka. Více dozvíte za
chvíli teď Monako.
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Toulky po stopách císařovny Sisi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: kultura21.cz , Autor: Taťána Kročková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 10:28 , RU / měsíc:
149 157 , RU / den: 11 235 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
Oblíbená císařovna za svůj život zcestovala kus světa. Pokud máte rádi historii a také rádi cestujete, určitě se vám bude
zamlouvat obrazová publikace Toulky po stopách císařovny Sisi, kterou vydalo nakladatelství Grada. Autorkou je Dagmar
Beňaková.

O knize: 
Krásná, extravagantní a v neposlední řadě vášnivá cestovatelka. Taková byla Sisi. 
Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou vlast
Rakousko, od Ischlu v Solné komoře, kde se zasnoubila, až po Vídeň. Následujte ji na jejích reprezentačních cestách, z nichž
hned ta první vedla do Českých zemí. Zavítejte do Sisina milovaného Uherska, které se jí stalo „novým domovem“, i do
vyhlášených lázní na území dnešního Slovenska. 
Alžbětiny pobyty dokumentují četné dopisy císařovny a jejích nejbližších, paměti současníků i tehdejší tisk. Informace o
jednotlivých lokalitách jsou ověřené archivními dokumenty. 
Publikace obsahuje řadu dosud nezveřejněných detailů ze života legendární císařovny a bohatou obrazovou dokumentaci,
zahrnující jak snímky ze Sisina „rodinného alba“, z nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé, tak aktuální fotografie míst,
která tato mimořádná žena navštívila. 
Kniha je unikátním průvodcem pro milovníky historie i atraktivních destinací. 
O autorce: 
JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  a rovněž Fakultu
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů,
během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. Nyní pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V
minulosti externě vyučovala na Právnické fakultě a na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . 
Pod svým rodným příjmením (Černá) publikovala jednu monografii, celou řadu článků v odborných časopisech a příspěvků ve
sbornících a kolektivních monografiích. Jeden z příspěvků vyšel také pod jejím současným příjmením. Ve volném čase se
věnuje hlavně své rodině, četbě a cestování. 
Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou
literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině, dále v angličtině, francouzštině, maďarštině, italštině a
španělštině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny. 
Hodnocení knihy: 
Knížka je ideální pro milovníky historie, příznivce císařovny Sisi i cestování. Přináší něco nového, co tady ještě nebylo. Obohatí
vás četné informace ze života Sisi, které jsou příhodně rozepsány v jednotlivých kapitolách rozdělených podle míst, kam Sisi
cestovala. Potěší vás také množství barevných fotografií. Každopádně kromě toho, že se dozvíte spoustu zajímavého z historie,
získáte i skvělé tipy na výlety, pokud se budete chtít po stopách oblíbené císařovny Sisi vydat. 
Název: Toulky po stopách císařovny Sisi 
Autor: Dagmar Beňaková 
Nakladatelství: Grada 
Počet stran: 192 
Hodnocení: 100% https://www.grada.cz/toulky-po-stopach-cisarovny-sisi-12599/ 

Chybí celistvý pohled. Nadměrná specializace úřadů škodí, varuje socioložka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Daniel Drake , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 18:49 , Celková návštěvnost:
151 311 588 , RU / měsíc: 5 608 102 , RU / den: 2 082 124 , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 23,13 , Návštěvy za měsíc: 117 000 000
Aktuální krize opět ukázala, že jedním největších problémů veřejných služeb v Česku je přehnaná roztříštěnost úřadů. Místo
toho, aby s jednou rodinou komunikoval jeden sociální pracovník, přehazují si ji mezi sebou nekomunikující úřady. Přehnaná
specializace může mít negativní efekt, varuje v rozhovoru Magdalena Mouralová z Katedry veřejné a sociální politiky na
Fakultě  sociálních  věd  UK .

Aktuálně působíte ve fakultní Expertní skupině pro Ukrajinu. Opakují se dnes v době migrační krize chyby z pandemie? 
Určitě se opakují, on nebyl moc prostor udělat nějaké systémové změny. Na to, aby změnily celé uvažování společnosti, nebylo
moc času, aby proběhla nějaká reflexe. Některé dílčí organizace mohly i na základě covidu si říct: hele, tohle fakt nechceme, na
to si budeme dávat pozor. Já se nejvíc zaměřuji na vzdělávání a je fakt, že některé školy, jejich ředitelé, to trochu udělali. Není
to systémové, ale více o tom mluví a snaží si na to dávat pozor. Pořád je tu velké přetížení, které bylo ale už před covidem,
akorát to tyto událost více zvýraznily. 
Když už tedy mluvíte o školách, víte o nějakých konkrétních nástrojích, které si obstaraly, aby se s těmi problémy lépe
vyrovnaly? 
Uvnitř sboroven se rozjely různé nástroje sdílení. Školy si třeba najímají supervizory ( externí nezávislý pracovník pomáhající
zlepšit fungování skupiny a vztahů v nich pozn. red.) nebo shánějí peníze na jiný řízený nástroj pro reflexi sdílení a
systematickou péči o duševní zdraví učitelů. Rozhodně to nedělá každá škola, to určitě ne, ale je to něco, co se v tom prostoru
vzdělávací politiky už nějak objevuje. 
Zase opakuji, ono se to objevovalo už před covidem, ale covid to prostě výrazně urychlil. Teď už je to něco, o čem velká část
ředitelů minimálně slyšela, což by před třemi roky bylo ještě mimo. 
Dává stát ředitelům možnost, aby svým školám takové nástroje obstaraly? Dokážu si představit, že podávání různých žádostí o
granty a dotace je extrémně časově i technicky náročné, a ne každá instituce na to má adekvátně vyškolené pracovníky. 
U našeho vzdělávání je ten problém, že to je strašně, strašně decentralizované. Jednotlivé školy nezřizuje stát, ale obce, nebo
kraje. Jedna z cest, jak tohle řešit je „osvícený zřizovatel”, který pomůže svým školám a ředitelé pak mají možnost s nějakými
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penězi zacházet. 
Teď už je to horší, protože se začíná třeba řešit, jak začlenit ukrajinské děti do škol. Od září ta povinnost platí, ale ředitelé
nemají kapacity ve školách a neví, jak to udělat. 
Nicméně znamená to, že když dá peníze na supervizi, tak je nebude moct dát třeba na interaktivní tabuli. Hodně zjednodušuji,
ale je to prostě nějaká volba, co je důležitější, musí si to obhájit. To znamená, když ředitel chce, tak nějak může. Když zřizovatel
chce, tak taky nějak může. Ale systémové nástroje tu nejsou. Ministerstvo třeba hlásá: „psycholog do každé školy”, ale ty lidi
nejsou. Je tu přes čtyři tisíce škol, spousta z nich je malinkatých a nemají školního psychologa, ani sdíleného, natož aby měli
supervizora. Každopádně důraz na to, že v těch školách existují podpůrní pracovníci, ať už pro děti, nebo pro učitele, se
výrazně posílil. 
Jak se posunula komunikace státní správy k liniovým pracovníkům? Viděli jsme, že při covidu to byl chaos, nebylo jasné, co se
po nich přesně chce a museli se přizpůsobovat náhodným byrokratickým požadavkům. To myslíte, že se zlepšilo? 
Myslím, že to je jiné, ale nevím, jestli to je vývoj té správy, nebo je to jiné prostě proto, že jde o odlišnou agendu. Ukrajinskou
krizi řeší primárně jiná ministerstva než covid a mají jiné komunikační styly. Navíc proběhla změna vlády, a celé to bylo rychlejší:
během několika dní přijely stovky tisíc lidí a fungovalo to vlastně trošku vně struktury. Vytvořilo se koordinační centrum, jelo se
na bázi neziskovek, dobrovolníků. Bylo tak strašně masivní, že to jinak nešlo, státní správa nemůže mít v zásobě tolik lidí, aby
se zvládla takovéto nárazové akce. 
Krize ukázala, jak jsou naše úřady hrozně úzce specializované. Vůbec tu není ta představa, že by měl s rodinnou, která
potřebuje nějakou sociální podporu, komunikovat jeden sociální pracovník. 
Nemám pocit, že by ta komunikace byla v té první fázi nějaká špatná. Teď už je to horší, protože se začíná třeba řešit, jak
začlenit ukrajinské děti do škol. Od září ta povinnost platí, ale ředitelé nemají kapacity ve školách a neví, jak to udělat.
Potřebují na to nějakou výjimku, kterou jim musí povolit tu hygiena, tu zřizovatel. 
Těch dotčených orgánů je hodně a přijmout někoho nad rámec povolené kapacity chce velkou odvahu a je to velmi riskantní.
Ne každý ředitel si to troufne udělat a je to tak vlastně v pořádku, od toho tu máme zákony, aby se dodržovaly. Podívejte se na
Prahu. Tady se skoro nevejdou do školy ani trvale žijící děti, natož aby se tu vešlo několik desítek tisíc ukrajinských dětí. 
A ten plán není? 
Ten plán se hlavně nedostává úplně dobře na úroveň jednotlivých škol. Ředitelé nevidí, jakou kapacitu má sousední škola. Je
tam taková bezradnost. Neví, jestli když nemají kapacitu, jestli mají přijímat přihlášky, kam je přesně mají dávat. Jak je to hodně
roztříštěné, tak to mohou různí zřizovatelé řešit různě. Někde je koordinovaný systém, někde ne, a to ministerstvo vlastně nemá
na školy páku, není jejich zřizovatelem. 
Ideální by bylo, kdybychom se na ty lidi dívali „celistvě“, tedy ptát se, co vlastně potřebují. 
Ministerstvo může maximálně říct: „za tohle vás nebude postihovat, je to mimořádná situace a chápeme, že reguli nelze
dodržovat”. Nařídit ale nemohou nic, nemají vůči školám žádný právní vztah. 
Takže byste řekla, že hlavním problémem veřejných služeb je roztříštěnost? 
Nevím, jestli hlavní, ale určitě to jeden z největších ano. Krize ukázala, jak jsou naše úřady hrozně úzce specializované. Vůbec
tu není ta představa, že by měl s rodinnou, která potřebuje nějakou sociální podporu, komunikovat jeden sociální pracovník. 
Místo toho s ní jeden člověk řeší školu, druhý práci, třetí třeba lékaře a další ještě něco dalšího. To, že v dnešní době existuje
expert na každou jednu věc, může mít spoustu negativních efektů. Jednak na klienty, protože musí hovořit se spoustou lidí a
znova jim vysvětlovat, jak na tom jsou. Pořád opakují stejné informace, jsou z toho vyčerpaní a pak se na to radši vykašlou a ty
služby nečerpají. 
Zároveň to nefunguje vlastně ani pro ty liniové pracovníky, protože oni nevidí celý vývoj toho příběhu. Sice s těmi lidmi pracují,
ale vlastně neví, jestli to to k něčemu bylo, jestli to dopadlo dobře. To jim pak logicky nemůže dát uspokojení z práce a začnou
to dělat rutinně. To je jako kdybych šroubovala u pásu, ale neviděla, co z toho vlastně je, budu z toho mít cynický přístup. 
Ideální by bylo, kdybychom se na ty lidi dívali „celistvě“, tedy ptát se, co vlastně potřebují. Samozřejmě smyslem specializace
jsou časové úspory, ale otázka je, jestli tam ty úspory vůbec jsou, protože z toho vyplývají transakční náklady a spousta
informací se ztratí. 
Rozhodně se potvrzuje, že ve výsledku všechno po pár letech funguje efektivněji i úsporněji, když tam pracují lidé, kteří se
soustředí na celý ten případ. Mají na starosti třeba danou rodinu a když se vyskytne problém, který je potřeba řešit se
specialistou, třeba kvůli dluhovému poradenství, tak si ho najmou. Ale není to tak, že si podává klienta mezi spoustou
nekomunikujících úřadů. 

Analytička veřejných politik Magdalena Mouralová Foto: FSV  Analytička veřejných politik Magdalena Mouralová Foto: FSV  

Vinohradská 12 - Monika Brusenbauch Meislová
RÁDIO , Datum: 08.07.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.07.2022 21:03 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 3 929 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
osoba 
/anglický text/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.

osoba 
Boris Johnson oznámil, že odstupuje z pozice lídra britské konzervativní strany. To automaticky znamená, že skončí....

/anglický text/

Z Johnsonovi širší vlády odešlo už více než 50 britských politiků.

Vláda podle nich nejedná v národním zájmu, a to i podle několika dalších konzervativních poslanců...

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
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Děkuji, odcházím. Britský premiér Johnson končí jako šéf Konzervativní strany. Jeho nástupce bude i novým předsedou vlády.
Johnsonovo „goodbye” tématem pro Moniku Brusenbauch Meislovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

osoba 
/anglický text/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Je pátek 8. července.

Dobrý den, vítejte.

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Dobrý den z Brna.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Rezignace Borise Johnsona. Očekávaný, nebo překvapivý krok podle vás?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Boris Johnson se tak dlouho vzpíral těm běžným pravidlům politiky, že je možná až těžké uvěřit, že skutečně odchází. Ono se o
něm říkalo, že má devět životů jako kočka a mluvilo se o jeho superschopnosti přežít všechno. Ale ukázalo se nakonec, že to
tak není. Nicméně pro některé dlouhodobé pozorovatele Johnsonovy kariéry to možná až tak velké překvapení není. Například
jeho bývalý šéf deníku Daily Telegraph, Sir Max Hastings - on totiž Johnson dřív pracoval jako novinář - v článku pro Observer
tehdy předpověděl, že Johnsonovo premiérství určitě bude poznamenáno jistým pohrdáním pravidly, precedenty, řádem,
stabilitou. A možná můžeme říci, že Johnson měl už od malička sklon věřit tomu, že pravidla jsou určena jiným lidem. Takže pro
některé to je spíše očekávaná záležitost.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
No a proč o ten devátý život přišel právě teď? Protože ještě před pár dny tvrdil, že prostě neodstoupí.

osoba 
/anglický text/

/anglický text/

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Ten tlak vlastně roste dlouhodobě, kontinuálně. A to zejména z důvodu celé řady skandálů. A vlastně ten tlak neustále vyvíjela
rostoucí skupina konzervativců z různých křídel strany, která postupně dospěla k závěru, že by Johnson měl odejít. Třeba když
Johnson s manželkou teďka dorazili na děkovnou bohoslužbu k platinovému jubileu královny Alžběty II. v katedrále svatého
Pavla, tak se ozývalo bučení. A v červnu tohoto roku přežil návrh na vyslovení nedůvěry. Přestože 41 % poslanců hlasovalo
proti němu. Nicméně celá řada porážek, v doplňovacích volbách, vedla konzervativní poslance k obavám, že se stal zkrátka
volební přítěží a nějak se začalo zdát, že vlastně to staré kouzlo, které doposud fungovalo, už nefunguje. A tou úplně poslední
kapkou pro mnoho poslanců byla aféra okolo Chrise Pinchera, který byl obviněn ze sexuálního obtěžování dvou mužů.

osoba 
Byl obviněný z osahávání dvou mužů v soukromém klubu konzervativců. Ve své rezignaci napsal:,, Minulou noc jsem pil až moc.
Ztrapnil jsem sebe i ostatní, což je ta poslední věc, kterou jsem chtěl udělat, a proto se omlouvám vám i těm, kterých se to týká.

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
A Boris Johnson zkrátka neustál ten tlak po té sexuální aféře, oznámil odchod teď po zcela bezprecedentní vlně rezignací ve
vládě. Svou funkci kvůli Johnsonovi opustilo pět ministrů, v širší vládě až 50 členů vlády včetně ministra financí třeba Rishiho
Sunaka. No a po 48 hodinách vzdoru, kdy Boris Johnson opakovaně sliboval, že bude pokračovat v práci, tak nakonec byl
nucen čelit té realitě a přišel o ten devátý život.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Vy jste zmínila ten tedy poslední, nejčerstvější skandál kolem tedy už bývalého náměstka whipa Chrise Pinchera. Nicméně těch
afér byla celá řada. Připomeňme Partygate, podezření na korupci ve straně, diskriminace muslimů uvnitř Konzervativní strany.
Který je asi tak pro vás ten nejzapamatovatelnější skandál týkající se právě předsedy vlády britské Borise Johnsona?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Máte pravdu, že těch afér a skandálů byla opravdu celá řada. Ta aféra okolo Chrise Pinchera se stala pro něj fatální. Já jenom
připomenu, že Chris Pincher teď v únoru byl jmenován do oné pozice náměstka hlavního whipa, což je tedy ten poslanec, který
je zodpovědný za to, aby ostatní poslanci hlasovali v souladu se stranickými a vládními zájmy. A v květnu Pincher byl obviněn
ze sexuálního obtěžování. Na svoji pozici okamžitě rezignoval. Ono ta samotná aféra by možná Johnsona post premiéra
nestála. Nicméně ono vyšlo najevo, že Johnson byl na Pincherovo chování upozorněn už v roce 2019, to znamená dávno
předtím, než do té funkce byl jmenován. A právě ten skandál byl asi opravdu poslední kapkou pro členy Johnsonových
konzervativců, na jehož základě vlastně pak odstoupili Rishi Sunak, ministr financí, Sajid Javid, ministr zdravotnictví, a vlastně ty
dvě rezignace pak spustily vlnu odchodů. Ale jednoznačně máte pravdu v tom, že těch afér byla opravdu celá řada.

osoba 
Britský premiér Boris Johnson se omluvil za svoji účast na večírku během přísné karantény.

V době, kdy se směl scházet jen omezený počet lidí, se ve vládních budovách podle britských médií odehrálo nejméně 11
společenských setkání.

Omluvil se BJ s tím, že akci, na kterou si asi 40 zaměstnanců úřadu mělo přinést vlastní alkohol, považoval za pracovní
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schůzku.

Podle Dominica Cummingse dobře věděl o tom, že se jedná o večírek a souhlasil s jeho pořádáním.

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Partygate, kdy vlastně od listopadu loňského roku postupně vycházely na veřejnost informace o tom, že v době, kdy v Británii
platila opravdu velmi tvrdá proticovidová opatření, tak členové vlády pořádali večírky přímo v sídle vlády na Downing Street 10
a Johnson zase tu celou aféru zvládl až jako katastrofálně. Nejprve vlastně tvrdil, že o žádných večírcích nevěděl, až do chvíle,
kdy musel přiznat dokonce vlastní účast. A stal se prvním premiérem, který byl v úřadu usvědčen z porušování zákona.
Problematické bylo i to, že v prosinci loňského roku řekl v Dolní sněmovně, že všechny opatření byly v Downing Street 10 zcela
dodržovány, a začal ho vyšetřovat i výbor Dolní sněmovny kvůli tomu, zda vědomě neuvedl Parlament v omyl, což je taky
obrovská aféra. Ale ano, těch afér bylo ještě daleko více. Zvyšování životních nákladů taky, celá problematika rostoucí inflace.
Roztržka kolem konzervativního poslance Owena Petersona. Zkrátka se to sečetlo a už ten tlak nešlo ustát.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Nicméně končí šéf konzervativců, který dovedl svou stranu k největšímu volebnímu úspěchu od roku 1987, to je také nutné
zmínit. Tak jak číst celý ten Johnsonův příběh?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Boris Johnson odchází po třech letech kontroverzní vlády, která byla provázena celou sérii skandálů. Ono se dlouho zdálo, že
skandály, které by možná jiné politiky potopily, na něj nemají žádný vliv. On se vždycky nějak dokázal odrazit ode dna a vlastně
i ty různé přehmaty, ty nejrůznější přešlapy, se staly až takovou součástí jeho značky. V době, řekněme možná nudných politiků
on byl vnímán jako jakýsi charakter. Taková ta jeho nepoddajná hříva blonďatých vlasů a jaksi neohrabaná postava vlastně
byla okamžitě rozpoznatelná. A třeba i pro ty, kteří se o politiku nezajímají. A on si vybudoval image velmi veselého, neúnavně
optimistického politika s opravdu velmi silným charismatem.

osoba 
/anglický text/

97 procent lidí na planetě jsou lidé a naše domácí zvířata. Jen tři zbývající procenta žijí ve volné přírodě.

Boris JOHNSON, premiér Velké Británie 
To je smutné.

osoba 
Jak tedy začneme vyvažovat? Myslím, že bychom určitě mohli začít s obnovou života v oceánech.

Boris JOHNSON, premiér Velké Británie 
Mohli bychom zvířata krmit některými lidmi.

osoba 
O tom můžeme hlasovat později.

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Jeho smysl pro humor je legendární, velice sebeironický, on měl úžasnou schopnost vést kampaně. Podařilo se mu opravdu
oslovit část voličů, kterou konvenční konzervativci nedokázali oslovit. Po dvě funkční období byl starostou Londýna, což je taky
nezvyklé, protože Londýn je obvykle baštou labouristů. Pomohl přesvědčit miliony lidí, aby v referendu o setrvání v EU v roce
2016 podpořily brexit. Potom v červenci 2019 se stal premiérem bez voleb, stal se premiérem po Therese Mayové, která vedla
s EU neúspěšná jednání o brexitu. Sám Johnson byl velkým zastáncem britského odchodu z EU, ve vládě Mayové byl ministrem
zahraničí. Zajistil si, přesně jak hovoříte, o čtyři měsíce později zcela historické vítězství. Konzervativní strana díky němu získala
křesla v částech země, kde nikdy předtím nevolili konzervativce. A vlastně s příchodem roku 2020 se zdálo, že ta jeho nadvláda
nad britskou politikou je úplná. Většina analytiků předpokládala, že po těch letech nestability bude Johnson schopen konečně
provádět všechny potřebné reformy bez větších potíží. No ale pak přišel koronavirus a samozřejmě celosvětová pandemie. Ta
by prověřila každého politika, každého vůdce. A Johnsonova vláda se dopustila celé řady chyb. A nakonec to ale možná nebyl
úplně až ten přístup ke koronaviru jako takovému, který vedl k jeho pádu, ale spíše otázky, které se týkají jeho charakteru a
způsobilosti pro výkon tak vysoké funkce.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Vy jste zmiňovala značku Borise Johnsona. Jak je na tom teď značka Konzervativní strany Velké Británie? Oslabuje právě s
koncem Borise Johnsona? Jde už o, pokud dobře počítám, třetího premiéra v řadě z Konzervativní strany, který končí tak
nějak, řekněme, dost neslavně.

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Ano, to máte naprostou pravdu. Jednoznačně to tu značku konzervativců poškozuje. Nicméně uvědomme si, že po dvou
rezignacích právě Davida Camerona a Theresy Mayové dokázala Konzervativní strana potom zvítězit masivně v těch volbách v
prosinci 2019, kdy Corbynovi labouristé utrpěli těžkou ztrátu. Nicméně jednoznačně labouristé se toho budou snažit využít.
Předseda labouristů Keir Starmer už označil Johnsonovu rezignaci za dobrou zprávu pro Velkou Británii.

osoba 
/anglický text/

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Chopí se nyní každé příležitosti. Navíc dokonce se nechal slyšet, že pokud premiér ve funkci předsedy vlády okamžitě
neskončí, tak labouristé vyvolají parlamentní hlasování o nedůvěře konzervativní vládě. A v těch posledních průzkumech
labouristé před konzervativci vedou zhruba o nějakých 5 až 10%. Záleží to vždycky na tom konkrétním průzkumu, ale nicméně
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jednoznačně platí to, že to tu značku konzervativní strany jako takové poškozuje.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
My mluvíme o konci Borise Johnsona, ale musíme uvést na pravou míru, že on tedy končí ve funkci šéfa Konzervativní strany,
což automaticky tedy bude znamenat do budoucna i konec v tom premiérském křesle. K tomu ale teď v tuto chvíli nedochází,
protože Boris Johnson řekl, že teprve nástupci na jeho postu šéfa Konzervativní strany předá pravomoci předsedy vlády.
Myslíte si, že k tomu dojde v průběhu léta ještě?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Ano, máte naprostou pravdu, že v tom svém rezignačním projevu Johnson uvedl i to, že jmenoval teď nový kabinet, který bude
sloužit do té doby, než bude zvolen jeho nástupce, který ho nahradí v čele Toryů. Sám označil za velmi bolestnou skutečnost,
že se mu nepodařilo, a asi už nepodaří, dotáhnout až do konce mnoho nápadů a projektů. Ono záleží na tom, jak celý ten
proces teďka bude probíhat. Boris Johnson hodlá pokračovat ve funkci premiéra do podzimu. A to znamená, že zůstane ve
funkci, dokud si tedy konzervativci nezvolí nového lídra, jako to udělali jeho předchůdci Theresa Mayová a David Cameron,
když odstoupili. A ta délka toho souboje o post lídra konzervativců bude záviset na tom, kolik se přihlásí zájemců. Třeba
Theresa Mayová se ujala tehdy vedení Konzervativní strany zhruba tři týdny poté, co odstoupil David Cameron. Johnson tehdy
soupeřil s bývalým ministrem zdravotnictví Jeremym Huntem a toho úřadu se nakonec ujal dva měsíce poté, co Mayová
oznámila, že rezignuje. Takže ano, očekává se, že nový vůdce by mohl být jmenován do září. Těžko říct, jestli to bude ještě v
létě, nicméně to září, začátek podzimu se zdá být jako taková očekávaná doba. Záviset to ale taky bude na tlaku konzervativců,
kteří se teďka přejí, aby Johnson skončil dříve.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A jak ten proces výběru uvnitř té Konzervativní strany bude vypadat?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Ten časový harmonogram jako takový, ten by měl být oznámen příští týden.

osoba 
/anglický text/

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
A co se toho procesu jako takového týká, tak kandidaturu každého toho zájemce musí podpořit osm konzervativních poslanců
a poté začne série hlasování na úrovni poslanců. Celý ten proces zúží po tomto poli kandidátů na finální dvojici, mezi níž se
potom v poslední fázi bude rozhodovat členská základna strany.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Kdo se nabízí na Johnsonovo místo v tuto chvíli? Jeho pravá ruka, vicepremiér Dominic Raab, nebo někdo jiný? Ministr
zdravotnictví Steve Barclay?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
To je strašně těžké zodpovědět, kdo jsou ti potenciální kandidáti. Nicméně je několik osob, které asi se vyplatí sledovat, byť
většina z nich se ještě nevyjádřila přímo explicitně v tom smyslu, že chtějí funkci lídra Toryů a premiéra na něj kandidovat. O
vedení Konzervativní strany a vlády se podle britských médií třeba chystá ucházet generální prokurátorka Suella
Bravermanová. Ta ještě předtím, než bylo jasné, že Boris Johnson odstoupí, byla vždy věrnou stoupenkyní Borise Johnsona,
vášnivou zastánkyní brexitu. Dokonce se stala první ministryní na vládní úrovni, která si vzala mateřskou dovolenou, a musel
být změněn zákon, aby si ji mohla vzít. Ano, mluví se i o novém ministrovi zdravotnictví Stevu Barcleym, třeba podle průzkumu
organizace YouGov je mezi konzervativci favoritem nynější ministr obrany Ben Wallace, který teďka v souvislosti s ruskou invazí
na Ukrajinu je velmi oblíbený politik. Hovoří se o Rishi Sunakovi, ministru financí, o Liz Trussové, ministryni zahraničí, která
zase teprve jako druhá žena v čele ministerstva zahraničí je velmi úspěšná, zasloužila se o uvalení sankcí na Rusko a na jeho
oligarchy. Sajid Javid, ministr zdravotnictví. To znamená, bude velmi zajímavé sledovat, jak Konzervativní strana o svém
budoucím lídrovi, a tedy i britském premiérovi, rozhodne. Nicméně dá se očekávat, že možná sáhne po někom méně
excentrickém, než byl Boris Johnson.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Zmínila jste hned několik kandidátů a kandidátek, je jich skutečně celá řada. Tak ze kterého by byla nejvíc nadšená EU?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
To je taky výborná otázka. EU bude nadšená z někoho, s kým se bude dát mluvit a s kým se domluví, kdo možná nebude
působit v tom vzájemném vztahu tolik problémů. Protože v současné době ten vztah mezi EU a Velkou Británií je hodně
problematický. Panuje tam velké napětí a značné tenze. A Boris Johnson dosud tlačil na to, aby byl znovu vyjednán severoirský
protokol. Teď na konci června, velmi nedávno Británie oznámila, že zavede jednostranné změny v tom severoirském protokolu,
který je vlastně součástí dohody o vystoupení Británie z EU, a chce zrušit celní kontroly na některé zboží, které je dováženo do
Severního Irska ze zbytku Spojeného království. A toto EU velmi odmítá. Nechce znovu zasahovat, reformovat ten velmi složitě
dojednaný kompromis. Dokonce podnikla proti Británii už jisté právní kroky. Konkrétně tedy posunula k další fázi řízení, které
proti ní vede. Takže EU velmi napjatě očekává, kdo Johnsonovým nástupcem a co to přinese stran vzájemných vztahů.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ještě jeden rozměr Johnsonova odchodu z postu šéfa Konzervativní strany a posléze tedy i premiéra Velké Británie zmiňme na
závěr. Johnson odmítal návrhy skotské premiérky na další referendum o odtržení Skotska od Spojeného království. Není to tak
stará záležitost, několik týdnů, tak může se na pozadí Johnsonova pádu znovu zvednout otázka samostatnosti Skotska?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Jednoznačně, určitě může. To je otázka, která teď bude na tom programu asi neustále. Navíc Nicola Sturgeonová teď na konci
června oznámila, že chce uspořádat druhé referendum o nezávislosti v říjnu 2023, což už je vlastně příští rok. A dostala se do
velkého střetu právě s britskou vládou, když požádala Nejvyšší soud, aby rozhodl o legálnosti uspořádání nového referenda o
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nezávislosti Skotska bez souhlasu Westminsteru. Ono lze předpokládat, že, pakliže tedy bude pokračovat dál Konzervativní
strana ve vedení, tak ten souhlas s konáním druhého referenda o skotské nezávislosti patrně udělen nebude. On celý název
Konzervativní strany je Konzervativní a unionistická strana a to znamená, že si nelze úplně dost dobře představit, že by nějaký
konzervativní premiér s tímto úplně souhlasil. Bude-li tedy většinová konzervativní vláda. Ale jednoznačně je to otázka, která
bude i nadále rezonovat britskou politikou, a to velmi, velmi silně.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Paní docentko, jak si bude Borise Johnsona jako premiéra Spojeného království pamatovat historie? Jak si ho budou
pamatovat politologická, historická skripta?

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Myslím si, že si ho budou pamatovat jako excentrického premiéra, který porušil téměř všechna pravidla, a budou si ho
pamatovat jako politika, který se téměř čtyři desetiletí vzpíral jakési politické gravitaci, ale nakonec se zřítil k zemi. Ta
odcházející Johnsonova vláda za sebou, dle mého názoru, zanechá přinejmenším velmi rozporuplné výsledky. Ale na to, jak si
ho budou politologická skripta pamatovat, jak v nich bude zobrazován, na to si budeme muset ještě počkat.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tak mockrát díky za všechny vaše odpovědi.

Monika Brusenbauch MEISLOVÁ, FSV  Masarykova univerzita, Brno 
Já děkuji mockrát za pozvání. Přeji hezký zbytek dne.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Monikou Brusenbauch Meislovou z
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně o rezignaci Borise Johnsona na post šéfa konzervativní strany ve Velké
Británii. Tento týden byl rozdělený dvěma svátky, a tak se dostalo jen na 2 témata. Spor mezi veřejným ochráncem práv a jeho
zástupkyní a pak na fenomén retro mánie, totiž návrat starých populárních hitů třeba osmdesátých let v moderních seriálech.
Jako vždy ještě připomínám, že všechny naše epizody najdete na webu irozhlas.cz, v aplikaci můj rozhlas i ve všech dalších
podcastových aplikacích. Na slyšenou v pondělí.
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Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
O půl čtvrté další zprávy čtyřiadvacítky hezké odpoledne. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken vyzval k činu odsouzení
ruské invaze na Ukrajinu. Šéf diplomacie to prohlásil po schůzce se svým čínským protějškem. Během zasedání skupiny G20
vyjádřili znepokojení kvůli situaci na Taj Wanu, kterému Peking hrozí vojenským zásahem. Vzájemnou diskuzi ale Blinken
označil za konstruktivní. Ministři sešli poprvé od začátku války na Ukrajině.

Italští záchranáři našli tělo posledního pohřešovaného po nedělním sesuvu ledovce nahoře marmeláda. Nalezeno tak bylo
všech 11 obětí tragédie. 2 z nich pochází z Česka ve městě sanaci, které je centrem oblasti byl na dnešek vyhlášený den
smutku. Večer se v tamním kostele uskuteční zádušní mše, kterou bude sloužit brněnský arcibiskup.

Nejméně 16 hinduistických poutníků zemřelo v indickém Kašmíru kvůli silným dešťům a následným záplavám. Asi 50 lidí utrpělo
zranění a 15 000 věřících. Úřady musely převézt na bezpečnější místo. Poutníci míří jeskynní svatyně v nadmořské výšce přes
4000 m uctívají inkarnace Boha živi. Letos se jich tam očekává až 1 000 000.

Miliardář Elon Musk ukončil smlouvu o koupi sociální sítě Twitter knihu poradci to dopisem oznámili představenstvu společnosti.
Bus dříve nabídl, že Petr koupí za 44 miliard dolarů později ale hrozil zrušením smlouvy o převzetí firmu vinil, že odmítá jeho
žádosti o poskytnutí údajů ohledně falešných účtů na své sociální síti. Zástupci společnosti teď oznámili, že budou s Muskem
bojovat u soudu za naplnění smlouvy trvají na dohodnuté ceně podmínkách.

Začal hudební festival Znojmo včera zahájil houslista Pavel Šporcl. 17 dní trvající akce nabídne přes 30 koncertů. Program
letošního osmnáctého ročníku nabízí množství hudebních žánrů, ale převažuje klasická hudba. Většina koncertů se koná pod
širým nebem ve Znojmě a jeho okolí, včetně rakouského příhraničí.

Poslanci se v týdnu sešli na mimořádné schůzi ke kauze dozimetr. Kvůli té rezignoval ministr školství Petr Gazdík. Po dvou a půl
hodinách byla přerušená. Poslanci totiž měli na programu další mimořádnou schůzi, tentokrát svolanou koaličními poslanci
zejména předlohám v prvním ve druhém čtení. A my už průběh mimořádné schůze z tohoto týdne probereme s Danielem
žárovce politologem z institutu politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Zodpověděla podle vás ta schůze nějaké otázky kolem celé kauzy nebo k čemu posloužila?

mluvčí 
Dá se říci, že to téma jako takové otřáslo českou stranickou politikou českým politickým stranickým systémem, takže na jednu
stranu se dá poměrně logicky chápat, že opozice se toho chopila a snaží se vůči vládě nějakou anti pozici zkrátka vystavět
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působit vůči ní velmi kriticky. Na druhou stranu svolávat mimořádné schůze, které vlastně slouží jenom nějaké mediální exhibici,
v uvozovkách a opravdu jaksi neposlouží tomu, čemu posloužit mají tzn. nějakému vyřešení toho problému nebo nějakému
posunu v tom problému. To je to je pro mě otazníkem. Byla samozřejmě, když vidíme, že se nám tady potom horší ty
mimořádné schůze, tak to vlastně nemusí vůbec vůči veřejnosti působit ta dobře důvěryhodně.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Nicméně určité konkrétní kroky tam o opozice navrhovala asi nejčastěji se mluvilo o tom návrhu na to, aby Vít Rakušan lídr
stanu a ministr vnitra rezignoval právě na funkci ve vedení rezortu, zjednodušeně řečeno, kvůli tomu, že řídí policii, která tu
kauzu vyšetřuje. Co tak se bavím s jednotlivými politologii, tak ty názory se docela různí na to, jestli by měl skončit nebo ne, tak
mě zajímá ten váš?

mluvčí 
Je to tak, ať už politologové nebo komentátoři akcentují různé úhly nebo různé momenty celého toho problému. Já se osobně
domnívám, že se tady bavíme o dvou rovinách té záležitosti jednak trestněprávní a druhá je ta politická v té rovině
trestněprávní samozřejmě, nechť konají orgány činné v trestním řízení, přijdou s nějakým závěrem. V té rovině politické se tohle
téma bude ještě během léta a během podzimní horké fázi kampaně před komunálními volbami zvedat. A zde očekávám, že
opozice bude, ať už SPD nebo hnutí ANO zkrátka donekonečna zastávat tu pozici nebo ten názor, že Vít Rakušan odstoupit
měl. Ono na jednu stranu, pokud by odstoupil, tak by to bylo určité gesto, bylo by to určité. Na jednu stranu vyhovění opozici,
ale na druhou stranu by aspoň na určitý čas mohl říci, odstoupil jsem teď opravdu nemáte žádný argument v ruce, kterým
byste mě mohli očernit. Ale na druhou stranu, když se podíváme na to, jak v minulém volebním období, například hnutí ANO a
ikonická postava Andrej Babiš se stavěly k některým kauzám, ať už individuálním nebo nebo vnitrostranickým, tak zkrátka tam
ten postoj byl úplně opačný a neodstoupil Andrej Babiš nebo jiní aktéři za žádnou cenu. Snažili se ten problém nebo to téma
jaksi odklonit z očí veřejnosti a fungovalo se dál tzn. pokud by Vít Rakušan odstoupil, tak by možná to byla voda na mlýn
opozici v tom směru, že by mohla začít mediálně říkal tak a teď Vít Rakušan odstoupil a opravdu tím potvrdil, že je v tom
problému tak nějakým způsobem namočen. Takže když to završil, tak ta jeho role není opravdu záviděníhodná a osobně se
domnívám, že může napovědět i blížící se mimořádný sněm hnutí STAN, ale osobně neočekávám, že by Vít Rakušan
odstupovat chtěl.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Vy čekáte, že se tam ta otázka 23. června v Hradci Králové bude nějak intenzivně řešit, protože dá, dá se říct, že všichni
starostové nezávislí říkají, že o tom už se nemusíme vůbec bavit.

mluvčí 
To vnitrostranické fórum pro toto určeno je tzn. ačkoliv říkají, že se o tom vnitrostranický bavit nechtějí, tak ze strany novinářů
ty otázky třeba mohou padnout, ale samozřejmě i opozice bude dále toho tématu využívat a bude NATO NATO dále poukazovat
tzn. pozice Víta Rakušana je jasně komunikované. Jasně daná, koneckonců i premiér Petr Fiala řekl, že na vládní úrovni to
téma je vyřešeno a žádné rekonstrukci vlády docházet nebude, ale z mého pohledu zkrátka opozice toho toho problému nebo
této záležitosti bude dále využívat, a to i v kontextu toho, že se nám opravdu blíží volby a budeme vstupovat v září do horké fázi
kampaně před komunálními volbami.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
No a když ještě zůstanou té otázky odstoupit nebo neodstoupit pozice ministra vnitra, tak by mě zajímalo směrem k voličům
právě směrem k podzimním volbám. Co by se hnutí STAN a vyplatilo víc?

mluvčí 
To je samozřejmě dobrá otázka hnutí STAN, jak říkám, postavilo se do role takové, že Vít Rakušan říká, že odstupovat nebude
nejenom, protože nijak nezasahuje do toho policejního vyšetřování, ale zároveň se vyjádřil, že nechce udělat radost Andreji
Babišovi, potažmo opozici, aby se na něm v uvozovkách, potom nesmysly, že i on je vinen, když odstoupil, byť tam ta
souvztažnost vůbec taková být nemusí. No a naopak je to prostě zkrátka určitá určitá ofenzíva, kterou teďka hnutí STAN,
potažmo Vít Rakušan volí a SOU si jaksi pevně ve svých pozicích. Toto samozřejmě nejlépe posoudí až volič právě u voleb v
každém případě je, ať už premiérem Fialou nebo předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem jaksi zdůrazňováno, že vládní
koalici, potažmo hnutí STAN se k tomu problému postavilo otevřeně postavil čelem. A že to je ten závan té slibované nové
politické kultury těch nových politických poměrů, které si současná vládní koalice předsevzala, že bude ve svém konání ve
svém vládnutí respektovat.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Ta kauza současná dozimetr není první, která provádí hnutí STAN v těch posledních měsících, tak by mě zajímalo, i pokud už
žádná další nepřibude, tak jak podle vás tohle období může hnutí STAN přežít, může ještě zcela očistit své jméno, což se chce,
jak říkal. Vít Rakušan snažit?

mluvčí 
No prostor k vysvětlování celé řady dalších záležitostí nebo tématu určitě je. Já bych opravdu očekával, že ten hlavní moment
ten hlavní zlomový bod přijde právě na tom mimořádném sněmu hnutí STAN za 2 týdny v Hradci Králové. A pochopitelně
nemůžeme vyloučit, že žádná další kauza se tady neobjeví to těžko takhle deklarovat dopředu. Na druhou stranu jaksi Vít
Rakušan deklaruje, že nezasahuje do konání policie Petr gazík odstoupil z postu ministra školství. Není tady nějaká snaha
bagatelizovat ty věci nebo nebo je zametat pod koberec, takže v tomhle směru si myslím, že je to něco, co je, řekněme,
standardem nebo měl by být standardem pro nějaké vyspělé stabilizované demokracie, ale bohužel, a když sleduji ty reakce od
ostatních politiků nebo obecně z řad veřejnosti, a tak se někdy tyhle kroky až příliš glorifikují. Což se ale myslím, že přehnané,
protože to je naprosto standard, vybavili nějaký problém postavit se k němu čelem, vyvodit z něj politickou odpovědnost a
pokusit se očistit. Pokud samozřejmě ta vina nebude nebo není prokázána.

mluvčí 
Míní politolog Daniel Šarovič v našem vysílání. Díky, že jste si udělal čas na čtyřiadvacítku, hezký víkend.

mluvčí 
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Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Dobrý den z karlovarského filmového festivalu, který tedy dnes večer končí tady ve.

mluvčí 
Velkém sále hotelu Thermal proběhne ten zakončovat ceremoniál.

mluvčí 
S koncem festivalu už je čas na to mluvit.

mluvčí 
O filmech, které půjdou do distribuce prázdninách, což je například snímek Alice Nellis Buko, který vstoupí do kin v září a jednu
z hlavních rolí zahrála a ta čísla týden. Dobrý den. Tam hrajete takovou zajímavou postavu, která dnes trpí, ale žije s
Aspergerovým syndromem. Je to téma, které vás zajímá?

mluvčí 
Je já musím říct, že mě vlastně Alice rolí Terezy splnila můj sen, který jsem nějakým způsobem měla od dětství, protože mě z
jakýhosi záhadného důvodu vlastně tenhleten druh lidí zajímá od tý doby, co si pamatuju. A postupem času samozřejmě jsem
to jako dítě neuměla úplně specifikovat, ale postupem času jsem zjistila, že to jsou lidi, který mají právě poruchu autistického
spektra. A já musím říct, že pro mě to vlastně nějakým způsobem fascinující a jsem nesmírně ráda, že mi Alice umožnila do toho
se ponořit ještě hlouběji, protože vlastně během přípravy na film Buko, samozřejmě jsem konzultovala se paní doktorkou, která
pracuje s lidma právě s autismem. A je to teda téma veliký a mě opravdu nějakým způsobem ne nevím, proč velmi blízký zajímá
mě.

mluvčí 
Tam musí herečka hledat asi určitou takovou velkou citlivost, aby tam nedošlo k nějaké popisný s tím nebo snad dokonce
parodii. Jak jste tohle v sobě hledala?

mluvčí 
My jsme my jsme vlastně se s Alicí právě scházeli s paní doktorkou a samozřejmě já jsem taky nakoukl káva hodně materiálu,
protože už dneska zase v tom ten internet je úžasný, že existuje spoustu přednášek, který vlastně mají přímo lidi s
Aspergerovým syndromem o Aspergerův syndrom mu o životě. Ne s Aspergerovým syndromem s autismem, takže vlastně jako
těch materiálů, se kterými se mohla pracovat, bylo poměrně dost. Ta ta škála samozřejmě taky jako barevná pes zdráv vlastně
jako míry tý poruchy autistický. Ale nejdůležitější je vlastně to, co je nejdůležitější vždycky, když člověk vytváří nějaký charakter,
který bude hrát, a to je právě jako, aby aby potom prostě nějakej moment. Ve vás ta postava začala žít, aby, aby začala
existovat a já musím říct, že mě se to vlastně u týhle role nějakým způsobem stalo, jak samozřejmě to pak posoudí diváci, ale
vnitřně. Já jsem se s ní vlastně žila. My jsme jako i právě, abysme předešli tomu, o čem jste mluvila, tak jsme s Alicí pracovali,
což jsem vlastně nikdy nezažila předtím vždycky člověk nějakým způsobem zkouší. Dialogy pracuje na tom, ale my jsme tady
vlastně s Alicí opravdu zkoušeli různou míru viditelnost dětí poruchy. Bavili jsme se o fyzických projevech a skutečně to bylo,
takže jsme se scházeli, vídali jsme se já jsem i Alici posílala nějaký videa, který jsem sama natáčela doma na mobil, kde jsem
mluvila právě jako Tereza. A vlastně jsme společně našli nějakou míru toho, jak si myslíme, že by to mělo vypadat.

mluvčí 
A co ta Tereza právě tyhle vlastnosti té Terezy přinášejí do příběhu nebo sdělení toho filmu?

mluvčí 
Vlastně tam je tam je hlavní postava Jarmily, kterou hraje úžasná Anička zónová, kterou já mám skutečně od dob svých studií
na konzervatoři strašně ráda. Ona je vynikající divadelní herečka v Ostravě v divadle v Moravskoslezském. A já jsem si vlastně
vždycky divila tomu, proč netočí, protože mně přišla jednak krásná Anička je takovej typ takový francouzský herečky jako třeba
ani Giraldo. A lyceí svěřila tuhle roli a já myslím, že dobře udělala. A ta ta moje postava je sousedka v my žijeme vlastně s mojí
mámu, kterou hraje moje máma, tak tak žijeme v chalupě. Vedle ní ve vesnici vedle ní. A jak, jak právě ty lidi s autismem jsou
naprosto ten ten ten aspekt je úžasnej v tom, že ty lidi vlastně vůbec nejsou schopný cokoliv předstírat. Jo, tam tam jako nic
takovýho vlastně neexistuje, takže tam všechno, co se děje v nich, tak naprosto čistý podobě vychází i ven. Takže ať a ta
postava Jarmily, kterou hraje Anička, je naopak zvyklá kvůli všem ostatním vždycky nějakým způsobem korigovat svoje pocity
svoje chování, aby se všichni kolem ní cítili dobře. A přes tu postavu Terezy se nějakým způsobem možná ona dostává sama k
sobě ke svým vlastním pocitům.

mluvčí 
Tomu.

mluvčí 
Příběhu je taky velmi podstatný, což já vnímám jako věc, které vlastně jsem zvíře, kterého se vlastně tak trochu všichni bojíme.
Zároveň je to nádherné zvíře na pohled. To je něco, co člověk asi z nás života, že musí prvně překonat strach, aby se dostal k
něčemu krásnému. Je to takhle v tom filmu.

mluvčí 
Myslím si, že tam určitě to, co jste popsala nějakým způsobem přítomný je ten ten strach, tam taky hraje roli, protože je to s ten
film. Já vnímám, že je příběhem právě o odvaze, která která člověku právě dovolí překonat nějaký překážky v životě udělat
třeba rozhodnutí, který si myslel, že už není schopnej udělat. A ten kůň zvíře, který tohle to přináší, protože asi to je vlastně tam
i společný jmenovatel tím autismem, protože koně stejně jako lidi s Aspergerovým syndromem nic nepředstírají. Jsou velice
citliví na přetvářku na faleš. Na na to, když někdo k nim přichází tváří se, že se cítí jinak, než jak se ve skutečnosti cítím, co
jsem já měla možnost poznat během tý práce s tím koněm. Během mé skutečné práce, když jsme natáčeli a vlastně ten kůň i ta
postava Terezy od hlavní postavy vyžadujou, aby se skutečně chovala prostě tak tak, jak kým je a co cíl Rusinka.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 114 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Jakým způsobem vy sama bojujete se strachem, aby vás se k vám nezabránil právě tahle nahlížet Krásno užívat si to, co byste
chtěla, teď žijeme v době, kdy ten strach je velmi silný posledních letech měsících ještě víc. Jak byste s tím pracujete? Sama?

mluvčí 
To je nesmírně zajímavý téma, hele je to 1 vlastně z nejtěžších věcí v životě překonat svý vlastní strachy bariéry, který si člověk
sám ve své hlavě postaví do cesty. Nicméně nějakej úplně takovej jednoznačný recept na to nemám, ale o co se snažím
maximálně ve svém životě a myslím si, že to funguje, je vytahovat ty strachy na světlo a nějakým způsobem přijímat. To to
stínový údolí prostě taky patří ke mně nebo každej máme svý stíny svých démony svý obavy a a já se vlastně vždycky snažím
tím, že o nich mluvím. Snažím se sama k sobě nějakým, co nejupřímnější dialogů je nikam neschovávat nezasahovat, ale ale
zvát je k sobě do života jako součást sebe. A tím mám pocit, že s nima nějakým způsobem pracuju právě na tom, abych je
mohla překonat.

mluvčí 
V těch vašich rolích, myslím filmové role.

mluvčí 
Ať už v Dukle, ochránci teď v filmu, který půjde do kin. Diváci ještě nemohli vidět, že tam hrajete takové postavy, řekněme, dost
zkoušený žen. Není to o tom, že by vás to nikdo obsazovat, že by se ty role samozřejmě vybíráte sama, co vás na nich
přitahuje?

mluvčí 
No.

mluvčí 
Já si myslím, že to není. Tak já to takhle vlastně nevnímám, že, že by to byly, že by to byly postavy zkoušených žena, ale
taková.

mluvčí 
Vlastně zkoušena. Je.

mluvčí 
Dotaz, no, měla jsem štěstí, že v tý nabídce ke mně dorazili zrovna tyhlety role, který jsou, který já mám opravdu velkou radost
z toho, že mají, že jsou velice barevný velice různý, ale vlastně to mě nikdy nenapadl. Zamysli se nad tím nebo nikdy jsem vám
tohleto téma těch nějakých životních zkoušek jako společnýho jmenovatele nevnímala, ale máte pravdu, že to tak je, ale asi to
je, že vlastně ty zajímavý postavy vždycky musí něčím projít. Je to stejně jako v životě. Člověk k něčemu může asi se dostat
jedině skrz bolest, protože v těch pohodička sice užijete, ale nikam se moc neposune té a pokud vlastně má přijít nějakej příběh
a který se potom vypráví, tak to většinou vlastně přichází skrze nějaký těžkosti, který ty postavy potkávají, tak asi asi to s sebou
nese to zajímavý téma. Potom.

mluvčí 
Jsme na festivalu, takže krát zpátky k pohodičce, nechodíte na velmi, jaký je podle vás ten ročník?

mluvčí 
Vynikající já jsem viděla. Já já jsem skutečně viděla filmů hodně strávila jsem letos v kině času mnoho a měla jsem štěstí na pár
výjimečných zážitků. Já jsem vlastně tady na festivalu snažím chodit na ty filmy, který potom do distribuce nepůjdou, i když jsem
viděla i pár těch, co půjdou. A vám mám z toho velkou radost. Myslím si, že, jak jste říkala, žijeme v době, která je těžká a pro
kulturu to nebudou snadný snadný časy, ale mám radost, že je tady karlovarský festival je a umožňuje nám zažívat takový
příběhy.

mluvčí 
Vám děkuju za rozhovor. Taky děkuju. To bylo tedy o filmu hukot, který vstoupí do distribuce toto září. My jsme ale pořád na
karlovarském filmovém festivalu a budeme se věnovat tomu poslednímu dni v průběhu celého odpoledne na vysílání ČT 20 ve
vysílání ČT24 a potom ještě večer po desáté hodině ve speciálu, kde už budeme vědět, kdo jsou vítězové tohoto ročníku.

mluvčí 
A já doplním novinky ze sportu, hezké odpoledne. Ve švýcarském Lucernu tento víkend vrcholí letošní ročník Světového
poháru veslařů. Český tým má na jezeře rod ze zastoupení v sedmi disciplínách a všechny české posádky se z rozjížděk
prosadili do boje o umístění v první desítce.

mluvčí 
Do finále Světového poháru v Lucernu prošla 1 česká posádka. Medailovou pozici budou zítra dopoledne bojovat Radka
Novotní ková Pavlínou plamínkovou na dvojce bez kormidelníka, které přesvědčivě ovládli dnešní opravnou jízdu.

mluvčí 
Podle času jsme si věřili, že by tak mělo vypadat. Samozřejmě jsme nevěděli, jak moc jely naplno ty ostatní posádky
rozjížďkách, takže jsme tam měli trochu strach z těch Němek, protože proti nim jsme ještě nejeli. A ať si taky jsme nevěděli, co
tam má Kanada v rukávu, ale nakonec dopadl dobře.

mluvčí 
Účast ve velkém finále těsně unikla mužskému dvojskif lehkých vah. Čtvrtá posádka olympijské regaty v Tokiu Jiří Šimánek
Miroslav Vraštil skončila v semifinále čtvrtá 0,37 sekundy od postupu. O jediné místo přišli o účast medailových závodech další
4 české posádky. Souboje o tituly finále veslařského Světového poháru na jezeře Alze sledujte zítra dopoledne na programu
ČT sport. Tomáš Klement, Česká televize Lucerna.
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mluvčí 
2 individuální medaile přinesl českým single kanoi dopolední program na mistrovství světa ve vodním slalomu závodníků do 23
let v italské i Wray. Vojtěch Heger dojel třetí a Gabriela Satková vybojovala Stříbro.

mluvčí 
Gabriela Satková vyhrála kvalifikaci i semifinále a v jízdě o medaile startovala jako poslední Satková jela na zlato dotyk na
čtrnácté brance jej však o titul připravil. Dvacetiletá kanoistka led cíli rozhodně smutná nebyla.

mluvčí 
Předvedl jsem krásnou jízdu a popravdě teď mě ani nemrzí. Já jsem strašně ráda za Stříbro za to, že tady budou prostě na
stupních.

mluvčí 
Na velmi těžké trati bojoval o zlato také Vojtěch Heger jeden z favoritů soutěže ale podjel osmnáctou branku a na vítěze ztratil
třetího místa vteřinu a 0,15. Také Heger ale po dojetí rozdával úsměvy.

mluvčí 
Favoritem si myslím, že jsem v tý svý věkový kategorii bejval docela jakoby často rovněž ty medaile byly na evropských
šampionátech, ale ne těch světovejch. Jsem rád, že jsem to přetavil v celé kov.

mluvčí 
Flora AFI vás Bermud vyhrála potřinácté v kariéře závod série světového triatlonového poháru. Ve čtvrtém díle v německém
Hamburku rozhodla o svém prvenství až závěrečné kole běžecké části.

mluvčí 
AFI ová se držela ve vedoucí skupince už v plavecké části do čela se na chvíli dostala v úvodu té cyklistické. O svém už
třináctém vítězství na mistrovství světa ovšem musela rozhodnout až krátce před cílem o první místo vydobyté běžecké části
totiž Bermud Hanka přišla před posledním kolem kvůli 10 vteřinové penalizaci, protože neodložila plavecké brýle do připravené
krabice. Manko dokázala AFI vás mazat až předposlední zatáčce, kdy se prohnala kolem do té doby vedoucí britský pokerové a
už před sebe nepustila. Třetí skončila Němka Terčová, pro kterou to byla vůbec první medaile na světovém šampionátu a hned
na domácí půdě v Hamburku.

mluvčí 
V pátek odstartuje v americkém Eugen atletické mistrovství světa. Na dlouhou cestu do dějiště šampionátu se dopoledne
vydala druhá část české výpravy, ve které byli všichni oštěpaři.

mluvčí 
Na cestě stráví skoro 24 hodin. V dlouhé lety s přestupem v New Yorku by chtěli čeští atleti, pokud možno co nejvíce prospat
nebo si zkrátit společně a po příletu si musí zvyknout na devítihodinový časový posun.

mluvčí 
Mám vyzkoušený, že na východ je to vždycky lepší. Na západ je to horší, tak uvidíme, no je to přece jenom to 8 nebo 9 hodin
na to dost no tak nějak se s tím poperem.

mluvčí 
Doufám, že to uteče a upřímně kdyby existovala teleportace, tak bych využil.

mluvčí 
Právě Jakub Vadlejch bude v oštěpu spolu s Nikolou Ogrodníkovou patřit k největším medailovým nadějím pro českou výpravu
Eugen.

mluvčí 
Může říct, že opravdu bude připravené a závisí vlastně na tom dni jde a co předvedu ten den, ale připraveny budou na 100.

mluvčí 
% no a jak sama přála udělat nějaký úspěch, ale též nové zákony. Tam už je napsaný, tak se nechám překvapit, jak mi to osud
udělá.

mluvčí 
Mistrovství světa využít startuje příští pátek a celého můžete sledovat na ČT sport.

mluvčí 
Čeští florbalisti na úvod světových her v americkém Birminghamu přehráli domácí výběr 13 1 víry. Vítězně zahájili cestu za
obhajobou i inline hokejisti Lotyšsko porazili 51.

mluvčí 
Gólman hokejových Pardubic Dominik Frodl inkasoval v prvním zápase inline hokejového turnaje proti Lotyšsku po minutě a
půl, kdy ho překonal bazilice. Stále v prvním poločase Češi čtyřmi zásahy otočili skóre gólem a třemi asistencemi se na tom
podílel kpt. Petr Kafka. V Česko nakonec vyhrálo 51 my jsme taky favoriti jsme potvrdili ten zápas své. Vzal do.

Svých rukou a zaslouženě vyhráli. Michal Prokop se na finále kombinovaného bodovacího vyřazovacího závodu v inline
rychlobruslení na 10 km připravoval v blízkosti Belgičana Barta swing se. Příští osud obou bruslařů byl však zcela odlišný.
Prokop devátým místem uzavřel skupinu jezdců, kteří se dostali do cíle. Swing zvítězil ziskem 18 bodů.

mluvčí 
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Cítím jako ty nohy nebyly špatný dneska, že se na tom bude stavět a uvidíme se určitě dál.

mluvčí 
Boj o jednu příčku lépe než Prokop se umístily Tereza Kučerová a George Eduard jsou tu latinských tancích. Jejich
semifinálový výkon stačil na konečné osmé místo.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Ve 4 hodiny nabízím přehled zpráv. Hezký den.

Rusko podle britského ministerstva obrany přesouvá své záložní síly směrem k ukrajinským hranicím. Důvodem je podle
Londýna jejich možné nasazení při další ofenzívě. Ruská armáda v posledních týdnech získala kontrolu nad městy sever
Doněcké a lesy chance k její jednotky ale utrpěli značné ztráty.

mluvčí 
Navzdory tvrzení prezidenta Putina ze 7. července 2022, že skutečné úsilí ruské armády na Ukrajině ještě ani nezačalo. Mnohé
z jejich posel jsou náhodná seskupení, která nasazují zastaralé nebo nevhodné vybavení.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Srílanský premiér odstoupí z funkce, pokud se všechny parlamentní strany shodnou na vytvoření nové koalice. Naopak
prezident úřadu zatím zůstává, opustil pouze svou rezidenci v Colombu, kam krátce poté vtrhl dav demonstrantů. Protivládní
protest do hlavního města sjeli lidé z celé země. Srí Lanka čelí nejhlubší ekonomické krizi za několik dekád. Na ostrovech chybí
léky potraviny pohonné hmoty.

Britští konzervativci plánují uspíšit volbu svého nového lídra. Sněmovní výbor 1922 by chtěl seznam uchazečů zúžit na poslední
2 kandidáty do 20. července. Přesný harmonogram volby bude známý příští týden. Vládní strana hledá nové vedení poté, co
na svou stranickou funkci rezignoval premiér Boris Johnson v čele kabinetu ale zatím zůstává.

Americký prezident Joe Biden pověřil exekutivním nařízením složky své vlády, aby se snažili víc podporovat přístup k potratům
antikoncepci. Učinil tak potom co Nejvyšší soud zrušil ve Spojených státech plošné právo na ukončení těhotenství. Šéf Bílého
domu byl podle médií pod značným tlakem některých stranických kolegů aby.

Cha-Cha není žádná sranda. Naši reportéři si zkusili lekci na vlastní kůži URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.07.2022 , Zdroj: xman.iDNES.cz , Autor: Zuzana Hubeňáková, Petr Vydra , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.07.2022
00:15 , RU / měsíc: 448 352 , RU / den: 30 341 , Rubrika: Styl , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,34 , Návštěvy za měsíc: 74 100 000
Anna Riebauerová a Matyáš Adamec tancují latinskoamerické tance za Tanec Kladno, nedávno vyhráli světovou soutěž The
Open Blackpool v kategorii Vycházející hvězdy. Takže tančí skvěle, ale dovedou to naučit jiné? Zuzana Hubeňáková a Petr
Vydra k nim přišli s nadějí, že si z jejich lekce odnesou základy tance cha-cha.

Ani jeden z autorů se netají tím, že tanec není disciplínou, v níž by – decentně řečeno – vynikali. O to víc byli zvědaví, jak si
povedou při této lekci. Dostanou ji od páru, který v tanečním umění naopak vyniká. Oba začátečníci o tom napsali reportáž.
Každý ze svého pohledu.Nejprve se však musím do bodýčka obléct, což není žádná legrace. Působím jako had svlékající svoji
kůži v dokumentu kanálu Viasat Nature puštěném pozpátku.

Zuzana: 

S Petrem se setkáme v tanečním centru Místo tance. Jak se později ubezpečíme, oba jsme měli stejnou myšlenku – název nám
pomůže, pokud místo tance budeme předvádět nějaká zvěrstva.

O tom, jak se nám povede, rozhodují především dva lidé – dvaadvacetiletí Anna Riebauerová a Matyáš Adamec. Oba velmi
úspěšně nejen soutěží, oni tanec i učí. Anička je navíc čerstvě absolventkou bakalářského stupně fakulty  sociálních  věd  v
oboru sociologie a sociální politika. Jako by talent a inteligence nestačily, oba jsou mimořádně pohlední lidé, koneckonců
Anička má zkušenosti i z modelingu.

My s Petrem jsme taky krásní. Jenom podstatně déle a naše těla jsou o poznání méně okázale vypracovaná sportem. Máme
jistě jiné kvality, ale uznejte, že schopnost pobavit ostatní a sexy mozek se špatně fotí. Díky laskavosti Tomáše Hellera, který
nám pro to naše trdlení půjčí ve své prodejně tanečního zboží Heller Dance krásné šaty, se můžeme o krůček přiblížit dojmu, že
co se latiny týče, tak víme, co děláme, nebo u toho aspoň jakž takž vypadáme.

Hned u vchodu se k nám vydá ochotná dáma z místní obsluhy. Prohlédne si mě odborným zrakem a za pár vteřin vytáhne ze
stojanů dvoje šaty. Jedny jsou krátké a druhé ještě kratší. Zdvořile se usměju a požádám ji o něco lichotivějšího. Ideálně tak po
kotníky, s rukávem a rolákem. Paní se zdvořile usměje a nic takového nepřinese.

„Věřte mi, budou slušivé,“ poňouká mě Tomáš Heller. No nevím, pod pojmem slušivé si představuju něco, z čeho mi aspoň
zdánlivě nepoteče... svalstvo. 

Zapluju do krásné prostorné kabinky a začnu svůj pokus narvat tělo do šatů, na které se spotřebovaly dva decimetry látky a
třicet kilometrů třásní. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 117 / 349

https://www.idnes.cz/xman/styl/matyas-adamec-anna-riebauerova-tanec-cha-cha-lekce.A220704_123402_xman-styl_javu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fxman%2Fstyl%2Fmatyas-adamec-anna-riebauerova-tanec-cha-cha-lekce.A220704_123402_xman-styl_javu
http://www.newtonmedia.eu/


Není snadné navléknout na sebe něco, co se zřejmě projektovalo pro malou holčičku. Jsem znovu ubezpečena, že je to přesně
moje velikost a že nemám dělat fóry a navléct na sebe ten bederní pás. Jeden by neřekl, jak je to složité.

Do šatů se kvůli všitému bodýčku nastupuje shora. Disponují speciální přichytitelnou podprsenkou, kterou je potřeba si nějak
zapnout, aniž si vykloubíte rameno. Rukávy utkané snad z pavučin volají po jemném zacházení.

Když se celá uřícená zadívám do zrcadla, vidím stehno. Určitě je tam i něco víc, ale oči mi táhne hlavně obří bílé stehno. Boha
jeho, v tomhle vyrazit do Lidlu, tak ho budou muset vysvětit. Z kabinky vylézám s pocitem, že osazenstvu praskne sítnice. Před
prezentací dostanu ještě zlaté střevíčky jako pro princeznu. Ty malinko pomůžou, ale rozhodně nic nezachrání.

„Všichni cítíme, že to je omyl,“ uvedu se pokorně.

„Naopak, jsou boží!“ slyším výkřik. No nevím. Druhé šaty vypadaly delší, jdu si je vyzkoušet, třeba mě zachrání.

„To je mnohem lepší, že?“ chci se ujistit, že šaty po kolena jsou důstojnější.

„Ani náhodou, hrozná nuda, bereme ty první,“ potopí mě naše produkční, jinak celkem milá osoba.

Na řadu přichází Petr. Mírné zadostiučinění nastane, když zjistím, že i on se bude soukat do bodýčka.

Petr: 

Na rozdíl od Zuzany jsem si bodýčko jako oblečení vybral dobrovolně. Snad mi tuto volbu usnadnila skutečnost, že oproti ní
dostanu přes bodýčko kalhoty. Slušivě upnuté kalhoty, díky nimž nikdo ani nebude tušit, že mám pod nimi bodýčko.

Proč jsem se pro něj tedy rozhodl? Zcela pragmaticky si říkám, že se mi díky němu nebude vyhrnovat košile z kalhot, takže mě
stěží kdo bude moci kárat, že mi kouká podolek. Protože se jistě dopustím mnoha výbušných gest, při nichž popustím uzdu
svému dosud skrytému jižanskému temperamentu, mohlo by se to snadno stát.

Nejprve se však musím do bodýčka obléct, což není žádná legrace. Působím jako had svlékající svoji kůži v dokumentu kanálu
Viasat Nature puštěném pozpátku.

Konečně jsem uvnitř. Teď ještě kalhoty. A bodýčko, které se teď jeví jako regulérní, i když řádně upnutá košile, porozepnout na
hrudi. Ale ne příliš, aby ženy na place z té krásy přímo nezešílely. No spíš aby nebylo poznat, kde se mi začíná klenout pupek,
ale to jen tak mezi námi a mimo záznam, prosím.

Teď ještě botky. Mimochodem dostávám podpatek. Třeba mě bude motivovat k tomu, abych se nehrbil, protože když se
narovnám, budu mnohem líp balancovat na podpatcích, s nimiž, byť nejsou velké, si připadám jako na chůdách. Možná
vypadám, že už to samým přetlakem nemůžu vydržet a tančím si pro sebe. Ve skutečnosti chytám rovnováhu, abych nepřepadl,
a přitom pocupitávám sem a tam. Ono to půjde.

Nyní si to zase všechno vysvleču a půjdu do sportovního. Ani nevím, jak se to stalo, ale při zkoušce bot jsem si kupodivu
nevyvrtl kotník. Proto teď můžu vyrazit na plac.

Čekal jsem, že hned dostanu zkušenou tanečnici Aničku. Abyste si snad nemysleli, že jsem se cítil na to, pustit se do cha-cha
hned se špičkovou tanečnicí jako její protějšek, který se jí aspoň napohled a po krátkém, ale intenzivním tréninku vyrovná.
Vůbec ne. 

V mysli mi vytanula mistrová v tanečních, která mě v mých šestnácti vzala do kola. I když to tak nevypadalo, tak vedla ona mě.
Byl jsem za groš kudla, zatímco ji bych mohl přirovnat ke švýcarskému noži se sedmi čepelemi a otvírákem, pilníčkem a
nůžtičkami navrch. Říct, že mě tenkrát vedla, by bylo ještě podceněním jejích tanečních schopností a fyzické převahy. Daleko
výstižnější by bylo uvést, že mě po parketu stěhovala. V dřívější literatuře jste mohli číst: „Stala se loutkou v jeho rukou.“ U mě
to bylo naopak.
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Doufám tedy, že mě Anna nevtíravě povede, přičemž to bude alespoň trochu vypadat, jako kdybych alespoň chvílemi udával
rytmus a směr já.

Jsem však zklamán, tančíme totiž nejprve každý sám. Až utvoříme páry, budeme rozděleni podle svých výkonnostních tříd. Vím,
že mantáci není žádná výkonnostní třída, ale chtěl jsem to zkrátka vyjádřit vznešeně.Teď se ale díváme do zrcadla a
kontrolujeme svoje kroky. Můj následující popis tanečních kroků neslouží jako návod, a tak ho prosím nikde nereklamujte,
kdybyste to podle něj zkusili a nevyšla vám z toho cha-cha. Mně z toho taky nevyšla, a to jsem měl instrukce z první ruky, od
Matyáše a Aničky. Musí se dvakrát do strany a jednou dopředu, vrátit se a dvakrát nazpět a tentokrát ukročit.

Pořád si pletu počet kroků do stran s těmi, které mám udělat dopředu a dozadu. Nemám to usazeno ještě zcela spolehlivě, a
přitom už jdeme do páru. 

Přiznám se, že kdybych měl schopnost procházet zdí, jak je to známo z představ autorů žánru mysteriózního hororu, pak bych
se tu a tam prošel skrz Zuzanu.

Matyáš nám v pauze vypráví o pojetí, které upřednostňuje, když některé páry tančí sice dokonale, ale poněkud strojově. S
Aničkou dbají nejen na pocit lehkosti, ale i na vztah obou tanečníků, na jistý esprit a svůdnost, které máte z jejich tance
pociťovat. A tak může tanečník svoji partnerku ve vhodný okamžik zlehka pohladit, případně jí škádlivě fouknout do vlasů.
Tohle všechno spoluvytváří celkový dojem z jejich tance. Za sebe musím prozradit, že až půjdeme do páru, jsem připraven své
taneční partnerce škádlivě šlápnout na nohu, případně se rozpustile, a nebál bych se toho slova, až frivolně srazit svým čelem
s jejím.

Ale když můžu alespoň já periferním zrakem sledovat u svého tance náš vodící pár, tak se nám po pár opakováních podaří se
Zuzanou sladit kroky, úkroky i vykročení a za chvíli tančíme už alespoň jako ti roboti. Vykonávané kroky zaneprázdnily zcela
moji mozkovou kapacitu, takže na náhlou inspiraci fouknout partnerce do vlasů jaksi nezbývá. To, že po pár desítkách minut
intenzivního tréninku začínám docela slušně funět, přímo bych řekl odfukovat, do toho pochopitelně nepočítám.

Zuzana: 

Úspěšný závodní tanec má podle Aničky s Matyášem, a zřejmě nejen podle nich, čtyři základní hodnotitelné komponenty:
technickou kvalitu, pohyb na hudbu, choreografii a vedení neboli spolupráci partnerů.

To nám s Petrem vůbec nevadí. Nenecháme se rozhodit a jedeme si svoji verzi tance. Matyáš se snaží vybrat co nejvhodnější
muziku. Bohužel v nabídce nemá píseň: „Šla Zuzanka do zelí, do zelí, do zelí, měla holé pozadí, pozadíčko. Přišel na ni
Petříček, pošlapal jí prstíček. Prstíček, prstíček a taky trochu patičku.“

Sledujte nás. Před velkým zrcadlem ukazují Matyáš a Anna, jak na to. Zuzana a Petr se snaží z jejich výkladu pochytit co nejvíc.

Když srovnám naše pokusy o latino pohyb s předlohou, musím uznat, že trénink od dětství už zjevně nedoženeme. Jak se
vlastně pozná, že někdo tancuje dobře?

„Existují dva způsoby, jak tanec hodnotit. V některých soutěžích se bere jako sportovní disciplína, tam se musí pár soustředit
na ty čtyři komponenty. My máme radši soutěže, které jsou založené víc na dojmu, vášni, osobnosti, charizmatu,“ vysvětluje
Anička a Matyáš přidává: „Na sportovní variantě nám vadí, že v konečném důsledku všichni vypadají stejně.“

Sálem se rozezní jásavé tóny přímo volající po pohybu v bocích. Všimla jsem si, že hudba ani nemusí hrát, aby Anička i Matyáš
neustále kroužili propnutou špičkou či se občas přesouvali tanečním krokem.

Pro trénink jsme se převlékli do pohodlnějších šatů, Anička mi však půjčila taneční boty. Jak mi vysvětlí, jsou to boty její
maminky, která ji k tanci přivedla. Střevíčky jsou to krásné, což o to, ale jsou mi malé. „To je v pořádku. Taneční boty se kupují
o dvě velikosti menší, než je noha. Musí z nich trčet palec, při propnutí nártu by jinak noha zmizela v botě,“ uklidňovala mě
Anička před začátkem tréninku.

Tak si tu stojím, pásky bot mi zarůstají do nohy, ale rozhodla jsem se to ignorovat. Cha-chu jsem už několikrát v životě
tancovala, snažím se tedy zaměřit na detaily. Anička předvádí dokonalou linii nohou, přechody mezi figurami jsou vláčné, ale v
otočkách rychlé a pohyby těla jakoby izolované mikrostopkami.

Společný trénink. Vpředu učitelé Matyáš Adamec a Anna Riebauerová, za nimi začátečníci Petr Vydra a Zuzana Hubeňáková.

„Základem jsou kolena. Je potřeba nemít je v pohybu propnutá, aby se člověk neposouval jako robot,“ radí mi Matyáš. „Když
ale má být noha napnutá, může být chodidlo mírně vychýlené, prsty míří doprava. A pravá noha vpředu nestojí vedle levé, ale
trochu před ní,“ dodává Anička a doprovází nohy ladnými pohyby rukou. Očima fixuju její dokonalé končetiny a snažím se
všechny rady zapojit. Víceméně marně, ale snaživě.

Naši učitelé se rozhodli naučit nás kratičkou sestavu složenou ze základního kroku následovaného figurou New York, pak
následuje otočka dámy, otočka obou a nakonec přijde takzvané kubánské zastavení. U toho se změní rytmus a místo na dobu
se jde na půl doby. Tanečníci ťapkají nohou ze strany před sebe, abych to tak nějak odborně popsala. To, že se mění rytmus,
nás s Petrem nerozhodí, protože už šlapeme blbě na celou dobu, tak proč nešlapat blbě i na půldobu.
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Bojujeme o co nejelegantnější dojem a postupně cítíme zlepšení. Neublížili jsme si, už se celkem trefujeme do dob, ale o
sexuálním napětí, které by správnou latinu mělo doprovázet, zatím nemůže být řeč, na to nám chybí suverénnost v pohybu.
Třeba pomůžou rekvizity. Jdeme do bodýček!

Dostat latinskoamerickou tanečnici do závodního stavu je dřina na několik hodin. Naštěstí nám přispěchal na pomoc David
Šesták, což je vyhlášený make-up artista a zároveň maskér. Mimo práci pro zahraniční produkce, například pro soutěž Tvoje
tvář má známý hlas odlévá v rekordním čase masky interpretů, do kterých se soutěžící mají převtělit.

Je tedy možné, že se zapomene a po jeho péči budu vypadat jako Stevie Wonder. Uvidíme. David mi vytvoří dokonale hladký
účes, který ztuží tak, že ho doma odstraňuju div ne sbíječkou. Na obličej mi namaluje jakousi cizí paní. Na silný make-up nejsem
zvyklá, takže mi přijde, že jsem k nepoznání.

Maskér v akci. Zuzana si poté bude připadat k nepoznání.

„Takže jste zvolili spíš takové jemnější líčení,“ šokuje mě Matyáš. “Tanec je estetická disciplína. Vzhled je zásadní. Musíte být
mezi ostatními vidět i zdálky,“ vysvětluje Anička. 

Má přitom na sobě slušivé tréninkové oblečení, vlasy jemně stažené, líčení přirozené. Podle mě jí to ohromně sluší. „Takhle by
nás tam možná ani nepustili,“ směje se.

Já se nasoukala do svého bederního pásu a obula zlaté střevíčky. Cítím se jinak, to je pravda. Najednou i jinak chodím, což
mají na svědomí měkké kožené podrážky, vysoké podpatky nebo možná snaha prodat svou nahotu, jako že to tak mělo být.

Z hygienických důvodů v půjčených kostýmech a botách nebudeme tancovat, zkusíme jen pár póz a jednu naučenou variaci.
Nedá se mluvit o dokonalosti, ale jsme krásní a narvaní v bodýčkách, takže můžeme všechno.

Petr: 

Naštěstí jen pózujeme a já jsem velice opatrný, aby se mi něco nestalo. Jako některý tanečník dokáže strhnout partnerku svým
entuziasmem k lepšímu výkonu, já se obávám, abych Zuzanu prostě jenom nestrhl. Není jediná z nás dvou, kdo má podpatky,
zato jediná z našeho páru, kdo s nimi má nějakou zkušenost. Mohlo by se tedy stát, že se zakymácím a strhnu nás z našich
výšin, do nichž jsme se nedostali díky taneční euforii a nabytým dovednostem, ale díky šteklím. Kdybych si na těch svých zlomil
nohu, obávám se, že by mi lékař musel odoperovat nejprve upnuté oblečení, což by celkovou dobu operace prodloužilo o
dobrou polovinu.

Sluší nám to? Petr a Zuzana ve vypůjčených kostýmech. Když už si je oblékli, vyzkoušeli si několik póz.

Po pózování pro fotografa stejně neodoláme a dáme si malý taneček na nejpomalejší hudbu, kterou má Matyáš v nabídce. Na
parket se oproti tréninku díváme z větší výšky a já doufám, že to tak i zůstane. Daří se nám dokonce kratší zrychlené kroky, i
když občas každému v jiné části hudby, což je pro nás takovou menší nápovědou, že ještě tanec cha-cha nemáme úplně zažitý.
Ale zažili jsme ho. Sice s dopomocí, hlasitými pokyny a vzorem, který jsme měli před očima, ale zvládli. 

A jestli to v našem podání nebyla úplná cha-cha? Myslím, a Zuzana snad bude souhlasit, že pokud to byla alespoň cha, tak to
vůbec nebylo málo.

Zuzana: 

Souhlasím. Pokud to nebyla cha-cha, bylo to aspoň cha cha.

Foto:
<![CDATA[Zuzana Hubeňáková a Petr Vydra
Michal Sváček, MAFRA

FotoGallery:
Společný trénink.
Vpředu
učitelé Matyáš
Adamec a Anna
Riebauerová, za
nimi začátečníci
Petr Vydra
a Zuzana
Hubeňáková.
Michal Sváček, MAFRA

Sledujte nás. Před velkým zrcadlem ukazují Matyáš
a Anna, jak na to. Zuzana a Petr se snaží z jejich výkladu
pochytit co nejvíc.
Michal Sváček, MAFRA

Sluší nám to? Petr a Zuzana ve vypůjčených
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kostýmech. Když už si je oblékli, vyzkoušeli si několik póz.
Michal Sváček, MAFRA

Vzhled je zásadní. Zuzana před úpravou
vizáže.
Michal Sváček, MAFRA

Maskér v akci. Zuzana si poté bude
připadat k nepoznání.
Michal Sváček, MAFRA

Vzhled je zásadní. Zuzana po úpravě
vizáže.
Michal Sváček, MAFRA

Vzhled je zásadní. Petr před úpravou
vizáže.
Michal Sváček, MAFRA

Vzhled je zásadní. Petr po úpravě
vizáže.
Michal Sváček, MAFRA

Zuzana Hubeňáková a Petr Vydra

Michal Sváček, MAFRA
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V tomto volebním období se na mnoha pražských radnicích vystřídali starostové. Z velkých městských částí se to týká Prahy 1,
4, 5, 9 nebo 14. Ve většině případů změna v čele radnice souvisela s rozpadem dosavadní koalice. Naposledy zastupitelé
Prahy 10 odvolali starostku Renatu Chmelovou (Vlasta), jejího nástupce nezvolili.

Poslední komunální volby se konaly na podzim 2018 a následovala jednání o koalicích na magistrátu i jednotlivých městských
částech. Těch je v Praze celkem 57, z toho 22 větších je očíslovaných a zbylé nesou slovní názvy. Každá z nich má vlastní
politické vedení.

Jako první padla koalice v největší Praze 4, kde krátce vládli Piráti a nezávislí, sdružení Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a
Společně pro Prahu 4 (STAN, KDU-ČSL a nezávislí). Zastupitelé však už v dubnu 2019 odvolali sedm z devíti radních včetně
starosty Petra Štěpánka (Zelení). Novou koalici vytvořily ANO, TOP 09 a ODS a starostkou se stala Irena Michalcová z hnutí
ANO.

V Praze 5 na podzim téhož roku skončil starosta za Piráty Daniel Mazur. Koalici v páté městské části tvořili Piráti, ODS, ANO a
SNOP 5, tři strany však ani ne rok po volbách vypověděly koaliční spolupráci s odůvodněním, že pirátský starosta nezvládal
vedení radnice. Podle Pirátů šlo o zástupné důvody. Novou koalici vytvořily ODS, ANO, TOP 09, STAN a SNOP 5 a starostkou
se stala Renáta Zajíčková za ODS.

Další významnou městkou částí, kde se rozpadla koalice, je Praha 1. Tam zastupitelé začátkem roku 2020 odvolali
dosavadního starostu Pavla Čižinského z uskupení Praha 1 Sobě. V centru Prahy dosud vládla koalice Prahy 1 Sobě, Pirátů,
Zelených a nezávislých a My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů). Po vypovězení koaliční smlouvy ve vedení
zůstalo pouze posledně zmíněné uskupení, a to v koalici s TOP 09, ODS a ANO. Lídr My, co tady žijeme a dosavadní první
místostarosta Petr Hejma (STAN) se stal starostou.

Loni v březnu zastupitelé odvolali dosavadního starostu Prahy 22 Vojtěcha Zelenku (STAN a Svobodní). V květnu pak
uhříněveské zastupitelstvo na jeho místo zvolilo Tomáše Kaněru (ANO). V polovině loňského roku skončila Jitka Synková
(ODS) jako starostka Prahy 17, zastupitelé ji odvolali kvůli sporům kolem budování řepského sportovního centra. Nahradila ji
dosavadní místostarostka Alena Kopejtková (ODS).

Koncem loňského roku se pak kvůli vnitřním neshodám rozpadla koalice TOP 09, ODS a Pirátů v Praze 14. Novou koalici
vytvořily ODS, STAN, KDU-ČSL a ANO. Již před tím v polovině roku na funkci rezignoval dosavadní starosta Radek Vondra
(TOP 09), kterého nahradil Jiří Zajac (ODS).

Naposledy se v metropoli odvolávalo na červnovém zastupitelstvu Prahy 10, kde zastupitelé zbavili funkce starostku Chmelovou
a jejího místostarostu Davida Kašpara (oba Vlasta). Třetí radní Vlasty Lucie Sedmihradská následně sama rezignovala.
Uskupení Vlasta, která sdružuje nezávislé zastupitele a členy STAN, KDU-ČSL a Desítky pro domácí, vypověděli koaliční
smlouvu Piráti a ODS, jejichž zastupitelé také spolu s opozicí odvolání odhlasovali. Důvodem bylo údajné napojení na bývalého
primátorova náměstka Petra Hlubučka (dříve STAN), kterého policie trestně stíhá v kauze Dozimetr. Chmelová to označila za
zástupné důvody. Nového starostu zastupitelé nezvolili.
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Pouze v Praze 9 výměna na postu starosty nesouvisela se spory nebo s rozpadem koalice. Do čela radnice v březnu loňského
roku zastupitelé zvolili Tomáše Portlíka (ODS), a to na žádost jeho stranického kolegy a dosavadního starosty Jana Jarolíma.
Ten Prahu 9 vedl nepřetržitě 15 let a podle svého tehdejšího vyjádření usoudil, že nastala doba funkci předat. Ve vedení
radnice zůstal v pozici prvního místostarosty.

FOTO:
Daniel Vitouš
Radnice Prahy 1
ODS
Tomáš Portlík absolvoval Fakultu  sociálních  věd  UK  Praha . Od roku 2006 byl zastupitelem a radním městské části Praha
9, kde nyní působí jako starosta. V roce 2018 byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy. Je členem ODS, od roku 2018
předsedou regionálního sdružení ODS Praha. Ženatý, má dvě děti.
Blesk:Daniel Černovský
Pavel Čižinský z hnutí Praha Sobě v roce 2019, když byl ještě starosta Prahy 1.
Blesk:Daniel Černovský
Pavel Čižinský z hnutí Praha Sobě v roce 2019, když byl ještě starosta Prahy 1.
ÚMČ Praha 10
V čele vršovické radnice sedí starostka a zároveň také senátorka Renata Chmelová.
renatachmelova.cz/blog/
Prahu 10 povede Renata Chmelová z koalice Vlasta.
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
MČ Praha 10
Vizualizace plánované rekonstrukce Prahy 10
Czech News Center/Jan Zázvorka
Radnice Prahy 10
Czech News Center/Jan Zázvorka
Radnice Prahy 10
Czech News Center/Jan Zázvorka
Radnice Prahy 10
Czech News Center/Jan Zázvorka
Radnice Prahy 10
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Představovat Kateřinu Nekolnou asi není třeba. Patří mezi typy žen, které srší energií, životní výzvy neodmítá a sport ji provází
celým životem, i tím profesním. Nicméně možná vás překvapíme. Víte, že Kateřina je golfistka? Ano!

S kým máme tu čest? 
Kateřina je televizní sportovní novinářka a bývalá atletka, která se věnovala víceboji. Asi největšího úspěchu dosáhla na
Světové letní univerziádě 1999, účastnila se mistrovství Evropy i světa. Od roku 2009 moderuje v ČT sport, aktuálně Sportovní
zprávy. 
Golf 
Jste maminka, moderátorka, vystudovala jste dvě vysoké školy. Jak vše stíháte? Máte také čas na sport? 
Je to honička být jednička (směje se), ale chce to efektivně nakládat s časem a pořád plánovat. K mým studiím: ano, mám
absolvovanou Fakultu tělesné výchovy a sportu i Fakultu  sociálních  věd , kde mě učil i Robert Záruba. Díky němu jsme já a
Tomáš Jílek, který teď komentuje hokej a cyklistiku, šli pracovat do České televize. 
Katko, jak se žena jako vy dostane ke golfu? 
Byla to v podstatě náhoda. V rámci atletického soustředění na Mallorce jsme se potkali s českými golfisty a jejich trenér Ondřej
Trupl nám nabídl si vyzkoušet odpálit pár balónků směrem do moře. Bylo to super. A jelikož jsem soutěživý typ, začali jsme se s
Ondrou hecovat. Ten pocit, když dobře odpálíte míček, mne získal. 
Golf 
Čím vás golf „dostal“? 
Golf je víc než sport, učí přesnosti, strategickému myšlení, soustředění a i zklidnění se. Vyžaduje také koordinaci hlavy a těla.
Do zhruba dvouvteřinového švihu holí s úderem do míče se zapojuje sedmnáct svalových skupin. Je to skvělá zábava v
přírodě, na nádherně zelených hřištích, u které já osobně především hlavně relaxuju. Mám ještě pokračovat? (směje se) 
O golfu se často hovoří jako o rodinné aktivitě či sportu pro všechny. Jak je to ve vašem případě? Zapojujte rodinu a společně
trávíte golfový čas? 
Golf je jistě vhodný pro rodinu, jen ta naše má aktivit mnoho. Golf je doufám další level. Těším se, až s mými kluky postavíme
flight. Ráda bych se golfu věnovala více, ale mám dva syny, kteří potřebují můj čas zatím jinde než na golfu. O to více si hru
užívám, když se vše sejde a mohu vyrazit. 
Golf 
Co byste doporučila ženám, které chtějí s golfem začít? 
Neváhejte. Pokud se vám golf líbí, běžte a prostě ho zkuste, nebojte se. Golf vám umožní zažít báječné momenty a jako bonus -
poznáte nové přátele. 
Více na bavsegolfem.cz 

Scénáře pro Ukrajinu aneb Jak se může vyvíjet válka
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Euro , Strana: 20 , Autor: Veronika Dospělová , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
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Na Ukrajině se válčí už skoro pět měsíců. Existuje řada variant, jak se situace může vyvinout. Rozebíráme ty nejčastěji
skloňované 

Ačkoli Kreml plánoval bleskovou operaci, od vpádu Ruska na Ukrajinu brzy uběhne pět měsíců a válka dál pokračuje. Po
prvotním šoku na Západě pomalu mizí z titulních stránek a hledáčku většinové společnosti, která se teď soustředí především
na inflaci a drahé energie. Všechno ovšem tak či onak s válkou na Ukrajině souvisí. Zásadní pro budoucnost nejen Evropy
bude odpověď na klíčovou otázku – jak to celé dopadne? 
Odpověď zatím neznáme. Z dílčích informací, dosavadního průběhu války, role evropských demokratických států a názorů
odborníků jsme ale vymodelovali několik scénářů, jak by se situace mohla dále vyvíjet. K ukončení války mohou vést různě
složité cesty. 
Ruský diktátor Vladimir Putin se rád ohání dějinami, respektive jejich vlastní, účelovou interpretací. Netají se tím, že rozpad
Sovětského svazu považuje za „nejhorší geopolitickou katastrofu století“. S jeho rozpadem přišlo Rusko o přístup k moři i
velkým řekám a ztratilo geograficky přirozený obranný val. Cítí se ohroženo ztrátou vlivu v postsovětských zemích a
rozšiřováním NATO směrem na východ. Po anexi Krymu v roce 2014 Putin řekl, že Rusko nemělo na výběr. A nepřímo svět
upozornil, co dále chystá: začal mluvit o „Novorusku“, což je historický místopisný název území na jihu a východě Ukrajiny, které
k Rusku připojila Kateřina Veliká a záměrně tam vyslala ruské osadníky. Strategie, které po ní hojně využíval také například
Josif Vissarionovič Stalin. 
„Ochranu“ etnických Rusů na území jiných států má Rusko dodnes zakotveno v zákonech ve znění, jež mu umožňuje v zájmu
„utiskovaných bratrů a sester“ podniknout v podstatě cokoli. A teď se hodí propojit Krym, a tedy jediný teplomořský přístav
Sevastopol s Ruskem po souši. 
Při jednotlivých scénářích musíme mít tyto věci na paměti. Výsledky, které by Putin nemohl doma prezentovat jako vítězství, by
jeho režim ohrozily. Pokud by vývoj směřoval nepříznivým směrem, může začít hrát vabank. „Evropa se musí přestat tvářit, že
geopolitika je vlastně něco, co se jí netýká,“ varuje rusista Karel Svoboda z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „To
jde jen tehdy, chápouli to tak i ostatní. Ne, pokud se Putin rozhodne,sbírat země‘. A střední Evropu mají Rusové za
země,osiřelé‘ po rozpadu Varšavské smlouvy,“ dodává Svoboda. 

Scénář 1: mírová dohoda 

Mírová vyjednávání se podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) v tuto chvíli čekat nedají. 
„Obě dvě strany teď cítí příležitost situaci na bojišti ještě nějakým způsobem zvrátit – Ukrajina chce získat zpět území, Rusko
ukrást další nebo ta současná více zabetonovat. Z toho důvodu žádné řešení nebude snadné a rozhodně nebude rychlé,“ tvrdí
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Havlíček. 
Jisté je jedno: v současné situaci, kdy se ani jedné ze stran konfliktu nedaří zasadit rozhodující úder nebo zaznamenat zásadní
úspěch, se dá mluvit o takzvané opotřebovávací válce. To znamená, že lokální výpady, dílčí úspěchy i ztráty jsou na obou
stranách, a tak to může zůstat týdny a měsíce. „Dochází k pomalým posunům a malým teritoriálním změnám za cenu vysokých
ztrát na obou válčících stranách. 
Oproti několika prvním týdnům války je zjevné, že ochota Ukrajiny přistoupit na nějaký velmi bolestivý kompromis zahrnující
ztrátu části území se z pochopitelných důvodů výrazně snížila a nějaké uzavření dohody o příměří, nebo dokonce nějaké širší
mírové dohody je za současné situace spíše nepravděpodobné,“ myslí si Michal Smetana, hlavní výzkumník Peace Research
Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Putin potřebuje odprezentovat domácímu publiku nějaké vítězství: například zisk území pro otevřenou cestu na Krym. V ten
moment by měl pro mírové jednání naprosto jinou pozici, protože ztráta přístupu k moři by dusila ukrajinskou ekonomiku. Z
dlouhodobého hlediska by to byl obrovský problém. Zatímco vůle Ukrajinců ke kompromisům se zásadně snížila – podle
průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu se 82 procent Ukrajinců odmítá vzdát jakékoli části ukrajinského
území jen kvůli rychlému řešení konfliktu –, lidé hlavně v západní Evropě začínají mít opačný názor. Spolu se zdražováním
energií a potravin stoupá i nervozita. A to si západní politici nebudou moct dlouhodobě dovolit. 
Větší tlak na ukončení války by tak nastat mohl a nemusí to trvat dlouho. S příchodem podzimu bude Evropu stále víc trápit
topná sezona. V důsledku ruské blokády ukrajinského obchodu by navíc mohla být už citelně ohrožena potravinová
bezpečnost, s čímž jde ruku v ruce riziko dalších migračních vln. Rusko v tu chvíli může reálně doufat, že Západ bude tlačit na
Ukrajinu, aby jednala. Tehdy by mohlo blahosklonně k jednání o míru svolit. A Donbasu se rozhodně nevzdá. 

Scénář 2: zapojení NATO 

„Jestli někde udělal Západ chybu, tak to bylo v Bukurešti, kdy jsme Ukrajině přislíbili členství v alianci, přitom to tam vůbec
nesměřovalo. Vlastně jsme ji nechali v takovém limbu,“ připomíná Smetana bukurešťský summit NATO v roce 2008, kdy bylo
Ukrajině dáno najevo, že se s ní do budoucna počítá, oficiálně ale přizvána nebyla. „Ukrajina tak získala to nejhorší z obou
světů: stala se terčem pro Rusko, aniž by získala jakékoli bezpečnostní garance, které by potenciálně mohly Moskvu od útoku
odstrašit.“ 
V současnosti Ukrajina členským státem NATO není, a tak ani není na stole přímé angažmá aliance. Rusko navíc zatím
nevyhlásilo válku ani Ukrajině, a pokud nebude Putin opravdu v úzkých, ani to neudělá. Válka se „nenosí“ a i doma by se mu
těžko obhajovala. Pokud by Západ čistě hypoteticky do války s Ruskem vstoupil, je to podle Svobody veličina o tolika
proměnných, že se těžko odhaduje, co by se stalo. „Rusko se na Ukrajině dost vyčerpává a v konvenční válce by se jistě
projevila technologická převaha Západu. Už by nestačilo posílat Burjaty či Wagnerovce.“ 
To ale neznamená, že se Západ nepřipravuje. „Útoky, jež nerozlišují nevinné civilisty, představují válečný zločin,“ stojí ve
společném prohlášení lídrů G7, kteří se sešli koncem června v Bavorsku. Zástupci ekonomicky nejvyspělejších států světa se
také usnesli, že Putin a lidé, kteří jsou za tyto útoky zodpovědní, ponesou následky. 
Lídři členských států NATO se během summitu v Madridu na konci června shodli na zásadním posílení: v Evropě bude
rozmístěno asi 300 tisíc vojáků ve vysokém stupni připravenosti pro případ, že by hrozil ruský útok. Do NATO budou navíc
přijaty Finsko a Švédsko. Že jsme se ocitli v další studené válce, možná nebylo až donedávna tak zřejmé. Dnes už nemůže být
na pochybách vůbec nikdo. 
NATO primárně nestojí o přímou konfrontaci, a pokud Rusko neudělá zásadní „chybu“ v podobě použití jaderné zbraně nebo
útoku na některou členskou zemi aliance, s největší pravděpodobností k otevřenému konfliktu nedojde. Zároveň však vysílá
zcela jasné signály, že červená linie je blízko. 

Scénář 3: Západ přitvrdí sankce 

Naopak velmi otevřený boj probíhá v ekonomice. Státy Evropské unie se dosud shodly na šesti sankčních balíčcích vůči
Rusku. Jak účinnou zbraní ekonomické sankce budou, je zatím předčasné hodnotit. Politiky i experty však zneklidňuje jejich
dvojsečnost. 
Nakolik se zatím podařilo oslabit ruskou ekonomiku? Podle rusisty Karla Svobody z Univerzity Karlovy je složité přijít se
skutečně realistickým odhadem. „Hodnocení komplikuje situace se statistikami. 
Rusko nezveřejňuje čísla vývozu ropy, rozpočet je do velké míry tajný. 
I ostatní čísla budí pochybnosti. Reálný stav se tak špatně odhaduje. Rusko poklesne na nějakou nižší úroveň, ale na kolaps to
nevypadá,“ tvrdí. Skloňovaný státní bankrot je tak čistě technická záležitost a Rusko první úder sankcí ustálo. 
Podle Svobody je zjevné, že Rusko peníze má, jen mu byly zablokovány způsoby, jak je poslat. „Půjčovat se jim stejně nikdo
moc nechystal, ale oni o to ani nějak moc nestáli. Rubl sice není směnitelný, ale k jeho zhroucení nedošlo. Otázkou je, jak vše
bude probíhat dál. Paralelní dovozy mohou určitou část trhu pokrýt, ale nezachrání všechno. Spíš se vše zdraží, ale po nějaké
době se to usadí. Část obyvatel bude mít západní zboží dovezené přes nějaký třetí stát, ti chudší si to nebudou moct dovolit.
Udeří to nejvíc na nižší střední třídu.“ 
Sankce ale nabíhají postupně a jejich efekt se tak nedá zatím hodnotit. Platí to i pro schválené ropné embargo, jež má
naběhnout do konce roku. „Rusko sice v současné době těží z vysokých cen i ochoty Indie či Číny nakupovat s ohromným
diskontem a to, že se zdá, že se vlastně nic zásadního neděje, ještě neznamená, že sankce nefungují. Už jen to, že Rusko
snižuje těžbu, může být velký problém, protože to s sebou nese zavírání vrtů. Škoda může být celkem velká,“ předpokládá
Svoboda. 
Na dalším šponování sankcí, které jsou už teď dost tvrdé, se musí dohodnout co nejvíce států. Ty ale budou pochopitelně čím
dál víc zvažovat jejich dopady na ně samotné. „Už vidíme, že Maďarsko odmítá byť jen jednání a tak dále. Upřímně, myslím, že i
ty současné nadělaly a nadělají Rusku problémy víc než velké,“ míní Svoboda. 
Varianta, že sankce dopadnou tvrdě a donutí Rusko k ústupu, by mohla fungovat, ovšem za předpokladu, že Putin dbá o
blahobyt obyčejných Rusů. Navíc by tak přiznal, že je skutečně možné ho ekonomickým tlakem k něčemu přimět. V současné
situaci, kdy jde jen o moc, je tedy tento scénář nepravděpodobný. To se může změnit pouze v dlouhodobém horizontu, když
Západ překvapí sám sebe a zůstane v podpoře Ukrajiny jednotný a pevný. Pokud bude Rusko stagnovat, mohla by přijít
nespokojenost a i Putinův režim by tím byl ohrožen. 

Scénář 4: jednota se začne drolit 

Putin ale spíš počítá s tím, že západní jednota, která se už teď na určitých detailech drolí, nepřežije příští zimu. Podpora je
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podmíněna nejen zvýšenými a hlavně kontinuálními dodávkami zbraní, ale také doma utažením opasků, minimálně na blíže
neurčenou dobu. Evropské země se obávají zavření plynových kohoutků. 
Putin ví, že v tu chvíli se stávají vydíratelnými. 
Krátkodobě je to problém pro Ukrajinu, střednědobě ale pro celou EU. „Pokud se Unie neroztrhá touhle zimou, bude silnější v
tom, že bude fungovat efekt,zvládli jsme zimu 2022/2023‘. Samozřejmě nevíme, co se bude dít v sociální oblasti, jestli nepřijdou
nepokoje a tak dále. V tomhle má Rusko výhodu, protože velká část jeho občanů je zvyklá, že nic nemají, proto když nic
nebudou mít nadále, nebude žádná změna,“ varuje Svoboda. Naopak Evropané se budou muset – a to ať jednota padne, nebo
ne – připravit na pokles životního standardu a to bolí. Nejvíc samozřejmě u střední třídy, která je zvyklá na určitý způsob života
a nebude na něj mít. 
Možnost, že se kvůli neshodám v postupu proti Rusku začne štěpit Evropská unie, nebo že by to dokonce nakonec neustála, je
přesně to, po čem Putin touží. A je to to nejhorší, co by se Evropanům mohlo stát. Ani tento scénář se zatím nenaplňuje. 
„Ruská válka na Ukrajině jednotu Západu skutečně testuje. Prozatím ji spíše posílila, i na summitu G7 lídři ukazovali, že jsou
jednotní, a domluvili se na společných krocích,“ poznamenává Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky.
Zdůrazňuje, že příští zima bude pro Evropu nejtěžší od konce druhé světové války – bude se muset vypořádat s omezením
dodávek z Ruska, ale i s vlastními problémy, jako jsou například zastarávající francouzské jaderné elektrárny. 
„Jednotlivé státy proto připravují svoje nouzové plány. Na celoevropské úrovni je na stole strategie REPowerEU, kterou
Evropská komise představila v polovině května. Je to plán, aby se EU stala nezávislou na dovozu ruských fosilních paliv ještě
před rokem 2030. Měla by toho dosáhnout díky většímu využívání obnovitelných zdrojů, důrazu na energetické úspory a
diverzifikaci dodávek,“ doplňuje Kazlauskas. 
A je to skutečná nutnost. Bylo by opět naivní se domnívat, že se Putin ve svém imperiálním narativu spokojí s kompromisními
zisky na Ukrajině a své ambice v obnovení sovětské sféry vlivu v Evropě zkrotí a zastaví se. Nutné je navíc počítat i se scénáři,
které bychom ještě před pár lety považovali za sci-fi. 

Scénář 5: použití jaderné zbraně 

Jde například o hrozbu použití jaderné zbraně. Rusko disponuje spolu s USA největším jaderným arzenálem na světě, který čítá
tisíce jaderných hlavic. Podle Michala Smetany nelze ruské nukleární vybavení v žádném případě podceňovat: „Rusko v
posledních letech vynaložilo obrovské prostředky na modernizaci tohoto arzenálu, takže by bylo dost naivní předpokládat, že
není schopno ho použít, pokud by se k tomu ruské vedení rozhodlo. Mluvíme tu přibližně o čtyřech a půl tisících jaderných
hlavic a bomb s různými schopnostmi a kapacitami. Jsou to zbraně, které lze dopravit na cíl určení vzduchem, raketami z
ponorek či raketami ze země. 
Jedná se o velké strategické, ale i taktické jaderné zbraně s menší výbušnou silou.“ 
Velká část arzenálu je navíc mimo jakoukoli smluvní kontrolu. To se týká tisíce zbraní, které mohou zničit v zásadě cokoli.
Evropa musí začít počítat i s nepříliš optimistickými scénáři, probrat se ze snu, že konvenční války na kontinentu patří minulosti,
a připravit se na novou realitu. 
Putin samozřejmě chápe, že jaderný útok v Evropě by byla sebevražda, Smetana ale upozorňuje, že takový útok může být i
lokální na určitý strategický nebo vojenský cíl. „Přestože jako celek je pro Rusko invaze obrovskou strategickou chybou, v tuto
chvíli se mu relativně daří na bojišti postupovat a má vizi, že je možné alespoň některých vytyčených cílů dosáhnout – v takové
situaci nedává použití jaderných zbraní Ruskem žádný smysl. Ale bavíme-li se o variantě, kdy by Ukrajina provedla rozsáhlou
úspěšnou protiofenzivu, podařilo by se Rusy vytlačit z Donbasu a třeba by se ukrajinská armáda začala pokoušet dobýt zpátky
Krym. Pro Putina by to znamenalo přímé ohrožení existence jeho režimu, a tím pádem i jeho samotného. V takové situaci by
mohl zvážit nějaké omezené použití jaderných zbraní, aby situaci zvrátil,“ myslí si Smetana. 
Vyvstává otázka, jak by se Západ v tu chvíli zachoval. Podle Smetany to doopravdy nikdo neví, variant je přitom mnoho. „V
rámci válečných simulací NATO se testovaly různé varianty odpovědi, ať už konvenční, nebo jaderné povahy. Obecně se však
dá říct, že se vždy jednalo o výběr mezi řadou velmi špatných variant, a Západ tak pochopitelně dělá vše pro to, aby se
podobným scénářům vyhnul.“ 

Scénář 6: Čína podpoří Putina 

Putin pravděpodobně spoléhal na podporu Číny. Ta, stejně jako ostatní země, potřebuje jeho suroviny. Spoléhal také na to, že
přes ni nebo Kazachstán leccos doveze, říká Svoboda. „Rusko má samozřejmě výhodu v podobě surovin a základních
potravin. Zvláště to druhé ještě bere z okupované části Ukrajiny. Z vývozu surovin má sice dost peněz, problémem je, že si za
ně vlastně nemá co koupit. Vidíme to na obrovském přebytku zahraničního obchodu, způsobeném jednak růstem cen surovin,
jednak téměř zastavením dovozů.“ 
Jenže ani jedna ze zmíněných zemí nevypadá, že by se jí do porušování západního embarga chtělo. Jde o to, jestli si vybrat trh
s miliardou lidí o vysoké kupní síle, nebo trh se sto čtyřiceti miliony lidí, kde reálnou kupní silou disponuje jen menší část
populace. 
„Pro Čínu by to nebylo výhodné. A pro krásu Vladimira Putina to dělat nebude,“ domnívá se Svoboda. Číně je princip
narušování západní hegemonie sympatický, pálit si kvůli tomu prsty ale nehodlá. 
A dokud bude Rusko oslabovat Západ a naopak, je spokojená. „Jediné, co ji štve, jsou sankce, ale tím podpora Rusku končí,“
podtrhuje Svoboda premisu, že tento scénář se téměř jistě nenaplní. 
Podle exministra zahraničí Tomáše Petříčka z Ústavu mezinárodních vztahů je celkem jisté, že se Rusko stane na Číně ještě
více závislé, ať už s ohledem na vývoz surovin, pokročilejší technologie, nebo investice. Už nyní se ale jedná o vztah, z něhož
více profituje Čína. 
„Válka, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo, však Čínu staví do svízelné situace a nelze očekávat, že by Peking otevřeně
podpořil agresivní kroky Kremlu. 
Čína bude v nejpravděpodobnějším scénáři dělat vše pro to, aby se Rusko nedostalo do úplné izolace a aby sankce Západu
neměly negativní dopad na čínskou ekonomiku,“ říká Petříček. „Čínský přístup ukazuje, že Peking se chová a bude chovat
oportunisticky, když přijde na dodržování mezinárodního práva. A to bychom měli mít na paměti.“ 

O autorovi: Veronika Dospělová, dospelova@tydenikeuro.cz
Foto autor:   FOTO: Shutterstock
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Česko startuje jednání, na nichž se nesmí nic rozhodnout
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 10 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 00:29 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Události , AVE: 99 760,38 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Předsednictví EU 

Zatímco se ministři financí států Evropské unie v květnu 2021 scházeli na neformální večeři v portugalském Lisabonu, Alena
Schillerová (ANO) mezi nimi chyběla. Česká ministryně do Lisabonu přiletěla, ale po skončení oficiálního programu dala
přednost procházce po městě. „Na večeři nebývá k dispozici tlumočení a Schillerová měla sedět u stolu se samými cizinci.
Takže by se příliš nedomluvila,“ řekl HN zdroj, který tehdy se Schillerovou v Lisabonu byl, s odkazem na její slabou angličtinu. 
Pokud by k neformálním setkáním ministrů z členských zemí EU všichni přistoupili jako Schillerová, nedávalo by pořádání
takových setkání smysl. Tradičně je u sebe doma organizuje země, která zrovna unii předsedá, v tomto půlroce to tedy bude
Česko. Hned od pondělí se v Praze nějaké zasedání ministrů států EU koná po celý týden - přijedou ministři vnitra,
spravedlnosti, životního prostředí a pro evropské záležitosti. 
Jde o schůzky, které se jmenují neformální rady a není na nich možné přijímat žádná závazná rozhodnutí. To lze jen na
běžných ministerských radách konaných v Bruselu či v Lucemburku. „Přesto jsou ale pro předsednictví tyto neformální schůzky
klíčové. Na rozdíl od těch běžných, jejichž program je dán tím, o jakých legislativních změnách se zrovna jedná, může
předsednictví program neformálních setkání nastavit zcela volně. Může tak vyvolat celoevropskou debatu o tématech, která
jsou pro něj důležitá,“ řekl HN Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Jedním z témat pondělní schůzky ministrů vnitra tak bude možný budoucí vývoj v oblasti migrace. Ministři budou řešit, na jakých
trasách do Evropy lze čekat nárůst počtu žadatelů o azyl. 
Význam takových debat potvrzuje i europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který byl vroce 2009 jakožto vicepremiér pro
evropské záležitosti nejdůležitější postavou prvního českého předsednictví EU. „Na neformálních zasedáních se dají otevřít
věci, které se normálně na agendě neotvírají, protože nevíte, jak debata o nich dopadne, takže se všichni bojí jít s kůží na trh.
Je to tedy příležitost otvírat problémy, prodiskutovat je.“ 
Šikovný ministr předsedající země tak podle něj na neformálním zasedání jednakmůže připravit půdu pro pozdější dohodu na
nějakém kontroverzním tématu, jednak má příležitost svůj stát ministerským kolegům představit - a ti pak díky tomu třeba lépe
pochopí postoje předsednické země v konkrétních tématech. A je to taky příležitost, jakse může daná země prezentovat jak
zahraničním novinářům, kteří na zasedání přijedou, taksamotným politikům. 
Že to může fungovat, ukazuje třeba příklad bývalého finského premiéra Alexandera Stubba. Ten má na čelném místě své
knihovny dodnes vystavenou publikaci o zámku Hluboká, kterou dostal během prvního českého předsednictví EU v roce 2009.
Právě na Hluboké tehdy neformálně jednali ministři zahraničí států unie. A ministrem zahraničí své země tehdy byl i Stubb. „Byla
to nádherná schůzka,“ napsal Stubb HN. 
Během předsednictví v roce 2009 pořádala vláda většinu neformálních ministerských zasedání v regionech, vedle Hluboké
například v Litoměřicích nebo v Brně. Nyní se všechny schůzky uskuteční v pražském Kongresovém centru - je to levnější. 

Předsedající země si na schůzkách může připravit půdu pro pozdější dohodu na sporném tématu. 

O autorovi: Ondřej Houska, ondrej.houska@hn.cz
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dopisy
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Míra destrukce mě překvapila Respekt 25/2022 Dočítám váš článek Míra destrukce mě překvapila o Ibrovi Ibrahimovičovi v
posledním Respektu. 
Chci vám za něj poděkovat. 
Je to víc než portrét fotografa. Aspoň pro mě. Podařilo se vám do článku přes Ibru a jeho příběh dostat obraz vývoje
společnosti od osmdesátých let. Je to trochu, jako byste psali o životě nás, kterým bylo v listopadu 1989 něco přes dvacet. A
krajina severních Čech a Ibra jsou zesilovač nebo filtr, přes který se vše výrazněji vykreslí. Navíc jsem jeho fotky (kromě té
vítězné na Czech Press Photo) neznala. A jsou výborné. Tak ještě jednou dík. Učím v komunitní škole na Volavci na druhém
stupni předmět, kterému říkáme Člověk a společnost. 
Ibra by byl pro naše studenty skvělý host. Zkusím ho oslovit. 

Ola Žáková 

Pilíř režimů Respekt 25/2022 Odsuzovat kandidáta na prezidenta Petra Pavla na základě jeho původu (syn komunisty a
důstojníka Československé lidové armády, v osmé třídě šel studovat vojenské gymnázium…) považuji za chucpe, takto
kádrovali právě komunisté. Problematičtější je jeho vstup ve třiadvaceti letech do KSČ, takovýto postup byl ale ve vojenském
prostředí považován za přirozenou součást kariéry. Myslím, že lidé by se měli hodnotit podle toho, jak se chovali, zda někomu
ublížili. Co takoví veksláci, taxikáři, vrchní, řezníci, zelináři? Ti (samozřejmě ne všichni) v žádné straně nebyli, ale z režimu tyli. Z
největších veksláků se po revoluci stali vážení podnikatelé, z mnoha bývalých komunistů vážení politici. V době, kdy hrozí, že
by se prezidentem mohl stát bývalý estébák a nekompetentní politik, je neprozíravé a politicky naivní neustále útočit na
generála Pavla, který jako jeden z mála prezidentských kandidátů má reálnou možnost tohoto estébáka porazit. 

Pavel Čejka 

Zjihnout a snížit nároky Respekt 24/2022 Chtěla jsem moc poděkovat za sloupek Andrey Procházkové Zjihnout a snížit nároky,
který se zamýšlí nad talkshow Jana Krause. Nemohla bych to vyjádřit lépe a naprosto souhlasím. 
Chtěla bych jen dodat, že zatímco v začátcích pořadu byl možná Jan Kraus břitký a kousavý, ale zároveň měl vtip, po čase
opravdu začal sklouzávat k urážkám různých osobností a shazovat všechno, co je jiné a co nezapadá do jeho světa. 
Vzpomínám si, jak se navážel do jedné účinkující, že je feministka (jméno si bohužel nepamatuji), která se ale nenechala
odradit a upozorňovala na platovou nerovnost apod. Kraus však namítal, že platy mužů a žen jsou dávno vyrovnané. Nejsou
vyrovnané doposud, přitom tento rozhovor proběhl určitě před pěti lety. Totéž s kampaní #MeToo, tehdy byla hostem Zlata
Adamovská. Ta s humorem sobě vlastním reagovala celkem dobře, ale Kraus v podstatě označil všechny oběti za lhářky. 
Samozřejmě že řada případů byla problematická, ostatně o tom psal v předchozím čísle Jiří Sobota v článku Johnny vs. femme
fatale, ale označit celou záležitost za nesmyslnou, jak se k tomu postavil Jan Kraus, to už bylo hodně za hranou. Stále se tu drží
názor, že ženy si za obtěžování mohou samy, stále slyšíme narážky na ženy za volantem, přitom statisticky mají méně nehod,
narážky na matky s „vykojenými mozky“ apod. 
Také je mi líto, že hosté slouží pouze k exhibici moderátora, kolikrát se nedostanou ke slovu (pamatuji si, jak tam Ester Ledecká
celou dobu jedla darovanou čokoládu) a divák se v podstatě nic nového nedozví. 
Nevím, proč se u nás dobré talkshow nedaří. Karel Šíp už je unavený, jeho póza „trochu hloupého dědečka“ mi nepřijde
šťastná, protože také občas hosty mimoděk uráží (Martina Hofmanna tehdy představil jako neúspěšného herce, Petru
Soukupovou jako neznámou spisovatelku, Mariuszi Szczygielovi také nekladl úplně vhodné otázky). 
Sedm pádů Honzy Dědka je trochu lepší, ale na druhou stranu mi občas připadá, že přílišné těžiště je na hostovi a Honza
Dědek, ač inteligentní, občas nereaguje příliš bystře. Také mi nepřišlo vhodné, když byla hostem herečka Denisa Nesvačilová,
že jako ukázku vybrali scénu z filmu Jak básníci čekají na zázrak, kde byla zrovna nahoře bez. Nemyslím si, že k představení její
práce bylo hned nutné ji ukazovat bez oblečení. 
Proč u nás zatím talkshow nedosahují kvalit, jaké mají ty zahraniční, má asi řadu příčin. Tou hlavní určitě bude osobnost
moderátora, ale i celkové prostředí. Dokud u nás budou fungovat laciné stereotypy, které odsuzují vše jiné, nemyslím si, že v
tomto směru dojde k zásadnímu posunu. 
Ještě jednou díky Andree Procházkové a díky za každé číslo. Moc si novinářské práce celé redakce vážím. A také zdravím
pana šéfredaktora a děkuji za výborné úvodníky. 

Jitka Rejhonová 

Má Praha postavit novou filharmonii? 
Respekt 21/2022 Děkuji panu Vitvarovi za článek k aktuálnímu tématu Vltavské filharmonie, ve kterém se na tento projekt dívá
vyváženě a komentuje i problematičtější body celé stavby, jako je předražená výstavba Labské filharmonie v Hamburku či
konsekvence se současnou veřejnou podporou kultury u nás. Stejně jako on bych si přál, aby Praha měla důstojný kulturní
stánek a česká kultura současně netrpěla podfinancováním. 

Ondřej Herzán 

Oprava V článku Bavme se o sexu, který vyšel Respektu 25/2022, jsme uvedli, že Markéta Šetinová vyučuje na Fakultě
sociálních studií UK, jedná se však o Fakultu  sociálních  věd , pod niž spadá i Institut sociologických studií, kde právě
Šetinová působí. 
Za chybu se omlouváme. 

SVÉ DOPISY, NÁZORY A UPOZORNĚNÍ NA VĚCNÉ CHYBY POSÍLEJTE, PROSÍM, NA DOPISY@RESPEKT. CZ 
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Začíná série jednání, na kterých se nesmí nic rozhodnout. K čemu jsou schůzky pod českým předsednictvím EU
dobré? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 01:02 , Celková
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Zatímco se ministři financí států Evropské unie v květnu 2021 scházeli na neformální večeři v portugalském Lisabonu, Alena
Schillerová (ANO) mezi nimi chyběla. Česká ministryně do Lisabonu přiletěla, ale po skončení oficiálního programu dala
přednost procházce po městě. „Na večeři nebývá k dispozici tlumočení a Schillerová měla sedět u stolu se samými cizinci.
Takže by se příliš nedomluvila,“ řekl HN zdroj, který tehdy se Schillerovou v Lisabonu byl, s odkazem na její slabou angličtinu.

Pokud by k neformálním setkáním ministrů z členských zemí EU všichni přistoupili jako Schillerová, nedávalo by pořádání
takových setkání smysl. Tradičně je u sebe doma organizuje země, která zrovna unii předsedá, v tomto půlroce to tedy bude
Česko. Hned od pondělí se v Praze nějaké zasedání ministrů států EU koná po celý týden – přijedou ministři vnitra,
spravedlnosti, životního prostředí a pro evropské záležitosti.

Jde o schůzky, které se jmenují neformální rady a není na nich možné přijímat žádná závazná rozhodnutí. To lze jen na
běžných ministerských radách konaných v Bruselu či v Lucemburku. „Přesto jsou ale pro předsednictví tyto neformální schůzky
klíčové. Na rozdíl od těch běžných, jejichž program je dán tím, o jakých legislativních změnách se zrovna jedná, může
předsednictví program neformálních setkání nastavit zcela volně. Může tak vyvolat celoevropskou debatu o tématech, která
jsou pro něj důležitá,“ řekl HN Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Summit lídrů členských zemí EU s ostatními evropskými státy: 6.–7. 10. v Praze (nepředsedá ČR)

Ministři vnitra: 11. 7. v Praze

Ministři životního prostředí: 13. 7. v Praze Ministři zahraničí: 30.–31. 8. v Praze (nepředsedá ČR)

Ministři financí: 8.–10. 9. v Praze

Jedním z témat pondělní schůzky ministrů vnitra tak bude možný budoucí vývoj v oblasti migrace. Ministři budou řešit, na jakých
trasách do Evropy lze čekat nárůst počtu žadatelů o azyl.

Význam takových debat potvrzuje i europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který byl v roce 2009 jakožto vicepremiér pro
evropské záležitosti nejdůležitější postavou prvního českého předsednictví EU. „Na neformálních zasedáních se dají otevřít
věci, které se normálně na agendě neotvírají, protože nevíte, jak debata o nich dopadne, takže se všichni bojí jít s kůží na trh.
Je to tedy příležitost otvírat problémy, prodiskutovat je,“ řekl Vondra HN.

Šikovný ministr předsedající země tak podle něj na neformálním zasedání jednak může připravit půdu pro pozdější dohodu na
nějakém kontroverzním tématu, jednak má příležitost svůj stát svým ministerským kolegům představit – a ti pak díky tomu třeba
lépe pochopí postoje předsednické země v konkrétních evropských tématech. A je to taky příležitost, jak se může daná země
prezentovat jak zahraničním novinářům, kteří na zasedání přijedou, tak samotným politikům.

Že to může fungovat, ukazuje třeba příklad bývalého finského premiéra Alexandera Stubba. Ten má na čelném místě své
knihovny dodnes vystavenou publikaci o zámku Hluboká, kterou dostal během prvního českého předsednictví EU v roce 2009.
Právě na Hluboké tehdy neformálně jednali ministři zahraničí států unie. A ministrem zahraničí své země tehdy byl i Stubb. „Byla
to nádherná schůzka,“ napsal Stubb HN. Byť dodal, že jednu kaňku by přece jen našel – a to drobnou nehodu cestou na letiště
zaviněnou „egem řidiče“.

Bývalý finský premiér @alexstubb má v knihovně knihu o zámku Hluboká. Nepochybně památka na české předsednictví EU z
roku 2009, kdy byl Stubb ministrem zahraniči a @schwarzenberg_k na svou Hlubokou ministry zahraničí pozval na jednání
pic.twitter.com/zVy3g4PTbb

— Ondrej Houska (@OndrejHouska) November 22, 2020 
Během prvního předsednictví v roce 2009 pořádala vláda většinu neformálních ministerských zasedání v regionech, vedle
zmíněné Hluboké například v Litoměřicích nebo v Brně. Nyní se všechny schůzky uskuteční v pražském Kongresovém centru –
je to levnější.

Nejlepší si nepotřebují nic dokazovat, říká moderátor Daniel Stach URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Marina Odvárková, Týdeník Televize , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022
07:38 , Celková návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Společnost , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
Setkává se s nejlepšími mozky naší planety, je proslulý svým zápalem pro věc a nové informace nasává jako houba. Přední
moderátor České televize Daniel Stach v rozhovoru pro Týdeník Televize mluví nejen o práci, ale i tom, jak by se dal změnit
svět.
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Když jsme si domlouvali rozhovor, zajímalo vás, zda se budu ptát na nějaká konkrétní čísla. Na ta se vás lidé dotazují často?

Poměrně ano, ale jdu tomu naproti. Snažím se totiž alespoň jednou za deset dní účastnit besed nebo přednášek, kde se mě
někdy právě na konkrétní údaje ptají. Když můžu, nachystám se, když ne, snažím se situaci zvládnout tak, jak je v mých silách.
Naposledy jsem se zúčastnil akce, kde byla i Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Jan
Spratek z planetária hlavního města Prahy a několik lékařů. 

Taková setkání jsou vždy zajímavá. Velmi rád jezdím mezi studenty a jejich pozváním se snažím vždy vyhovět. Mrzí mě, že
nezvládám dorazit všude, kam bych chtěl, ale například do prachatického gymnázia jsem se připojil online, v tom je dnešní
doba výjimečná. Není však nad osobní setkání. Snažím se každý večer rekapitulovat svůj den. Díky tomu si uvědomím, co jsem
mohl udělat jinak. 

Daniel Stach moderátor České televize

Na co se vás lidé ptají nejčastěji?

Jak daleko letěl signál z mezinárodní vesmírné stanice, když jsme vůbec poprvé v historii televizního vysílání v České republice
dělali nepozemský rozhovor, nebo kolik stránek musím přečíst před vysíláním. 

Kolik? 

Pár set. 

Před každým vysíláním? 

Dá se říci, že ano, ale hodně se to liší od vysílání i od pozvaného hosta. Velkou část práce za mě odvede kolegyně Pavlína
Sedlářová, která je skvělá a přichystá první materiál, na jehož základě si dohledávám další věci. Poslouchám i rozhovory s
daným člověkem, abych věděl, jak reaguje, a také abych se naučil terminologii, kterou používá, to zejména když je rozhovor v
angličtině. Ne každý je rodilý mluvčí a výslovnost bývá často velmi specifická. Například se mi stalo, že Bernard Bigot, bývalý
šéf největšího tokamaku Inter, tedy takového malého Slunce na Zemi (tokamak je zařízení, které v pozemských podmínkách
napodobuje procesy v nitrech hvězd za účelem výroby elektrické energie – pozn. red.), mi neustále opakoval, že ke vzniku
téměř nevyčerpatelného bezpečného zdroje energie: „We must eat plazma“ (Musíme jíst plazmu – pozn. red.). On ale byl
Francouz, takže nevyslovoval „h“ na začátku slov, celou dobu mi tedy vlastně říkal: „We must heat plazma“ (Musíme zahřát
plazmu – pozn. red.), což dávalo samozřejmě mnohem větší smysl. 

Daniel Stach Narodil se 2. dubna 1988 v Českých Budějovicích. Je bývalým juniorským reprezentantem České republiky ve
vodním slalomu. Tomuto sportu se věnuje nadále rekreačně. Vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické. Vystudoval mediální komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je nejmladším
laureátem, kterému Akademie věd České republiky udělila medaili Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy. Získal
prestižní novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. Je přední moderátorskou tváří České televize a diváci ho znají mj. z pořadů
Hyde Park ČT24, Hyde Park Civilizace, Studio 6, Studia ČT24 či Věda 24. Je ženatý a má syna.

V hlavě musíte mít neuvěřitelné kvantum informací. Dokážete je použít i v praxi, nebo jdou vlastně jedním uchem dovnitř,
druhým ven?

Důležité je, aby se informace mezi ušima zastavily aspoň na potřebnou dobu. (směje se) Ale mám ozkoušeno, že i když se
potřebuju po letech k tématu vrátit a přečtu si svoje poznámky, dokážu se opět rychle zorientovat. To se mi stalo nedávno, když
byla zveřejněna fotka černé díry Sagittarius A* ze středu naší galaxie. To jsem oprášil svoje poznámky z roku 2019, kdy byla
pořízena vůbec první fotografie černé díry z galaxie Messier 87, a zase se mi vše vybavilo. Něco tedy v hlavě uložené mám, ale
rozhodně nemohu říct, že je tam vše, co Daniel Stach jsem potřeboval k rozhovoru před několika roky.

Nelákají vás křížovky? V tom byste mohl být neporazitelný.

Křížovky nejsou moje parketa, nejsem v nich vůbec dobrý, protože moje znalosti jdou úplně jiným směrem. Když jsem byl malý,
obdivoval jsem babičku, jak může tak dokonale luštit. Ale ona mi vysvětlila, že se ty termíny vlastně hodně opakují, a jakmile se
do toho člověk jednou dostane, jde to snáz. Křížovky mě nelákají. Bavily mě osmisměrky, ale nemám na ně čas. Raději čtu
fantasy nebo sci-fi. Řekl bych, že čtu 360 dní v roce. Jelikož pracuji i doma, potřebuji pak vypnout, jinak by mi mozek „šrotoval“ i
před spaním, a to není dobré. Proto mám po ruce „intelektuálně nenáročnou“ literaturu, u níž si odpočinu a mohu v klidu
usnout. 

Tím jste mi nahrál na další otázku. Když pracujete v drtivé většině s fakty, zbývá prostor na fantazii? 

Musí! To je vlastně to, co ve větší míře tvoří moji práci. Sice pracuji s informacemi, ale také musím mít nápad, jak s nimi naložit
a jak je předat našim divákům. 
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Pokud bychom popustili uzdu fantazii, jak by vypadal váš snový život?

V životě vždy může být líp, ale já si opravdu nemohu stěžovat. Jsem šťastný. Že není všechno ideální? Není a nikdy nebude,
ale nemohu být neskromný. Jsem zdravý, zdraví jsou i členové mé rodiny, mám kde bydlet, mám co jíst, jsem v bezpečí, co
dělám, mě baví a dává mi to smysl, to je přece paráda.

Aktuální číslo

Objednat do schránky 

Vím, že přijdou chvíle, kdy nebude všechno tak skvělé, tak to prostě je. Stejně jako sportovec nemůže jít výkonnostně pořád
nahoru, tak i v životě na člověka číhají karamboly. A proto nechci, aby můj život stál na jedné noze. Základními pilíři mého
života, které mě činí šťastným, jsou kromě práce rodina a sport, kde mám přátele. O tyto „stavební“ kameny mého života se
mohu opřít a díky nim také dobře dělat svoji práci. Když jeden z pilířů „zahapruje“, jsou tu ty další, které mi pomohou tu
nerovnováhu ustát, dokud není zase všechno v pořádku.

Není to, že jste tak spokojený, spojené i s vaší povahou? S tím, že si umíte na všem najít to lepší nebo dobré? Někoho rozhodí
i maličkost, ale vy působíte velice stabilně. 

Snad ano. Nedokážu se tak úplně zhodnotit. Každopádně jsem nastavený tak, že i když se nebude vždy všechno dařit, není to
důvod ke splínu. Někdy venku prší, no a co? Tak si vezmu nepromokavou bundu. Se vším se dá pracovat. Člověk nesmí
dopustit, aby mu zkazily náladu věci, které nemůže ovlivnit. Měnit věci, které lze, to je jiná. V takovém případě stojí za to
zamyslet se, jak udělat danou věc příště ještě lépe, aby byla z výsledku ještě větší radost.

Přesto – není něco, co vám občas tu náladu trochu zkazí? 

Jistě, a děje se to dost často. Lidé mi dávají mnoho pozitivních impulzů, ale zároveň mi někteří dokážou náladu pokazit. Ne vždy
narazíte jen na milé a inspirativní lidi. 

Sám působíte jako velmi milý člověk... 

Snažím se každý večer rekapitulovat svůj den. Díky tomu si uvědomím, co jsem mohl udělat jinak. Často přijdu na to, že jedna z
těch věcí, které jsem mohl udělat lépe, byla moje reakce vůči druhému, třeba kolegovi. Možná jsem se ho svou odpovědí
dotkl... Pak stojí za zvážení, zda se za ním druhý den nezastavit a neříct mu: „Možná sis včera mou poznámku vyložil jinak, ale
nemyslel jsem ji špatně.“ To je určitě lepší, než aby došlo k nedorozumění, které by vedlo k celé řadě dalších zbytečných
problémů. 

Někdo těmto myšlenkovým pochodům říká meditace a provádí je na meditačním polštáři, vy si na takovou chvilku sám se sebou
najdete čas cestou domů či při běhání.

Říkám tomu zpětná vazba, která mi pomáhá naplňovat dlouhodobé cíle. Nepotřebuji mít výsledky hned druhý den, rád bych,
aby mé směřování dávalo smysl do budoucna. 

Jaký je tedy váš cíl? 

Zdraví a štěstí. 

Říkáte, že k vašim zálibám patří i potkávání zajímavých lidí, což vám práce umožňuje naplno. Je někdo, koho máte tak říkajíc v
merku a rád byste si ho pozval do vysílání? 

Určitě! Takových lidí je spousta. Máme celý seznam takových jmen. Za všechny mohu jmenovat Elona Muska a sira Davida
Attenborougha.

Musejí to být velmi povznášející setkání. 
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Jednoznačně. To je vlastně to, co mi vysílání ve vědecké redakci dává nejvíc – znalosti a možnosti. Mám možnost pozorovat,
jak výjimeční lidé myslí, jakým způsobem se chovají ke svému okolí. Ze zkušenosti mohu říct, že když se dostanete k
absolutním špičkám ve svých oborech, šéfům vědeckých institucí, nositelům Nobelových cen, šéfům miliardových institutů,
přesvědčíte se, že všichni jsou hodně v pohodě. Ti nejlepší si nepotřebují nic dokazovat. Mají vnitřní sebevědomí a vědí, že
mohou říct: „Já nevím.“ To je ostatně úplně přirozené. 

Stejně tak vlastně můžete zafungovat i vy sám na ostatní lidi.

Doufám... Minimálně se o to snažím. Mám nyní nejčerstvější zkušenost se svými studenty, které jsem učil moderování
zpravodajských relací na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ke splnění zápočtu jsem od nich požadoval, aby
napsali mé hodnocení. Tak jsem se o sobě dozvěděl hodně zajímavého, z čeho mohu čerpat. 

Co byla nejčastější výtka?

Že je seminář krátký.

Krásné uznání… 

Učil jsem na základě vlastních zkušeností, měl jsem pro studenty přichystané své materiály a předvedl jsem jim přímo na své
práci, proč ve studiu udělám to či ono. Ukazoval jsem jim mimo jiné, jaký jsem měl tep během vysílání, jaká byla moje hladina
stresu nebo i kolik jsem toho během vysílání nachodil. 

Kolik? 

Hodně! Díky chytrým hodinkám mám dokonalý přehled. Když je host ve studiu, je to méně, ale když máme spojení na dálku,
mám potřebu dohnat onu vzdálenost gesty a pohybem, což je znát. A když vysílám čtyři hodiny v kuse, už se ty kroky nasčítají. 

Když jsme se dostali k tématu školy, nedá mi to a požádám vás o vysvětlení: Říkáte o sobě, že nejste „šprt“, ale přitom na svém
webu uvádíte, že jste odmaturoval s průměrem 1,0... 

To mě samotného překvapilo. Ale mě maturita strašně bavila. Sám bych si dal z francouzštiny dvojku, ale paní profesorka byla
shovívavá. Moje motivace byla jasná – měl jsem své gymnázium velmi rád a chtěl jsem ho tedy dokončit se ctí. Chtěl jsem
výsledkem maturity ukázat profesorům, že si vážím jejich práce a že jim děkuji za to, jak se mi celé ty roky věnovali. Kdybych se
nepřipravil, bral bych to jako projev nevděku, a to bych opravdu nerad. 

Takový přístup musel ve vašich rodičích vyvolat hrdost. 

Nebyl bych tím, kým jsem, nebýt mých rodičů. Nikdo mě neovlivnil víc než oni. Máme do dneška krásný vztah. Vždy mě
podporovali, ale zároveň nechávali zodpovědnost na mně. „Jestli něco chceš, tak si za tím jdi. My tě podpoříme, ale buď
připravený nést následky svých rozhodnutí,“ to jsem slýchával. Nikdy mě do ničeho nenutili a nechali mě vybrat si svou cestu. 

To je pokrokový styl výchovy.

Moji rodiče jsou moudří a vděčím jim za hodně.

V době covidu mnozí vyslovovali přání, že byste mohl být ministrem zdravotnictví, nebo dokonce prezidentem, což je zrovna
aktuální téma. Do politiky jít nechcete, ale kdybyste mohl čistě hypoteticky z této pozice nějakým způsobem naši zem změnit
nebo ovlivnit národ, čím by to bylo?

Skutečně do politiky namířeno nemám a neláká mě to, ale kdybych si mohl přát změnit jednu věc, bylo by to, aby lidé více
přemýšleli, pořádně rozmýšleli svá každodenní rozhodnutí. Víte, jak by se změnil svět, kdybychom se nad každým rozhodnutím,
které může mít dalekosáhlé dopady, byť jen na třicet vteřin pozastavili a popřemýšleli? Kdybych tedy mohl mít na lidi jeden
apel, zněl by: „Nebojme se přemýšlet.“ O tom, co dělám, proč to dělám, co komu říkám a proč. Předešlo by se tak řadě
nesrovnalostí a svět by nám to úplně proměnilo. Najednou bychom si víc rozuměli, byli bychom šťastnější a chápali bychom,
proč se všechno děje. To „Proč?“ je vlastně nejdůležitější otázka.

Foto:
Daniel Stach
Jan Zátorský, MAFRA
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mluvčí 
Sledujete zpravodajskou.

mluvčí 
Čtyřiadvacítku začínají zprávy v 10 hodin. Vítám vás u nich.

mluvčí 
Ruské rakety v noci dopadaly na severu sunnitské oblasti, ale i na jihu východě země ostřelování, čili třeba obce u frontové
linie blízko Slovensku nebo Bach Mutu v Charkově raketa zasáhla šestipatrový dům částečně zbořila. Záchranáři už vyprostili.

mluvčí 
Ze sutin jednu ženu žádné oběti na životech zatím neoznámili.

mluvčí 
Maloobchodní tržby v Česku se v květnu meziročně snížily o 6,9 % po dubnovém růstu klesl prodej ve všech typech prodejen s
výjimkou lékáren drogerií. Pátý měsíc v řadě pak šly dolů tržby internetových obchodů, a to o více než 10 %.

mluvčí 
To je dané hlavně srovnáním s loňským květnem. Kdy.

mluvčí 
Zásilkový prodej rostl vysokým tempem kvůli protiepidemickým opatřením.

V Česku podle Nejvyššího kontrolního úřadu stále chybí komplexní systém ochrany tzv. měkkých cílů před teroristickými útoky.
Prověrka se zaměřila na ministerstvo vnitra kultury zdravotnictví. Úřad zjišťoval, jak rezorty rozdělovaly v letech 2016-2021
peníze. Právě na ochranu měkkých cílů. Mezi ně patří například školy veřejná prostranství, nemocnici nebo kulturní zařízení.

Španělsko se potýká s extrémně teplým počasím. Vlna veder přesahujících 40 stupňů. V letošním roce zasáhla už podruhé.
Nejtepleji bylo o víkendu na Kanárských ostrovech a na jihozápadě Španělska, kde hasiči museli bojovat s požáry.
Meteorologové se obávají, že na některých místech teploty znovu vystoupají až na 44 °C.

mluvčí 
Ukrajinský.

mluvčí 
Prezident nařídil, aby se armáda začala připravovat na znovudobytí územně. Podle ministra obrany Oleksy Řezníková se
shromažďuje 1 000 000 vojáků. Přinejmenším část z nich by měla být vyzbrojená technikou ze západních zemí. V současnosti
ale Ukrajina stále především odráží útoky v Donbasu. Generální štáb upozornil, že se Rusové snaží postoupit ve směru na
Slovensku Krasnodar Bach bud. Časté jsou i útoky letadel vrtulníků.

mluvčí 
V posledním týdnu mluvila řada lidí o údajné operační pauze okupantů v Donbasu a jiných částech Ukrajiny. Za poslední den
provedl ruské letectvo 34 náletu. Taková je odpověď všem, kteří se vymysleli tuto pauzu to pro důchodců.

mluvčí 
Ukrajinci i proruští separatisté hlásí dobytí dalších obcí. Ukrajinská strana oznámila, že se jí podařilo získat obec Ivanov a
chartúmské oblasti Luhansku. Separatisté zase tvrdí, že ovládli Gregory ku nedaleko východoukrajinského města severské.
Obě strany se navzájem obviňují z ostřelování civilních cílů. V noci na dnešek dopadaly ruské střely například v Charkově a
Mikolaj Ivu. Počet obětí útoku na ukrajinské město časy v JAR vzrostl na 18. 6 lidí se záchranářům podařilo včas vyprostit.

mluvčí 
Ty se tam oproti loňsku tak on ani ani zemědělci.

mluvčí 
V Praze obnovilo provoz asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky. To bylo měsíc zavřené. Vedení metropole k tomuto kroku
v půlce června přistoupilo kvůli velkému množství běženců v hlavním městě. Znovu otevření podle primátora nařídila vláda. Víc
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informací přidá Kristina Kolovrátková. Kristino, zdravím tě. Centrum otevřelo 8 hodin ráno, kolik uprchlíků tam už odbavili?

mluvčí 
Pěkný den. Od rána to bylo asi 150 170 lidí, které vpustili dovnitř policisté, kteří jsou tady u brány v tuto chvíli tady čeká asi 30
lidí, aby mohlo tedy vejít dovnitř. Vezmeš dostanou ty základní služby, mohou si tam zařídit registraci vyřídit vízum. Je tam také
ale k dispozici lékař, případně zaměstnanec Úřadu práce mohou zjistit informace o pojištění, také tam dostanou nějaký základní
balíček, potravinové pomoci, měl by tam být i dětský koutek, protože ostatně to můžou diváci vidět sami občas. Jsou tady ještě
malé děti, které s sebou lidi rodiče přivedli a ta základní změna oproti tomu jako centrum fungovalo ještě v červnu je, že lidé
tady nedostanou ubytování tzn. že by se měly přicházet pouze ukrajinští uprchlíci, kteří už jsou ubytováni v Praze. Musíte také
dostanou tady od dobrovolníků formulář, tedy žádost o získání víza dočasné ochrany právě v tomto formuláři musí uvést, kde
se právě teď nachází, kde jsou ubytováni. To centrum bude fungovat i co se občas času týče omezeně tzn. od pondělí do
pátku, a to vždy od osmé do patnácté hodiny v pátek ta pak do čtrnácté hodiny a uzavřené bude vždy o víkendech a také
během svátků.

mluvčí 
Dopady války na Ukrajině a problémy spojené s migrací řeší na neformálním zasedání ministři vnitra zemí Evropské unie.
Jednání v rámci českého.

mluvčí 
Předsednictví se účastní i šéfové rezortu z Ukrajiny Moldavska. Právě společně s Moldavskem chtějí evropští představitelé
spustit platformu na podporu vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic země.

mluvčí 
My se budeme pokoušet představit takový model, který právě v Moldavsku pomůže se navázat v rámci takového pracovního
hanbu a na konkrétní evropské instituce, ať už to bude Frontex nebo Europol, abychom přímo na území Moldavska byli schopni
poskytovat právě tuto blízkou součinnost a pomoci samozřejmě chránit hranice, protože v bezpečí, jak na Ukrajině, tak
Moldavsku znamená i bezpečí pro Evropskou unii.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Hezký den. Hezké dopoledne. Tady z prostor před kongresovým palácem a nutno říct, že v tuhle chvíli už bezpečně chráněných
prostor, protože už se momentálně nalézáme v tom v té bezpečnostní zóně vyhrazené policii bezpečnostními složkami
vytvořené právě proto, že tady dnes v Kongresovém paláci začíná ten první den neformálních summitu ve spojení s
předsednictvím s českým předsednictvím Evropské unii. Kongresový palác ještě před rokem hostil očkovací centrum proti
covidu 19 ještě před pár měsíci tady bylo asistenční centrum má, přes které prošlo víc než 50 000 ukrajinských uprchlíků. No a
teď tedy je to prostor vyhrazen právě pro tyto formální akce pro akce spojené s předsednictvím tento téma uprchlické krize
nebo vůbec uprchlíků, ale stále neopouští, jak už zaznělo ve vysílání naší zpravodajské čtyřiadvacítky, taky jedno z těch témat
je právě spojené s migračními vlnami se zvládnutí migrace. Je to poměrně pochopitelné. Podle aktuálních čísel Evropské
komise totiž od začátků války na Ukrajině o té ruské invaze na Ukrajinu tady tedy od února už přišlo do Evropské unie víc než
nebo téměř 7,5 milionů uprchlíků. O tématu migrace. My už ale budeme hovořit i s hosty a tím prvním je ředitelka sdružení pro
integraci migraci Magda Faltová, hezký den. Dobrý den. Já jsem hovořil o tom poměrně velkém čísle 7,5 milionu uprchlíků.
Pojďme si říct, jak velké procento musí být, co se týče v přepočtu na populaci příchozích nových uprchlíků do země, abychom
se skutečně bavili o tom, že je to téma, které je nutné řešit.

mluvčí 
Já myslím, že to takto nelze úplně odpovědět. Záleží na tom, jak země připravená, jak ta země, jaká jak moc ta země bohatá,
aby vlastně měla ty schopnosti infrastrukturu, to se ty příchozí postarat, takže pro zemi, která je velmi chudá, opravdu může být
desítky stovky tisíc pro zemi, která je prostě na tom ekonomicky dobře, tak jako jsou státy Evropské unie. To číslo je poměrně
vysoké i pro Českou republiku, ač to tedy nyní již pociťujeme, tak ta absorpční schopnosti ještě ještě řádově prostě dále.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
7,5 milionu lidí, byť my už víme, že někteří z nich se znovu vrátili na Ukrajinu, nicméně v 7,5 milionu lidí pro celou Evropskou
unii. To už je to číslo, o které je skutečně natolik alarmující, aby bylo nutného zařadit jako bod programu právě u českého
předsednictví, protože ono to tam původně nebyl.

mluvčí 
Jako určitě je to téma, zároveň potřeba říct, že 7,5 milionu Ukrajinu opustilo. Odhaduje, že třeba půl milionu lidí zůstává v rámci
Evropské unie možná o něco níž. To totiž může být ještě o něco nižší. Ne všichni uprchlíci směřují do Evropské unie a a
podobně, ale pro Evropskou unii je to téma migrace je dlouhodobě tématem. Samozřejmě se jako velmi vědomi lana migrace
právě v souvislosti s ukrajinskou válku.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Když se vrátíme lehce do minulosti, ta poslední velká migrační vlna to byl rok 2015. Tenkrát se hovořil, to byla z jiného směru.
Byla to vlastně ta balkánská cesta primárně přicházeli lidé z Afghánistánu ze Sýrie a tenkrát se hovořilo o zhruba asi milionu
lidí. Je to srovnatelné a srovnatelné nejenom v tom počtu, ale i v té připravenosti Evropské unie.

mluvčí 
Myslím si, že je to jiné, ale samozřejmě jsou nějaké lekce, které se z toho můžeme naučit zkušenosti, které jsou, které jsou
důležité. Určitě je to srovnatelné v tom, že přicházelo i tehdy přišlo relativně dost lidí 1 okamžik, i když to bylo pomalejší
migrace, tak vlastně ta nutnost emergentního bydlení vlastně té rychlé reakce, registrace a podobně byla jako obdobná.
Zároveň ta reakce Evropské unie byla jako velmi rozdílná i s tím spuštěním dočasné ochrany se mnohé věci zjednodušily v
rámci Evropské unie. Takže lze, myslím si, že z hlediska jako reakci těch států je to podobné z hlediska těch integračních
potřeb a toho přijetí je to velmi bezpečnosti velmi na.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Vzali jsme si z té velmi toho roku 2015 nějaký příklad, když ono nutno říct, se jedná přece jenom jiný typ lidí, je to jiná kultura.
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mluvčí 
Nevím, jestli to je tak rozhodující Česká republika si myslím z toho moc vzala, protože v roce 2015 16 následujících se vlastně
těm příchozím ze Sýrie a tedy těm příchozím přes Turecko stavila velmi nepříznivě a ta politika byla vlastně politika odstrašení
oproti tomu v případě Ukrajiny ve vodě velmi pozitivní. A myslím si, že se dá hovořit tzv. welcome Ing kal nebo to, že tedy Česká
republika opravdu zareagovala, takže ty uprchlíky přivítala v tom smyslu. Ano, přijďte, my vám nabídneme bezpečí, takže ta
připravenost České republiky asi nebyla taková rozhodně nepramení La nějaké zkušenosti z roku 2015, ale v případě Německa
Švédska a dalších zemí, kde zase na druhou stranu je těch lidí z Ukrajiny méně, i když ty počty také narůstají, tak tam určitě se
to zkušenost aplikuje.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Teď vevnitř vlastně probíhá ta část neformálního summitu, protože on je dvoudenní první den patří právě ministrům vnitra.
Druhý den spíš spravedlnosti tzn. v tuhle chvíli se tam s největší pravděpodobností probírají právě ty přístupy jednotlivých zemí
metodika. Koneckonců ministr Rakušan na začátku hovořil o tom zavádění jednotného registračního systému, co se tam teď
vevnitř děje, jak moc jsou ty stanoviska stanoviska jednotlivých zemí rozdílná. Může tam dojít k nějaké opravdu diskuzi?

mluvčí 
Já myslím, že jsou 2 témata, co se týče té Ukrajiny vlastně nastavování toho systému té dočasné ochrany, tak si myslím, že
panuje spíše shoda mezi členskými státy. To rozhodnutí padlo prostě ta dočasná ochrana znamená určitý jednotný postup
členských států není úplně stejný ve všech státech. Soud je tady tedy prostor na to nějaké slaďování nastavování systémů.
Tématem je určitě slučování rodin. To, jestli někdo chce potom dále jako migrovat tou dočasnou ochranou, a tak vlastně
pohyby v rámci unie. To jsou všechno věci, které je ještě potřeba řešit dál a pak je tam migrace jiná ne ukrajinská a tam ta
shoda vlastně nenastává ten jednotný azylový systém, který musí, pokud vím, budu věnovat více odpoledne. Je prostě stále
velkým tématem a shoda tam není moc velká.

mluvčí 
Je to tím, že je rozdílná právě ta připravenost.

mluvčí 
Myslím si, že je to rozdílná připravenosti, rozdílná zkušenost samozřejmě státy jako Španělsko, Itálie Malta, kam tedy ti lidé
přicházejí, tak to vnímají mnohem intenzivněji než státy jako Česká republika. Visegrád obecně, ale i jiné, kde to není takovým
tématem. Je to spíše vlastně politickým tématem ve smyslu nějakého rizika pro ty, protože ta veřejnost nevnímá příliš pozitivně,
takže vlastně tam se vyvažují nějaké zájmy ne není to oproti té Ukrajině, kde si myslím, že ten princip solidarity celkem funguje.
Tak v tom případě jiné migrace také z válečných konfliktů, ale také ze zemí, jako je přesně Afghánistán Sýrie, kde prostě ta
situace pro ty lidi velmi dramatická, tak ta ochota Evropy prostě není. Není taková a také tam není jednotný.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Vy jste na začátku zmínila, že Česko zvolilo ten vstřícnější přístup, koneckonců oni špičky Evropské unie říkají, že Česko
skutečně patří k těm nejvstřícnějším zemím v tomto směru, jak to momentálně vypadá, protože my víme, že sem přišlo zhruba
asi 300 000 lidí. Už asi 80 000 se jich zapojilo do nějakého pravidelného pracovního procesu, to je dobrá věc, jsou to dobrá
čísla?

mluvčí 
Určitě ano to, že 80 000 legálně pracuje tzn. prochází těmi systémy je dobrá zpráva. Myslím si, že jsme teďko ve fázi, kdy se
musíme podívat, jak pracují, kde pracují a nějaké formy, jestli to je pracovní poměr dohodou pracovní činnosti atd. a za jakých
podmínek je to pro nás důležité a je je to vlastně dobrá zpráva. Už jsme si uvědomit, že ti lidé přišli v únoru často bez ničeho,
často opravdu ve složité rodinné situaci s malými dětmi, takže ten vstup na trh práce není jednoduché. Ale jsou tady další
témata, kterým si myslím, že musíme napřít pozornost, a to je právě odstraňování těch bariér možnost pracovat na zkrácené
úvazky velkým tématem v září, ale vlastně už teď jsou školy školky, a to jakým způsobem vyřešíme bydlení ubytování těch lidí.
To jsou témata, která má vyřešit velmi rychle a pokud nevyřešíme dobře, tak vlastně ten sociální problém tady znovu.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Magda Faltová, ředitelka sdružení pro integraci a migraci. Díky moc budeme společně. Tohle téma určitě ještě sledovat díky za
váš čas.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Já jenom připomenu, že my tady před kongresovým palácem na čtyřiadvacítce dnes celý den sledujeme ten první z mnoha dnů
neformálních summitu, konkrétně tento, na kterém se věnují ministři vnitra ministři spravedlnosti 1 a druhý den tzn. pondělí
úterý. Svým tématům se hodně zaměřuje právě nejenom na téma migrace, ale na věci s ním spojené. Netýká se to jenom
integrace uprchlíků, ale třeba i věcí spojených s případnou kriminalitou, pašování lidí pašování zbraní. To vše budeme v
našem vysílání dnes sledovat.

mluvčí 
Tady ve studiu zpravodajské čtyřiadvacítky samozřejmě sledujeme i další témata. Pojďme na ně. Ministr průmyslu a obchodu
Josef cítila se dnes v Praze sejde s německým ministrem pro hospodářství a ochranu klimatu Robertem Hájkem. Jednak by
spolu měli hlavně o řešení energetické krize v důsledku konfliktu na Ukrajině. To teď Berlín řeší především v souvislosti s
plynovodem Nord stream 1 na něm dnes začíná pravidelná údržba. Berlín se obává, že po jejím skončení už plyn do země
nepoteče.

mluvčí 
Problémy okolo dodávek z plynovodu Nord stream 1 začaly už v polovině června ruská státní plynárenská společnost. Gazprom
tehdy přísun plynu omezila asi 40 % zdůvodňovala to zpožděním při opravě kompresorové turbín firmou Siemens Energy v
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kanadě.

A teď oznámila, že opravenou turbínu ruského Gazpromu vrátí. Udělá tak výjimku z protiruských sankcí. Z toho je zklamaný
Kyjev, podle kterého se tak sankce přizpůsobují rozmaru Moskvy. Omezení dodávek označuje za politicky motivovaný krok také
Berlín.

Tomáš KLÍMA, redaktor 
Spekulovat o tom, co se stane po údržbě, nedává smysl. Musíme se dobře připravit na tenčící se zásoby energetických
surovin, a to jsme udělali rychle, a to je také důvod, proč jsme se dostali dále získání nezávislosti na Rusku dodávkách plynu.

mluvčí 
Německo se připravuje na možnost, že se přísun z plynovodu zastaví úplně spolková. Vláda už kvůli tomu vyhlásila také stav
výstrahy a ještě více se zaměřila na plnění zásobníků. Rusko ale jakékoliv obavy z přerušení dodávek odmítá.

mluvčí 
Možné na plynovodech musí být provedeny určité údržbové práce. Tyto práce se provádějí každý rok nikdo nevymýšlel žádné
nové opravy a nechci moc.

mluvčí 
Vzhledem k tomu vzorce, který můžeme sledovat, by mě nepřekvapilo, kdyby se objevil nějaký malý technický detail a oni by
pak řekli, nemůžeme to zase spustit. Našli jsme něco během údržby, a tak to je.

mluvčí 
Asi Gazprom už dříve ukončil dodávky plynu do některých evropských zemí, včetně Polska, Finska nebo Nizozemska.

mluvčí 
Izraelský prezident Herzog na návštěvě Česka setká se s prezidentem Milošem Zemanem s dalšími ústavními činiteli, včetně
premiéra Petra Fialy předsedy obou komor parlamentu. Mluvit by mohli o spolupráci obou zemí zbrojních zakázkách nebo o
společném zasedání české a izraelské vlády. Prezident Izraele navštíví Česko po téměř osmi letech. Právě teď diváci společně
s námi můžou sledovat záběry. Kamery České televize jsou před pražským hradem. Prezident Miloš Zeman s manželkou už
čekají, až dorazí právě izraelský prezident. Pozadí návštěvy, ale také její dopady teď probereme s Irenou Kalhousovou.
Ředitelkou Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , zdravím vás.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Česko patří v rámci unie k největším spojencům Izraele hradě plánované velkolepé přivítání. Oběd ve Vladislavském sále
pro zhruba 140 lidí. Co by se mělo dojednat, aby se návštěva vašeho pohledu dala označit za úspěšnou, anebo za úspěch
máme považovat už ten samotný fakt, že ten, že k té návštěvě dochází, a to je to zásadní.

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Já si myslím, že opravdu je důležité, že izraelský prezident dorazil do Čech, protože, jak jste sama zmínila, Česká republika je
považovaná za jednoho z největších spojenců Izraele, ale dost často si právě čeští diplomaté ztěžují, že se to například
neodráží v tom množství těch důležitých návštěv. Tzn. návštěva byla buď prezidentů nebo přímo premiéru. Samozřejmě Izrael je
poměrně malý stát, který máte diplomacii velmi velmi širokou a prostě často není ani čas, aby ti politici dorazili do země, která je
relativně přece jenom malá. Takže to, že více herců dorazil si myslím, že určitě vyjádřením jaksi té přízně a toho, že Izrael si je
vědom těch těch úzkých vztahů s Izraelem. Jinak izraelský prezident je také spíše formální role nebo postava, takže já si
myslím, že budou dojednány nějaké velmi konkrétní kroky, ale určitě budou určitá témata na stole ohledně obnovení těch
společných zasedání vlád. Možná prezident Zeman bude chtít řešit jaksi českou Česko přesun české ambasády do Jeruzaléma,
což je ten jeho dlouhodobý cíl, takže určitě tam budou nějaká politická témata, budou témata ekonomická pravděpodobně i
nějaká zbrojní.

mluvčí 
Právě teď tedy můžeme sledovat přivítání na Pražském hradě. Mimochodem, jaké časy vlastně zažívají Česko izraelské vztahy,
protože české ministerstvo zahraničí se v polovině června nepřipojilo k zemím, které odsoudily zprávu komise rady OSN pro
lidská práva k Izraeli. Prezident Zeman už avizoval, že se chce svému izraelskému protějšku omluvit za údajnou krizi, kterou
mělo rozhodnutí Černínského paláce způsobit. Skutečně to způsobilo krizi.

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Já si opravdu nemyslím, že jednu jedno hlasování nebo tedy spíše nepřipojení, se které k tomu prohlášení, že vy způsobilo
krizi, protože ty vztahy jsou poměrně hluboké na mnoha mnoha rovinách. A prostě 1 krok nemůže nemůže ty vztahy výrazně
ohrozit samozřejmě i my jsme půdy vždycky bylo něco jako i kdyby samozřejmě ministr zahraničních věcí nějak dlouhodobě
začalo zpochybňovat tu českou pozici a činil by tak třeba proti vůli premiéra nebo nebo prezidenta, když ten samozřejmě také
spíše formální roli v té zahraniční politice. Já bych to rozhodně ne ne označoval za krize, myslím si, že Miloš Zeman je zbytečně.
Toho jednoho kroku ministerstvo zahraničních věcí.

mluvčí 
Mimochodem ministerstvo zahraničí a poté zdůvodňovala tím, že kritizovalo už to samotné zřízení komise, kdy jsme tedy
spojenci Izraele, možná i největší v rámci Evropské unie. Můžeme se tedy stát i s ohledem na české předsednictví radě
Evropské unie mostem mezi Izraeli a unii?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Já myslím, že tohle například v tom minulém předsednictví České republiky bylo velké téma, protože ty vztahy mezi Evropskou
unií a Izraelem jsou opravdu často napjaté. Vlastně nedošlo už mnoha v posledních letech nějakým důležitým schůzkám nebo
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třeba posilnění těch oficiálních vztahů, Česká republika si myslím, ještě třeba před válkou na Ukrajině, to možná jako svůj cíl
měla nebo jeden z cílů. Teď se obávám, že opravdu těch téma na stole je tolik, a tak zásadní, že si úplně nejsem jistá, že by na
téma jaksi posílení vztahů mezi umí a Izraelem prostě byl prostor. A takže nevím nevím, jestli se to nakonec zůstane mostů.

mluvčí 
Jak velkou komplikací v rámci Česko Izrael unie Izrael je to, co se teď děje v Izraeli zemi čekají páté předčasné volby za 3 roky?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Tak to, že v Izraeli opravdu velká politická nestabilita samozřejmě má vliv, protože nikdo neví, kdo se zase stane premiérem a
kdy vůbec bude mít Izrael premiéra, který vzejde tedy z těch voleb, protože to jaksi ten ten stav, tak může trvat několik měsíců.
A můžu to nakonec se jako nemusí to být zase poslední volby na několik let. Může se Izrael dostat zase do toho cyklu série
předčasných voleb a je prostě pravda, že pokuta by se opět stal premiérem Benjamin Netanjahu, který by se velmi rád stal
premiérem ze strany Likud, tak ty vztahy mezi unií a Izraelem budou spíše napjatější, protože prostě Benjamin Netanjahu si
nerozumí s mnohými evropskými představiteli. Je to spíš politik, který akcentuje nacionalismus, který patří těm populistickým
politikům. A samozřejmě prosazuje politiku v Izraeli, která se nelíbí mnohým evropským státníkům právě vůči mírovému
procesu. A takže nevím, uvidíme, ale samozřejmě pravda, že prostě s Benjaminem, na kterém to bude spíše těžší než případně
s Irem Lapidem, který se ujal premiérského křesla po nedávno.

mluvčí 
V současné atmosféře na pozadí války v Ukrajině, tak samozřejmě nejednoho napadne otázka, když máme tak skvělé vztahy s
Izraelem, proč Izrael lákáme do NATO přece tady ta debata se minimálně na akademické půdě už vede dlouhodobě.

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
To se samozřejmě vede, to máte pravdu a myslím si, že jednu dobu to bylo jako velké téma. Nevím, jestli to velké téma dneska
já já si myslím, že prostě Izrael a vojenské aliance to je velmi citlivé téma, protože přece jenom Izraeli stát, který pravidelně
prakticky skoro pravidelně v různých válečných střetech. Sice často jsou to spíše nestátní aktéři, ale ale přece jenom a prostě
nevím, jak by na to reagoval čl. 5 tzn. jestli by ostatní členské země přišly, přišly Izraeli na pomoc. A současně také pro Izrael
není úplně jednoduché se zavázat k tomu, že bude vysílat své vojáky, případně do cizích zemí, takže nevím, myslím si, že spíše
Izrael vsadil na tu na tu notu, že prostě je ve velmi úzkém spojenectví. Samozřejmě se Spojenými státy zúčastnil se různých
vojenských cvičení s evropskými zeměmi Alze Spojenými státy, ale myslím si, že členství NATO není úplně úplně na pořadu
dne.

mluvčí 
Návštěvu izraelského prezidenta v Česku jsme probrali.

mluvčí 
S Irenou Kalhousovou. Díky za to hezký zbytek dne.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

mluvčí 
Další dopravní komplikace v Brně silničáři začali opravovat povrch ulice Borges Sova, která je důležitou spojnicí mezi
královopolským Husovický tunelem. Na místě je redaktor Šimon Švub. Šimone, dobrý den. Jaká omezení se tam řidiči musejí
připravit?

Šimon ŠVUB, redaktor 
Hezké dopoledne na tomto jednom z nejvytíženějších úseků velkého městského okruhu v Brně řidiči jezdí v jednom pruhu, a to
v obou směrech. Práce tady jsou rozdělené do čtyř etap postupně se jejich rámci uzavřou některé nájezdy na silnici to tu situaci
ještě více zkomplikuje. V těch ranních a odpoledních špičkách. Musejí se na to připravit nejen řidiči, kteří tady v Brně žijí, ale
zejména ti, kteří sem denně dojíždějí třeba za prací, protože tato část velkého městského okruhu je hlavní příjezdovou cestou
sem do Brna směrem ze severu, tedy ze Svitav a denně tudy projedou až tisíce aut. Opravy vyjdou na 26 000 000 Kč a podle
Ředitelství silnic a dálnic by mělo být hotovo 18. srpna naproti tomu na dalším vytíženém úseku v Brně se řidičům ulevilo. V
sobotu se totiž silničářům podařilo o den dříve zprovoznit tubus pisáreckého tunelu, který vede dálnice D1 směrem do centra
Brna i tam. Dělníci opravovali povrchy vozovek, ale další komplikace. Ty stále trvají v ulicích okolo tunelu třeba v bítešské tam
stále frézují vozovky a hotovo by tam mělo být podle Ředitelství silnic a dálnic také v polovině srpna.
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Ukrajinské úřady lidem v Chersonu vzkazují, aby město před začátkem ofenzivy opustili. Někdy to není možné: Nemají peníze,
nebo se starají o starší příbuzné, říká mladá žena, která už své rodné město opustila.

Ukrajina dává dohromady milion vojáků, kteří by s pomocí západních zbraní osvobodili ekonomicky důležitý jih země. Deníku
The Times to řekl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. 
„Chápeme, že politicky je to pro naši zemi nezbytné. Prezident dal příkaz šéfovi generálnímu štábu, aby načrtl plány. Poté bude
generální štáb dělat svoji práci. Abychom toho cíle dosáhli, budeme potřebovat XYZ,“ řekl Reznikov s tím, že oslovuje své
protějšky v partnerských zemích s žádostí o potřebnou výzbroj. 
O tom, jaké zbraně nejvíce potřebují, aby zvrátili průběh války, napsal Zelenského poradce a mírový vyjednavač Michajlo
Podoljak. Ukrajinci podle něj nejvíce potřebují americké raketomety HIMARS, těžké dělostřelectvo na frontové linie a obrněné
transportéry. 
Ukrajinský ministr v rozhovoru také vysvětlil, kde Ukrajina tolik vojáků vezme: „Po osmi letech hybridní války máme více než 400
tisíc veteránů plus jejich příbuzné v různých částech světa. Pracovníci od Polska po Portugalsko se rozhodli se vrátit na
Ukrajinu, aby bránili svoji zemi… V ozbrojených silách máme 700 tisíc lidí. Když přidáte národní gardu, policii a pohraničníky,
máme okolo milionu.“ 
Podle Vojtěcha Bahenského, experta z Katedry bezpečnostních studií na FSV  UK , to technicky může být pravda, spíše je
však k tomuto tvrzení skeptický. „Že by Ukrajina měla milion vojáků pro ofenzivu na jihu, mi nepřijde realistické. I kdyby takové
množství vojáků skutečně měla, nebudou mít těžší výstroj než ruční zbraně,“ podotkl na okraj rozhovoru pro Seznam Zprávy. 
Ukrajinci už útočíChersonská oblast na jihu se v posledních dnech stává hned po Donbase místem hlavních bojových operací
ukrajinské armády. 
Deník Ukrainska Pravda v pondělí informoval o útoku na velení ruské dělostřelecké brigády v Chersonské oblasti. 
Dalším cílem úderu, který provedly dvě ukrajinské stíhačky, bylo vedení a kontrolní stanoviště ruské národní gardy ve stejné
oblasti. Rusko podle ukrajinské armády ztratilo 38 vojáků, čtyři houfnice, jeden přenosný protiletadlový raketový komplet
krátkého dosahu, pět armádních vozidel a dvě skladiště munice. 
Ukrajinská armáda v pondělí rovněž informovala o osvobození vesnice Ivaninka v Chersonské oblasti. „Ukrajinští vojáci
komunikují s tamní populací a poskytují pomoc těm, kteří ji potřebují,“ citoval server Kyiv Independent z prohlášení 60. pěchotní
brigády ukrajinské armády. 
Boje se nevyhnuly ani metropoli celé oblasti, přístavu Cherson, kam o víkendu dopadlo několik ukrajinských raket. 
„V Chersonu panuje napjatá situace. Přibylo zátarasů a kontrol. Včera přišly zprávy od místních obyvatel i úřadů o tom, že naše
armáda udeřila na ruskou vojenskou základnu v Chersonu. Zatím o tom ale nemám oficiální informace z generálního štábu.
Úřady lidem vzkazují, aby odešli, pokud je to možné, mnozí ale nemají peníze, je to drahé. Někteří doma čekají, až dorazí naše
armáda, další mají příbuzné, o něž se musejí starat. Je to složité,“ popisuje situaci v Chersonu mladá žena, která pod
pseudonymem Oksana psala na Seznam Zprávy svůj deník z okupovaného města. 
V současnosti žije v Oděse, kam se sestrou utekla. O jejím útěku si můžete přečíst zde. 
Důvod, proč Ukrajina vyhlašuje ofenzivu na jihu takto veřejně, si expert Bahenský vysvětluje čtyřmi možnými důvody:
„Nejdůležitější a klíčová je potřeba, aby se Ukrajinci přesunuli pryč z oblastí, na které budou útočit. Už jsme viděli, že útok na
obydlená města se neobejde bez obrovských obětí. Pokud budou Cherson nuceni vzít útokem, existuje riziko, že z něj nic
nezbude,“ vysvětluje s tím, že Ukrajinci se pochopitelně chtějí vyhnout ztrátám u vlastního obyvatelstva. 
Druhým důvodem může být hra vůči Rusům, kdy Ukrajinci ohlásí ofenzivu a pak udeří jinde. To však Bahenský nepovažuje za
příliš pravděpodobné. 
Třetím je komunikace směrem k Ukrajincům na okupovaných územích, že se blíží osvobození a že nemají ani zvažovat
myšlenku na kolaboraci. A konečně čtvrtým důvodem může být hypoteticky komunikace vůči Západu, že osvobození je možné,
aby politici podpořili další dodávky zbraní. 
Změna tónu ukrajinské vládyRusové o víkendu poslali podle jednoho z telegramových účtů směrem k Chersonu tanky z Krymu.
Chersonští partyzáni natočili video, v němž slibují osvobození svého města a vyhnání ruských okupantů. 
Osvobození města ale bude velice složité: „Ve srovnání s oblastmi na sever u Kyjeva, kde je hodně lesů, je krytí u Chersonu
velice málo. To je špatné pro útočící stranu, která se nemá kde krýt. Pokud Ukrajinci osvobodí Cherson na západní straně
Dněpru a Rusové vyhodí do povětří mosty přes Dněpr, bude pro Ukrajince postupovat dál velmi obtížné,“ myslí si Bahenský. 
Rozhovoru, který poskytl Reznikov britskému listu, si všiml i Phillips P. O‘Brien, profesor strategických studií na Univerzitě St.
Andrews ve Skotsku. „Znamená to nejen potvrzení úplné změny tónu ukrajinské vlády v posledních týdnech, ale ukazuje to, že
válka se za posledních pár měsíců nevyvinula tak, jak si mnozí mysleli,“ píše s tím, že slova o milionu vojáků jsou možná příliš
optimistická, navzdory vysokým ztrátám ale podle něj mají Ukrajinci dostatek lidí ve zbrani. Pokud budou dobře vycvičeni a
vyzbrojeni, mohou podle něj válku vyhrát. 
Stejně jako řada dalších expertů poukazuje i na výrazně vyšší motivaci Ukrajinců, kteří navíc údajně své ztráty až dosud
nadhodnocovali. 
Poslední úspěchy ukrajinských sil okomentoval tajemník rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov: „Číselnou
převahu ruské armády vyrovnává ukrajinská přesnost střel a dělostřelectvo. Západní zbraně dodávané ozbrojeným silám
Ukrajiny již mění průběh války. A my teprve začínáme!“ 

MILNÍK V DĚJINÁCH AMERICKÝCH ODBORŮ
TISK , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: Revue Sondy , Strana: 24 , Autor: ZUZANA ZAVADILOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 11.07.2022 17:41 , AVE: 45 431,13 Kč , Země: Česko
PRACOVNÍCI V AMAZONU UKÁZALI, ŽE OSOBNÍ KONTAKT A SOLIDARITA JSOU KLÍČEM KE ZMĚNĚ 

Začátkem dubna se v americkém odborovém hnuti odehrál naprostý předěl a historický triumf. 
Zaměstnanci skladu Amazon v newyorském Staten Islandu se na základě procedury, kdy je pod záštitou národní oborové rady
nejprve nutné získat třicet procent zaměstnanců pro možnost vzniku odborů a následně ve druhém kole rozhodnuti
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nadpoloviční většinou odhlasovat, jasnou většinou rozhodli pro vznik odborového zastoupeni. Jde o první americkou
odborovou organizaci v této korporaci a její vznik je pokládán za velký úspěch. Amazon je totiž druhým největším
zaměstnavatelem v zemi a je známý svým systematickým odporem k odborům. 

Společnost dlouhodobě tvrdí, že dává přednost přímému vztahu se svými zaměstnanci, tedy bez jakéhokoli formálního
zastoupení. Kontinuálně bojuje proti odborům, přičemž se uchyluje i ke kontroverzním praktikám. Kromě vytváření
protiodborových webových stránek např. svolávala povinné schůzky během pracovních směn, na kterých byly zdůrazňovány
nevýhody odborů. Pracovníkům také byly zasílány zprávy s protiodborovým obsahem a výzvou, aby se v hlasování vyslovili
proti vzniku odborů. Na všechny tyto aktivity internetový gigant vydává masivní finanční prostředky. Úspěch vzniku prvních
odborů v Amazonu v USA je přirovnáván k souboji mezi Davidem a Goliášem. 

Nová taktika odborů 

Odborové hnutí Amazon Labour Union (ALU) v newyorském Staten Islandu vede Chris Smalls, bývalý zaměstnanec Amazonu,
kterého společnost nelegálně vyhodila po protestech proti bezpečnostním podmínkám v internetovém gigantu během
koronavirové pandemie. Tedy právě v době, která byla pro americkou firmu extrémně výhodná a výnosná. Profit společnosti
však neměl reálný dopad na samotné zaměstnance. Naopak větší poptávka mnohdy znamenala ještě větší tlak na výkon. 
Smalls po úspěchu v newyorském skladu navštívil prezidenta Joea Bidena a o podpoře odborů v jednotlivých pobočkách v USA
nyní mluví s dalšími politiky. Dosavadní úspěchy odborového hnutí v americkém Amazonu však nejsou výsledkem podpory
politiků, jak upozorňuje Matěj Schneider pro Voxpot, nýbrž především snažení samotných zaměstnanců, kteří se v newyorském
skladu agilně sdružovali mimo struktury stávajících odborových svazů a využívali nové taktiky pro oslovování kolegů. 
Uspořádali veřejnou sbírku, mobilizovali příznivce na TikToku, pořádali pikniky s cizokrajnými jídly, která spousta zaměstnanců -
často přistěhovaleckého původu -zná ze svého domova. Jakkoliv v pracovní době o odborech mluvit nemohli, využívali k tomu
polední pauzy a přestávky. Žádali pak zaměstnance, aby o odborech řekli svým rodinám a přátelům, kteří v Amazonu pracují.
Bezprostředním cílem - např. pomocí skupinového chatu na Telegramu nebo nošením triček ALU - bylo ukázat, že v pobočce
se nejedná jen o pár jednotlivců, kteří odbory chtějí, ale o mnohem větší skupinu lidí. 
Když se jeden propuštěný zaměstnanec stal bezdomovcem, skupina pro něj uspořádala kampaň na získání finančních
prostředků. Lidský přístup a solidarita tak ukázaly zaměstnancům mnohem lépe, že kolektivní jednání je v jejich zájmu. Nyní
musí ALU vyjednat kolektivní smlouvu, aby tak prosadilo zvýšení mzdy, zlepšení pracovních podmínek či zajištění zdravotního
pojištění. 
Pár týdnů po historickém vítězství však utrpělo americké odborové hnutí také neúspěch - pracovníci nedalekého skladiště
Amazonu LDJ5 ve Staten Islandu hlasovali většinou proti zřízení formálního zastoupení zaměstnanců. To však ALU nezastaví -
Chris Smalls zdůraznil, že se mu po úspěchu začínaly ozývat další pobočky a ať lidé nejsou demotivovaní. Pomoc s organizací
odborářských voleb nyní chystají v dalších skladištích firmy po celých USA. 

Odbory v českém a polském Amazonu 

Také v Česku, kde Amazon působí od roku 2015, kdy otevřel distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy, byly začátky odborů
doprovázeny kontroverzemi. Před vznikem odborů byli manažeři proškolovaní, aby nahlásili kohokoli, od koho uslyší, že je chce
založit, a stihli ho dřív propustit. V Česku tak odbory vznikly tajně. 
Pozornost na sebe upoutala návštěva Jany Maláčové v centru v Dobrovízi, po níž slibovala změny v zákoníku práce. Dnes již
bývalá ministryně práce a sociálních věcí pracovní podmínky v Amazonu hodnotila tak, že jsou na pracovníky kladeny
přehnané nároky a mnohdy nesplnitelné cíle. Téma však od té doby spíše utichlo. 
Pracovníky pro Amazon zpočátku zajišťují dvě agentury práce, Ranstad a Adecco. Po půl roce se z nich mohou stát kmenoví
zaměstnanci. Ve firmě funguje algoritmus ADAPT, který své zaměstnance naviguje po skladech a hodnotí jejich výkon.
Nejhorších pět procent zaměstnanců se každý týden dostane do určitého řízení, jehož součástí je ústní napomenutí, koučink,
pak vytýkací dopis a za tři tyto dopisy zaměstnance vyhodí. Zaměstnanci si tak musí konkurovat a často nechápou, jak systém
funguje. V Polsku proti tomuto algoritmickému řízení odbory začaly vystupovat a vítězstvím v soudním sporu si vymohly jeho
zrušení. 
Hlavním místem expanze je pro amerického giganta v oblasti střední a východní Evropy především právě sousední Polsko, kde
v devíti skladech společnost zaměstnává 18 tisíc lidí. Amazon však plánuje další rozrůstání i v České republice, přičemž se
rozšiřování jeho aktivit netýká jen logistické části, ale také té cloudové, známé pod zkratkou AWS. V tuzemsku chce
zaměstnávat až 10 tisíc lidí. 

Ocelová města na periferii 

Na konci letošního roku plánuje Amazon v Česku otevřít druhý sklad, tentokrát u moravského Kojetína. Město se dlouhodobě
potýkalo s nelichotivou pověstí místa, ve kterém žije hodně Romů a drogově závislých. Obec také neposkytovala mnoho dobře
placených míst pro kvalifikované zaměstnance. Starosta Leoš Ptáček si od příchodu Amazonu slibuje příliv peněz - firmy podle
něj také budou navíc muset o zaměstnance bojovat zvyšováním mezd. Domnívá se, že Amazon přiláká i mladé a vzdělané
obyvatele na pozice ve vývoji a středním managementu. Zda se mu to podaří, je však otázka. 
Amazon je jen jedna z mnoha společností, na nichž lze sledovat fenomén rozmachu tzv. ocelových měst (jak rozsáhlé areály
skladů nazývá stejnojmenná kniha) nejen ve střední a východní Evropě. Velké logistické společnosti budují obrovské
průmyslové komplexy s ubytovnami poblíž. Ve prospěch svého vyššího zisku přitom využívají slabé stránky odlehlých periferií -
nejasné a volnější normy, levnou práci či nižší standardy udržitelnosti a nižší zájem veřejnosti. 
Firmy však využívají i vzájemné blízkosti periferií a center - pro své sklady si vybírají místa, která se nachází na hranici těchto
dvou oblastí. Díky blízkosti dálnice doprava zboží z periferního skladu k zákazníkovi v centru zabírá méně času. České i polské
sklady Amazonu vznikly primárně pro uspokojení potřeb německého trhu. Na případu ocelových měst můžeme sledovat
mnohem komplexnější problém spojený s vývojem postkomunistické transformace. Kapitálový tok těmto velkým logistickým
společnostem vyhovuje. Nevyhovuje však zdraví a zájmům lidí, kteří pro ně pracují. 

ZUZANA ZAVADILOVÁ Autorka studuje magisterský program Německá a rakouská studia na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  v Praze . V květnu a červnu absolvovala stáž v pražském zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung. 
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Šéf hnutí ANO Andrej Babiš objíždí se svým karavanem Česko a v poslední době přibývá konfliktů mezi jeho příznivci a odpůrci.
V pondělí došlo k vypjaté situaci mezi dvěma muži v Nymburce.

Andrej Babiš pokračuje ve své tour po českých a moravských městech. Hodinu před pondělním polednem zavítal na náměstí
Přemyslovců v Nymburce. 
U svého karavanu měl stůl, kde příznivcům podepisoval knihy a rozdával volební noviny ANO. Pomáhal mu i místopředseda
Sněmovny a exministr Karel Havlíček. 
Kromě těch, kteří čekali na setkání, autogram či fotku s bývalým premiérem, postávala jen pár metrů opodál malá skupina
Babišových odpůrců. 
Jedna z žen si například přinesla transparent, na němž červeným písmem stálo 12. 9. 2022, tedy datum, kdy Andreji Babišovi
začne soud v kauze Čapí hnízdo. 
Nejviditelnějším a nejhlasitějším odpůrcem byl prošedivělý muž s hnědým kloboukem, brýlemi a píšťalkou. Celou dobu na ni
pískal a kritizoval Andreje Babiše. 
Mnoho seniorů mu říkalo, že je hlasité pískání obtěžuje. A dotyčného se ptali, proč narušuje mítink. 
Jeden z nich – v pruhovaném tričku – to nevydržel. „Nech tu píšťalku,“ vyzval ho, načež ho kopnul do rozkroku a začal se
napřahovat pěstí. „Kdo tě má poslouchat,“ dodal a rozzlobený odešel. 
Nejde o první podobný konflikt na mítinku předsedy hnutí ANO. Už koncem června se popraly dvě ženy v Domažlicích a incident
řeší i policie. 
Na incident v Domažlicích Babiš reagoval ve svém videu Čau lidi. 
„Samozřejmě to vím jen z vyprávění kolegů a jsem z toho šokován. Já podepisuji knížky, fotím se s lidmi, tak jsem u toho nebyl.
Mě to mrzí a chtěl bych poprosit naše fanoušky, aby se nenechali vyprovokovat k těm reakcím. Provokáteři nás urážejí, jsou
agresivní, vulgární, pískají na píšťalky, není slyšet vlastního slova,“ reagoval na konflikty během mítinků Babiš. 
Podle politologa Josefa Mlejnka z Institutu politologických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je Andrej
Babiš politik, který u lidé vyvolává emoce. 
„Myslím si, že to je tím, že je kontroverzní politik. Má své příznivce i odpůrce, kteří jsou vůči němu velmi kriticky naladění, takže
poté je logické, že na mítinku může dojít k potyčce tohoto typu,“ řekl. 
Politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček připomíná, že v Česku je běžnější, že jsou lidé v konfliktu přímo s politikem. 
„Vzpomínám na různé okamžiky z českých polistopadových dějin, kdy se na politiky házela vajíčka – to je třeba kauza Jiřího
Paroubka. Ono těch momentů, kdy dochází k útokům na politiky, není málo. Nevybavím si teď, kdy se perou příznivci s
odpůrci,“ podotkl. 
Dodal, že zatím jde jen o vyhrocené situace, které nevedou k vážným zraněním. „Není to žádný extrém nebo ukázka toho, že
bychom měli nějakou násilnou politickou kulturu. Přijde mi to vyhrocené, radikální, ale míra fyzického násilí, která se tady
používá, nevede k tomu, že by někdo skončil v nemocnici, nedejbože k úmrtí.“ 
Aktualizováno o vyjádření předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 139 / 349

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-dalsi-konflikt-na-babisove-mitinku-seniora-vyprovokoval-muz-s-pistalkou-208625
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-politika-dalsi-konflikt-na-babisove-mitinku-seniora-vyprovokoval-muz-s-pistalkou-208625
http://www.newtonmedia.eu/


Velení ukrajinské armády sdělilo, že její síly osvobodily od ruské okupace vesnici Ivanivka v Chersonské oblasti
RÁDIO , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.07.2022 20:35 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 145 842,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Velení ukrajinské armády sdělilo, že její síly osvobodily od ruské okupace vesnici Ivanivka v Chersonské oblasti. Zpráva přišla
poté, co ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov řekl britskému listu The Sunday Times, že prezident Volodymyr Zelenskyj
nařídil osvobození ukrajinského pobřeží na jihu země. Ukrajina podle něj bude mít k dispozici až 1 000 000 vojáků a západní
zbraně. My jsme ve spojení s Vojtěchem Bahenským analytikem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, který
působí také na Fakultě  sociálních  věd  Karlovy  univerzity , dobrý den.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Místopředsedkyně ukrajinské vlády včera vyzvala civilisty Ruskem okupované Chersonské oblasti na jihu země, aby se
urychleně evakuovali, protože ukrajinské ozbrojené síly tam připravují protiútok. Může už ta dnešní zpráva o osvobození
Ivanivky znamenat předehru té zmíněné ofenzívy?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Předehrou té zmíněné ofenzívy je v podstatě jsou události posledního měsíce, měsíce a půl na té frontě u Cherskonu, kde
ukrajinské jednotky postupně osvobozují menší oblasti. Vlastně přibližují se od Nikolajevu k Chersonu. Nicméně samozřejmě
tohle je další signál toho, že se zřejmě ta ofenzíva blíží.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Když se blíží, kdyby opravdu mohla začít, jakou podobu by mohla mít?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Tak její podoba bude do značné míry diktována tím, jak úspěšná bude a jak vážně se Rusko bude snažit držet to území,
přičemž myslím, že všechno směřuje k tomu, že Rusko se bude snažit udržet tu kontrolu, která Chersonu, který je pro ni
významným krom jiného tím, že je na západní straně Dněpru tzn. že poskytuje do budoucna nějakou případnou možnost
dalšího vedení operace západním směrem do Ukrajiny. A tzn. že ta válka /nesrozumitelné/ priorně má velmi podobnou podobu
jako na východě, tedy masivním nasazení dělostřelectva a manévrový boj větších jednotek.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ministr obrany Ukrajiny Reznikov v tom už citovaném rozhovoru pro nedělní Timesy uvedl, že ukrajinská armáda disponuje 700
000 vojáků a spolu s příslušníky Národní gardy policie a pohraničními jednotkami mají ukrajinská vojska až 1 000 000 mužů a
žen ve zbrani. Na druhé straně předpokládám, že ne všechny mohou použít v Chersonské oblasti, jak intenzivní zapojení a kolik
vojáků může Ukrajina v téhleté oblasti použít?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Na tohle se strašně obtížně odpovídá, protože my z bezpečnostních důvodů, protože Ukrajina nezveřejňuje tolik informací o
stavu svých sil a už vůbec ne o její dislokaci, tzn. že my o tom víme poměrně málo. Myslím, že jako realisticky se může bavit o
100-150 tisících vojácích maximálně na jižní frontě a spíše mnohem méně. Ta hustota sil zatím na té frontě u Chersonu byla
doposud výrazně menší než třeba právě ta u výběžku Severodoněcku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Má podle vás ukrajinská armáda reálnou šanci dobít v dohledné době zpátky Cherson a okolí?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Myslím si, že... To je otázka, co považujeme za reálnou šanci. Myslím, že je to možné. Záleží samozřejmě na tom, do jaké míry
budou ruské síly terorizovat obranu Chersonu, anebo nějaké vlastní útoky na východě Ukrajiny směrem ke Slavjansku a
Kramatorsku. Nicméně pokud se Rusko rozhodne zastavit vlastní ofenzívy na východě a místo posílit Cheerson, tak to pro
Ukrajinu skutečně velmi obtížná operace. Speciálně samotné boje ve městě, které toto válka už ukázala, že jsou ale obtížné pro
útočící stranu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Vojenský analytik z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěch Bahenský
byl naším hostem. Na slyšenou.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Na slyšenou.

Žít znamená pracovat
TISK , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: Vesmír , Strana: 96 , Autor: Martin Soukup , Vytištěno: 5 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022
00:15 , AVE: 57 843,66 Kč , Země: Česko
nad knihou 

V kni ze Práce (2020, česky 2021) se antropolog James Suzman zabývá lidskou posedlostí prací a pátrá po jejích kořenech.
Hojně staví na vlastních terénních poznatcích, které nabyl při výzkumu mezi !Kungy (Ju/‘hoansi) v Namibii, kde se stal přímým
svědkem změn v jejich původním lovecko-sběračském způsobu života a pozoroval postupnou ztrátu půdy, kterou tradičně
obývali. Jeho kniha aktualizuje zjištění, k nimž se v antropologii dospělo již v šedesátých letech 20. století, ale staví je do širšího
kontextu. 
Právě v šedesátých letech se začal v antropologii rodit zájem o ekologická témata a studium kultury jako nebiologického
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prostředku adaptace člověka na podmínky přírodního prostředí. V té době se uskutečnily výzkumy, které se řadí ke klasickým
ukázkám antropologické terénní práce. Roy Rappaport provedl výzkum u novoguinejských Tsembaga-Maringů a vysvětlil jejich
cykly války a míru jako způsob regulace vztahu populací lidí a prasat s přírodním prostředím. Ve stejném desetiletí pracoval
mezi kalaharskými !Kungy americký antropolog Richard Lee s cílem zjistit, jak si zvládají sehnat dostatek potravy v zdánlivě
nehostinném prostředí pouště Kalahari. 
Výsledky výzkumu přinesly překvapivá zjištění. Lee vyvrátil stereotypní představy o lovecko-sběračských komunitách, o nichž
se předpokládalo, že jen obtížně zajišťují své základní potřeby, že musí vynaložit značné úsilí, aby lidé vůbec přežili v
nepříznivých pouštních podmínkách. Lee totiž zjistil, že si !Kungové uměli pohodlně zajistit všechny své potřeby s vynaložením
minimálního úsilí. Nemuseli každodenně pracovat mnoho hodin, aby měli něco k snědku. 
Podobně jako jiní autoři také Suzman předpokládá, že k významné transformaci lidských společností došlo v důsledku
přechodu na usedlý způsob života, z rovnostářských lovecko-sběračských komunit se staly stratifikované společnosti, které
vytvářely nadvýrobek, proto se zformovalo dědické právo; změnilo se pojetí rodiny, protože usedlý způsob života umožňoval,
aby se rodilo více dětí než ve vysoce mobilních lovecko-sběračských komunitách. Lovci-sběrači si podle Suzmana nelámali
hlavu s majetkem, protože skoro žádný nevlastnili a měli jen málo materiálních tužeb. Suzman tvrdí, že tyto komunity „svůj
ekonomický život nepodřizují obavám z nedostatku, nýbrž důvěře v hojnost“ (s. 15). Autor cituje známého antropologa
Marshalla Sahlinse, jenž rozvinul koncept „původních společností blahobytu“, tedy takových, v nichž lidé dokázali uspokojit
všechny své potřeby s vynaložením minimálního úsilí. Podle Sahlinse mohou lidé postupovat dvěma cestami, aby naplnili své
potřeby. Buď zvýší pracovní úsilí a nemusí omezovat potřeby, nebo omezí nároky. Zkrátka „kdo nebaží, nepostrádá“, jak to
trefně vyjádřil právě Sahlins. Suzman shrnul Sahlinsův závěr následujícími slovy: „…v mnoha lovecko-sběračských
společnostech, snad i po většinu lidských dějin, neměl nedostatek na podobu ekonomického života prakticky žádný vliv“ (s.
130). 
Neustále pracovat nás naučila až neolitická revoluce, tvrdí Suzman a není v názoru osamocený. Jedna věc totiž je vydat se na
pár hodin týdně sbírat oříšky mongongo, jak to činili právě !Kungové, druhá věc je trávit prací mnoho hodin každý den, jak si to
žádá pěstitelství. Například americká antropoložka Marjorie Shostaková v knize Nisa, dcera Kungů (č. 1993) zprostředkovala
svědectví !kungské ženy Nisy, podle níž měli lidé v komunitě mnoho volného času, který trávili například hraním si a
soukromými radovánkami. Ve srovnání s nimi museli pěstitelé intenzivně pracovat, starat se o setbu, zavlažovat, sklízet, zasít a
znova stejný cyklus opakovat. Kromě toho se pěstitelství vždy vázalo k chovu hospodářských zvířat, což opačně neplatí.
Pěstitelé žili v blízkosti svých hospodářských zvířat. To vedlo i k přenosu a šíření nových typů nemocí ze zvířat na člověka. Lidé
se také museli umět vypořádat s odpadky, které se při usedlém způsobu života hromadily. Navíc kalorický příjem a kvalita
stravy pokulhávaly za tím, co si uměli zajistit lovci-sběrači. Ve srovnání s nimi se raní pěstitelé měli hůře. 
Otázka, proč lidé vůbec přešli k pěstitelství a usedlému způsobu života, se dosti nabízí. Má se za to, že důvodem, který lidské
populace přiměl k orientaci na jiný způsob subsistence, byl úbytek lovné zvěře a divokých plodin. Dlouho se předpokládalo, že
pěstitelství vyžadovalo usadit se v trvalých sídlech. Suzman, podobně jako další autoři, možný sled událostí otáčí. K usedlému
způsobu života mohlo dojít ještě před přechodem na pěstitelství, tedy před „neolitickou revolucí“, jak významný milník v
dějinách lidstva označil australský archeolog Vere Gordon Childe, blízký názorům Marxe a Engelse. 
Fascinující nálezy v tureckém Göbekli Tepe (Vesmír 94, 396, 2015/7) nabízejí nové možnosti pro interpretaci. Zatím jde o
nejstarší doklad velkolepé megalitické výstavby, která zřejmě nijak přímo nesouvisela s obstaráváním potravy. Vznikla dříve,
než se podle současných poznatků lidé začali systematicky živit pěstitelstvím, ale jak a proč, netušíme. Komplex budov,
megalitů, chodeb a síní postavili lidé žijící asi lovecko-sběračským způsobem života v době, kdy zřejmě ještě vládla hojnost, a
usadili se v blízkosti staveb, jejichž výstavbě věnovali svůj volný čas. Když nastalo období nouze, úbytek lovné zvěře k lovu a
divokých plodin k sběru, už se možná neuměli vrátit k stěhovavému způsobu života svých předků. 
Suzman v knize též poukazuje na chiméru, že moderní technologie a „pokrok“ vůbec nám zjednodušují život. Tvrdí, že „…
většina z nás nedře o nic méně než naši prarodiče…“ (s. 13). Přínos moderních technologií pro zjednodušení práce si může
vyhodnotit každý sám, světová pandemie mnoho lidí připoutala ke klávesnicím a obrazovkám a naučila je pracovat on-line, ale
asi všichni potvrdíme, že nám technologie život nezjednodušily. 
Museli jsme se učit pracovat s novými platformami a žít virtuálně. Jiný příklad ze života: Můj první počítač měl operační paměť
640 kB a pevný disk o kapacitě 20 MB, stroj nabíhal asi minutu. O více než třicet let později má můj počítač mnohonásobně
objemnější operační paměť i pevný disk – ale startuje pořád stejně dlouho. Kvůli novým technologiím se musíme učit stále
sofistikovanějším aplikacím, dá nám to čím dál tím více práce. Trefně to vystihl Umberto Eco v publikaci Knih se jen tak
nezbavíme (česky 2013): „neodcházíme do mentálního důchodu, musíme na sobě pořád pracovat a neustále se musíme učit
novým věcem“. 
Suzman si pohrává s myšlenkou entropie, která má tendenci rozkládat řád, kdekoli vznikne. Po „neolitické revoluci“ se
zformovala představa, že pracovat znamená vynakládat energii, protože život vyžaduje získávat energii. Jinými slovy, k získání
energie je nezbytné ji vynaložit, tedy „žít znamená pracovat“ (s. 33). Autor se v knize pokusil doložit, že přinejmenším některé
africké lovecko-sběračské společnosti vytvořily udržitelný způsob existence, který se osvědčil v době dlouhé zhruba tři sta tisíc
let, od momentu, kdy se anatomicky moderní Homo sapiens objevil na evoluční scéně. Suzman je přesvědčen, že do našich
úvah a plánování zasahuje „šotek entropie“ (s. 350–351). Protože očekáváme spíše nedostatek, vynakládáme značné úsilí,
abychom mu předešli. S autorem sice souhlasím, že lze snadno zajistit své potřeby, pokud nebudeme bažit příliš – a podle
Sahlinse byly skutečně lovecko-sběračské společnosti blahobytné, protože lidé nežádali příliš. Tato romantizující představa
však pro nás vezme rychle za své, když vypnou elektrický proud a zavřou kohoutky pro plyn a ropu. Za takové situace se omezí
potřeby samy, ale kolik z nás dnes umí rozdělat oheň bez zápalek a ulovit zajíce? 

O autorovi: Marti n Soukup, FSV UK
Foto popis:   James Suzman: Práce. Dějiny toho, jak trávíme čas Host, Brno 2021, 383 stran, ISBN 978-80-2750804-4
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Výstava představuje nejen kameny z Karlova mostu
TISK , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 9 , Autor: (trj) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
12.07.2022 01:24 , Čtenost: 172 094 , Rubrika: Praha - Střední Čechy , AVE: 25 995,57 Kč , Země: Česko , GRP: 1,91
Nově otevřená výstava Praha kamenná v Muzeu Karlova mostu ukazuje nová zjištění týmu odborníků mnoha vědeckých
institucí o historii metropole. Expozice prezentuje tříletý výzkum, který se věnoval topografii kamene a restaurování kamenných
prvků. Kamenické řemeslo mapuje od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, až do počátku 20. století. 
Experti stavební fakulty ČUT, Akademie věd a Národního památkového ústavu zkoumali především stopy historických nástrojů,
a to na mnoha stavbách. Zjistili, že některé z nich jsou pozapomenuté, už se nepoužívají, a rekonstruovali jejich podobu do
trojrozměrných modelů. 
„V simulované středověké kamenické dílně si dokonce budou moci návštěvníci tyto nástroje vyzkoušet, aby měli možnost
pochopit jejich praktičnost a jedinečnost. Vedle nástrojů bude na výstavě k vidění i malý kamenický dílenský jeřáb a vůz pro
přepravu kamenných kvádrů,“ uvedla Kateřina Veselá z ČVUT. 
Výstava byla otevřena v sobotu 9. července, a to už v 5.31 hodin ráno. Připomněla tak 665. výročí položení základního kamene
Karlova mostu z roku 1357. 
Neobvyklý čas byl podle výkladů zvolen také proto, aby vznikla numerologicky zajímavá řada lichých čísel. Stoupá, pak klesá,
čte se stejně zepředu i pozpátku: 135797531. Výstava potrvá do konce listopadu. 

Region vydání: Právo - Praha - střední Čechy
Foto autor:   Foto FSv ČVUT
Foto popis:   Prohlídka románského zdiva v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

Dohoda s Německem o vzájemné pomoci
TV , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 02:08 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 296 726,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
My už jsme, pánové, mluvili o té dnešní dohodě, kterou ministr průmyslu podepsal se svým německým kolegou. To je ta
dohoda, která počítá se vzájemnou pomocí Česka a Německa v případě výpadků dodávek plynu. Pane Havlíčku, je to zásadní
ujištění pro Českou republiku, že když nastane problém, nezůstane v tom problému sama a Německo vypomůže?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Je vždycky dobré mít dohody. Já nechci zpochybňovat jako opozice úplně všechno, navíc nevím detaily té dohody. Na druhou
stranu o něco více bych spoléhal na nás a nespoléhal bych na celoevropské řešení anebo na to, že nám vždy Německo
pomůže. Faktem je na druhou stranu to, že jestli se dneska dostaneme do problémů, tak to bude díky německé politice. A není
to jenom politika v závislosti na Rusku, protože popravdě řečeno, i Německo se chovalo víceméně komerčně, pragmaticky a
bralo nejjednodušší cestou nejlevnější plyn. Ale my se dostáváme do problému díky Německu i díky její politice tzv.
Energiewende. To je její politika právě směřující k rychlý zeleným cílům, která zásadně ovlivnila energetickou situaci v celé
Evropě. Přece všichni víme, že rychlý odstup od uhlí a uzavření jádra v Německu znamenal nižší produkci energie, tím pádem i
vyšší ceny. A to když dáme dohromady dneska se spekulacemi na burzách a s nejistotou dodávek z Ruska, tak máme tu
situaci, kterou máme. To znamená, dneska především Německo by se mělo starat o to, aby zabezpečilo, chceme-li to tak
nazývat, energetickou bezpečnost i pro země, které jsou na ní závislé. My nejsme přímořskou zemí, tzn. my si nemůžeme
postavit terminál, takže musíme spoléhat na to, co z toho Německa přijde.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Rozumím. Dobrá. Což, zdá se, tou dohodou si Německo uvědomuje, pane náměstku, kde je ta jistota, že v případě krize
neupřednostní Německo své vlastní koncové dodavatele, respektive odběratele před koncovým odběrateli v České republice?
Že skutečně bude solidární s Českou republikou?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Já bych nemluvil spíš o jistotě jako o dohodách a o tom, že Německo je si moc, si je určitě vědomo toho, jak jsou naše naše
hospodářství provázána.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Promiňte. Takže ta jistota není a nám opět nezbývá nic jiného než doufat?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Pokud by si toto Německo neuvědomovalo, rozhodně by nenavštěvoval Robert Habeck dnes Českou republiku, takže tím
hlavním nosným tématem je skutečně spolupráce v energetické bezpečnosti. A nejenom to, právě proto, že Česká republika je
velice závislá na automotive průmyslu a mnoho firem z toho subdodavatelského řetězce pak dodává i tomu německému
průmyslu, tak toto je jedno z dalších společných témat. Nenabourat ty řetězce společných, v tom společném průmyslovém a
hospodářském prostoru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vy jste, pane Havlíčku, říkal, že ta dohoda s Německem je pouze, řekněme, jedna ze série opatření a že Česko by mělo
spoléhá především samo na sebe. Tak když k tomu doplníme, naplněné zásobníky plynu z téměř 75 %, když k tomu doplníme
zisk kapacity terminálu v Nizozemsku, tak jak zásadní z vašeho pohledu toto všechno jsou kroky k tomu, abychom zvládli tu
případnou krizi?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Jsou to nezbytně nutné kroky, abychom přežili jednotky měsíců. To je třeba si uvědomit. My jsme předávali nebo respektive 1.
října roku 2021 bylo v zásobnících 87 %. Podle mého názoru je šance, aby i letos tam plus minus tento objem byl. Co se týká
zásobníků v Nizozemí, tak tam je pronajata kapacita. Druhá věc je, jak to dostaneme do České republiky, ale stále si musíme
uvědomit, že se nehraje jenom o množství plynu. A já si troufám tvrdit, že nakonec to množství plynu se uhraje, ale hraje se o
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cenu plynu, a to dnes drtí průmysl, domácnosti neuvěřitelným způsobem, protože se od toho odvíjí i cena elektřiny. A jestliže
jsem řekl, že cena plynu je 25-ti násobně vyšší letos než před dvěma lety. No tak si musíme uvědomit to, že ten průmysl to taky
musí přežít s ohledem na svoji konkurenceschopnost a s ohledem na to, že třeba americké firmy dneska mají desetinásobně
levnější plyn, takže hraje se dneska jak o objem, tak o cenu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Třešňáku, když mluvíme o té kapacitě 75 % v zásobnících, to je mimochodem něco, co nám vystačí do listopadu, kdyby
Rusko stoplo dodávky Nord Streamem 1 v tuto chvíli. Tak co bude potom, co bude po konci listopadu?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Nechci předjímat, co bude po konci listopadu. Pokud vezmeme tu letní spotřebu, respektive tu v těch letních měsících, tak je
skutečně malá, je to nějakých 7, 7-10 milionů kubíků za den. Takže jistý polštář nebo tzv. airback zde máme. A pak jak jak bylo
v tom předchozím příspěvku a té grafice, jsou další, další zdroje, respektive diverzifikace, jak jak té suroviny, tak tak těch tras,
ať už jde o země Perského zálivu, Katar, Omán, kde probíhají intenzivní jednání. Tak je to samozřejmě i Norsko. Takže to bude
pravděpodobně ten další krok, ke kterému se přistoupí. Vzhledem k tomu, že například Německo staví ten terminál poměrně
rychlou metodou, tedy ten plovoucí, podobně jako to udělala Litva, tak věřím, že v té době už budou k dispozici některé další
kapacity terminálů, stejně tak jako máme, respektive skrze společnost ČEZ ten podíl v tom holandském terminálu, který už bude
možné využít.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když vyjednáváte o těch alternativních dodávkách, jak velký ohled nebo jak velkou roli při těch jednáních hraje to, co zmiňoval
pan Havlíček, tedy nejen to, že budeme mít tu dodávku, ale i cena té dodávky? Tedy to, za kolik nakonec za plyn zaplatí ten
koncový spotřebitel?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Já možná navážu to, co říkal, na to, co říkal pan Havlíček před chvílí. Tím, že v České republice je ta situace poněkud zvláštní
díky tomu, že v historii byla byly veškeré veškeré části privatizovány, ať už, ať už jde o sítě. Obchodníci jsou také privátní
subjekty, tak skutečně stát, respektive vláda v tom v tuto chvíli působí jako někdo, kdo otevírá dveře a snaží se to koncepčně
řídit. Tím skutečným obchodníkem jsou vlastně ty obchodní společnosti, které posléze ten kontrakt budou realizovat. A tam
bych asi nechtěl zabíhat do konkrétních detailů toho kontraktu, protože to to může mít několik úrovní a několik modelů, ať už to
budou dlouhodobé kontrakty, které lze nakoupit třeba deseti, patnáctileté, anebo i například to LNG lze kupovat spotově,
například koupit jednu, dvě lodě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Havlíčku, souhlasíte, že v tomto směru stát příliš nezmůže, že stát může zprostředkovat dojednání těch dodávek, usnadnit
to, ale v zásadě nemá příliš velký vliv na tu koncovou cenu, protože to je otázka těch soukromých společností?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Pan Třešňák to řekl v zásadě správně. A je to to, co my tvrdíme už mnoho měsíců navzdory tomu, že pan premiér Fiala vykládá
to, že jsme měli zabezpečit, naše vláda, to či ono. Prostě v roce 2002 se vše zprivatizovalo. Nepatří nám ani šroubek, a to jak
přeprava plynu, tak distribuce, tak obchodování. Je to o tom, že privátní subjekty, převážně nadnárodní, se dneska rozhodují,
od koho budou kupovat. Oni nekupují plyn z Ruska, oni kupují plyn obvykle od německých obchodníků nebo z burzy, ale i
kdyby ho kupovaly od norských obchodníků, ve finále je to vždycky jenom otázka obchodní dohody, množství a samozřejmě
dlouhodobosti vztahu, ale vždycky sem nakonec bude proudit ten plyn ruský. Málokdo totiž ví, že i v době státního Transgasu
na konci devadesátých let sem plynul, i když ten Transgas uzavřel smlouvu s Nory, sem plynul nebo proudil plyn ruský.
Zjednodušeně proto, protože v těch německých trubkách byl zásadně plyn ruský. Takže jedna věc je ta obchodní dohoda a
druhá věc je ta molekula toho plynu, který k nám plyne. A je to skutečně na těch obchodnících, co si vyhandlují. Faktem je, že
ten stát může pootevřít dveře a může třeba něco lehce lehce podpořit, ale ti obchodníci jsou v tomhle tom po pravdě řečeno i
zkušenější a dokáží si ty dodávky vyhandlovat lépe.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Třešňáku, když už jsme, promiňte, když už jsme zmínili ten katarský plyn, tak už víme, zda Česko bude nakupovat plyn
přímo v Kataru, nebo zda bude pouze tím, kdo ten plyn získá od Německa?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
V tuto chvíli, teď nechci mluvit o Kataru, ale mohl bych mluvit o jiných zemí, kde tím subjektem, který se zajímá o to, jak
nakoupit a pravděpodobně bude prve, v tom prvním období tím příjemcem, je polostátní společnost ČEZ. Nicméně i z toho
důvodu, co zde řekl před chvílí pan Havlíček, tak proto vláda přijala model, který se rozpracovává, měl by být v nejbližší době
spuštěn. A to je nový státní obchodník, který by mohl tyto kontrakty nejen realizovat, ale především by takový subjekt se mohl
podílet právě na získávání kapacit v jednotlivých LNG terminálech v sousedních zemích.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A to už je debata, kterou jste pánové vedli. Proto s dovolením, nechci ji rozvíjet, přesto, pane Třešňáku, znovu se ptám na
Katar. Nakoupíme přímo ten plyn od Kataru, nebo ten, kdo plyn nakoupí, bude Německo a my ho získáme od Německa? Co je
teď na stole jako varianta jedna?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
To v tuto chvíli skutečně nedovedu říct. Těch legend je mnoho. Česká republika se skutečně snaží a je to jedno z témat toho
nebo bylo jedno z témat toho dnešního jednání, aby ten postup byl koordinovaný a společný. Já věřím, že se to takto povede
zrealizovat ve finále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Majka, pane náměstku, se ptá, ministr Síkela mluví o tom, že by se v případě výpadku dodávek ruského plynu měli obyvatelé
uskromnit. Co si pod tím máme představit, že půjde plyn třeba jen několik hodin denně? Co si pod tím představit? Jenom
dodávám, že kupříkladu některé německé společnosti už dodávají do domácnosti teplou vodu pouze v některé hodiny. Stejně
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tak plánují na zimní měsíce snížit vytápění na 17 stupňů v nočních hodinách atd. atd. Tedy konkrétní kroky, o kterých tady v
Česku ještě neslyšíme.

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Některé z těch kroků, které jste zmínil ze sousední Spolkové republiky, vlastně už v Čechách fungují. Tuším, že v některých
městech ty samosprávy, respektive teplárny, vlastně, vlastněné městy přistoupily k podobným krokům. Nicméně pokud bych se
vrátil k tomu, jak jaký to bude mít dopad na domácnosti, tak já věřím, že co se týká nějakého časového rozmezí, kdyby třeba byl
omezován omezován plyn, že k tomu nedojde. Že skutečně domácnosti, budou mít možnost odebírat nepřetržitě. Nicméně ten
apel obdobný jako v Německu zde byl, jak bylo zmíněno od pana ministra Síkely. A je to například to, že české domácnosti
mnohdy přetápí. A určitě to není o tom, abysme doporučovali Čechům, aby mrzli, ale například Německo to doporučení dalo
jasné, topit například na 18 stupňů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Havlíčku, měli by dát politici jasná doporučení, jak mají lidé postupovat, aby ušetřili? Jenom připomínám, že už několikrát
zmiňovaný německý ministr průmyslu Habeck sám říkal, že používá kupříkladu šetřící sprchové hlavice, že se nesprchuje déle
než 5 minut, že vytápí na omezená, na omezené stupně atd. atd. Měli by v tomto směru jít čeští politici příkladem?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Tak samozřejmě vždycky určitá inspirace může trošku zabrat, ale nejsem si úplně jistý, když pan ministr Síkela řekne, že se
bude sprchovat 5 minut denně, že se tím pádem celá Česká republika bude sprchovat 5 minut denně. Tady je důležitější to.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Možná, promiňte, možná, pane Havlíčku, když to řeknete vy, tak se Česká republika bude sprchovat 5 minut denně?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Já se, pane redaktore, sprchuju ráno i večer do pěti minut, protože já jsem tak byl naučen, protože už jsem to jinak nestíhal.
Měl jsem toho času málo, dokonce jsem to ještě zkracoval, ale to samozřejmě berte s nadsázkou. Důležitější je teď to, aby stát
ukázal všechny scénáře. Tzn. nejenom, abysme se soustředili na ty tzv. regulační stupně a pak to začali brutálně vypínat,
kdyby došlo k nejhoršímu, ale abysme přemýšleli trošku manažersky. Tzn. tak, abysme řekli, dobře, domácnosti sice budou mít
vždycky přednost, kritická infrastruktura taky, ale máme tady nějaké dodavatele do kritické infrastruktury, kteří nesmí přijít
vniveč. A současně ty domácnosti, když maličko se sníží, a bylo by to třeba v nějakém kritickém stavu tak, že by se mohly
skutečně ohřívat tu vodu ráno, večer atd. A současně se ponechá průmysl v nějakém režimu, a ne, že se úplně vypne, tak to je
to, co třeba dneska připravují v Dánsku. Připravují to v Německu a ty scénáře s různými variantami jsou dneska připraveny, a
dokonce už některé i aktivují. To je to, co jsem zatím dneska od naší vlády neslyšel.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Třešňáku, proč vláda v tomto směru férově nerozkryje karty, neřekne lidem jasně. Připravte se na to, že i to může nastat,
že budeme omezovat nebo že soukromé společnosti budou omezovat dodávky teplé vody, že budete muset limitovaně vytápět,
proč stát toto neřekne dopředu jasně?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Stát se snaží opravdu říkat všechno jasně dopředu. A zmíním to, co jsem říkal před malým momentem, například v tom
teplárenství jsme už přistoupili k některým opatřením nebo jsou připravovaná tak, aby například se mohlo opět využívat hnědé
uhlí. Ale já se vrátím zpátky k tomu, co říkal před chvílí a navážu na to, co říkal pan Havlíček. Pokud jde skutečně o ty
společnosti a průmysl, tak tam probíhá intenzivní komunikace v posledních několika týdnech. A mohu potvrdit, že pokud se
bavíme o energetickém zákoně a následně té vyhlášce související, kde jsou popsány ty regulační stupně, tak to je skutečně
rigidní a díky tomu, že to v uplynulých letech vlastně nikdy nenastalo a nikdo s tím nemá zkušenosti, tak se postupně
analyzovaly tyto možnosti. I to, kdo spadá, nespadá do kritické infrastruktury, například když to řeknu přeneseně, tak to, že
budeme vyrábět léčiva, je fajn, pokud nebudeme, pokud nepoběží například papírenský průmysl a nebude to do čeho zabalit.
Teď to nebrat vyloženě vyloženě jako příklad, to bylo jenom jenom pro ilustraci. Takže toto toto probíhá a věřím, že průmysl
nám v nejbližší době dá konkrétní vstupy, jak s tím naložit, protože, a to pan Havlíček ví určitě moc dobře. Buď tedy by se
postupovalo podle toho energetického zákona, anebo například i podle krizového zákona, kde by to, kde by to otevíralo právě
ty možnosti toho manažerského řízení a hodit si na stůl karty, co lze, co nelze, jakým způsobem to dále směřovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, ale i vy se, promiňte mi, křečovitě, bráníte tomu říct, otevřeně, občané, připravte se i na to, že se budou omezovat
dodávky teplé vody. Připravte se na to, že se bude omezovat vytápění, nebylo by fér říct to na rovinu?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Samozřejmě bylo by to fér říct na rovinu, rád bych něco takového řekl, ale na druhou stranu bylo by to možná i zároveň
strašení, protože my v tuto chvíli neumíme předjímat tu situaci, která se může kdykoliv do budoucna změnit, ale ona se může
změnit například i k lepšímu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A proč to umí přiznat Německo, a my ne? My jsme v jiné situaci?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Já si myslím, že Německo i díky tomu, jak má nastavený průmysl, kolik má počet obyvatel, je skutečně ještě v jiné situaci. Já na
jednu stranu chápu, že přes Německo k nám vede většina toho současného tranzitu. Na druhou stranu Česká republika je
podstatně menší země, ale souhlasím s vámi, měla by být připravena na nejhorší a vlastně tím jsem tak dnešní vstup začínal. A
stejně tak by měli být i občané připraveni na to, že že například plyn v nějaké dohledné době být nemusí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, pánové, ve stručnosti poslední podtéma, úsporný, tzv. válečný tarif. Pane Havlíčku, v posledních dnech slyšel jste od
vlády jasnější informace o tom, jak by ten úsporný tarif měl v praxi vypadat? Tedy nejen to, jaký bude jeho zákonný mantinel,
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to, co bude tento týden schvalovat sněmovna, ale i to, jak bude vypadat to vlastní vládní nařízení?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Neslyšel jsem o tom a obávám se, že to bude velká blamáž. Ten tarif přichází za prvé pozdě, téměř s ročním zpožděním. Za b)
je to dost komplikované, protože nebude platit úplně pro všechny, ale pro lidi z paneláků se to musí řešit trošku jiným
programem, pro firmy rovněž jinak. A na za další bude, a to je to nejhorší, takřka pod rozlišovací schopnost. Uvědomme se, že
dneska ČEZ dává ceny za elektřinu kolem sedmi a půl tisíce korun za megawatthodinu. Jenom podotýkám, že Slovensko má
zastropováno na 1 500 Kč za megawatthodinu. A Jestliže se podaří někdy od podzimu přes ten tarif něco drobného slevit a
připusťme, že to budel třeba 10 %, tak se nebude platit 7,5 tisíce, ale třeba 6800. Co vlastně říkáme lidem, nebudete platit
sedmi a půl násobek, budete platit třeba sedminásobek nebo šesti a půl násobek. Ty lidé to bohužel v té době už ani
nepostřehnou. Tento tarif, a to jedno, jestli to je na bázi tarifu nebo odpuštění třeba obnovitelných zdrojů a podobně, nějaký
mix, měl být zaveden v únoru, březnu letošního roku, nikoliv až na podzim. Je to pozdě a ty lidé to ani nepostřehnou. Je
neakceptovatelné, že v jednotlivých zemích Evropy jsou několikanásobně větší sazby, než jsou u nás.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, rozumím. Tak, pane Třešňáku, připustíte, že ta pomoc bude pod rozlišovací schopnost občanů, byť to uvidí na tom
vyúčtování? Nebo naopak mohou počítat s tím, že ta pomoc bude až 20-ti procentní v nákladech a až 16 000 Kč v absolutním
čísle?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Skutečně tady nemůžu s panem Havlíčkem souhlasit, protože ta pomoc by měla být opravdu významná. Když se podíváme, jak
je to v tom zákoně, kterým bude ve čtvrtek schvalovat Poslanecká sněmovna, napsáno, dávat to nějaké mantinely vládě, která
to posléze v nařízení upraví. A v pozměňovacích návrzích, které se pravděpodobně budou probírat na hospodářském výboru
ještě ve čtvrtek ráno, toto bude například i zastropováno třiceti tisíci za za roční období. Takže to bude ten strop, do kterého
bude moci vláda rozhodnout. Ono to ve své podstatě bude nižší částka, bavíme se v průměru na domácnost o ročním
příspěvku v rozmezí 10-20 000.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak často bude vyplácen tam příspěvek? Bude to jednorázový příspěvek, nebo to bude měsíční příspěvek?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Skutečně to bude na základě toho, jak, jak má kdo nastaveno vyúčtování se svým obchodníkem a jakým způsobem si to
případně s ním vykomunikuje? Mělo by to být jinak tedy zpětně, zpětně za zúčtovací období.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Počkejte, vykomunikuje, vždyť jste přece slibovali, že koncový odběratel v tom nebude muset vůbec nic dělat?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Já zmíním, my jsme chtěli omezit počet interakcí, například toho občana s obchodníkem a s dodavatelem energií. Pokud bysme
se bavili o systémech různých voucherů a podobně, tak tam skutečně by ten nápor byl enormní v řádech milionů interakcí
během krátkého času. Tím, že tento příspěvek bude vlastně automatický, tak skrze Operátora, Operátora trhu s energií doteče
přímo k tomu danému obchodníkovi, který to zaúčtuje zpátky občanům v rámci toho ročního vyúčtování. Toto bude
automatické, ale pokud někdo si to například bude chtít rozpočítat do těch záloh, tak si to může s se se svým obchodníkem tak
takto vykomunikovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Havlíčku, už jenom stručná reakce, ty sumy, o kterých mluvil pan náměstek, přece nejsou úplně marginální?

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Ne, já nemůžu souhlasit. Pane náměstku, vždyť vy jste přece zkušený člověk, který v energetice pracuje, musíte vědět, že ten
tarif je cesta, která k ničemu zásadnímu nepovede. Přece normální člověk, když platil 1 000 Kč za megawatthodinu, tak se bude
ptát, kolik bude platit teď. A vy mu říkáte, nebudete platit 7-9000, protože mezitím ještě ty ceny půjdou nahoru, ale budete platit
třeba, já nevím, o 15 možná 20 % méně, budete platit kolem, ne tedy 9000, ale 7000, 7300, 7400. Já rozumím, že to není úplně
malá částka, ale jak to vysvětlíte těm lidem, kteří budou platit šestinásobně více, než platí na Slovensku nebo třeba ve
Španělsku, jak to vysvětlíte firmám, které mají být konkurenceschopné a mají platit pětinásobně víc, než platí jejich španělští
konkurenti? Dnes už je jediná možná cesta, a to je zastropování. Bavme se o tom, kdy by to mělo být zastropováno, ale tato
super komplikovaná cesta, když není vyřešeno ani svéjéčko, nevede k cíli.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobře, dobře. Dobrá. Jenom rychlá reakce. Pane Třešňáku, zastropování. Stále tvrdíte, není cesta, půjdeme cestou toho
úsporného tarifu, byť pan Havlíček říká, že to není řešení?

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Já osobně jsem také zastánce zastropování. Tam je otázka potom toho detailního provedení, protože stejně vždy to bude
nápor na státní rozpočet, který někdo musí zaplatit. Tzn. že pokud dnes máme nadesignováno, že domácnosti dostanou zhruba
v rámci všech těch balíčků 66 miliard korun. V momentě kdybysme to ještě více navýšili, případně nějakým způsobem
zastropovali a dopláceli ze státního rozpočtu ten rozdíl, dostaneme se ještě k mnohem vyšším částkám, než je těch 66 miliard
korun ročně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak my se, pánové, necháme překvapit, jak to nakonec bude. Díky moc oběma, pěkný večer.

Petr TŘEŠŇÁK, náměstek ministra průmyslu a obchodu /Piráti/ 
Pěkný večer, na shledanou.
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Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/ 
Já děkuji za korektní diskuzi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Z Ruska proudí plyn do Evropy hned několika plynovody. Nord Stream jakožto nejdelší podmořský plynovod světa spojuje přes
dno Baltského moře Rusko s Německem. Jeho trasu potom s rozdílem začátečního místa kopíruje dokončený, ale kvůli ruské
agresi nezprovozněná Nord Stream 2. Ten může kapacitu prvního zmíněného plynovodu až zdvojnásobit. Přes Bělorusko
potom vede plynovod Jamal. Zásobuje Polsko a taky Německo. Dva velké plynovody, a sice Sojuz a Bratrství, potom vedou na
západ přes Ukrajinu. Podílí se třeba na zásobování Rakouska, Německa, ale taky Česka. A od roku 2020 potom dodává
surovinu do Evropy taky plynovod TurkStream.

No a dalším hostem dnešní Devadesátky je Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Vítám vás, dobrý den.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak moc se Německo obává, že odstávka Nord Streamu 1 nakonec povede k úplnému přerušení proudu plynu do Evropy tímto
plynovodem?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To by byl skutečně krizový scénář nejhlubšího teda propadu, protože by při té současné politice, která se snaží zajistit,
kompenzovat, najít nové zdroje takovýhle výpadek prostě německá ekonomika a politika není schopná momentálně nahradit.
Čili byl došlo skutečně k odstavení některých, postupně některých teda průmyslových odvětví.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Německo se snaží na tu situaci připravit. Jedna rovina je hledání alternativních zdrojů. Druhá rovina jsou potom poměrně velké
úspory, tak s jakým úspěchem a dojednává Německo právě alternativní dodávky plynu jinde než z Ruska?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Určitě úspěšně. Otázka je toho toho objemu a samozřejmě ta otázka, která byla teď diskutovaná, otázka ceny. Ta se ale
momentálně v Německu neřeší, tak teda palčivě. Skutečně jde o ten objem. Zvyšují se dodávky plynu z Norska. Dojednává se
dodávky plynu případně z Kazachstánu, kde ovšem zase Rusko naopak blokuje teďka Novorossijsk jako přístav pro export
kazašského plynu, protože Kazachstán nepodpořil dostatečně důrazně Rusko ve válce v Ukrajině. Čili jsou snahy najít jiné
zdroje, samozřejmě LNG terminály, jak jsme o tom hovořili. Problém je ten, že i ten ten trh, co víme, co slyšíme, trh se
zkapalněným plynem, je poměrně napjatý, a hlavně už je na nasmlouvaný. Čili prolomit se do těch smluv není úplně
jednoduché. Čili myslím si, že situace, ano, pro daří se, jak hledat nějaké zdroje. Daří se zároveň snižovat snižovat spotřebu.
Skutečně ta spotřeba se za poslední měsíce snížila, pokud vím, asi o 15 %, celkově se hovoří o 20 % možných. Čili to jsou obě
dvě cesty, kterými německá politika jde. Ale jak říkám, případný, teda případné zastavení, úplné zastavení Nord Streamu 1 by
bylo skutečně takový zásah, že by muselo dojít k racionalizaci výroby.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A mimochodem ministr průmyslu Habeck si dnes v Praze sypal popel na hlavu, i když jeho chyba to není, on je konzistentní, jak
jsme slyšeli, že Německo bylo tak dlouho závislé skutečně na Rusku, že to byla velká chyba. Dokážeme najít vysvětlení, proč
Německo i po roce 2014, tedy po anexi Krymu, po útoku Ruska směrem k východní Ukrajině stále trvalo na dodávkách plynu z
Ruska a nesnažilo se více diverzifikovat ty zdroje?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dneska všichni vidí, že to byla chyba, včetně teda kancléřky Merkelové, nicméně těch těch důvodů několik. Některé byly
ekonomické, zejména to teda, že i německé firmy, které jsou stejně jako některé u nás, ještě víc než u nás, německá
energetika je v soukromých rukou. Německé firmy prostě byly zvyklé na to, že mají skutečně solidní vztahy s těmi německo-
ruskými dodavateli, měly absolutní důvěru v to, že se jich letos nedotkne nějaká sankční politika nebo prostě politická
manipulace ze strany Moskvy. Slyšíme to ještě do dneška od těch šéfů těch německých firem, kteří znovu, znovu se k tomu
vrací. Čili to byl, tam byl jasný zájem německého průmyslu, německých dodavatelů pokračovat v těch dodávkách, bže to byl
nejlevnější zdroj energie energie, který Německo mělo. Za druhé samozřejmě potom je politická rovina a politická rovina byla
důležitá také v tomto smyslu, že Německo se snažilo vyjednat v těch letech 14, 15 s Ruskem dohody takové, které by zastavily
boje na Donbasu, které by umožnily realizaci té dohody Minsk 1 a potom Minsk 2. A když slyšíte nebo čtete, jak němečtí politici
s tím tématem nakládali, tak vždycky zdůrazňují, že vlastně bylo strašně těžké v ten okamžik, kdy vlastně se snažili přimět
Rusko k nějaké kooperaci politické, k nějaké dohodě, jim zároveň říct, ale promiňte, váš nejdůležitější ekonomický projekt, který
máte s námi, ten teda musíme zastavit, protože to není možné. Čili my nebudem dělat Nord Stream 2. A takže tam byla taková
souhra, naopak ten Nord Stream 2 v tomto smyslu, v té staré německé politice vůči Rusku, která skončila, tak v té staré
německé politice vůči Rusku znamenala prostě, jak říkal Frank-Walter Steinmeier, současný prezident, poslední most do
Ruska, je právě Nord Stream 2.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zpátky k tomu aktuálnímu hašení požáru, jak hořkou pilulku musí spolu spolknout právě ministr průmyslu za Stranu zelených,
když musí prodloužit životnost uhelných elektráren a vlastně přiznat, že boj s klimatickou změnou není tak úplně aktuálním
tématem dne?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
On to sám říká velice otevřeně, že to je pro něj skutečně těžký zážitek. Navíc to musí pro prosadit i ve své straně, ovšem
vidíme, že Zelení, nejen Habeck, Baerbocková, ale vůbec Zelení se v té vládě chovají skutečně velice státo, státotvorně, abych
tak řekl. Přijali tu odpovědnost nejen za svůj, teda svoji vizi nějakou toho budoucího Německa, ale také za existenci
současného Německa, včetně právě sociálního napětí, které by teda mohlo nastat v případě propadu německé ekonomiky do
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nějaké hluboké krize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A zdá se, že voliči to oceňují ten přístup, protože podpora Zelených je minimálně stabilní, spíše roste?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak, to se týká Zelených obecně, pokud jde o Habecka, o Baerbockovou dokonce roste skutečně. Je to tak, že oni našli
teda tu schopnost na rozdíl od teda bohužel kancléře Scholze, našli schopnost komunikovat s veřejností. Vysvětlovat ty
problémy, vysvětlovat i teda skutečně ta strašná dilemata, o kterých oni hovoří zcela otevřeně. A také vysvětlují, proč teda se
rozhodli pro to nej, menší zlo z toho. Z těch variant, které se nabízejí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Může Česko věřit Německu, že když nastane problém s dodávkami plynu, že ho Německo opravdu nenechá, lidově řečeno, ve
štychu, že nám pomůže tu situaci zvládnout?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak samozřejmě to je trošku věštění, ale v zásadě to jak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Se znalostí německé mentality.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pokud jde spíš o znalost německé současné politiky, té politické reprezentace, bych řekl, že oni skutečně jsou teď ve velice
složité situaci, protože do určité míry ztratili právě důvěru států střední, východní Evropy. S tím jak zejména kancléř Scholz
opatrně nakládá s dodávkami zbraní pro Ukrajinu, takže ta důvěra v Německo jako spolehlivého partnera, spojence byla
skutečně narušená. A já si myslím, že v této situaci, kdyby se projevil nějaký další takový problém, tak by to teda tu německou
pozici dál oslabilo, takže si myslím, že z toho politického hlediska tam bude velká snaha dodržet veškeré ty naše solidární
dohody.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A je nutné čekat, že v případě, že Německo pomůže, tak bude tlačit na to, abychom šetřili? Tedy to, k čemu se zdá, se, jak jsme
před chvílí viděli, čeští politici úplně nemají. Vyzývat lidi k tomu, aby šetřili nějak konkrétně, hmatatelně, viditelně.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To myslím si, s tím je třeba počítat, že solidarita musí být oboustranná, musí být nějak, něčím podložená, ne nepůjde to tak, že
u nás se bude právě topit na 20 plus stupňů a v Německu na 18, v noci na 17. To by samozřejmě byla velká jako výbušná
směs, která by ten vztah mnoha zatížit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem v průběhu jsme odpověděli i na jednu diváckou otázku. To byla ta otázka s tím rokem 2014. Krátkozraká
energetická politika? To odborníkům teprve teď došlo, že spoléhat jen na ruský plyn je špatně? Navázali jsme to právě na to
Německo, na tu německou politiku vůči Rusku. Vladimír Handl, moc vám děkuju, pěkný večer.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji, na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už to zaznělo, k zemím, kterých se dotknou omezení dodávek plynu Ruskem, se přidala taky Itálie. Tamní plynárenská
společnost Eni oznámila, že ruský plynárenský koncern Gazprom dnes sníží dodávky suroviny do země zhruba o třetinu.

vyjádření spol. Eni 
Gazprom oznámil, že dnes bude společnosti Eni dodávat plyn přibližně v objemu 21 milionů m3, zatímco průměr za posledních
několik dní byl za den asi 32 milionů m3. V případě nových a významných změn v tocích poskytne Eni další informace.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Do Itálie teď míříme taky po telefonních linkách za spolupracovnicí České televize Vědunkou Lunardi. Vědunko, zdravím vás,
dobrý večer.

Vědunka LUNARDI, redaktorka 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak došlo na to avízo, snížily se dodávky ruského plynu do Itálie?

Vědunka LUNARDI, redaktorka 
Ano, ano, snižují se a konečně také vláda přestala jaksi uklidňovat italskou veřejnost, že nebude mít v zimě žádné starosti s
topením a podobně, že máme dost zásob a že si vystačíme s tím, co máme, pokud se týká plynu. Dneska samozřejmě se
začátkem toho omezování se vláda ozvala a prakticky předložila veřejnosti program, nový program v případě, že dojde třeba i k
dalšímu snižování dodávek atd. Prostě program pro mimořádnou situaci. Samozřejmě je tam omezování klimatizací a
omezování topení, topení v zimě, to by mělo být 19 stupňů maximálně, zatímco v létě 27 stupňů pro klimatizaci by mělo být
nejnižší úroveň. No potom se počít á i s tím, že by se mohla snížit veřejné osvětlení ve městech, že by se mohly zavírat
obchody o hodinu dříve a podobně. Samozřejmě pak je tu otázka ale velkých podniků, velkých i malých podniků, prostě
průmyslových podniků, kteří často třeba jako výrobci keramiky nebo ocelárny mají velkou spotřebu energie, ale i jaksi normální
průmyslové podniky by měly začít snižovat využívání energií. Tady v tomto případě se čeká od Evropy povolení, aby vlády
mohly více pomáhat právě podnikatelům. No, a ministr pověřený energetickými otázkami prohlásil, že prostě šetřit energií je
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vlastně povinnost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A Vědunko, jenom pro představu, jak moc je Itálie závislá právě na ruském plynu, z jak velké části?

Vědunka LUNARDI, spolupracovnice ČT v Itálii, Řím 
Je to kolem 40 %, protože už se také pracuje na tom, jednak se mění dohody, Itálie se snaží zvýšit dodávky plynu z Alžírska, z
Egypta. Pracuje také na dodávkách z Kyrgyzstánu a bude se snažit zapojit i ve hledání nových zdrojů, například v Mosambiku,
tam by chtěla posílit svou přítomnost, anebo hledat nové zdroje v Kongu a tak dále. Italský prezident republiky navštívil
například Mosambik v minulých dnech a jednalo se tam asi zejména o plynu, ale je tu jeden problém, jelikož byla ve vládě, je
většina ochránců přírody nebo ekologistů, kteří jsou absolutně proti tomu, aby se je otvíraly nové vrty v Adriaticu, kde
samozřejmě hledají nebo využívají plyn jak Chorvatsko, tak teď i Albánie ale prostě tyto členové ve vládě v parlamentu jsou
absolutně proti, takže Itálie to, co vláda jaksi prosadila, nakonec bylo jen znovu otevření uzavřených starších vrtů, zatímco by
se mohlo využívat velké množství vrtů nových. A podobná je třeba situace i s jadernými elektrárnami, kde je stále velký odpor.
Itálie nemá ani jednu jadernou elektrárnu, i když je má těsně u hranic, ve Slovinsku a ve Francii, a musí dovážet obrovské
množství energie ze zahraničí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A vy už jste, Vědunko, zmínila, že ta energetická situace se dotkne řadových Italů, běžných Italů, obyčejných Italů, že to poznají
na teplotě ve svých bytech a podobně. Přece jenom, Itálie válku na Ukrajině sleduje s větším odstupem. Jsou Italové ochotni
přijmout fakt, že se jich osobně ta situace dotkne tím způsobem, kterým jsme o tom mluvili?

Vědunka LUNARDI, spolupracovnice ČT v Itálii, Řím 
Tak, řekněme, takhle, když jste soudí podle toho, co píší lidé, když si odpovídají nebo komentují komentáře v novinách, tak
bych řekla, že absolutně jediné, cítí se trochu povinni podpořit Ukrajinu, ale nemají vůbec žádnou chuť jaksi na to doplácet
ekonomicky a fakt je, že pro Itálii, jestli dojde k omezování dodávek plynu, jestli bude dále pokračovat obrovské zvyšování cen,
protože například dneska už lidé shání třeba pelety a ty stojí dneska 2×, 3× více. A pro lidi, kterým se prakticky nezměnila výše
platů, tak pro mnoho lidí, kteří třeba vydělávají 1000, 1 500 EUR a musí tím uživit celou rodinu, navíc mnoho po covidovém
lockdownu, mnoho podniků prostě zkrachovalo, jsou tu problémy v některých oblastech i s velkými podniky, které zavírají nebo
omezují zaměstnance, takže Italové prostě byli rádi kdyby, řekněme takhle, kdyby válka v Ukrajině skončila velice rychle, a
nemají ale chuť nějak se více angažovat ekonomicky, naopak protestují velice, protože se posílají Ukrajině nové zbraně, velice
drahé zbraně a peníze a tak dále, jako finanční prostředky, a myslím, že velká většina Italů by chtěla, aby všechno skončilo a
nemají chuť se na dodávkách zbraní a na podporování Ukrajiny dále podílet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vědunka Lunardi, moc děkujeme, hezký večer do Říma.

Vědunka LUNARDI, spolupracovnice ČT v Itálii, Řím 
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď kurzorický přehled událostí kolem dodávek plynu do Evropy po invazi Ruska na Ukrajinu. Začneme 27. dubna. Tehdy
stopla Moskva dodávky suroviny do Polska a také Bulharska. Tamní plynárenské podniky odmítly platit za plyn v rublech.
Přibližně o měsíc později potom Ruská federace skončila s dodávkami suroviny do Finska. Za 10 dnů potom Gazprom veškeré
zásobování plynem zastavil i Nizozemsku. V polovině června potom snížil maximální objem dodávek plynovodem Nord Stream 1
do Německa. A jak už jsme říkali, dnes přišla s oznámením o omezení italská společnost Eni. Pavel Havlíček, analytik z
Asociace pro mezinárodní otázky, s námi ve spojení, dobrý večer.

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Začněme tou ho plánovanou údržbou Nord Streamu 1. Skončí toto všechno pouze desetidenní odstávkou, nebo je
pravděpodobné, že Rusko té situace využije k tomu, že dodávky plynu tímto plynovodem úplně stopne? A jakou roli v tom podle
vás sehraje to rozhodnutí Kanady neblokovat to ono turbínu pro tento plynovod Rusku?

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Tak já si myslím, že skutečně tady je testována evropská solidarita a vlastně postoj vůči této krizi. Rusko a její politické vedení
si zkrátka testuje, jak se zachovají evropské členské státy, jak bude například fungovat solidarita mezi jednotlivými členskými
státy, jak se bude chovat Evropská komise v této krizi. Oni si prostě dnes testují, jaká ta reakce bude, pokud bude silná a
jednotná, pokud jednotlivé evropské členské státy se budou navzájem podporovat tak, jak to například dnes se učinily Česká
republika a Německo. Pokud ta solidarita bude fungovat napříč 27 státy, dokážu si představit, že je tohleto rozhodnutí odradí a
tenhleten postup věcí, ale pokud skutečně uvidíme tu fragmentaci a úspěch politiky rozdělování a panování tak, jak to Moskva
ráda vůči Evropské unii a jednotlivým členským státům dělá, tak si dokážu představit, že i po těch 10 dnech my uvidíme,
řekněme, další nátlak, ten už vlastně přichází od poloviny června, kdy vlastně dodávky plynu skrz Nord Stream 1 byly zásadní
způsobem sníženy. Teď dochází ještě zásadnější vlastně situaci v této oblasti, která se dotýká přímo jednotlivých částí třeba v
Německu a tak dále, takže myslím si, že skutečně tohleto je zásadní krize, bude to zásadní zlom a nějakým způsobem i takový
test, jak se evropské členské státy budou chovat, a to připomínám, že stále ještě nejsme v topné sezóně, jsme v létě, kdy ta
spotřeba je daleko nižší, a už teď vidíme vlastně ty velké otřesy, které například situace kolem té turbíny přináší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, abych tomu správně rozuměl, co tedy podle vás čekat toho 21. července?

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Já si myslím, že může se reálně stát, že skutečně ty dodávky budou nějakým dílčím způsobem obnovený. V každém případě ten
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test bude procházet těmi dalšími 10 dny, pokud prostě ta evropská solidarita v tomto smyslu selže, a uvidíme nějakou další
fragmentaci a štěpení vlastně napříč těmi názorovými proudy uvnitř Evropské unie, napříč evropskými společenstvími, tak
Kreml bude dále využívat té taktiky a bude ji využívat bezprostředně, pokud dojde k nějaké, řekněme, další diverzifikaci,
krizovému managementu, tak jak už je dnes nastaven a nějakému nalezení řešení vlastně téhleté situace, tak si dokážu
představit, že to může Kreml od minimálně toho přímočarého a bezprostředního zhoršení a vlastně odstavení třeba těch
dodávek odradit, aspoň na nějakou dobu. Samozřejmě ta situace bude kritická, čím dále budeme postupovat do té sezóny.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a jaký ten signál vysíláme, jaký signál k Rusku vysílá Západ, když vezmeme například konkrétně Německo. To dnes
podepsalo s Českou republikou tu smlouvu o tom, že si vypomůžeme, když bude zle. Na druhou stranu bylo to Německo, které
požádalo Kanadu, aby neblokovala tu turbínu pro Nord Stream 1, čímž ji ale vyzývalo k tomu, aby sama porušila západní
sankce proti Rusku, tak jaký je ten signál?

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Já musím říct, že z mého pohledu je ten signál vypovídající o západní slabosti. Prostě my sami podkopáváme svá vlastní
pravidla a postup, který jsme si stanovili jako ten jediný možný, tedy odstřihnout Moskvu od co největšího množství, řekněme
finančních prostředků na vedení války. Dnes to obcházíme, jenom abychom si takto zachránili prostě krk a oddálili vlastně to,
co budeme muset v jednu chvíli udělat tak jako tak, a to je tedy konečné odříznutí vlastně evropských zemí od, řekněme těch
ruských dodávek alespoň v té klíčové míře tak, abychom přestali být vydíratelní, takže tohleto vlastně, my si dále kupujeme ten
čas, dál nějakým způsobem prodlužujeme tohleto období. A bohužel zatím vysíláme Moskvě signál o naší slabosti a toho, jak
stále vydíratelní lehce jsme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Navíc celá řada zemí přestoupila z Ruska na platební schéma za plyn zjevně, protože ty země, které na to nepřistoupily,
následně Rusko odstřihlo od dodávek plynu. I toto všechno já signál slabosti? A jak zásadně dál může Rusko využívat té
nejednoty zemí Evropské unie v přístupu k němu?

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
To je právě ta klíčová, řekněme strategie nebo část strategie Ruské federace vůči Evropě. Zkrátka nějakým způsobem
honorovat ty, kteří jsou ochotni se podřídit, využívat vlastně těchhletěch v některých případech i velmi vřelých vztahů s
Moskvou, podívejme například na Maďarsko a řekněme premiéra Orbána a jeho vztahy s Vladimirem Putinem. Potom
samozřejmě ten kontrast nemůže být ostřejší v některých dalších státech, včetně například České republiky. Samozřejmě tady
Moskva využívá téhleté své tradiční taktiky a politiky vůči evropským zemím a skutečně se snaží rozdělovat. Vidíme, že ty země,
které nepřistoupily vlastně na tenhleten, řekněme vydírací taktiku, tak prostě byly potrestány a ty dávky jim byly sníženy.
Vidíme to například v posledních hodinách, řekněme, v případě Itálie, která se zprvu zdráhala, například přejít na tohleto
platební schéma. Stejně tak dopadlo takto i třeba v Nizozemí, které zkrátka se rozhodlo nepřistoupit na tu podivnou výměnu
vlastně finančních prostředků a kurzů, tak jak to vlastně narýsovala Moskva, takže skutečně zatím to, řekl bych Moskvě vychází
v tom smyslu, že ona prostě hraje tuhletu hru, a zatím my jsme v té pozici spíše reaktivní. A nejsme schopni přijít s nějakým
společným přístupem, například v podobě společných nákupů zemního plynu, tak jak je to plán třeba ze strany Evropské
komise.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A vy jste zmínil Maďarsko, které další země Rusko považuje za své páté kolony uvnitř evropské sedmadvacítky?

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Tak bohužel se v tomto smyslu tradičně skloňuje hned několik zemí. Pokud se podíváme například na sousední Rakousko a
jeho kancléře Nehammera, který byl vlastně prvním evropským státníkem, který odletěl do Moskvy jednat s Vladimirem
Putinem. Já bohužel pochybuji o tom, že se jednalo v jeho případě jenom o tom, že zkrátka představil Vladimiru Putinovi,
ruskému prezidentovi, to, jak vypadá ta situace na Ukrajině, bohužel se dá předpokládat, že on tam jednal také o energetických
záležitostech a možná i o rakouských zájmech a investicích v Rusku, takže tohleto je určitě jeden z těch adeptů. Dokázal bych si
představit i další, někdy se zmiňují některé ty státy toho jižního křídla, třeba Řecko či Kypr, určitě v minulosti to byly některé
další, v závislosti od toho, jak prostě se tam bych vychylovala, řekněme politická situace, a tak jak, řekněme, ty politické síly
tomu byly nakloněny. Pokud se podíváme na tradiční sympatie italské nebo francouzské krajní pravice, ale i třeba krajní levice
v mnoha evropských členských státech, tak ty jdou jednoznačně ruku v ruce tím moskevským směrem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě poslední věc mě zajímá, my už jsme zmiňovali výrok nebo rozhovor místopředsedy Evropské komise Franse
Timmermanse pro britský Guardian, kde mluví o tom, že bude nutné na nějaký čas odložit plány na boj s klimatickou krizí,
protože se podle něj Rusko snaží rozvrátit západní společnost a vyvolat občanské nepokoje v západních zemích. Jak zásadní
je ta snaha rozvrátit společnost v západních zemích součást hybridní války, kterou proti nám Rusko vede?

Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Já si myslím, že zcela zásadní, protože pokud se podíváme na cíl vlastně té hybridní války, tak je to právě rozvrácení vlastně
integrity a pospolitosti v jednotlivých Evropských společenstvích, v jednotlivých evropských členských státech. A tohleto
nějakým způsobem podkopávání vlastně té socioekonomické situace uvnitř těch společností, nahlodávání té její integrity, tak
samozřejmě je něco, co vidíme i v České republice, že prostě rezonuje a nějakým způsobem prostě má politické dopady, takže
řekl bych, že tohleto je skutečně něco, kde Ruská federace maximálním způsobem mobilizuje ty své snahy a určitě se snaží
prostě podkopat tu integritu zkrátka těch jednotlivých členských států. Tohleto je určitě jedna z těch cest, ona je doprovázena
celou řadu dalších nástrojů, ať už jsou to nástroje, řekněme, dezinformační povahy, povahy státní propagandy nebo třeba i
kybernetických útoků, které se třeba staly dnes předmětem jednání právě na tom neformálním vlastně jednání evropských
ministrů, věnujících se otázkám vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti. Tohleto všechno je součástí té ruské výbavy bohužel.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pavel Havlíček, moc vám děkuju, pěkný večer.
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Pavel HAVLÍČEK, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky 
Děkuji vám, přeji hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Podle dnešního vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu má Česko zásobníky plynu naplněné z víc než 74 %, to znamená
téměř 2,5 miliardy kubíků. No a tady je přehled, jak jsou na tom jednotlivé evropské státy. Česko patří mezi země s nejvyšší
procentuální hodnotou. Ze sousedních zemí je na tom nejlépe Polsko, které zásobníky naplnilo již víc než z 97 %. Sta procent
dosáhlo mezi státy Evropské unie pouze Portugalsko. Na opačném konci žebříčku je potom Bulharsko. Tamní zásobníky jsou
naplněné z necelých 37 % a méně než z poloviny zatím využívají své kapacity Rumunsko a také Litva. Odborník na
plynárenství Michal Kocůrek s námi ve spojení, dobrý večer i vám.

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A možná začneme rovnou diváckým dotazem. Divák Pavel: Na jednu stranu prý drží Putin Evropu pomocí plynu v šachu, na
druhou stranu zas evropské peníze za plyn financují ruskou válku na Ukrajině. Hrozí tedy, že ho Putin zavře? Myšleno teď
konkrétně plynovod Nord Stream 1.

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Samozřejmě pokud mám odpovědět na tu otázku především s ohledem na Nord Stream 1, tak tam se objevuje pořád obrovská
nejistota, která podporuje obě varianty, i to, že po té nucené odstávce nebo plánované odstávce se Nord Stream opět spustí.
Aspoň na té úrovni, jak to můžeme sledovat dnes, tudíž s nějakou šedesátiprocentní ztrátou oproti těm běžným dodávkám,
anebo bude pokračovat v podstatě v dodávkách pouze přes dvě alternativní trasy, což je ta ukrajinská, tradiční a relativně
nová přes Turecko a Balkán.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Souhlasíte s tím, že není v zájmu Ruska stopnout úplně ty dodávky plynu do Evropy, že daleko větším zájmem Ruska je vydírat
prostřednictvím omezování těch dodávek evropské státy a tlačit na zvyšování ceny plynu?

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Určitě s tím souhlasím, nejsem si ani úplně jistý, že by ten klíčový faktor vlastně byla ta cena a jakási snaha Ruska
maximalizovat zisk. Myslím si, že mnohem důležitější je ta politická rovina, kterou vlastně Rusko vytváří tlak na evropské země,
kterou vlastně může rozklížit i, řekněme, zatím relativně jednotný postoj evropských zemí, co se týče sankcí vůči Rusku, a
vlastně držet si pořád ještě jakousi velmi silnou a důležitou geopolitickou převahu. Pokud by se tady toho nástroje úplně zbavil,
to znamená, že by přestal dodávat jakékoliv množství a plynu do zemí EU, tak si myslím, že by Rusko se stalo velmi, řekněme
marginálním sousedem Evropské unie, a to je něco, co zatím Rusko určitě nechce dopustit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A pojďme teď k tomu, jak se připravujeme na nějaké zásadní omezování dodávek ruského plynu. Před malou chvílí jsme
ukazovali, že Česko má zásobníky naplněné z nějakých 74, téměř 75 %. Připravuje nás vláda dostatečně na stopnutí dodávek
ruského plynu, dělá, co může?

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Z mého pohledu myslím, že vláda se snaží skutečně tu situaci velmi dobře analyzovat a připravovat se na i ty nepříjemné
situace, které mohou nastat právě ve spojení s nedodávkou. Co se týče té akvizice vlastně získání kapacity v LNG terminálu v
takto, řekněme, rychlém čase a s možností, že od konce září nebo od října bychom jej mohli využívat a v podstatě začít
zásobovat Českou republiku na úrovni roční spotřeby zhruba z jedné třetiny pomocí tohoto terminálu, tak toto si myslím, že jsou
skutečně zásadní a velmi prospěšné kroky. Na druhou stranu tak, jak si to třeba i my ve společnosti EGÚ Brno počítáme,
vidíme, že těch alternativních dodávek, které se nám tady skrze LNG nabízejí v případě zastavení toku přes Nord Stream,
nebude dostatek a a bude muset dojít i k jakémusi řízenému omezování spotřeby na všech úrovních těch odběratelů. To
znamená týkalo by se to i domácností i průmyslu, částečně samozřejmě i toho průmyslu, který například vyrábí elektrickou
energii.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A když se zaměříme na ty alternativní zdroje, konkrétně plyn z Kataru, na ten se můžeme už teď alespoň z nějaké míry
spolehnout, spolehnout se na to, že ho získáme? A je výhodnější získat ho napřímo, anebo přes Německo?

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Může se na to určitě spolehnout Evropa, ale nejsem si jistý, jestli se na to může spolehnout Česká republika, já jsem rád, že
aspoň částečně se na veřejnost dostávají informace a že vidíme, že vláda intenzivně rozvíjí jednání s Katarem ohledně
budoucích dodávek LNG. Nicméně nemáme zatím žádné podrobností, nevíme, kdy by mohl být případný kontrakt realizován, či
nikoliv. Víme, že Katar je relativně komplikovaný dodavatel, který dlouhodobě se specializuje spíše na dodávky do asijských
zemí. Vybírá si především odběratele, kteří jsou schopni akceptovat dlouhodobé kontrakty, dlouhodobé ve smyslu 15 a více
let. Víme, že v letošním roce některé japonské společnosti byly nuceny vlastně odmítnout kontrakty, protože Katar po nich chtěl
podepisovat smlouvy na 20 let a více. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí energetická politika v zemích EU, to
znamená, máme tady nějaký Green Deal, máme tady pojetí zemního plynu jako jakéhosi přechodného paliva. Nejsem si úplně
jistý, že ta dohoda s Katarem bude snadná, bude, řekněme nějak cenově supervýhodná, a osobně bych viděl asi přístupnější
alternativy, než je než Katar.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Které?

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
V prvé řadě bych se zaměřil na rozvoj LNG terminálů a dodávky zemního plynu z LNG terminálu ve Spojených státech. Tam ten
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trh funguje trošičku jiným způsobem. Není řízený jednou společností, ale funguje vlastně na nějakém komerčním tržním
principu, je podporovaný samozřejmě centrální administrativou, ale vstupují do toho investoři, kteří mají zájem riskovat, věří, že
budou schopni na tom, řekněme napjatém globálním trhu s LNG ty nabídky, respektive to LNG vždy nějakým způsobem
monetizovat, zprodat. To znamená, tam si myslím, že když Česká republika přijde s jakousi nabídkou podpory investic do nejen
LNG terminálu, ale případně i do těžby zemního plynu, tak se může setkat s mnohem větším úspěchem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Prosím, jenom jednou větou velmi stručně, věříte vládě, když říká: Domácností se nedotkne stopnutí dodávek ruského plynu?

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Nejsem si jistý, že to vláda říká. Myslím si, že pokud se vládě velmi rychle nepodaří získat právě ještě alternativní dodávky mimo
ruský plyn, tak k něčemu podobnému dojít bude muset. My víme, že v rámci toho nouzového stavu, a už to diskutovali mí
předřečníci, ty domácnosti jsou v rámci jakéhosi vypínání či omezování až na posledním místě, to je pravděpodobně v pořádku,
co se týče těch krátkodobých výpadků, ale pokud tady máme před sebou nějaký dlouhodobé omezení, tam si myslím, že by i ty
domácnosti měly být zahrnuty a tlačeny k snížení spotřeby.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Děkuju. To, že to říká, jsme slyšeli z úst náměstka ministra průmyslu a obchodu v úvodu tohoto pořadu například. Moc vám
děkuju, pěkný večer.

Michal KOCŮREK, odborník na plynárenství, řídící konzultant EGÚ Brno 
Hezký večer i vám.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Stát už dřív oznámil, že Česko získalo část kapacity v připravovaném terminálu na zkapalněný zemní plyn v Nizozemsku.
Velvyslanec této země v Česku minulý týden uvedl, že pronajatá kapacita by měla pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu v
tuzemsku.

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Ten tlak, který je přepravní u zkapalněného zemního plynu, je malinko nad atmosférickým tlakem, ten přetlak tam bývá 0,3 bar.
Ta přepravní teplota je asi -169 °C, takže ty lodě samozřejmě, co se týká kapacitou, jsou ohromné, některé až 260 000 m3.
Běžně se to pohybuje kolem 140 000 m3 na ten jeden tanker.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
A ty lodě musí být schopné ten plyn celou dobu té cesty chladit na těch -160 °C?

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Ty kryogenní nádrže samozřejmě udrží ten plyn při té nízké teplotě, ale dochází během toho transportu k odparu. Ten odpar je
asi 01–0,15 % z celkového objemu té nádrže za den. A ten odpar lze využít třemi způsoby. První způsob je využít pro pohon
těch lodí, což je samozřejmě asi to nejlepší řešení. Nebo na výrobu páry, to je ten druhej postup, anebo přímo na té lodi je
kryogenní technologie, která je schopná to znovu zkapalnit a vrátit do té nádrže.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Když už teda ta loď přijede k tomu terminálu, co se musí udělat, jaký je ten technický postup, aby se ten zkapalněný plyn pak
dostal do těch plynovodů už v té plynné formě?

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Ta loď, když přijede do těch terminálů, tak zase speciálním ramenem se přečerpá do skladovacích rezervoárů nebo
skladovacích zásobníků. Ta vykládka trvá asi 12 hodin a těch skladovacích rezervoárech nebo v těch zásobnících je ten plyn
uchováván několik dnů. A tam je určitá zajímavost, že ten zkapalněný zemní plyn předtím, než se odpaří, tak se stlačí na ten
požadovaný tlak, který chceme, aby měl v tom potrubí. Je to kvůli tomu, že je energeticky šetrnější stlačit zkapalněný plyn, asi
30×, než ten plynný, protože zkapalněný zemní plyn snižuje svůj objem asi 600×, při tom zkapalnění, tedy tady se ušetří určitá
energie, to je ad. 1 Ad. 2, v momentě, kdy stlačíme zkapalněný zemní plyn, dostáváme se na kritický bod, a přitom odpaření
dochází k pozvolnému, nedochází k vibracím, až trošku možnému poškození vlastně toho zařízení, dochází k pozvolnému
odparu do té plynné fáze.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Co by se stalo ve chvíli, kdyby ten tlak byl normální, atmosférický a zkrátka by se nechal ten plyn jenom ohřát na běžnou
teplotu, co by se stalo?

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Určitě by k tomu odporu došlo, asi by to nebylo ekonomické, a mohlo by docházet k těm vibracím v důsledku toho
nerovnoměrného odparu, kde je lepší to stlačit a odpařit do toho tlaku, který potřebujeme v trubce, než to odpařit do plynné
podoby a pak přes kompresory to natlačit třeba na 80 bar, to je poměrně velký tlak, kde je potřeba velké množství energie,
takže to jsou ty důvody. K tomu se používají speciální technologický zařízení, takzvaný odpařovače, které využívají k tomu
odparu třeba mořskou vodu nebo teplovodní lázeň. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že to jsou ohromné výměníky, deskové,
svazkové, které se k tomu používají, a možná ještě důležitá informace, při tom zkapalnění se používají také kompresory, které
mají až 80 MW, to jsou ohromné zařízení poháněné třeba plynovou turbínou.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Jakou roli hraje ta mořská voda, případně ta teplá voda?

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Ta hraje roli toho ohřevu vlastně toho zkapalněného plynu pak potom při tom...
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Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Takže to je médium, které ohřívá ten plyn.

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Ano.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
Co se stane ve chvíli, kdy už se tedy ten plyn odpaří, musí se nějakým způsobem ještě upravit, než se dostane do těch
plynovodů, které případně můžou vést pak přes celou Evropu?

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
Určitě tam bude obchodní měření, to znamená, bude tam předávací stanice, kde mezi těma dvouma společnostma se předá ta
energie, to znamená, určitě tam bude měření kvality a kvantity. To znamená průtoku toho plynu, a zároveň se používají
takzvané procesní plynové chromatografy, které vám jsou schopný změřit přesné složení, na základě kterého se dopočítá
vlastně ta energetická hodnota toho plynu před vstupem do plynovodní sítě. Ta výhoda toho je, že ten plyn obsahuje poměrně
velké množství metanu, což třeba pro Českou republiku není problém, protože ten plyn, který zde spotřebováváme, má 96 až
98 % metanu v tom složení.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
V které té části té přepravy toho zkapalněného plynu ten plyn získá ten charakteristický odér?

Tomáš HLINČÍK, Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha 
V přepravní soustavě obecně se plyn neoderizuje, odorizuje se až v distribučních soustavách, když se dodává koncovému
spotřebiteli, to znamená, po tom předání toho plynu do distribuční soustavy v takzvaných odorizačních stanicích je ten plyn
naodorizován, používají se k tomu třeba merkaptany nebo heterocyklické sloučení jako třeba tetrahydrothiofen, z těch
merkaptanů nejběžnější by asi /nesrozumitelné/ merkaptan, který se tam používá, a ty tomu plynu dávají ten charakteristický
zápach, kdy při úniku to obyvatelstvo je schopno identifikovat únik.

FSV UK  a CIRA Advisory radí firmám na poli udržitelnosti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: mediaguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 09:50 , Celková návštěvnost: 227 300 , RU /
měsíc: 154 901 , RU / den: 14 322 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Fakulta  sociálních  věd  UK  společně s CIRA Advisory vytvořily Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu.

Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory představily návod na to, jak postupovat při
komunikaci udržitelných projektů. Společně vytvořily 
„Osobně se dlouhodobě věnuji udržitelnosti a obalům. Na konferencích se často bavím s profesionály, kteří si s
greenwashingem neví rady. A já jim pokaždé radím to samé. Právě proto jsem moc ráda, že se nám podařilo vytvořit manuál,
který jim může v nastavení správné komunikace pomáhat,“ říká vedoucí týmu Petra Koudelková 
„My jako studenti jsme se při studiu často setkávali s komunikací, která se sice tváří ekologicky, ale při bližším prozkoumání k
tomu má opravdu daleko,“ říká Matyáš Rieger , spoluautor a student oboru Strategická komunikace na FSV  UK  . „Často to
není úmyslné. Některé projekty jsou opravdu vytvářeny s dobrým úmyslem, ale po bližším prozkoumání se komunikace míjí s
realitou. Náš manuál by měl srozumitelně a jasně upozornit na hlavní problémy, které se běžně dějí a poradit, jak se vyhnout
těm hlavním prohřeškům,“ dodává Bára Márová , spoluautorka a studentka ze stejného oboru. 
CIRA Advisory se dlouhodobě věnuje poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky a komunikaci udržitelnosti v byznysu. „U
různých firem často vidím, jak se může technicky dobrý projekt zaseknout na nedostatečné komunikaci, a naopak, jak se
komunikuje něco, co sice vypadá marketingově přitažlivě, ale po technické stránce nedává smysl. Díky našemu manuálu by se
situace mohla zlepšit a posunout se k tomu, aby projekty byly dobře komunikované i technicky smysluplné,“ říká technický
expert na cirkulární ekonomiku Albert Schandl z CIRA Advisory, který do tvorby manuálu přispíval hlavně interpretací
skutečných dat o dopadech firem. 
Dalším spolupracovníkem z CIRA Advisory je Jana Bábiková , která v CIRA Advisory konzultuje komunikaci klientských projektů.
„Mimo podloženou kritiku, jsme v poslední době v médiích zaregistrovali, že z greenwashingu byly obviňované i různé
byznysové projekty, které si to ne vždy zasloužily. Chtěli jsme proto dát firmám takový návod a argumenty, aby projekty správně
komunikovaly a nebály se do budoucna pracovat na udržitelných projektech kvůli obviněním z greenwashingu. Za hlavní
doporučení manuálu vnímám to, aby firmy měly svá tvrzení ověřena, komunikovaly transparentně a nesnažily se jen přiživit na
aktuálních zelených trendech.“ 
Manuál vychází z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, který vedli studenti FSV  UK  na vzorku běžných spotřebitelů napříč
regiony v Česku, a z výstupů hloubkových rozhovorů, které vedli výzkumníci s českými podnikateli a zástupci firem. Manuál tak
v první části popisuje potřeby a rozhodovací proces českých spotřebitelů ve vztahu k udržitelným produktům, v další části pak
nabízí konkrétní rady, čemu se vyvarovat a co naopak v komunikaci použít. 
Z průzkumu mimo jiné vychází to, že až 90 % českých spotřebitelů věří, že firmy mají za udržitelnost odpovědnost . Proto by se
měly vyvarovat neetických praktik, ať už se jich dopouštějí záměrné či nikoliv. 
-mav- 
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„Svobodu a když zemřeš, miliony rodině.“ Rusko verbuje do války vězně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Ondřej Klapal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 10:43 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Čteme vám SZ, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Probudili je v noci, donutili je si do 5 minut sbalit a pak je odvezli. Rusko podle tamních nezávislých webů rekrutuje vězně a
posílá je bojovat na Ukrajinu, kde armádě dlouhodobě chybí vojáci.

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. 
Rusko využívá další nouzové řešení jak oddálit všeobecnou mobilizaci, o které se spekuluje v podstatě od začátku války a která
by mu mohla pomoci vyřešit nedostatek lidské síly ve válce na Ukrajině. Moskva se mobilizaci vyhýbá, protože by tak zároveň
musela veřejnosti přiznat, že v sousední zemi válčí a neprovádí jen „speciální vojenskou operaci“. 
Nedávno se objevilo několik zpráv, že Rusko rekrutuje vězně s bojovými zkušenostmi, aby je vyslalo do války. 
Protikorupční web Gulagu.net s odkazem na své zdroje informoval o převozu asi 10 lidí z trestaneckých kolonií v Nižném
Novgorodu a v Mordvinské republice, která leží v evropské části země jihovýchodně od Moskvy. 
„Ráno přijel šéf, večer dorazili tajní a generál. Deset minut po tom hovoru měli sbaleno. Některé odvezli, některé zavřeli v
nemocnici. Některé bojovníky nepovolali,“ líčí web dění v Novgorodu na sociální síti Telegram. S nabídkou jít do boje prý přišli
lidé v civilním oblečení také do zařízení v Mordvinsku. 
Už o dva dny dříve o podobném případu informoval nezávislý investigativní web Důležité příběhy. Ze dvou trestaneckých kolonií
v Petrohradu se podle něj přesunulo asi 50 vězňů do Rostovské oblasti, která leží přímo u hranic s Ukrajinou. 
„Ještě večer nikdo netušil, že budou nějaké přesuny. V noci je probudili, donutili je si do 5 minut sbalit a odvezli je,“ řekl webu
jeho zdroj z petrohradského zařízení IK-7. Obdobnou zprávu novináři získali i z kolonie IK-6: „Nevím, jestli to byli ti, kteří se dřív
zapsali jako ‚dobrovolníci‘,“ uvedl jejich informátor. 
V obou zařízeních byly tou dobou problémy s telefonním spojením. „Shodou okolností byly všechny telefony vypnuté. Můj
příbuzný si tam odpykává od prosince trest. Telefonní automaty měly za tu dobu výpadky, ale nikdy se nestalo, že by se
nemohl dovolat vůbec nikdo,“ popsal zdroj z IK-6. 
Server Důležité příběhy předtím psal, že v petrohradských koloniích verbovali i „dobrovolníky“ pro tzv. Vágnerovce,
žoldnéřskou skupinu, která z pověření, případně s tichým souhlasem Kremlu operuje v konfliktech v Africe i na Ukrajině.
Moskva to popírá. 
Trestancům nabízeli za splnění půlroční mise na Donbase svobodu, smazání trestních záznamů a plat 1,2 milionu rublů, pokud
přežijí, případně 5 milionů rublů rodině, pokud tam zemřou. Původně poptávali jenom vězně s bojovými zkušenostmi, nakonec
se ale údajně zaměřili na všechny. 
„Mému příbuznému řekli něco takového: ‚Nacisty je těžké najít, jsou velmi dobře trénovaní. Půjdeš tam jako předvoj hledat
nacisty, ne každý se ale vrátí‘,“ citoval web svůj zdroj. Nejdřív prý verbíři tvrdili, že se z mise vrátí asi pětina lidí, potom, že téměř
nikdo. 
Odměnu trestancům podle výpovědí neslibovali písemně, ale pouze slovně. Jeden ze svědků také řekl, že vězně na Ukrajinu
poslali bez jakýchkoli osobních dokladů. 
Zástupci ruské vězeňské služby ani zmíněných trestaneckých kolonií na otázky novinářů nereagovali. 
Snahy získat nové bojovníky zaznamenali ruští novináři také mezi dělníky, konkrétně ve dvou státních petrohradských
loděnicích a v závodech společnosti Metalloinvest sankcionovaného oligarchy Ališera Usmanova. Dělníci podle serveru The
Moscow Times dostali nabídku na kontrakt s ruským ministerstvem obrany s měsíčním platem 300 tisíc rublů. 
Zaměstnance loděnic pozvali do náborové kanceláře, kde se jich ptali, jestli chtějí sloužit v armádě. Dělník, se kterým server
mluvil, ale neví o žádném kolegovi, který by se nechal naverbovat. 
Ruská armáda dlouhodobě ve válce trpí nedostatkem lidí. Velení tak nemůže využít svou převahu v těžkých zbraních, kterou si
udržuje i přes četné západní dodávky zbraní na Ukrajinu. 
Moskva ale nechce přistoupit k formálnímu vyhlášení války a mobilizaci, a tak například rozvolňuje pravidla pro příjem do
armády nebo si vypomáhá pracovními inzeráty. Mobilizuje se ale v samozvaných donbaských republikách, které formálně
nejsou součástí Ruska. 
Naverbování desítek nebo stovek trestanců okupantům zřejmě výrazně nepomůže. Všeobecná mobilizace je ale dál
nepravděpodobná, jak před časem řekl Seznam Zprávám bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . 
Zatím si podle něj Rusko vystačí s různými druhy „drobných“ náborů. „V podstatě bych souhlasil s některými analytiky, podle
kterých Rusko sází na to, že to s touto omezenou mobilizací dotáhne až do podzimu, kdy by mohla ochabnout vůle v Evropě – a
možná také v Americe – podporovat Ukrajinu a nadále vyvíjet tlak na Rusko,“ domnívá se Bahenský. 
Už v únoru na začátku války oznámil propuštění vězňů se zkušenostmi s bojem i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím,
že každý, „kdo se může přidat k boji proti okupantům, to musí udělat“. V březnu například nizozemský soud propustil dva
Ukrajince držené kvůli obvinění z pašování lidí, aby se mohli vrátit do vlasti a bojovat. 
Válka na UkrajiněPodívejte se, jak pomoci Ukrajině. Reportéři Seznam Zpráv se už pošesté vydali na Ukrajinu, podívejte se na
jejich očitá svědectví z válkou zmítané Ukrajiny. Seznam Zprávy v ukrajinštině (praktické informace, zprávy, příběhy) – Ukrajins
´ki novyny. 
Jak postupuje ruská armáda: VÁLKA V MAPÁCHPodívejte se, kolik lidí našlo azyl ve vaší obci: UPRCHLÍCI V
DATECHČtrnáctiletá dívka sbírala zraněné, vlastní průstřely ani necítila: VIDEOBuča tři měsíce po masakru: FOTKYRuská
zásobovací mizérie pokračuje: ZPRÁVY Z BOJIŠTĚProč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: UKRAJINA V DATECHTo
nejdůležitější k dění na Ukrajině shrnujeme každý všední den v newsletteru Tečka. Přihlaste se k odběru. 
Volodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová republika / Doněcká lidová republika / Azovstal /
Donbas 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
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FSV UK  a CIRA Advisory vydaly Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu URL
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Praktický návod na postup při komunikaci udržitelných projektů má pomoci marketingovým oddělením firem. Vychází z
průzkumu mezi spotřebiteli.

Podle Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory skýtá komunikace udržitelnosti pro firmy řadu
nástrah. Špatně nastavená komunikace představuje nejen hrozbu pro reputaci značky, fakticky nesprávné tvrzení o
udržitelnosti – neboli greenwashing, může mít i další důsledky, které začíná určovat evropská legislativa ochrany spotřebitele.
FSV  UK  s CIRA Advisory se proto rozhodly vydat manuál, který s tím má pomoci.

„Osobně se dlouhodobě věnuji udržitelnosti a obalům. Na konferencích se často bavím s profesionály, kteří si s
greenwashingem neví rady. A já jim pokaždé radím to samé. Právě proto jsem moc ráda, že se nám podařilo vytvořit manuál,
který jim může v nastavení správné komunikace pomáhat,“ uvedla vedoucí týmu Petra Koudelková.

Vedle využití globálních a českých výzkumů FSV  zpracovala pro manuál i vlastní kvantitativní průzkum mezi 348 respondenty z
ČR, kde se vedle greenwashingu řešilo i nákupní rozhodování, udržitelné materiály, certifikační značky a udržitelné chování ve
společnosti.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že až 90 procent českých spotřebitelů věří, že firmy mají za udržitelnost odpovědnost. Právě
proto by se měly vyvarovat neetických praktik, ať už se jich dopouštějí záměrné či nikoliv.

„My jako studenti jsme se při studiu často setkávali s komunikací, která se sice tváří ekologicky, ale při bližším prozkoumání k
tomu má opravdu daleko,“ řekl Matyáš Rieger, spoluautor a student oboru Strategická komunikace na FSV  UK . „Často to
není úmyslné. Některé projekty jsou opravdu vytvářeny s dobrým úmyslem, ale po bližším prozkoumání se komunikace míjí s
realitou. Náš manuál by měl srozumitelně a jasně upozornit na hlavní problémy, které se běžně dějí a poradit, jak se vyhnout
těm hlavním prohřeškům,“ dodala Bára Márová, spoluautorka a studentka ze stejného oboru.

Na průzkum navazovaly i hloubkové rozhovory výzkumníků s několika českými podnikateli a zástupci firem. Manuál tak v první
části popisuje potřeby a rozhodovací proces českých spotřebitelů ve vztahu k udržitelným produktům, v další části pak nabízí
konkrétní rady, čemu se vyvarovat a co naopak v komunikaci použít. Příklady ilustruje komunikace fiktivních značek Fajn nápoj
a EcoGreen.

„U různých firem často vidím, jak se může technicky dobrý projekt zaseknout na nedostatečné komunikaci, a naopak, jak se
komunikuje něco, co sice vypadá marketingově přitažlivě, ale po technické stránce nedává smysl,“ varoval technický expert na
cirkulární ekonomiku Albert Schandl z CIRA Advisory, který do tvorby manuálu přispíval hlavně interpretací skutečných dat o
dopadech firem.

„Mimo podloženou kritiku, jsme v poslední době v médiích zaregistrovali, že z greenwashingu byly obviňované i různé
byznysové projekty, které si to ne vždy zasloužily. Chtěli jsme proto dát firmám takový návod a argumenty, aby projekty správně
komunikovaly a nebály se do budoucna pracovat na udržitelných projektech,“ uvedla Jana Bábiková, která v CIRA Advisory
konzultuje komunikaci klientských projektů.

Jako hlavní doporučení z výzkumu, který je k dispozici ke stažení na webu firmy, aby firmy měly svá tvrzení ověřena,
komunikovaly transparentně a nesnažily se jen přiživit na aktuálních zelených trendech.
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Fakulta  sociálních  věd  UK  společně s CIRA Advisory vytvořila Manuál komunikace udržitelnosti bez
greenwashingu URL
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Komunikace udržitelnosti skýtá pro firmy řadu nástrah. Špatně nastavená komunikace představuje nejen hrozbu pro reputaci
značky, fakticky nesprávné

tvrzení o udržitelnosti – neboli greenwashing, může mít i další důsledky, které začíná určovat evropská legislativa ochrany
spotřebitele. Správně se zorientovat v tématu udržitelnosti je ale často pro marketingové oddělení složité a greenwashingu se
tak firmy mohou dopouštět i nezáměrně. Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) a CIRA Advisory proto
představují praktický návod na to, jak postupovat při komunikaci udržitelných projektů, a výsledky výzkumu toho, co považují
čeští spotřebitelé ve vztahu k udržitelnosti za důležité. 
„ Osobně se dlouhodobě věnuji udržitelnosti a obalům. Na konferencích se často bavím s profesionály, kteří si s
greenwashingem neví rady. A já jim pokaždé radím to samé. Právě proto jsem moc ráda, že se nám podařilo vytvořit manuál,
který jim může v nastavení správné komunikace pomáhat ,“ říká vedoucí týmu Petra Koudelková, Ph.D. 
Manuál správné zelené komunikace je právě teď nejvíc potřeba 
„ My jako studenti jsme se při studiu často setkávali s komunikací, která se sice tváří ekologicky, ale při bližším prozkoumání k
tomu má opravdu daleko, “ říká Matyáš Rieger, spoluautor a student oboru Strategická komunikace na FSV  UK . „ Často to
není úmyslné. Některé projekty jsou opravdu vytvářeny s dobrým úmyslem, ale po bližším prozkoumání se komunikace míjí s
realitou. Náš manuál by měl srozumitelně a jasně upozornit na hlavní problémy, které se běžně dějí a poradit, jak se vyhnout
těm hlavním prohřeškům,“ dodává Bára Márová, spoluautorka a studentka ze stejného oboru. 
Technologická expertíza a zkušenosti z praxe 
Fakulta  sociálních  věd  se v projektu spojila s CIRA Advisory, která se dlouhodobě věnuje poradenství v oblasti cirkulární
ekonomiky a komunikaci udržitelnosti v byznysu. „ U různých firem často vidím, jak se může technicky dobrý projekt zaseknout
na nedostatečné komunikaci, a naopak, jak se komunikuje něco, co sice vypadá marketingově přitažlivě, ale po technické
stránce nedává smysl. Díky našemu manuálu by se situace mohla zlepšit a posunout se k tomu, aby projekty byly dobře
komunikované i technicky smysluplné,“ říká technický expert na cirkulární ekonomiku Albert Schandl z CIRA Advisory, který do
tvorby manuálu přispíval hlavně interpretací skutečných dat o dopadech firem 
Dalším spolupracovníkem z CIRA Advisory je Jana Bábiková, která v CIRA Advisory konzultuje komunikaci klientských projektů.
„ Mimo podloženou kritiku, jsme v poslední době v médiích zaregistrovali, že z greenwashingu byly obviňované i různé
byznysové projekty, které si to ne vždy zasloužily. Chtěli jsme proto dát firmám takový návod a argumenty, aby projekty správně
komunikovaly a nebály se do budoucna pracovat na udržitelných projektech kvůli obviněním z greenwashingu. Za hlavní
doporučení manuálu vnímám to, aby firmy měly svá tvrzení ověřena, komunikovaly transparentně a nesnažily se jen přiživit na
aktuálních zelených trendech .“ 
Greenwashing je téma, které aktuálně velmi silně rezonuje. Manuál vychází z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, který vedli
studenti FSV  UK  na vzorku běžných spotřebitelů napříč regiony v Česku, a z výstupů hloubkových rozhovorů, které vedli
výzkumníci s českými podnikateli a zástupci firem . Manuál tak v první části popisuje potřeby a rozhodovací proces českých
spotřebitelů ve vztahu k udržitelným produktům, v další části pak nabízí konkrétní rady, čemu se vyvarovat a co naopak v
komunikaci použít. 
Z průzkumu mimo jiné vychází to, že až 90 % českých spotřebitelů věří, že firmy mají za udržitelnost odpovědnost. Právě proto
by se měly vyvarovat neetických praktik, ať už se jich dopouštějí záměrné či nikoliv. 
CIRA Advisory s. r .o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi
ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních
technologií . Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty ,
které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak
pro malé firmy , tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy , tak
směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. 
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka 
Ministerstvo financí bude i nadále kontrolovat marže prodejců benzínu nafty, a to až do konce rok září. Naopak u potravin se už
marže kontrolovat nebudou. Cílem šetření, které rezort začal letos v dubnu, je zajistit, aby se snížená spotřební daň u
pohonných hmot nerostly 0 v maržích obchodníků. Nárůst výrobních nákladů i omezení obchodu kvůli válce na Ukrajině může
zemědělcům částečně dorovnat mimořádná dotace. Ministerstvo zemědělství mezi žadatele rozdělí více než 800 000 000 Kč.
Peníze jsou určené pro chovatele dojnic drůbeže prasat a taky pro pěstitele brambor jablek. Imigrační policie na Srí Lance
zadržela bratra prezidenta bývalého ministra financí vizi Radka Faksu. Pokusil se opustit zemi. Není zatím známo, kam chtěl
politik člen vládnoucí rodiny uprchnout na post ministra financí rezignoval začátkem dubna, a to kvůli pouličním protestům proti
nezodpovědné vládě a rostoucím cenám paliv potravin základního zboží. Památník ticha dnes připomene likvidaci terezínského
rodinného tábora v Osvětimi. Nacisté vyhladili přesně před 79 lety. Událost připomene už potřetí koncert ve Veletržním paláci v
Praze, kde deportace židovského obyvatelstva začala. Bývalý anglický fotbalový reprezentant teček byl se po konci
profesionální kariéry vrátil do Arsenalu. Tam bude trénovat tým do 18 let. Londýnský klub o tom informoval na svém webu.

Jiří CHUM, moderátor 
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Přeju příjemné dopoledne 3 minuty po půl dvanácté. Tady je Radiožurnál a po dalších zprávách a zase nabídneme trochu
hudby Maria Mirage. A brzy taky Eagle až včera, ať máte dobrý den.

Tohle vždy zajímavé slyšet bývalý europoslanec expert na Evropskou unii Pavel Telička. Politický komentátor Jindřich Šídlo.
Bruselský zpravodaj, Radiožurnálu Viktor Daněk, ředitelka odboru věcných politik Evropské unie na úřadu vlády Alice
Kroutilová. Ti všichni přijali pozvání našich malých redaktorů z Dismanova souboru a povídali si s nimi ve čtvrtém díle podcastu.
Děti se ptají o českém předsednictví radě Evropské unie. To zajímavé ještě odvysíláme za pár minut.

V Česku nejspíš není nikdo, kdo by v posledních týdnech alespoň jednou neslyšel spojení předsednictví radě Evropské unie,
médiích nebo na sociálních sítích to každodenně sledují taky děti stejně jako dospělí často přesně neví, co tzn. a co nás v
tomhle půlroce přesně čeká. Naši malí redaktoři z Dismanova souboru se na to rozhodli zaměřit ve čtvrtém díle svého
podcastu. Děti se ptají, který nám teď ve vysílání představí spoluautor a redaktor Josef Kaňka. 3 dobré dopoledne.

mluvčí 
Dobré dopoledne.

Jiří CHUM, moderátor 
Jsou děti kolem našeho unijního předsednictví zajímalo nejvíc.

mluvčí 
No my, když jsme plánovali tento čtvrtý díl, tak jsme zjistili, že dětem není jasné nejen to české předsednictví, ale i prostředí
Evropské unie obecně a bez toho jsme se moc nemohli hnout dál. Takže jako první si, když manžeta pozvala do studia
bývalého europoslance a experta na unijní záležitosti Pavla Teličku, se kterým se mohli pobavit právě těch základech, proč EU
vůbec existuje, proč Česko je členem a také, z jakých částí se třeba skládá. A tím jsme se právě dostali k té radě Evropské
unie, o které pak s dětmi mluvil náš kolega bruselský zpravodaj Radiožurnálu Viktor Daněk. A ten se mimo jiné zmínil taky o
předchozím předsednictví z roku 2009, což děti velmi zaujalo, a tak se nám napsala další kapitola podcast vlastně sama o to se
postaral pak politický komentátor Jindřich Šídlo. No a jako poslední chtěly děti zjistit vlastně to nejdůležitější, co už jste řekl, a to
sice, co nás v příštím půlroce čeká, kdo to vymýšlí, kolik to bude stát. A odpovědi se vydali správně novinářsky hledat přímo na
úřad vlády, konkrétně ředitelce odboru pro české předsednictví radě EU Alici Kroutilová. Krátkou ukázku si teď ostatně
můžeme pustit.

mluvčí 
Politický komentátor, seznam zpráv Jindřicha Šídla, za kterým se vypravil Matěj si to ale naštěstí pamatuje všechno.

mluvčí 
Bylo předsednictví v roce 2009 spíše nepříjemnost nebo výhoda pro Česko.

mluvčí 
Mělo být výhodou taky o tom svědčilo to sebevědomé heslo Evropě osladíme. Stalo se z toho trochu noční můra.

mluvčí 
Přes prázdniny si teď děti dají pauzu nové díly začnou točit zase od září tak jaká témata naše nejmladší rozhlasová redakce
chystá.

mluvčí 
Těch tématech k dispozici samozřejmě spousta a vlastně díky tomu, že si děti nebo manžeta vybírají sama, tak stoprocentně
nemůžu říct, co se tam objeví, protože to bude jejich volba. Jim dáváme jenom návrhy, ale předběžně jsme se samozřejmě
bavili o volbách hlavně těch prezidentských, to bude velké velké téma. Máte příští poloviny roku a začátku toho dalšího, takže
nějaké politice se děti zase dostanou, ale byly tam třeba i zdroje informací nebo výběr influencerů, které, které sledovat.
Některé děti mluvil třeba o podobách dnešního školství, takže ten podzim může může mít tuto podobu.

Jiří CHUM, moderátor 
Tak čtvrtý díl podcastu děti se ptají představil v dopoledním Radiožurnálu spoluautor redaktor Josef Kaňka. Díky za to. A pokud
byste chtěli, tak můžete poslechnout na všech podcastových stravovacích službách na našem webu nebo v aplikaci můj
rozhlas.

Na chatkách autokempu ve Vrbně pod Pradědem letos přibyly elektroměry. Turistům tam elektřinu kvůli rostoucím cenám účtují
teď nově zvlášť většina autokempu zdražila pobyty v průměru o 10 % pokud se chystáte. Někam do takového místa v
následujících dnech letních prázdninách tak rozhodně ještě poslouchejte dopolední Radiožurnál. Do dvanácté hodiny.

Kvůli růstu cen energií zdražují i tuzemské kempy. Potvrzuje to jejich profesní asociace za přespání ve stanu nebo karavanu si
připlatíte o 10 % víc než loni za nocleh v chatkách 15 % například v kempu Dolina ve Vrbně pod Pradědem namontovali na
chatky elektroměry a za spotřebu platí turisté zvlášť taky si připlatí za povlečení nebo si můžou přivézt vlastní a tím ušetřit.

mluvčí 
Autokempink Dolina, dobrý den, karavan, taky si můžete doví svůj tu chatičku leda, že by někdo odřekl.

Andrea ČÁNOVÁ, redaktorka 
Telefony tady v recepci autokempu Dolina vyzvánějí, ale podle provozovatelky Ludmily Knapkové ta návštěvnost oproti
minulým rokům je letos výrazně slabší. Lidé spíše preferují moře a tady se ubytovávají na kratší pobyty. Všichni.

mluvčí 
Utekli k moři letos sem budou jezdit podle mě na prodloužené víkendy maximálně.

Andrea ČÁNOVÁ, redaktorka 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 156 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Jsme u jedné z chatek a tady na zdi na dřevěné stěně je zvenčí namontovaná taková krabička.

mluvčí 
Elektroměr elektřiny to jsme namontovali úplně nově nezdražovali jsme základní ceny pobytu těch fotek, ale lidí si vlastně,
kdyby doplácí potom dodatečně tu spotřebu té elektřiny podle skutečného stavu.

mluvčí 
Opatření nějaká jste udělat musela.

mluvčí 
Většina chtěli jsme uvidíme, co nás čeká, protože zdražujou zdražilo zdražil, jako musím říct, že zachrání mě ty elektroměry
svým způsobem, protože to je položka, která je dohledatelná čitatel má. A pokud by vědět sazbu ta energie, tak to po těch
lidech můžu.

mluvčí 
Chtít manželé Peter a Andrea a Kašparovy tady do autokempu jezdí pravidelně to, že letos jsou tady v chatkách namontované
elektroměry jim vůbec nevadí.

mluvčí 
Ďuríka, že jsme to teda elektrika zdražuje všude, když odjíždíme vlastně, tak vlastně paní píše, jestli potom zopakuje to, co si
každý po malých.

Andrea ČÁNOVÁ, redaktorka 
Asociace kempů potvrzuje, že kromě zdražování energií ovlivňuje letos jejich podnikání i nutné zvýšení mezd a nedostatek
sezónních pracovníků. Z Vrbna pod Pradědem Andrea Čánová Radiožurnál.

Jiří CHUM, moderátor 
Vliv Pink Floyd ještě před dvanáctou hodinou po dvanácté hodině hlavní zprávy Tomáš pancíř se mnou ve studiu autor
publicistické části. Co uslyšíme Tomáši vítej.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Dobrý den. Prvních 8 zahraničních lodí připlulo do ukrajinských přístavů pro zemědělské výrobky s odvoláním na velení
vojenského námořnictva napsal na svém webu list Ukrajinska. Pravda, jestli tzn. zásadní průlom, kolik obilí zůstává na Ukrajině
a co může přinést plánované jednání Ukrajiny Ruska Turecka OSN o vývozu ukrajinského obilí. O tom všem budu mluvit s
Karlem svobodou odborníkem na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nezaměstnanost v Česku
v červnu opět mírně poklesla. Čím to je, jaký to má, bude mít vliv na kolektivní vyjednávání třeba o výši platů. To rozebereme s
předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem a s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem
Rafajem. Mluvit budeme také o prvním snímku vesmírů nového teleskopu Jamese Webba, který v noci na dnešek zveřejnila se
naším hostem bude český vědec, který se podílel na konstrukci tohoto teleskopu Günter Kletečka.

mluvčí 
Poslouchejte po dvanácté hodině pozvánka Tomáše pancíře.

mluvčí 
Na slyšenou.

Silné ženy v těžkých dobách URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 12:40 , RU / den: 5 000 ,
AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Dnešní tipy patří výjimečným hrdinkám, zachyceným proti jejich vůli uprostřed válečných konfliktů a zásadních politických
událostí.

Podaří se jim nalézt naději a lásku tam, kde je jen strach a zoufalství? 
V knize Ivy Tajovské s názvem A lampa ještě hořela sledujeme očima Oldřišky a jejích příbuzných retrospektivně dějinné
události i lidské osudy od počátku 20. století až do roku 1972, včetně obou světových válek. 
A lampa ještě hořela 
Autorka: Iva Tajovská 
Počet stran: 232 
Vazba: brožovaná 
Formát: 120×195 mm 
ISBN: 978-80-88411-05-5 
Doporučená cena: 298 Kč 
Knihu A lampa ještě hořela vydalo nakladatelství Maraton 
Vypravěčka románu Ivy Tajovské Oldřiška nás provází obdobím od začátku 20. století až do léta roku 1972, kdy odstřel
slavného pardubického hotelu Veselka symbolicky završil její životní příběh. V důsledku neutěšených rodinných poměrů a své
platonické lásky prožila mládí i dospělost v osamění a uzavřenosti; o to větší byla její vnímavost k osudům druhých. Počátek
20. století byl nadějný; doba přála umění, vědě, technice a pokroku. Nejprve prostřednictvím vyprávění Oldřišky můžeme
sledovat příběh Jana Kašpara, který roku 1910 jako první Čech vzlétl strojem těžším než vzduch. Neméně zajímavé jsou osudy
mužů z Oldřiščiny širší rodiny, kteří o čtyři roky později museli narukovat do rakouské armády. Román dává nahlížet do jejich
odlišných přístupů k vlasti i rodině a pohnutek, které ovlivňovaly jejich rozhodování. Mnozí z těch, kteří zůstali věrni přísaze
císaři, nebyli o nic méně stateční než ti, kteří prokazovali své hrdinství v legiích v Rusku. O dvacet let později si nacistické
řádění vyhlédlo mezi blízkými a známými Oldřišky další oběti. Připomněly se jí tak časy nejistoty a čekání a nastalo období,
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které po zúčastněných vyžadovalo prokázat novou odvahu a obětavost. Nositelkami ženského pohledu na dějinné události a
mezilidské vztahy jsou vedle Oldřišky i její sestra a neteř, které by, řečeno erbenovským veršem, „život daly pro něho“. Jejich
láska je vystavována zkouškám, ukazuje se v různých podobách a odolává času. 
Ukázka z knihy 
Horký větřík si zlehka poletoval městem s rozpálenou kamenitou dlažbou, opřel se do Eliščiných šatů a rozvlnil je tak, že se
dotýkaly rozevláté dětské sukýnky. Nemohla se vynadívat, jak se sluneční paprsky proplétají světlými vlásky Zdeničky, která k
ní vzhlížela a krčila nosík. Když si všimla, že se na ni maminka dívá, a dokonce se i usmála, ukázala první zoubky a chytla se
mámy za ruku. 
Elišce se připomněl už téměř zapomenutý pocit štěstí. Šly pomalu, malou každou chvíli něco zaujalo a zastavilo. Beztak nikam
nepospíchaly, poštovní úřad v tu dobu stejně ještě nebyl otevřený. Z dálky zahlédla povědomého, belhajícího se muže, který
se k nim přibližoval. Pohoda se vytratila. Pozdravila se s Josefem, se kterým zpívala v divadle sóla v oratoriu Svatební košile.
Její pohled přitahovalo prázdné místo mezi dvěma berlemi a jednou nohou a nedařilo se jí ho odtrhnout. „Alespoň jsem doma,“
prohodil Josef, aby přerušil rozpačité ticho. Naučil se tou větou zmírnit překvapené nebo soucitné reakce těch, kteří
zaskočením nevěděli, co říct. (str. 143) 
Přečtěte si celou ukázku 
O autorce 
Iva Tajovská (*1959) debutovala v roce 2006 souborem novel Jepičí hvězdy . Podle novely Archiv natočila v roce 2009 Česká
televize stejnojmenný film. Následovalo sedm úspěšných románů a povídkových souborů, mezi nimi knihy Matky matek Jarmark
obnažených duší (2010) nebo Podlaha z trávy, strop z hvězd (2016). Ve volné trilogii Odpusť, že jsem se vrátil Hořící nebe
(2019) a Než se rozdělíme (2021) se autorka zaměřila na osudy několika rodin zmítaných tragickými či přelomovými událostmi
20. století. Iva Tajovská čerpá z toho, co je jí blízké. Osudy jejích postav jsou silné ve své syrovosti, za nenápadnou
každodenností jejich životů se skrývají skutečná lidská dramata. Autorka je podává s empatií, ale nikoliv nekriticky, a její prózy
jsou proto autentické a prosté zjednodušujících zkratek. 
Zdroj informací: Maraton 
O nakladatelství Maraton 
Nakladatelství Maraton vzniklo počátkem roku 2020. Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction
zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje česko-německým vztahům
a totalitním režimům 20. století. Neuzavírá se žádným žánrům, od beletrie přes paměti, biografie, deníky, literaturu faktu,
esejistiku až k odbornějším pracím. 
———————————————— 
Za svitu měsíce od Jennifer Antonové vypráví o lásce dvou lidí, které rozdělila druhá světová válka. Nina Argentová je
rozpolcená mezi touhou odejít do Ameriky se svým milým a povinností vůči matce i rodné Itálii, již ohrožuje nacistická okupace. 
Za svitu měsíce 
Autorka: Jennifer Antonová 
Přeložila: Jana Kordíková 
Počet stran: 336 
Vazba: vázaná 
Formát: 150×210 mm 
ISBN: 978-80-7565-083-2 
Doporučená cena: 398 Kč 
Knihu Za svitu měsíce vydalo nakladatelství Jota 
Nina Argentová nestojí o tradiční život italské venkovanky. Jako dcera tvrdohlavé porodní báby je odhodlaná si o vlastním
osudu rozhodovat sama. Pak však její bratr emigruje do Ameriky a ona matce slíbí, že ji nikdy neopustí. Když se do jejich
horského městečka nakrátko vrátí kamarád z dětství Pietro Pante, přeskočí mezi nimi jiskra. V téže době ovšem Mussolini v
zemi vyvolá politické napětí. Sotva se vztah obou mladých lidí prohloubí, musí se Pietro znovu vrátit do práce v amerických
uhelných dolech. Nina je rozpolcená mezi touhou odjet za ním a mezi odpovědností vůči Itálii i vlastní matce. V době, kdy
Mussoliniho fašisti uvrhnou celou zemi do chaosu a rodné městečko terorizují němečtí nacisti, stává se z každého dne boj o
přežití. Společná budoucnost s Pietrem začíná vypadat velmi nejistě, protože spolu ztratí kontakt, navíc Nininy sny o budoucím
životě ohrožuje i nacistická okupace a nepřítel, kterému se musí postavit úplně sama… 
Ukázka z knihy 
Listopad 1914 
Nebylo kam utéct, a tak Nina Argentová zírala na oltář a snažila se soustředit na mši. Obklopovala ji hřejivá vůně kadidla a kvůli
knězovu deklamování a svíčkám, jež svatyni osvětlovaly, jen těžko udržovala oči otevřené. Byla neděle a tak jako každou neděli
za celých deset let, co je na světě, poslušně seděla a k smrti ji nudil starobylý text katolické Bible svaté. 
Pod klenutým stropem kostela Chiesa della Nativita di Maria na ni shlížela soška madony. Plameny svíček ozařovaly modrý
závoj a něžný výraz Panny Marie, jedna strana jejího obličeje se v tom světle leskla a druhá naopak nořila do stínu. Nina se
otřásla a přitáhla si svetr kolem ramen. Když se prsty dotkla silné příze, cítila se jistěji. Svetr dostala před dvěma týdny od své
matky k narozeninám – narozeninám, které slavily společně. 
„Narodily jsme se na rozhraní dvou měsíců – jsme vášnivé a věrné. Dar za můj dar,“ prohlásila matka, když Nině dárek
předávala. Měl modrou barvu, aby se jí hodil k očím. (str. 13) 
Přečtěte si celou ukázku 
O autorce 
Jennifer Antonová žije střídavě v Londýně a u italského jezera Como. Je vášnivou zastánkyní ženských práv a rovnoprávnosti,
snaží se zachraňovat ženské příběhy z minulosti a začala s tím u svých italských příbuzných. V roce 2006 Jennifer po narození
dcery trpěla poporodní kardiomyopatií, kdy jí šlo o život. Krátce poté zemřela její italská babička a právě tento náročný rok v ní
posílil touhu zaznamenat příběhy jejích italských předkyň. Za svitu měsíce je její první román inspirovaný životy její italské
babičky a prababiček v období vzestupu fašismu a za druhé světové války. 
Zdroj informací: nakladatelství Jota 
O nakladatelství Jota 
Nakladatelství JOTA vzniklo před 30 lety a za tu dobu vydalo více než 1000 titulů v mnoha edičních řadách. Zpočátku vydávalo
knihy zaměřené regionálně, ale po třech letech podstatně rozšířilo spektrum titulů. Nakladatelství publikujeme tvorbu českých
autorů i překladovou literaturu. 
———————————————— 
Rozpůlený dům je působivou románovou kronikou Sudet první poloviny 20. století, k jejímuž sepsání Alici Horáčkovou
inspirovaly osudy její vlastní rozpůlené rodiny. 
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Rozpůlený dům 
Autorka: Alice Horáčková 
Počet stran: 576 
Vazba: vázaná 
Formát: 145×205 mm 
ISBN: 978-80-257-3812-2 
Doporučená cena: 498 Kč 
Knihu Rozpůlený dům vydalo nakladatelství Argo 
Román o svobodomyslných ženách a pytlácích, kšeftmanech s textilem a spiritistech se odehrává v sudetské vesnici první
poloviny 20. století. Češi a Němci tu žijí ve smíšených manželstvích, ale taky se handrkují o to, k jaké národnosti se kdo přihlásí
při sčítání lidu, kdo dřív vystaví novou školu a kdo komu zamordoval psa jménem Masaryk. Je to příběh o tajných láskách,
útěcích, křivdách, změnách jmen i příjmení a žabomyších válkách, které nakonec stály životy. Autorka splétá velký
„famílienromán“ z rodinných příběhů, vzpomínek i archivních záznamů, střídá mužské a ženské hlasy a fantazii s citacemi. K
románu ji inspirovala vlastní rozpůlená rodina: po roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala. Jeden z jejích
předků se dokonce stal arizátorem židovské fabriky a přítelem Reinharda Heydricha. Román Rozpůlený dům Alice Horáčkové
se čte jedním dechem jako napínavá kronika. V Krkonoších se mluvilo česky i německy, osudy rodin se zde potkávaly, prolínaly
a protínaly. A to vše je z této mimořádné knihy cítit. Název může evokovat něco rozbitého, ztraceného. Je tomu ale přesně
naopak. Díky této mimořádné knize srůstá rozbitá minulost dohromady a vzniká její plastický a celistvý obraz. Vydání knihy
podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. 
Ukázka z knihy 
Košík 
Zdence Honců se do života nechtělo. Zjevně se jí nechtělo vůbec nikam, protože se zapřela nohama a čekala. Její matka
nevěděla, že rodí, necítila žádné bolesti, a i kdyby je cítila, zásadní význam by jim nepřisuzovala. Slabé stahy mívala už od
pátého měsíce, no tak co, děj se vůle Boží, tady přežijou jen ti, co přežít můžou a ještě k tomu hodně chtějí. 
Teprve když matce praskla plodová voda, zavolali porodní bábu ze sousední vesnice a ta jí přikázala, ať zkouší měnit polohy.
Matka se snažila a polohy měnila, ani u toho příliš nekřičela. Ale děťátko stejně vyšlo zadkem napřed. Byl to maličký červený
uzlíček, slabá dvě kila a půl, míň, než novorozeňata mívala. Bylo to štěstí v neštěstí, kdyby Zdenka byla větší, nejspíš by obě
umřely. Takhle umřela jen Zdenčina matka. 
„Dej ji do košíku nad kamna a modli se,“ poručila bába tátovi Honců a vytratila se, ten večer měla ještě cestu k Hollmannovým
do Hample. Nebylo to daleko, ale bylo to do kopce a bába už nebyla nejmladší. (str. 13) 
Přečtěte si celou ukázku 
O autorce 
Alice Horáčková (*1980) se narodila v Praze  a vystudovala Fakultu  sociálních  věd  UK . Prodávala německé autory v
pražském knihkupectví, pro deník Mladá fronta Dnes psala literární rozhovory a recenze, v Akademii věd popularizovala
vědecké objevy a zásadní rok prožila v Berlíně. Její první kniha Vladimíra Čerepková (Argo, 2014), životopis beatnické
básnířky, byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera pro objev roku. V druhé knize 7x ve vedlejší
úloze (Argo, 2016) zpovídala Ivana M. Havla, Helenu Landovskou, Janu Navrátilovou a další sourozence výjimečných lidí.
Následovala románová zpověď Neotevřené dopisy (Argo, 2018), inspirovaná skutečným příběhem Aleny T., vdovy po známém
výtvarníkovi. 
Zdroj informací: nakladatelství Argo 
O nakladatelství Argo 
Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a vydalo více než dva tisíce titulů. Snaží se také získávat a podporovat talentované
autory a kvalitní překladatele. Díky tomu Argo za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i
jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu. 
Zapojte se do našich aukcí , v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny. 
Zaujaly vás tipy o silných hrdinkách? Napište nám svůj názor v komentářích. 
Doporučení: Share 
Související knihy 
Rozpůlený dům 
Horáčková, Alice 
Argo, 2022 
OBJEDNAT 
Za svitu měsíce 
Antonová, Jennifer 
Jota, 2022 
OBJEDNAT 
A lampa ještě hořela 
Tajovská, Iva 
Maraton, 2022 
OBJEDNAT 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 159 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Ruská agrese na Ukrajině má samozřejmě vážné globální dopady
RÁDIO , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.07.2022 13:40 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 202 740,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ruská agrese na Ukrajině má samozřejmě vážné globální dopady. A v neposlední řadě pocítila řada států závislých na dovozu
obilovin z obou válčících států. Přerušení ukrajinských dodávek se výrazně odráží na světovém trhu a je otázka, jestli jistý
přístup v tomto směru může přinést zpráva, která přišla dnes před polednem. Podle moskevského ministerstva zahraničí mají
být ve středu obnoveny rozhovory Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN o obnovení zmíněného exportu. Za situace, kdy do
ukrajinských přístavů po nucené pauze dorazilo opět několik zahraničních lodí, aby odpluli s nákladem ukrajinských
zemědělských produktů. Víc už rozebereme s Karlem Svobodou odborníkem na postsovětský prostor z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ten posun, o kterém jsem mluvil, umožnilo nedávné nucené stažení ruských vojsk ze strategicky položeného černomořského
Hadího ostrova znovu ovládli Ukrajinci a jejich námořní loďstvo doprovodilo do přístavu 8 zahraničních plavidel. Informovaly o
tom, informovala o tom ukrajinská média. Mohl být tohle být zásadní průlom, co se týká ukrajinského vývozu obilí?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Tak pokud půjde o odblokování Oděsy, protože tady se bavíme primárně a hlavně o Oděse, tak samozřejmě ano, na druhou
stranu zase ruské námořnictvo furt ještě, není úplně nulové a ten útok se může prostě a jednoduše stát tím, že jako Rusové
zaútočí a řeknou, že to byla vojenská loď nebo maskovala něco, já nevím, co všechno. Tyhlety obavy samozřejmě v Kyjevě
fungují.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Zatím ty zprávy byly o osmi lodích, v jakém rozsahu by bylo možné podle vás v dohledné době tu dopravu obilí obnovit?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Já se přiznám, že to se mi strašně špatně určuje. Ono Ukrajinci zároveň s tím odblokováním přístavu, což je jako
nejpodstatnější věc, tak pracují i na jiných cestách tak, aby i přesto, že vlastně Oděsa, že jim zůstala prakticky jenom Oděsa,
tak, aby byli schopni vyvážet odjinud ještě dále. Nedá se příliš srovnávat s tím, co bylo před rokem, protože Rusové velkou
určitou část obilí vyvážejí prostě pod svojí vlajkou. To, co sebrali v Žytomirské oblasti, tak to prostě vyvážejí sami, vyvážejí to
třeba do Sýrie, takže oni to obilí prostě kradou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Už jsme mluvil o tom, že zítra by mělo pokračovat jednání mezi Ruskem, Ukrajinou, Tureckem a OSN o vývozu obilí. Před chvílí
vydala ČTK zprávu, že zástupci Ukrajiny a OSN se zřejmě připojí k těmto konzultacím. Uvedla to s odvoláním na ruské
ministerstvo zahraničí, jeho informace zprostředkovala agentura Interfax. Může podle vás tohle to jednání vést k dalšímu zlomu
a k dalšímu průlomu?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
To samozřejmě může. Ono ten zájem je prostě na tom Rusové chtějí vyvážet. Turci mají zájem na tom, aby vlastně
zprostředkovávali oběma stranám, což je ostatně i ten důvod, ten případ lodi, která vezla to obilí ukradené z toho ruského
okupačního pásma a Turci ji chvíli zadrželi a pak ji propustili. Tam bych tipoval, že bude nějaká a dohoda na téma "vy budete
propouštět naše lodě a my nebudeme příliš řešit to, že Ukrajinci si občas něco vyvezou taky". Takže samozřejmě, že to průlom
může znamenat a Turecko je v tomhletom naprosto zásadní zemí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Kolik obilí zůstává na jihu Ukrajiny?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Ukrajinská strana mluvila, já jsem kontroloval nějaká čísla asi o 20 milionech tunách. Obilí on ten vývoz samozřejmě výrazně
poklesl od začátku války. Teď se určitým způsobem navyšuje, ale nejsem schopen úplně přesně říct, kolik ale ta červnová čísla
byla 20 000 000 tun, ta která uváděli Ukrajinci.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Jak vážné dopady to má ve světě, a v které oblasti světa jsou nejvážnější?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Takhle, příliš velké dopady to nemá pro Evropu, ale větší dopady to má samozřejmě pro Afriku, Blízký východ a Asii obecně,
protože to byla místa, kam ty obiloviny směřovaly, já mluvím o pšenice, ale samozřejmě to byla třeba kukuřice nebo a
slunečnice, to prostě jako jsou oblasti, které jsou postižené daleko víc a kde hrozí to, že vzniknou hladomory, které se následně
můžou přelít do jakési migrační vlny.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Říká odborník na postsovětský prostor z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karel Svoboda. Díky, že jste byl naším hostem, na slyšenou.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Děkuji, na slyšenou.
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Studio ČT24, dobré odpoledne u stručných zpráv. Eurokomisař pro spravedlnost Didier Ander apeloval na země Evropské
unie, aby otevřeli svá vyšetřování zločinů na Ukrajině spáchané v souvislosti s ruskou agresí. Právě dopady války byly hlavním
tématem setkání ministrů spravedlnosti sedmadvacítky v Praze. Podle Pavla Blažka eurokomisaře vyšetření zločinů na Ukrajině
využije unie stávající soudy vytvořit speciální tribunál nebude bez dalších velmocí možné.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/ 
Společně jsme tak je zhodnotili dost učiněné kroky a také konzultovali další možností společný postup vyšetřování závažných
trestných činů, ke kterým na Ukrajině dochází k pátku.

mluvčí 
Požádal jsem všechny členské státy, aby se zúčastnili. Jakmile to bude možné, aby otevřeli národní vyšetřování kvůli
univerzální jurisdikci je třeba, abychom to zvládali řádně, je to gigantický úkol.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Policie odložila případ neuskutečněné cesty bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. Exministr podle policie totiž od
jednání, které by mohlo skončit trestným činem z vlastní vůle, upustil vyšetřovatelé prověřovali informace serveru seznam
zprávy, podle kterých chtěl Hamáček vyměnit informace o výbuších ve Vrběticích. Za vakcínu proti koronaviru Sputnik své a
uspořádání americko ruského summitu v Praze. Bývalý ministr tvrzení serveru popírá.

mluvčí 
Pokud připravovanou nějaké jednání, tréma trestněprávní dopady. V případě, že rozhodce jednání osoba dobrovolně musí
ještě zvlášť závažný zločin, jinak doprava trestání. V takovém případě, pokud nenastal škodlivý následek, tak zaniká
připravované jednání.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Provozovatelé zásobníků plynu by je měly naplnit do 1. listopadu na 90 % požaduje to ministerstvo průmyslu a obchodu návrhu
vyhlášky o stavu nouze v plynárenství. Zásobníky pojmou zhruba třetinu roční spotřeby v Česku. Aktuálně jsou využity ze 70 %
pokud by obchodníci nařízení nerespektovali, může jim stát část rezervované kapacity odebrat. Týká se to třeba ruského s. p.
Gazprom, který si pronajal jeden z tuzemských zásobníků, ale neplní ho.

Dánský výrobce stavebnic Lego se rozhodl přerušit své obchodní aktivity v Rusku. Reaguje tak na zemí rozpoutalo válku na
Ukrajině. Firma uvedla, že ukončí spolupráci se společností invenci freestyle Group, která v Rusku vlastní a provozuje 81
prodejen značky Lego. Už v březnu přitom firma dodávky do země pozastavila. Tamní prodejny výrobků Lego provozované
firmou RG však mohli zůstat otevřené a pokračovat v prodeji zásob.

Spojené státy oznámily, že při leteckém útoku v Sýrii zabily jednoho z nejvýše postavených členů samozvaného Islámského
státu. Podle Pentagonu nedošlo k civilním ztrátám. Maher ale a dále byl zodpovědný za rozvoj teroristické organizace mimo
území Iráku Sýrie. Letos v lednu se také odpálil lídr islamistů Al Gora mší při úderu amerických speciálních sil v jeho sídle na
severozápadě země.

Ve výboru americké Sněmovny reprezentantů bude pokračovat slyšení v případě loňských nepokojů v kapitolu. Podle médií
bude vypovídat bývalý člen extremistické organizaci aut příprav a předstoupit před výbor. Před výbor chce taky bývalý poradce
Donalda Trumpa Steve Bannon. Tento dosud odmítal, řekneme si víc ve studiu ČT 24. Amerikanista katedry severoamerických
amerických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jiří Pondělíček. Dobrý den. Vítám v našem vysílání lidem. Jak
blízko, nebo jak daleko je příslušný výbor Sněmovny reprezentantů od konstatování, že za útok na Kapitol loni v lednu Trump
může nebo nemůže?

mluvčí 
Já se domnívám, že už toho vlastně, co tady zaznělo, tak na prezidenta bývalého prezidenta vrhá extrémně špatné světlo. Ty
informace, které vlastně při těch slyšení výboru zazněly, tak potvrzují, že věděl o tom, že v davu lidí jsou lidé, kteří soudruhy níž
vlastně přímo vyzýval k tomu, aby jim byl umožněn vstup. Zaznělo tam, že mnoha zdrojů musel vědět, že volby skutečně
prohrál, že tedy povídání o tom, že ty volby byly podvodné, je prostě lež, takže už to samo o sobě je jsou dostatečně závažné
informace. Otázka je, jestli to povede k nějaké trestněprávní odpovědnosti a tam bude potřeba počkat, tedy na vyšetřování
vedené ministerstvo spravedlnosti, které probíhá vlastně paralelně.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Co tedy tento výbor ještě bude dělat, když už je de facto tedy jasno, jak říkáte, myslím v té politické stránce odpovědnosti
pochopitelně tu trestněprávní, to jste zmiňoval?

mluvčí 
No, ono není úplně jasná. Řekl, že vrhá extrémně špatné. Je to samozřejmě ty důkazy potřeba nějakým způsobem zdvojovat
dublovat, aby to bylo potvrzené více zdrojů, například ta už odpověď, jestli březnové, tak vlastně byla údajně alespoň podle
amerických médií zpochybněná těmi agenty, kteří měli být přítomni nebo celá, ale ta část o tom, že se Donald Trump pokusil
přes řízení té prezidentské limuzíny nebo toho prezidentského vozu. Nicméně musíme počkat, jestli skutečně oba agenti budou
takto vypovídat přísahou, protože třeba uvědomit, že jestli Ančincová vypovídala přísahu tzn. riskuje trestněprávní postih v
okamžiku, kdyby se ukázalo, že lhala. Takže zpochybnění médií není dostatečné, ale samozřejmě výbor se bude snažit, aby
tam bylo, pokud možno, co nejméně zkušená by to ten závěr toho výboru byl, pokud možno nezpochybnitelný, i proto si myslím,
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že stojí jako výpověď Steva Bannona nebo bude stát pojistí jméno, tak tedy vlastně představitelé organizace WHO tím prostě.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Z té Bannon, když zmiňujete, tedy už chce vypovídat, předpokládám, že k tomu donutil soud, ke kterému kvůli odmítání
výpovědi by měl příští týden jít, ať už tak nebo tak vypovídat chce. Dá se čekat, že řekne něco podstatného, případně co
podstatného od něj může veřejnost slyšet?

mluvčí 
Ten patřil do toho úzkého okruhu podporovatelů prezidenta Trumpa, aby samozřejmě těch volbách v roce nebo těch nového
2016 hrál daleko větší rohy v roce 2020 už tomu tak nebylo, přesto informace určitě bude otázka, co on sám bude ochoten
sdělit, protože už jste říkal nejdřív tu výpověď odmítal. Velice pravděpodobně teďka vypovídá chce vypovídat právě proto, aby
jaksi nemohl být odsouzen za pohrdání kongresem, což vlastně to obvinění, kterému teďka před soudem hrozí, takže je otázka
je moc bude vlastně svědek, který skutečně budeme spolupracovat, anebo do jaké míry jde z jeho strany jenom o to zachránit
už, takže to bude záležet na tom, jak dobře. Výbor to je ten výslech nepovede.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pokud se nemýlím, tak v tom výboru mají jasnou převahu demokrati kvůli nezájmu řady republikánů, jak hodně tento fakt bude
zpochybňovat případné konstatování odpovědnosti Donalda Trumpa za ty nepokoje z loňského roku.

mluvčí 
Republikáni se o tom určitě pokusí, ale je pravda, že co se týče jaksi role, kterou ti 2 republikáni, tedy Liz Cheneyová nám říct
vlastně dostali v rámci toho výboru, tak ta role velice prominentní. Oni oni vystupovali velice často. Jsou tam hodně vidět podle
průzkumů, které jsem viděl, tak velká část Američanů i včetně tedy podstatné části republikánů tomu výboru věří a bude tedy
těžké to zpochybnit, ale samozřejmě těch nějakých 30 40 možná 50 % republikánů, kteří jsou oddaní stoupenci Donalda
Trumpa, tak tím samozřejmě věřit budova. Ti nadále budou tedy tvrdit, ale tam je potřeba říct, že si myslím, že i kdyby v tom
výboru bylo stejný počet republikánů, tak pro pro ně by to příliš neměnilo.

mluvčí 
Američani ještě sledují jednání tohoto výboru a co případně řeší Trumpa samotného nebo útok na jeden ze symbolu
demokracie tzn. útok na parlament?

mluvčí 
Který na slyšení toho výboru byl přesný, tedy ta veřejná slyšení, tak bylo velice velice bedlivě sledována táty. Ratingy byly
velice vysoké, takže vidět, že Američany to zajímá podle průzkumů, které jsem viděl, tak mnozí věří ne nutně třeba tomu, že
prezident by měl nést nějakou trestněprávní odpovědnost, ale minimálně tomu, že skutečně za ten útok na Kapitol tu politickou
odpovědnost nese, že to byl on, kdo o mnoho vyprovokoval a že to byl vlastně útok plánovaný, že nešlo o nějaký spontánní
výbuch násilí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Mění to něco na tom, kdo Trumpa podporuje, kdo Trumpa odmítá měnit něco na tom na možné kandidatuře a případném
opětovném úspěchu Donalda Trumpa v prezidentských volbách, které nebudou letos tedy ale budou jednou?

mluvčí 
Já jsem oni vám, že určitě bych je ta změna je poměrně pomalá dlouhotrvajícího. Koneckonců už to samo odchodu z funkce,
tak podle některých službu to vypadalo, že sice jeho konkrétní politiky ne u republikánů oblíbené byly, ale že zrovna on už není
úplně tím největším favoritem. Ten úspěch nebo úspěchy neúspěchy vidím podpořených kandidátů v primárkách jsou dosti z
nich, ale nebo vyrovnané, takže se rozhodně nedá říct, že by měl stranu pevně pod kontrolou. A teď to vypadá podle těch
posledních průzkumů, co jsem viděl, tak to vypadá, že ho největším vyzyvatelem bude rande Santy. Ono se uvažuje o tom nebo
probíhaly spekulace o tom, že právě jeho by si tam mohl zvolit jako viceprezidenta. On mluvilo o tom, že práva, aby tedy on
obrat pozornost Američanů obrátil o tom, že by mohl už teď nezvykle brzo ohlásil svoji kandidaturu, ale já si myslím, že od Santy
momentálně natolik těžkou vahou a že bude pravděpodobně, pokud to bude vypadat takhle za rok, tak se spíš pokusí ucházet
o ten úřad nejvyšší.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Určitě zajímavé sněmovnu reprezentantů sledovat za komentáře. Teď děkuji amerikanistka Jiřímu Pondělíčková. Na shledanou.
Pěkné odpoledne.

mluvčí 
I za pozvání na stranu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ombudsman kritizuje postup úřadu v případu zbourání historické vily v brněnské ulici Hlinky. Nový majitel dům strhl letos během
Velikonoc statik. Demolici nařídil poté, co do torza bez střechy několik měsíců pršelo. Ministerstvo kultury se přitom
neorenesanční stavbu snažilo zachránit a prohlásit za památku.

mluvčí 
Milena Blatná na historických fotografiích takto vzpomínala na 60 let prožitých ve vile na adrese Hlinky 40.

mluvčí 
Tam poznám bydlelo krát ne procházeli chodbou zahrady.

mluvčí 
Zahrada je v podstatě jediné, co zbyli bylo. Nový majitel nechal dům strhnout. Podle posudku statika nutnost podle ministerstva
kultury nezákonný zásah.
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mluvčí 
Došlo to se velmi často stává rozporu mezi stanoviskem památkového úřadu, který vyslovil velkou ochranu a Stavebního
úřadu, který doporučil, víte stravu. Muži.

mluvčí 
Stavební úřad vycházel z posudku statika, který demolici rozhodl například na základě trhlin ve stěnách nebo shnilých trámů.

mluvčí 
Bylo zjištěno, že hrozí zřícení objektu směrem do ulice a byla nařízena bez odkladného intervence, která byla ztížená právě
špatnými statickými poměry objektu. Statik v podstatě vyloučil bezpečný pohyb osob na stavbě.

mluvčí 
Jenže takové rozhodnutí by podle ministerstva v průběhu řízení o ochraně padnout nemělo.

mluvčí 
Vlastník povinen od doručení vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení věci za kulturní památku až do rozhodnutí ministerstva
kultury chránit svůj věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením.

mluvčí 
Vilu na původní místo už ani zásah ombudsmana nevrátí. Nikoho nebude ani trestat.

mluvčí 
Postih silně neplyne. Je to bohužel, ale to, co není výjimečné, to se stává velice často.

mluvčí 
Případ chce proto ombudsman použít jako poučení do budoucna. Až bude připomínkovat nový zákon o památkové péči. Na
prázdném místě nedaleko brněnského výstaviště nemůže v budoucnu vyrůst cokoliv, například výška nové stavby by neměla
přesáhnout ty okolo.

mluvčí 
Co se týká funkce stavby, tak by měla převládat funkce obchodu služeb občanské vybavenosti.

mluvčí 
Co přesně plánují postavit majitelé na dotaz České televize prozatím říct odmítli. Dominika Řebíková, Česká televize.

mluvčí 
Jednotná evropská měna sestoupila na paritu vůči americkému dolaru. Poprvé od roku 2002 se tak jedno euro prodávalo za 1
USD. Měna se do této situace dostala kvůli obavám z negativních dopadů energetické krize na evropskou ekonomiku.
Americká centrální banka zároveň nadále výrazně zpřísňuje měnovou politiku ve snaze omezit inflaci.

mluvčí 
To dění se týká primárně a eura dolarů. Nicméně platí, že když oslabuje euro proti dolaru, tak se nějakým způsobem šíří averzi
kritiků a koruna má tendenci oslabovat proti euru. Takže by této teoreticky mělo vytvořit na oslabování koruny. Nicméně víme,
že Česká národní banka v tuto chvíli provádí devizové intervence a ty ty a tlaky na pokles oslabení koruny trošku mrzí.

mluvčí 
A tématu teď podrobněji s Jiřím Holečkem analytikem společnosti z tebe. Dobrý den. Hezký den. Tak, pane Teličko, je to poprvé
od roku 2002, kdy euro dolar, jsou si v podstatě rovni, tak skutečně tak velká nedůvěra trhů v to, že se obnoví například
dodávky plynu z Ruska. Nebo čím je to způsobeno, že je opravdu je ta nedůvěra tak velká.

mluvčí 
Tak není to úplně v zásadě jenom jenom tou nedůvěrou v podstatě to, co zatím stojí tím primárním fundamentem a také nastaví
měnových politik centrálních bank. Zatímco americký FED už si na sklonku minulého roku uvědomil, že ta situace inflaci je je
vážná na jaře začal ty sazby zvedat tak Evropská centrální banka dosud v podstatě neudělala takřka nic. Možná nějaké to
zrušení krizových programů. Takže máme tady nastavit jiné nastavení měnových politik, a to nám dává dlouhodobý trend, no a
potom, když se k tomu přidají další faktory, jako je nedůvěra investorů. Půl teď aktuálně problémy s energiemi v Evropě. No tak
vidíme ten úprk z Evropy do Spojených států a dolaru.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Tak my se dostaneme podrobněji k měnovým politikám. Tak pojďme ještě, prosím říci, co to konkrétně znamená, pokud jsou si
tyto 2 měny v podstatě rovny, tak co to přináší do Evropy.

mluvčí 
V podstatě za jedno euro kupujeme 1 USD. Ono jako samotná ta hladina neznamená toho příliš to, co je důležité, je ten celkový
trend, který tady je a viděli jsme v posledních měsících, že euro mělo tendenci docela výrazně oslabovat americkému dolaru.
Není to jenom tedy záležitost samotného eura také další měny oslabují, ale u toho eura s tím, co se teď v posledních týdnech
děje v souvislosti s těmi energiemi. Je ten trend nejvýraznější.

mluvčí 
Tak předpokládám, že to tedy ale minimálně prodraží to, co se nakupuje v dolarech.

mluvčí 
Přesně tak. Já jsem viděl nějaké statistiky dneska, že 40 % importu do do Evropské unie, tak se platí v amerických dolarech.
Jedná se samozřejmě i o i o celou tu celý ten pac energií, takže samozřejmě to nám to.
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mluvčí 
Ale není dobrou zprávu na jeho pro Českou republiku, ale celou Evropskou unii, protože pokud budeme nakupovat dráže ropu
atd. tak, co asi musíme připravit na zdražování.

mluvčí 
Určitě ne máte pravdu, protože přestože sám ceny cena ropy klesá. Aktuálně už jsme někde v blízkosti stodolarové úrovně, tak
to, že nám oslabuje jednotná evropská měna, oslabuje nám česká koruna, tak nám prodražuje v podstatě ty nákupy Amis a my
v Evropě v Česku z toho cenu, co pozitivního poklesu toho pozitivního cenového vývoje, tak mnoho nemáme.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Já jsem zmínila například tedy pohonné hmoty, u kterých by se mohlo od odrazit právě to, co se momentálně děje ohledně
změn, ale co dále, protože předpokládám, že například i další dovozové zboží. Nevím třeba z Číny z asijských trhů, tak tam by
se to mohlo projevit.

mluvčí 
Přesně tam v podstatě jedná se o veškeré to zboží ze světa. Je to nějakých 40 % do Evropské unie. Myslím si, že hodně
podobná. Čísla budou platit také pro Českou republiku, takže tam venku určitě hrát roli a pokud se podíváme na tu situaci od
začátku roku euro nám ztrácí dolaru nějakých 13 % ta koruna vykazuje podobné ztráty.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Jak moc může pak zkomplikovat například i fungování českých firem, protože i ty jsou závislé na některých dodávkách z
asijských trhů a už, tak samozřejmě jich nedostatek. Teď to ještě vypadá, že možná i kurzové ztráty by mohly být velké.

mluvčí 
Určitě to, co to, co se dováží za dolary, tak to bude muset nějakým způsobem zdražit a šel trošku více zkomplikovat ten aktuální
boj s inflací.

mluvčí 
Co přijde dál, když hovoříme o tom, že to je poprvé dnes od roku 2002 bude to něco, na co si musíme zvyknout?

mluvčí 
No, ten trend započatý zatím se nezdá, že by existovaly nějaké výrazné brzdy, které by to měli zastavit nebo obrátit. Spíše je
vidět, že ta měnová politika ve Spojených státech se se utahuje v Evropě naopak zatím nejsou nějaké výrazné kroky k tomu,
aby se tam nová politika utáhla. A co si budeme povídat vlastně Evropská centrální banka ani nemá tolik prostorech americký
FED, aby mohla politiků tu svoji novou nějak výrazně utahovat.

mluvčí 
Jak se dál bude vyvíjet kurz eura a dolarů na to jsme se ptali i dalších analytiků?

mluvčí 
Ten základní scénáře, že už by euro příliš oslabovat nemělo. Nicméně, pokud by došlo k tomu, je zkrátka by od dodávky plynu
byly dlouhodobě a odstaveny nebo by se příliš vyšly rozdíly v počtu spisových výnosech a zase začala skloňovat hrozba
rozpadu eurozóny, tak pak bych si dovedl představit, že a euro může oslabovat i nadále.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Jaké tedy má možnosti Evropská centrální banka bránit se právě tomu, co se momentálně na trzích děje, může změnit svou
strategii svou politiku připomenu, že zasedání ECB také bude v následujících týdnech, tak můžeme čekat nějakou změnu nebo
zkrátka to bude odpovídat tomu, co předpovídají analytici.

mluvčí 
A moc zasedání proběhne v příštím týdnu. Teďka se nejvíc spekuluje o tom, jestli se teda to zvýší ty sazby 25 bazických bodů
nebo 50. Podle mě ale tahle ta diskuze trošku mít ten fakt, že jo, je to v podstatě jednotu. To není něco, co by, co by
rozhodovalo. To, co je skutečně důležité. Je to, že Evropská centrální banka už dávno měla zasáhnout, pokud by ten svůj boj s
inflací myslel vážně. Samozřejmě chápu ty důvody, proč to tak nedělá. Nedělá to z toho důvodu, aby ulevila těm tomu jižnímu
křídlu eurozóny, které z které je vysoce zadlužené. A naopak se mu hodí, pokud jsou peníze levné, pokud by se peníze
zdražily, neškolí nějak výrazně nebo nebo rychle, měli by země jako Itálie nebo Španělsko, brzy problém splácet své dluhy.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Takže neočekáváte změnu ve strategii evropské centrální? No.

mluvčí 
Čekám, že začne utahovat, ale toho utahování pomalé bude v následujících měsících velmi pravděpodobně, pokud inflace
poroste v podstatě nic zásadního neřeší, protože příliš příliš, ale příliš zanedbatelné.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Přesuňme se do České republiky, jak moc všechno, co se děje momentálně ohledně kurzu eura a amerického dolaru může
ztížit boj centrální banky v tom, jak chrání korunu, aby neoslaboval vůči euru.

mluvčí 
Může to ztíží a může to ztížit hodně, protože česká koruna je ve vleku eura dlouhodobě není to žádnou novinkou a ani ten
vysoký úrokový diferenciál mezi mezi Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou, tak nezajišťuje korun koruně sílu.
Tu naopak zajišťuju devizové intervence v posledních týdnů. Můžu říci měsíců, nicméně to taková berlička, která nemusí v
nemusí trvat úplně dlouho, nemusí mít ten kýžený dopad.

mluvčí 
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Připomenu tedy aktuální kurz, ten je dnes 24 Kč 50 haléřů za euro. Kolik to tak může stát českou národní banku takto chránit
korunu?

mluvčí 
Tak statistiky poslední, které, které popisoval nějaké devizové operace, tak tak nám řekli, že v jenom za květen, tak to stálo
nebo nějakých třeba půl miliardy EUR. Čili pokud se podíváme na celkové devizové rezervy ve výši dělat přibližně 160 miliard,
tak tam ten prostor pořád na tu ochranu ještě je, ale zároveň je třeba říct, že pokud by se situace nějakým způsobem výrazně
zhoršila, například by zbyl zastaveny dodávky plynu do Evropy nebo Oudéovi přišla recese. Ta doba skutečně výrazná, tak to
nemusí stát třeba půl miliardy měsíčně, ale 10 miliard měsíčně. Ta ochrana koruny a potom už by ten ten polštář, tedy máme
tady v těch devizových rezervách, mohl být trošku se trochu snížil omylem samy tak velký, jak se, jak se dneska může zdát.

mluvčí 
Přestat s intervencemi je to vůbec varianta v současné situaci.

mluvčí 
Tak většina centrálních bank intervenuje, čili je to takové určité české specifikum, takový trošku návrat. Návrat těch intervencí z
roku z let 2 13 2 17. Pokud se podíváme na ty na ty nám blízké centrální banky jako jako polská nebo Maďarska, tak tam
intervence a neprobíhají, ale na druhou stranu například Maďarsko dneska zvýšila sazbu 200 bazických bodů na 975 % a to
trošku staví do stínu. To, co nebyl udělala v tom posledním roce.

mluvčí 
Nám vy sám stále zmiňoval, že v podstatě v tomto ohledu to je důvod, proč v současnosti máme jedno euro za 1 USD. Americký
FED je mnohem více troufalejší, řekněme, navyšování úrokových sazeb, ale byla Česká národní banka, tak, jak je možné, že to
nefunguje stejným způsobem.

mluvčí 
To je pravda, ale přece jenom srovnávat dolar a českou korunu, tak to je hodno hodně odvážné dolar je bezpečným přístavem.
A dolar je rezervní měnou původ nejpoužívanější na světě a tradičně, pokud se na trzích něco děje, je určitá nejistota, tak
investoři mají tendenci na trávě opouštět změny Emerging Market, mezi které patří i česká koruna a dávat svou likviditu
amerického dolaru.

mluvčí 
Co přijde dál ze strany České národní banky?

mluvčí 
No, máme samozřejmě nějaké novou novou radu. Máme tady na začátku srpna zasedání. Je to hodně ve hvězdách, protože na
jednu stranu jsme slyšeli pana guvernéra, že by, že příznivcem toho, aby zůstali, zůstali se sazby stabilní, ale na druhou stranu
víme, že ta cesta situace se ještě zhoršuje. Zvyšuje se nám inflace vidíme, jak reagujou další centrální banky v regionu, takže
já cítím, že ten tlak na růst sazeb tady je. Uvidíme, co další členové bankovní rady, ale já si myslím, že to neustojí na tom, aby,
aby ty sazby zůstat stabilní. Myslím si, že budou muset růst.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka 
Ano, uvidíme, už zítra hlavně to, jakým způsobem se zdražovalo v České republice v červnu a možná to bude určující pro další
politiku centrálních bankéřů Jiří Tyleček analytik společnosti sebe. Díky moc.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Další zprávy ve studiu ČT24. Právě tak pokračujeme v 17 hodin dobré odpoledne. K vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině
využije Evropská unie. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka stávající soudy řekl to pojednání se svými protějšky ze zemí
sedmadvacítky. Vytvořit speciální tribunál nepůjde bez souhlasu dalších velmocí. O tématech, která souvisí s ruskou agresí na
Ukrajině, diskutovali ministři na neformálním setkání v Praze nejdéle.

Zástupci Ukrajiny a OSN se zřejmě připojí k zítřejšímu Rusko tureckému jednání o vývozu ukrajinského obilí. Informuje o tom
agentura Interfax. Miliony tun obilí nemohou kvůli ruské blokádě černomořských trasu opustit Ukrajinu. Nejistota dodávek
přispívá k růstu cen potravin na světových trzích. Hrozí také prohloubení potravinové krize v afrických zemích.

Zhruba tisícovka demonstrantů zablokovala most v centru Budapešti. Sešli se na něm v den, kdy parlament probírá návrh na
vyšší zdanění stovek tisíc malých firem a drobných podnikatelů. Ten prosazuje vláda premiéra Viktora Orbána naopak.
Demonstranti ho považují za další zátěž, která navíc přichází v nejisté době po protestech parlamentu se na mostě pokusili
zablokovat osobní i veřejnou dopravu.

Charitativní organizace na pomoc lidem v nouzi vyzývají vládu, aby převedla peníze zpět do evropského sociálního fondu z
nich. Část sumy přesměroval minulý kabinet Andreje Babiše. Podle zástupců organizací ale bez dalšího financování hrozí
omezení služeb pro seniory.
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Jan Ludvík: Tohle jsme už dlouho nezažili! Aby v průběhu summitu někdo odjel jako teď Rusko URL
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Ruský ministr zahraničí Lavrov minulý týden předčasně opustil setkání ministrů zahraničí skupiny G20. Část členů odsoudila
ruskou invazi na Ukrajinu a vyzvala k okamžitému ukončení války. V jaké fázi se rusko-ukrajinský konflikt nachází? Co rozhodne
o dalším průběhu? A má Rusko vůbec zájem o dialog? Analytik Jan Ludvík v audiozáznamu ještě přiblíží, do jaké míry Rusko
zasáhly dosavadní sankce Západu, a zamyslí se nad otázkou, zda by bylo méně válek, kdyby světu vládly ženy.

„Summit G20 proběhl v atmosféře, kterou už jsme dlouho nezažili. Bylo ale jasné, že kvůli válce na Ukrajině bude setkání
výjimečné,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... Jan Ludvík, analytik z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

„Samozřejmě není běžné, aby kdokoli v průběhu summitu odjížděl. Stejně tak ale není běžné, aby některý stát napadl jiný
členský stát.“ Průběh summitu pak odpovídal tomu, jak jednotliví členové G20 situaci vidí.

„Státy globálního západu, členové G7 se odmítli s ruským ministrem zahraničí Lavrovem bavit. Kritizovali zcela pochopitelně
ruskou invazi na Ukrajinu. Státy globálního jihu jsou opatrnější. Ruskou invazi na Ukrajinu neschvalují. Není to ale pro ně důvod
přerušit s Ruskem styky. Na druhé straně i Lavrov dostal příležitost říct, co chtěl.“

Zájem o dialog?

Je ale vůbec Rusko ochotné vést dialog? „Rusko se primárně soustředí na velké státy globálního jihu, jako je Čína a Indie. Ty
jsou ochotné s ním obchodovat a pomoci řešit sankce. Vladimir Putin ale několikrát telefonoval i s francouzským prezidentem
Emmanuelem Macronem. Přesto má Rusko největší zájem o jednání s USA.“

Podle Ludvíka jde o tradiční ruskou strategii. Rusko chce být vnímáno jako supervelmoc, která se baví s tím největším hráčem
na globálním poli. „Neopovrhne ale ani jinými velkými státy, jako je Francie, Německo nebo Británie, kdyby se s ním chtěly
bavit. Některé chtějí, jiné ne.“

Nechat komunikační kanály s Ruskem otevřené je ale podle odborníka na bezpečnost nesmírně důležité. „Téměř každá válka v
historii skončila politickým jednáním. Často za účasti zprostředkovatelů, kteří pomáhali najít kompromis.“

„Myslet si, že současnou válku ukončí jenom vítězství Ukrajiny, není namístě. I kdyby Ukrajina dokázala vytlačit Rusko z
okupovaných území, stejně bude muset s Ruskem uzavřít mír. Proto je dobré mít komunikační kanály připravené.“

Potupa je horší než referendum

Problematické zřejmě bude vyjednávání o anektovaném Krymu. Rusko ho chápe jako součást svého vlastního území. „Anexe
Krymu není libůstka Vladimira Putina. Je to něco, co podporuje naprostá většina Rusů, ale i naprostá většina obyvatel Krymu.
Podle mezinárodního práva však byla anexe Krymu nelegální a Krym by měl být ukrajinský.“

Problém by mohlo vyřešit referendum. „Obě strany k referendu zřejmě po mnoha tisících mrtvých dospějí. V tuhle chvíli ale asi
Ukrajinci tuší, že by referendum na Krymu nedopadlo pro Ukrajinu dobře. Proto tohle řešení zatím odmítají.“

„Každé jiné řešení ale bude s největší pravděpodobností pro jednu či druhou stranu potupné. A byť se tyto nemateriální věci
zdají nedůležité, potupu si státy vždycky pamatují. A vždycky to vedlo k válkám,“ uzavírá Jan Ludvík.
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Ministryně Černochová se navýšení výdajů pro armádu nebrání. Záležet bude i na bezpečnosti v Evropě 

PRAHA Válka na Ukrajině a rostoucí napětí mezi Západem a Ruskem vedou k úvahám o posilování armád i jejich dozbrojování.
Oslovení experti se proto shodují, že na obranu České republiky do budoucna nemusejí stačit výdaje ve výši dvou procent
HDP, k nimž nás zavazuje členství v NATO. 
„Pokud se mezinárodní situace bude i nadále zhoršovat, je velmi pravděpodobné, že požadavky zvýšit obranné výdaje nad dvě
procenta HDP přijdou. Ovšem v současné ekonomické situaci spíše očekávám, že se zatím dostaneme jen na ta dvě procenta,“
řekl LN bývalý náčelník generálního štábu armády Jiří Šedivý. 
České vojsko v nejbližších letech čekají významné akvizice nových bojových vozidel pěchoty, tanků a nadzvukových stíhaček
společně s desítkami dalších menších projektů. To vše bude pro rozpočet velice nákladné. 
Podobně o překročení dvou procent HDP na obranu hovoří v rozhovoru pro LN výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd
v  Praze  Vojtěch Bahenský. „Pokud skutečně bereme vážně, že Rusko je hrozba a na Ukrajině se bojuje i za nás, tak tohle je
krok, ke kterému se musíme odhodlat,“ říká. 
Odborníci ovšem připomínají, že politicky prosadit podstatné zvýšení obranného rozpočtu nemusí být jednoduché. Ministryně
obrany Jana Černochová (ODS) se však postupnému zvýšení výdajů nebrání. 
„V programovém prohlášení vlády jsme se zavázali dosáhnout dvou procent HDP na obranu do roku 2025. Od vypuknutí války
na Ukrajině však usilujeme, abychom této úrovně dosáhli dříve. A osobně nejsem vůbec proti, aby byla do budoucna více než
dvě procenta,“ sdělila LN ministryně. 
A dodala, že stabilizovat armádní nákupy a zvýšit objem dostupných prostředků by měl připravovaný obranný fond. Hodně
bude záležet na schopnostech obranného průmyslu dodávat vojenský materiál a také na míře inflace. 

Pokračování a ROZHOVOR k tématu čtěte na straně 4 Experti: Dvě procenta nestačí 

Dokončení ze strany 1 

Jak ovšem řekl bezpečnostní analytik Lukáš Visingr, dvě procenta na obranu jsou určitým dlouhodobým konsenzem a spíše
politickou záležitostí. „Je potřeba si určit, v jakém jsme prostředí, jaké jsou hrozby, pak si musíme říct, co od armády chceme.
Pod tím se udělá tlustá čára, vyleze nějaká částka a ta se zaplatí. Dvě procenta jsou politická záležitost, ne vojenskoodborná,“
vysvětlil. Podle něj platí, že jsou země, které dávají na obranu méně, například Švédsko, kde se tyto výdaje pohybují mezi
jedním a 1,8 procenta, a má špičkovou armádu. „A pak jsou Řekové, kteří standardně dávají 2,5 procenta, a tamní obranná
politika rozhodně není něčím, čím bychom se měli inspirovat,“ podotkl. 
Českou armádu v nejbližší budoucnosti čekají tři velké zbrojní akvizice a desítky menších zakázek. Podle Vojtěcha Bahenského
je otázkou, zda by i dvě a půl procenta výdajů stačila na nějaké podstatné rozšiřování armádních kapacit. Spíše jde prý o to,
aby systémy, které armáda používá, byly provozuschopné, nasaditelné a modernizované. Všichni oslovení se shodují na tom,
že nejdříve je třeba pohnout s dlouho protahovanou zakázkou na pořízení bojových vozidel pěchoty. Dále čeká velký přerod
tankové vojsko, kde by ještě letos měli čeští vojáci dostat první starší tanky Leopard 2A4, které budou použity k výcviku, a
následně armáda nakoupí tanky nejnovější verze 2A7+. A obrovskou zakázkou bude také pořízení nových stíhacích letounů,
kde mezi sebou oficiálně stále soutěží americké F-35 a švédské gripeny. 
Podle neoficiálních informací LN je však již rozhodnuto. Česká republika nakoupí dvě letky, tedy 24 amerických letounů F-35, a
jako kompenzaci Švédsku pořídí pásová bojová vozidla pěchoty CV90. Ovšem především v případě tanků a stíhaček se na ně
stojí, obrazně řečeno, fronty, a proto česká vláda musí svůj zájem projevit rychle a zařadit se do zástupu zájemců. 

Současné výdaje ČR na obranu: 1,35 % HDP 

Příběh Jana Husa je víc národní pohádkou o dobru a zlu než příběhem kněze hledajícího pravdu URL
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Seriál Přepište dějiny: Zkuste si udělat malou analýzu – kolikrát v populárním komiksu Opráski sčeskí historje napočítáte Jana
Husa a kolikrát svatého Václava? Hus jednoznačně vede. A proč? Protože dodnes budí emoce a budil je vždycky. Akorát, jak
už to tak bývá, je nebudil skutečný katolický kněz z 15. století, ale jeho pozdější obrazy, mnohdy řádně pokroucené.

Obraz Jana Husa se proměňoval a pragmaticky využíval už od 15. století. Ale až národní obrození a 20. století s ním skutečně
zamávaly. Není divu, předchozí doby byly v českých zemích ve znamení protireformace a katolické duchovenstvo na budování
Husova kultu nemělo právě zájem. Ostatně, byl to upálený kacíř, že?

A tak tu byl problém, který muselo národní obrození vyřešit. Většina zdejší společnosti byla [lock]dávno katolická, ale přitom její
stále větší část cítila národnostně česky a podporovala český živel. Vyřešilo to rozdvojení Husa – na jednu stranu reformátor
církve a mučedník pro víru, na druhou symbol národa a jeho velikosti. Vždyť jsme v 15. století přece zase byli první v Evropě,
zvedli jsme prapor reformace a ve spoustě dalších zemí z toho byl pěkný poprask. Co na tom, že se nakonec reálně reformovali
jiní? My jsme byli první.

Tady někde se proměnil i Hus samotný. Místo katolického kněze, patrně zavalitého, bezvousého a s tonzurou na hlavě,
hledajícího smíření a dohodu, zobrazují sochy a obrazy z 19. století spíše protestantského kazatele a asketu většinou s
patetickým gestem odporu. Kostnický koncil dělal leccos proto, aby Hus vyšel z jednání minimálně se zdravou kůží. Nicméně v
našem povědomí se rokování změnilo v pohádkový boj dobra se zlem, císař Zikmund v lišku ryšavou a kardinálové ve spolek
intrikánů.

Místo Evropana český učenec
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Nakonec to však byli dva protestanti, kteří Husa vtáhli do českého panteonu a udělali z něj národního hrdinu a mýtus. Nejprve
Palacký vyzdvihl v husitství motiv reformy církve jako pozitivní odkaz pro svou soudobou společnost. Následně pak Masaryk v
Husovi a hlavně v Petru Chelčickém jako jeho následovníkovi našel motivy českého humanismu, který se skrze další postavy
táhne jako výrazný motiv našimi dějinami a národní povahou. Komu by to nelichotilo? Jenomže, jak už v té době Masaryka
kritizovali mnozí historici, byl to spíše aktuální politický program než poznání skutečných dějin.

Stranou přitom zůstaly další postavy české snahy o reformu katolictví jako Jeroným Pražský. Muž uznávaný po celé Evropě,
intelektuál, mistr pařížské, kolínské, heidelberské a pražské univerzity, propagátor myšlenek Jana Viklefa. Ale také dobový
potížista, kterého císař Zikmund dal už v roce 1410 po setkání na budínském hradě zadržet; následně byl téhož roku ve Vídni
souzen pro kacířství a po svém útěku exkomunikován z církve.

Podobizna Jeronýma Pražského z roku 1599. Foto: Rijksmuseum, Wikimedia Commons
Také Jeroným umřel pro víru, mladý a také v Kostnici, jen rok po Husovi na stejném místě a rovněž v plamenech. Přesto jeho
památka dnes již živá není. Možná byl příliš vzdělaný, možná příliš evropský, možná prostě až ten druhý upálený…

Nesahej nám na Husa

Do 20. století tak Hus vstoupil jako národní mučedník spíše než jako církevní reformátor. A tento motiv u něj pak podtrhl právě
Masaryk, když 6. července 1915 v Kalvínově Ženevě vyhlásil při husovském jubileu svůj český národní program. Nejenže jím
jednoznačně vstoupil do opozice vůči monarchii, ale otevřeně vyjádřil politický cíl své exilové akce – samostatný český stát.
„Čechy se musí starati samy o sebe… Mezi Čechy a Habsburky není míru.“

Zatímco Masaryk v Ženevě plamenně řečnil, v Praze se slavilo za zavřenými dveřmi. Pětisté výročí upálení Jana Husa mělo být
dnem, kdy bude na Staroměstském náměstí slavně odhalen Husův pomník od Ladislava Šalouna. Jenže byla válka, a tak
pomník stál na rynku, zatímco slavnost se odehrála „za zavřenými dveřmi“ v zasedací síni radnice.

Husův pomník od Ladislava Šalouna byl na pražském Staroměstském náměstí odhalen roku 1915, k pětistému výročí Husova
upálení. Foto: Petr Vilgus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Nejen toto komorní odhalení obřího monumentu, ale celá historie vzniku Husova pomníku je vlastně v něčem příznačná pro
tehdejší českou společnost a její vztah k husitství a Husovi samotnému. Stručně by se její postoj dal vystihnout zvoláním: Na
Husa se nesahá!

Motivem pro výstavbu tak výrazné Husovy připomínky totiž byla politická roztržka. Když zemský sněm jednal v listopadu 1885 o
tom, která jména budou vepsána na fasádu Národního muzea, rozhořela se diskuse, jestli mezi české velikány patří také Hus.
Princ Karel Schwarzenberg v souladu s převažujícím dobovým náhledem na husitství utrousil poznámku, že husité byli „banda
loupežníků a žhářů“. To bylo pro mladočechy moc a rozhodli se odpovědět pomníkem.

V roce 1890 vznikl Spolek pro zbudování pomníku Mistra Jana Husa, v jehož čele stanul Vojta Náprstek. Působil tu i Masaryk.
Dlouho se pro pomník hledalo místo a hodnotily se návrhy, až byl vybrán právě Šaloun a Staroměstské náměstí.

Špatný pomník špatného kazatele

Když nebyl pomník slavnostně odhalen v roce 1915, čekalo se na konec války. Až pak měla být paráda. Jenže nebyla. Pouhý
týden po vyhlášení republiky strhl dav Mariánský sloup; oba pomníky tak stály vedle sebe jen tři roky. Odpor části české
veřejnosti proti katolictví spojenému jednoznačně s monarchií byl obrovský. V takové atmosféře by slavení Husa na stejném
náměstí patrně vypadalo jako již nemístný triumfalismus.

S Husem na rynku a se strženým sloupem vedle něj se ovšem nesmířili katoličtí činovníci. Po celou dobu první republiky
bychom mohli v katolickém tisku sledovat různé návrhy na obnovu sloupu a všemožné lamentování nad poválečným
vandalismem.

Snad nejostřejší byl spisovatel Jaroslav Durych, který se k tématu opakovaně vracel a v červnu 1923 v Lidových listech na
adresu Husova pomníku psal: „Špatný pomník špatného kazatele od špatného sochaře špatně postavený a urážející svou
bombastickou a komickou formou cit každého člověka, jehož zrakové nervy nejsou na obou stranách ochrnuty, nesmí již dlouho
strašit na tomto překrásném a posvátném místě v srdci české země!“

To by byla teprve krása, kdyby se Durychův sen splnil a Hus by se za republiky z náměstí poroučel. Jako by po roce 1990
nestačily úmorné debaty o návratu mariánského sloupu – ještě bychom znovu odlévali Husa.

Záminka k válce

A ještě jednou Hus zasáhl do prvorepublikových dějin. Když si před pár dny Česká republika připomínala Cyrila a Metoděje
společně s Husem během dvou dní, odkazovala se tak vlastně – i když pro mnohé patrně nevědomky – k Marmaggiho aféře z
roku 1925.

Tehdy se připravoval nový zákon o svátcích a památných dnech. Stále ještě mladá republika rušila svátky připomínající
někdejší monarchii a nacházela svou novou symboliku. V roce 1925 tak parlament po složité debatě a přes rozpory ve vládě
zrušil svátek Jana Nepomuckého a zavedl svátek Cyrila a Metoděje a památný den (zatím ještě ne státní svátek) Jana Husa.

Takto si v roce 1587 představoval Jana Husa malíř Nicolaus Reusner. Foto: Wikimedia Commons
Papežský nuncius Francesco Marmaggi tento krok prohlásil za casus belli, tedy záminku k válce, a opustil Prahu. Situaci
nepomohl ani prezident Masaryk se svým heslem Tábor je náš program; prezident nad oslavami Jana Husa v roce 1925 převzal
záštitu a na Hradě nechal zavlát prapor s husitským kalichem. Vztahy se Svatým stolcem se diplomaticky uklidňovaly ještě čtyři
roky, až do oslav milénia svatého Václava.
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Sen o Husovi

Protektorát sice Husa na Staroměstském náměstí na čas zahalil do praporů s hákovými kříži, ale jinak se symbolikou českého
reformátora nepracoval. To až komunisté v padesátých letech navlékli husitskou zbroj na svou ideologii naplno a s řádnou
dávkou překrucování. Vycházeli přitom z myšlenek Zdeňka Nejedlého, který v roce 1946 napsal: „Dnes by Hus byl hlavou
politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelna, ale pražská Lucerna nebo Václavské náměstí. A jeho strana by byla velmi
blízká – o tom můžeme být přesvědčeni – nám komunistům.“

Komunistický Hus a jeho následovníci byli najednou hlavně revolucionáři. Silně se akcentovala revoluční a sociální stránka
husitství a samozřejmě pospolitost, vlastně skoro komuna na Táboře. Husité 15. století se tak stali předvojem komunistů století
dvacátého. Opět to byl spíš politický program než poznání historické reality, ostatně v tomto byl Nejedlý žákem Masaryka.
Výsledky i motivace byly samozřejmě zásadně jiné, metoda ovšem podobná – vzít z dějin, co se hodí, okrouhat všechno, co
nelícuje, a zdůraznit, co potřebujeme.

A takto jej na základě studia dobových pramenů ztvárnil v roce 2011 sochař Daniel Paul (busta je umístěna na nádvoří repliky
Betlémské kaple v Praze). Foto: Luzziah, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
A tak ještě v první polovině padesátých let v Československu vznikaly pomníky Jana Husa, jakkoli by se katolickému knězi pod
vládou komunistů vlastně dařit nemělo. Nicméně v roce 1952 byla na pražském Vítkově odhalena Kafkova jezdecká socha Jana
Žižky – plánovala se od 19. století, nebyl to rozhodně nápad komunistů, ale ti se proti němu nepostavili, naopak jej využili.
Komunistický premiér Antonín Zápotocký při jeho odhalení mohl hlásat teze o revolučních tradicích českého národa.

Ve stejném roce také Zdeněk Nejedlý otevřel Betlémskou kapli, o jejíž obnovu tolik usiloval. Ta původní vyhořela v polovině 18.
století a to, co dnes navštěvujeme jako místo, „kde kázal Hus“, je sen architekta Jaroslava Frágnera o Betlémské kapli.

Hus ve Vávrově komiksu

Padesátá léta samozřejmě využila Husa také v propagandě. Její dodnes viditelnou a vracející se stopou je filmová husitská
trilogie Otakara Vávry – barvotisková sága o české společnosti 15. století, která bojuje nejen proti církvi, ale také za sociální
spravedlnost. Ty filmy nejsou ani tak socialistický realismus, jak by se dalo vzhledem k době jejich vzniku čekat, ale spíše oživlý
romantismus 19. století.

Vávra sám uváděl, že vycházel z Palackého, Alše, Jiráska… Není divu, že vznikl nacionální epos, kde panuje slabý král
obklíčený protičeskou, v zásadě komiksově ztvárněnou šlechtou, kde nejchytřejší je šašek a církev se podobá klubku
záludných zmijí. Vávra neznásilnil Jiráska, jak se později říkalo, spíše využil to, co měl s národním socialistou Jiráskem
společného – národní až nacionalistickou linku.

Ne všichni byli nadšeni. Když František Vláčil natočil Marketu Lazarovou, filmová kritika se otevřeně radovala, že konečně
máme něco, co se aspoň blíží obrazu skutečného středověku – na rozdíl od Vávrových filmů. Jenže síla obraznosti na nějaké
kritiky nehledí. Dodnes máme v zásadě dva filmové Jany Husy – Vávrova patetického Zdeňka Štěpánka a Svobodova
neheroického Matěje Hádka. Když Česká televize uvedla svou minisérii podle Evy Kantůrkové, psalo se, že to bude nový „Hus“.
Jenže zatímco na ČT 1 hořel pro pravdu Hádek, ČT 2 o den později pohotově nasadila Štěpánka. Aby si holt všichni přišli na
své.

Velká škoda, že poněkud stranou zůstává televizní inscenace hry Pavla Kohouta Ecce Constantia – sice je celá o Husovi, ale
obejde se bez něj. A také bez heroismu. Pojednává spíše o vztahování se k pravdě než o revoluci nebo mučednictví a navíc je
k českému fenoménu patřičně kritická.

Se stim smiř!

Co tedy dnes zbývá z Husa po všem tom přepisování a překrucování? Na jednu stranu se stále držíme starých sporů.
Europoslanec Jan Zahradil rád v duchu 19. století zaprotestuje, že nenechá z husitů dělat lapky. Daniel Landa od
devadesátých let ve svých písních pokračuje ve vávrovské nacionální tradici, když zpívá o „dýmu na břehu Rýna“. Tento proud
má zcela nehusovsky mnohem blíže k emocím než k racionálnímu hledání pravdy.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, který navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl byl poněkud netypicky věnován městu
Olomouci, kde se ovšem každou chvíli dělo „přepisování dějin“, ba i celých identit.

Na druhou stanu je tu samozřejmě nezpochybnitelný pohled moderní historiografie, která na téma Husa a husitství za poslední
dekády přinesla množství knih a studií opřených už nikoli o politicky předem daný názor, ale o výzkum a možnosti poznání
historické reality. A také je tu uznání Jana Pavla II., že konání církve proti Čechům v 15. století nebylo dobré, protože
napomohlo jejich rozštěpení. I když k uznání Husa jako reformátora zatím katolická církev nedospěla.

A nad tím vším stojí stále nejzřetelněji Šalounův Hus na rynku. Možná je ten pomník nakonec nejlepším důkazem našeho
dnešního poměru k Husovi. Nestal se nikdy vyloženě symbolem, u něhož se srocují davy, když o něco jde. Většinou se vyrazí
spíše k Václavovi pod muzeum. Třeba je to tím, že o skutečném knížeti z 10. století nevíme skoro nic, a tak si do něj můžeme
promítat mnohé. O Husovi víme leccos a jeho nároky na život, víru a hlavně pravdu a pravdivost konání jsou příliš
jednoznačné, než abychom je mohli obejít.

Obraz Jana Husa se proměňoval a pragmaticky využíval už od 15. století. Ale až národní obrození a 20. století s ním skutečně
zamávaly.
Jeho příběh v české historii je víc národní pohádkou o dobru a zlu než příběhem kněze hledajícího pravdu.
Palacký a Masaryk využili hlavně motiv jeho mučednictví a „boje proti cizákům“, komunisté z něj udělali oslavovaného
revolucionáře a bojovníka za sociální spravedlnost, přestože církev samotnou tvrdě pronásledovali.
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Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.

Přepis: Jak to vidí Jan Ludvík – 12. července 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 09:05 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem byl analytik z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Jan Ludvík.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den, je tu pravidelný čas pro zamyšlení nad děním kolem nás. Zita Senková zve k poslechu.
Mým hostem je dnes Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý den, pane Ludvíku, vítejte.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV
UKDobrý den, děkuji za pozvání.Zita SENKOVÁ, moderátorkaProbereme zejména obranyschopnost Ukrajiny, Ruska i západu.
Dusno na summitu G20, strategii Vladimira Putina i otázku, zda by nebylo tolik válek, pokud by světu vládly ženy a mladí. Přeji
nerušený poslech. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulý týden předčasně opustil setkání ministrů zahraničí skupiny
velkých světových ekonomik G20, které se konalo na Bali. Část členů skupiny odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a vyzvala k
okamžitému ukončení války. Co si podle vás, pane Ludvíku, Sergej Lavrov sliboval od summitu, když vlastně nerad slyšel tu
kritiku? Ale i obráceně, co si summit G20 sliboval od účasti Sergeje Lavrova?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut
politologických studií FSV  UKTak ten summit G20 proběhl v atmosféře, která je výjimečná, kterou jsme už dlouho neviděli. To
znamená v atmosféře, kdy začala velká mezistátní válka. Rusko podniklo invazi na Ukrajinu. Ti lídři se od té doby nebo od té
doby, kdy ta válka začala nesešli. Tím pádem bylo jasné, že ten summit bude nějakým způsobem výjimečný. V podstatě proběhl
očekávatelným způsobem. Není samozřejmě běžné, že by ruský ministr nebo jakýkoliv jiný ministr odjel v průběhu toho
summitu. Stejně tak není běžné, že by některý stát napadl jiný stát z těch členů. Takže tím se potvrdila ta výjimečnost té
situace. Ten průběh samotný toho summitu odpovídal, nebo nějakým způsobem odpovídal tomu, jak ty jednotliví členové G20 v
podstatě vidí tu situaci. Kdy, řekněme, státy globálního západu, G7 se odmítla s Lavrovem bavit, nechtěli se s ním ani vyfotit a
kritizovali zcela pochopitelně a ruskou invazi na Ukrajině. Na druhou stranu Lavrov dostal příležitost říct to, co říct chtěl. Dostal
příležitost setkat se se zástupci jiných velkých zemí. Takže to proběhlo, řekněme, v takovém tom duchu, kdy západ nebo, nebo
ten globální sever je velmi jaksi vyhraněný vůči tomu, co Rusko udělalo. Zatímco ty velké státy globálního jihu jsou opatrnější.
Ne, že by ruskou invazi na Ukrajinu schvalovaly, to jako, to je něco, co si pro sebe vyhrazuje pár podivných zemí, které buď
naprosto závisí na Rusku anebo jako naprosto hrozně moc chtějí naštvat Spojené státy. Ale, ale velká část těch států
globálního jihu je zdrženlivá. A říká dobře, my, oni to jako nevítají, nemají pocit, že by Rusko dělalo něco správného, ale
zároveň to pro ně není důvod přerušit styky s Ruskem.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMá podle vás, pane Ludvíku, Rusko zájem
o dialog?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKS kým? Rusko má nepochybně zájem o dialog
v podstatě téměř s každým, s výjimkou Ukrajiny, ale primárně se soustředí právě na ty velké státy toho globálního jihu, jako je
Čína, jako je Indie, které jsou vůči němu nějakým způsobem trochu vstřícné. Jsou ochotné s Ruskem obchodovat a můžou mu
situaci, kdy je Rusko terčem rozsáhlých sankcí ze strany západu, pomoci tyhle sankce nějakým ekonomickým způsobem
vyřešit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA s tím takzvaným západem, jak označujeme Evropu, Evropskou unii a Spojené státy
americké.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKTak vidíme, že třeba francouzský prezident
Macron si s Vladimírem Putinem několikrát volal. Spíš bych řekl, řekl, že na straně Ruska je ten zájem, největší zájem stejně
Ruska tradičně o to jednat se Spojenými státy. To je taková jako ruská tradiční strategie, kdy oni chtějí být vnímáni jako
supervelmoc, ve stylu Sovětského svazu, který se baví tím největším hráčem na globálním poli. Nicméně neopovrhnou ani, ani
velkými státy, jako je, jako je Francie a Německo a Británie, kdyby se s nimi tyhle státy byly ochotny bavit. Některé jsou, některé
nejsou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPodle českého premiéra Petra Fialy telefonáty s Vladimirem Putinem nic nezmění. Ruský
prezident měl, cituji dál jeho slova, všechny možnosti nezačít válku, pokračovat v diplomatických jednáních, kdykoliv válku
ukončit, ale on to nedělá. Jediné, co to podle našeho premiéra může změnit je, že Putin uvidí, že jeho agresivní politika nevede
k těm výsledkům, které si od ní slibuje. Co má z vašeho pohledu, pane Ludvíku, smysl tedy? Co se týče té komunikace nebo
toho dialogu nebo vůbec vlastně co dává smysl?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKŽe je
potřeba přece jenom udržovat ty komunikační kanály s Ruskem otevřené. Byť to nutně neznamená styky na té nejvyšší úrovni.
Nicméně téměř každá válka v historii končí politickým jednáním. Často politickým jednáním za účasti různých zprostředkovatelů
třetích stran a které a těm dvěma znepřáteleným stranám pomůžou dosáhnou kompromisu. A ono na západě je to teď hodně
nepopulární říkat, ale šance, že tu válku ukončíme jenom vítězstvím Ukrajiny, je velmi malá. I kdyby Ukrajina dokázala vytlačit
Rusko z těch okupovaných území, ať už v těch hranicích z února 2022 nebo dokonce v těch hranicích roku 2014. Tak stejně
bude muset s Ruskem nějakým způsobem uzavřít mír a nemůže to fungovat tak, že se jenom ruské síly stáhnou na území
Ruské federace. A stejně se budou muset nějakým způsobem dohodnout a respektive kdyby se nedohodli, tak mezi nimi bude
nějaká nepsaná dohoda o tom, že tady už bojovat nebudou. Ale obecně je lepší, když ta dohoda, řekněme, stvrzená
vyjasněná. Proto je dobré, aby ty komunikační kanály existovaly, aby v nějaké fázi, kdy ty státy budou připraveny, jednat o míru
za podmínek, které nám budou připadat smysluplné. Tak, abysme byli vůbec schopni se dozvědět a zároveň je vždycky dobré,
té druhé straně připomínat, jak to vidíme. Ono to samozřejmě jako ví, ale není od věci jim to jako připomínat. A přece jenom tak
jako být schopen říct, že pokud oni udělají něco, co my chceme. V tomto případě, pokud by je třeba Rusko stáhlo z Ukrajiny.
Tak, že mi zároveň jako odstraníme náš trest v nějaké chvíli. Budeme muset přemýšlet o tom, že ty sankce zrušíme. Protože
pokud je na Rusko uvalíme nebo necháme uvalené ve chvíli, kdy se z Ukrajiny stáhnou, tak oni nemají absolutně žádný důvod,
jako se s námi bavit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNěco za něco.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií
FSV  UKTak jako je to něco za něco, ono to není hezké, ale bohužel jako mezinárodní vztahy fungují trošku jinak než vztahy v
rodině, než vztahy v domácí politice. Neexistuje v nich žádný nejvyšší soudce a nikdo, kdo by jaksi, žádná policie a soudy za
kým byste mohli jít a říct, někdo se tady chová špatně, prosím, vyřešte to. V mezinárodní vztazích, mluvíme o takzvané anarchii.
To neznamená, že by si každý mohl dělat, co chce, ale prostě neexistuje ta nejvyšší autorita, která by rozhodla a tím pádem se
musíme smířit s tím, že fungujou trošku jinak.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo byste, pane Ludvíku, označil za ty smysluplné
podmínky pro ukončení této války?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKJe potřeba říct, že
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tyhle podmínky si musí primárně určit Ukrajina, která je obětí té agrese. Nicméně západ, který přece jenom Ukrajinu podporuje
takovým způsobem, že bez toho by ukrajinský odpor téměř určitě se zhroutil. Tak by si měl stanovit cíle, které má. Nepochybně
smysluplnou podmínkou je a stažení ruských sil a těm hranicím před invazí. Tou největší otázkou je, co jakým způsobem vyřešit
otázku toho krymského poloostrova, který Rusko anektovalo a chápu jako součást svého vlastního území, což mu vlastně dost i
z hlediska nějaké ruské domácí politiky stěžuje způsob, jak to řešit. To anexe Krymu to není nějaká libůstka Vladimira Putina.
To je něco, co podporuje naprostá většina Rusů a je velmi pravděpodobné, že to podporuje i naprostá většina obyvatel Krymu.
A teď je těžké, jak s tím naložit. Protože podle mezinárodní práva zcela jaksi podle norem, a tak by, tak ta anexe Krymu je
nelegální. Krym by měl být ukrajinský. Zároveň pokud by se Krym vrátil k Ukrajině, jako je těžké si představit, že to ta ruská
populace nějakým způsobem skousne, že to nepovede k nějaké eskalaci války. Takže je velká otázka, jakým způsobem se k
tomu postavit, jak vlastně to vyřešit. Typicky tady ten typ problémů se řešil referendem. Což jako, jako je elegantní řešení, ke
kterému nejspíš ve výsledku ty obě strany po mnoha tisících mrtvých dospějí. A oni Ukrajinci asi tuší, že by to referendum v
tuhle chvíli nedopadlo a na Krymu pro Ukrajinu dobře. A proto tohle řešení odmítají. Na druhou fakt jako já nevidím nic lepšího,
než, než udělat referendum, o kterém obě strany můžou jako říct, ok tak lidi na Krymu si vybral, lidi na Donbase si vybrali a my
to respektujeme. Všechno ostatní bude pro jednu z těch stran velmi pravděpodobně nějakým způsobem potupné. A byť jako
tyhle ty nemateriální věci se zdají nedůležité, tak /nesrozumitelné/ je prostě strašně důležitá. Ty státy si jí pamatují a vedla ke
spoustě válek. Pamatujeme jako na německo-francouzské desítky let soupeření, kdy ta válka mezi těmito evropskými
mocnostmi byla na spadnutí. A ta potupa v tom hrála vlastně mnohem větší roli než nějaká materiální hodnota těch území.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaNějaká psychologie války nebo toho výsledku. Komentuje Jan Ludvík, odborník na bezpečnost z
Univerzity Karlovy. Papež František na Twitteru napsal, že kdosi prohlásil, že kdyby světu vládly ženy, nebylo by tolik válek,
protože ty, jejichž posláním je dát život, nemohou volit smrt. Stejně tak si papež myslí, že by nebylo tolik válek, kdyby světu
vládli mladí. Ti, kteří mají život před sebou, chtějí jej prožít, nikoliv zlomit a odhodit. Co si o tom myslíte, pane Ludvíku, bylo by
méně válek, kdyby světu vládly ženy a mladí lidé?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKJe to
velké téma, kterému se disciplína mezinárodních vztahů odborně věnuje. Ta odpověď není úplně jednoznačná. U těch mladých
je to v zásadě jako jednodušší říct. Tam a jako nemáme úplně důvod myslet si, že je to pravda. A naopak, když se na to díváme
jako vědecky, tak přítomnost, pokud v nějakém státu existuje hodně mladých lidí, kteří nemají dobrou životní příležitost, typicky
mladých mužů nezaměstnaných, tak je to problém. A spíš to k válce vede ne, že by jí to jaksi bránilo. U žen je to extrémně
komplikované, protože my máme velmi málo případů, kdy vlastně v uvozovkách vládly ženy. Přece jenom ten patriarchát je po
celém světě velmi tradiční a mění až v poslední době. A počet mezinárodních krizí, ve kterém v jednom z těch států vládla žena,
je velmi omezený, jestli jsem se správně díval, tak to bylo v posledních desítkách let asi 17, a to ještě naprostá většina z nich
spadá na několik málo žen lídryň a konkrétně Goldu Majerovou v Izraeli a Benazír Bhuttovou.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPákistán.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKTak a opravdu to je jako v
Indii.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPardon /souzvuk zvuků/ vedle.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií
FSV  UKTakže, takže fakt těch pozorování, ze kterých bysme mohli usuzovat, je málo. Navíc tyhle ty ženy, které které vládly,
když to řeknu úplně jako hrozně vulgárně, ale vlastně oni vládly v mužském světě. A musely se přizpůsobit tomu mužskému
světu, ve kterém žili. Vlastně musely dokázat, že jsou tvrdší než muži, aby nebyli podezřívány v tom mužském světě z nějaké
zženštilosti. A je velmi těžké prostě říct, jestli, jestli jenom to, že by vládly ženy, by pomohlo, spíš ne. Ale co velmi podle všeho
jako pomáhá, je pokud je v těch společnostech rovnější postavení mužů a žen nebo ideálně úplně rovné, ale jako vlastně
nevím, jestli ho někde ve světě vidíme úplně rovné postavení. Nicméně ty státy, kde, kde je úplně normální, že vládnou ženy.
Kde je to v podstatě rovné. To jsou státy jako Skandinávie, Nový Zéland, tak představíme si teď finskou a švédskou premiérku,
které nedávno spadly do NATO. Tak, tak to jsou zároveň státy, které jsou tak jako typický mírumilovné a vlastně mají tolik jako
znakům mírumilovnosti, které dokážeme statisticky jako ztotožnit s absencí války, že vlastně nevíme, jestli to je díky tomu, že
tam vládnou ženy anebo díky tomu, že ty státy jsou mírumilovné, tak tam vládnou ženy, nebo protože mají dobrou kvalitu
vzdělávání, dobrou kvalitu života, nízkou míru korupce a spoustu dalších jako pozitivních věcí. Tak, jestli to je ten důvod, proč
jsou vlastně mírumilovné.Zita SENKOVÁ, moderátorkaNe, že bych, pane Ludvíku, jako žena chtěla mít pravdu nebo poslední
slov, ale Benazír Bhuttová pákistánská expremiérka, která mimochodem zemřela před více než 10 lety po atentátu. Když se
podíváme na válku na Ukrajině, co rozhodne o dalším průběhu. Řekl byste, že se teď ocitla na nějakém rozcestí? Co rozhodne
o tom dalším průběhu?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKNa tom rozcestí jsou už jako
dlouho, protože ta válka je nějakým způsobem relativně vyrovnaná. Rusko je stát mnohem větší než Ukrajina. Ale Ukrajina
zmobilizovala všechny síly, co mohla. Skutečně to jako národní vypětí je obdivuhodné a získává západní pomoc. Ta válka se
změnila do jakési opotřebovávací války. Takovou opotřebovávací válku v principu můžou rozhodnout 2 věci. A jedna z těch
stran si to opotřebovávací válku nevybrala. To je něco, co se jako dost objevuje /souzvuk zvuků/.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPrávě k té takzvané opotřebovávací válce, že to zamrzlo lidově řečeno.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut
politologických studií FSV  UKTak nejdřív si, řekněme, ty 2 ptákoviny, které se jako objevují ve veřejném diskurzu. První, že
jako Ukrajina geniálním způsobem vlákává Rusko a mění čas a území za ruské ztráty. A ta druhá je, že, že Rusko naopak jako
geniálně přešlo na opotřebovávací válku, ve které může využít své materiální výhody. Není to tak, Rusko mělo plán, Ukrajinu
dobýt rychlou manévrovací operací, který se zhroutil. Zároveň nějak jako manévrovací operace mobilní jsme neviděli ve větší
míře ani na ukrajinské straně. Ani jedna z těch stran toho není schopná, a protože nejsou schopni jaksi podnikat tyhle ty
mobilní majerové operace, které jsou jako velmi složité, zejména na koordinaci. Zároveň Rusku chybí lidská síla, Ukrajincům
zase chybí těžká technika. Tak jim nezbylo, než se pustit tady do těch přestřelek ve stylu první světové války s tím rozdílem, že
tentokrát to dělostřelectvo typicky navigují bezpilotní prostředky a opotřebovávací válku vyhraje typicky ten, to je další
ptákovina, která se objevuje. Nikoliv ten, kdo má nižší ztráty, ale ten kdo má větší schopnosti ztráty nahrazovat. Takhle dohoda
vyhrála první světovou válku, přestože ztráty dohody byly výrazně větší, než ztráty těch centrálních mocností, tak protože
ekonomika a lidské zdroje těch Británie, Francie, Ruska a následně pak hlavně taky Spojených států, byly mnohem větší než,
než Německa a Rakouska Uherska a Turecka. Tak v té válce zvítězili. A i tady v té válce, pokud se jedné z těch stran nepodaří
přijít na to, jak do toho boje vrátit manévr. Jak vyhrát nějaký jako elegantním způsobem, kterým svoje války vyhrává Izrael. Tak
zvítězí ten, kdo dokáže déle vydržet se opotřebovávat. Z hlediska těch dvou hráčů, tak v každém případě jako jenom jih, tak je
to prostě Rusko. A Rusko má zdroje, které ještě nevyužívá. Má určité politické limity k tomu, jestli může nebo ne. Ale jako je
velmi nepravděpodobné, že by je nedokázal ještě trošičku víc.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMožná máte na mysli, že Rusové teď
třeba, říká se, že zahájili takzvanou operační pauzu. Ono ostatně i potvrdilo ministerstvo obrany. Federace využije k tomu, aby
nějak zkonsolidovalo, přeskupilo ty síly?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKNepochybně
se pokusí doplnit. Rusko se snaží o takovou tichou mobilizaci, zejména se snaží motivovat finančně Rusy, aby vstupovali do
armády. A nahradili tím ty ztráty.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPromiňte, myslíte, že vyhlásí někdy Moskva všeobecnou
mobilizaci?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKJe to extrémně nepravděpodobné. Zároveň
tohle je něco, co vlastně často ve válce není potřeba. Ono i v té první světové třeba Británie velmi dlouho nevyhlašovala
všeobecnou mobilizaci a prostě spoléhala na dobrovolníky, kteří šli bojovat za ten národ a na začátku té první světové války
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prostě lidi šli v obrovských počtech dobrovolně válčit. Stejně jako Ukrajinci. Ukrajina sice vyhlásila mobilizaci, ale to množství
Ukrajinců, kteří šli dobrovolně, bylo taky jako obrovské. Rusů, ti jako podporují, dají si vlaječku na auto, ale že by se jim jako
velkém /souzvuk zvuků/ zas tolik není. Oni to berou tak jakože, podobným způsobem jako my jsme dali různé takzvané jako
mírové operace. Tím vůbec nechci jako srovnávat tu ruskou invazi s mírovými operacemi. Mně jde o to, že prostě ti Rusové to
berou, tak fajn jako, když jsou trošku zblblý tou propagandou, tak to berou takže teda jasně, naši vojáci na Ukrajině dělají
dobrou práci, bojujou tam proti těm ošklivým nacistům a my fandíme, ale to jako neznamená, že bych já chtěl jít taky bojovat.
Proto teď ruský stát nabízí lidem fakt jako velmi atraktivní platové podmínky za to, že bojovat půjdou.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaBude ruský vojenský průmysl schopen pokrýt tu poptávku. Možná, když se podíváme i na ekonomiku, nevím, jestli
je známo vám, ale jestli je to i dostupná ověřitelná informace, nakolik už Kreml, ta invaze na Ukrajinu vlastně přišla podle těch
oficiálních prognóz, ruská ekonomika poklesne prý o zhruba 8 %, neoficiální údaje hovoří o 15 %.Jan LUDVÍK, bezpečnostní
expert, Institut politologických studií FSV  UKJe to samozřejmě trošku spekulace, protože úplně přesná data nemáme. Ruská
ekonomika s jistotou poklesne, bude se vyrovnávat s dopadem těch sankcí, což bude na pro ruský vojenský průmysl částečně
problém z hlediska výroby těch nejmodernějších zbraňových systémů, ve které se ukázalo, že dost často používají komponenty
dodané ze západu. S tím si budou muset nějakým způsobem poradit. Na druhou stranu ty staré, v uvozovkách, hloupé
sovětské zbraně téměř s jistotou dokáží vyrábět a dokáží je vyrábět, pokud budou chtít. A pokud to bude politicky průchodné
ve velkých počtech. Na druhou vracím se k tomu, o čem jsme se bavili, že pro Rusy, to je jako něco, čemu fandí, ale úplně
nejsou připraveni nebo nezdá se, že byli připraveni kvůli tomu obětovávat masivně nejen své životy, ale i svoje pohodlí. Jo jako
Rusové. Když se podíváme na snímky z Moskvy, tak žijou úplně jako běžným životem a nebo dobře, tak jako zrušili McDonald a
další jako drobnosti, ale s tím se dá vyrovnat. Ale to ještě není jako nějaký život ve válce, kde by skutečně museli povinně
pracovat, nastupovat do zbrojního průmyslu, vedla furt ještě jako velmi příjemný život. Kdysi teda v televizi pustí seriál o tom, co
se děje ve válce.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMyslíte tedy, pane Ludvíku, že těch už dobrých 6 balíků sankcí protiruských nějak
citelně zatím nezasáhlo život v Ruské federaci?Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV
UKSamozřejmě zasáhlo, ale přece jenom jako ne takovým způsobem, jakým zasáhne do života válka, když to srovnáme s
životem Ukrajinců, tak je to nesrovnatelné, je to nesrovnatelné přesně tak. Na Ukrajině je válka. Kyjev byl ostřelován, dopadají
na něj rakety. Tohle je něco, co prostě lidi v Moskvě neprožívají.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJeště jedna otázka, co se týče
zbraní, pane Ludvíku, pokryje ukrajinskou poptávku právě Evropa, Spojené státy, protože už déle slýcháme, že i ty naše jaksi
sklady se vyčerpaly.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKJe to tak, to je pro Ukrajinu jedno z
největších rizik. My jsme zatím na Ukrajinu dodávali zbraně, primárně ze skladů staré, které nám tak často jako ležely v těch
bývalých členských státech Varšavské smlouvy, které teď jsou součástí západu. Tyhle sklady se vyprazdňují, v podstatě se
nedají doplňovat. To už nikdo nevyrábí. A nezdá, že by západní vojenský průmysl přešel na nějakou válečnou výrobu v těch
kvantitách, které ta válka spotřebovává. To je taková jako jeden varovný zdvižený prst, který se dozvídáme, že třeba spotřeba
dělostřelecké munice, která na té frontě probíhá, tak z ruské strany je tak obrovská, že vlastně ji nelze vysvětlit jinak než že
Rusko nějakým způsobem už jako částečně mobilizovalo ten svůj průmysl na válečnou výrobu. Že je skutečně schopna vyrábět
a podporovat to, že ruská armáda vystřelí 50 tisíc dělostřeleckých granátů každý den. Tohle na západě bysme taky uměli, jako
přestože ty zbrojovky jsou výrazně menší, tak by to dokázaly. Ale je to velmi drahé a někdo musel rozhodnout, že je připraven
to zaplatit a na tu Ukrajinu to poslat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na
Institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji vám moc za vaše informace a vysvětlení a
přeji vše dobré, na slyšenou.Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Institut politologických studií FSV  UKNa slyšenou.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

Analytik: Západ na Ukrajinu posílá hlavně "staré krámy". Pořádné zbraně docházejí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Krepindl, Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
13.07.2022 10:21 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
Kyjev před pár týdny uvedl, že Ukrajina by k ukončení války potřebovala od Západu na tisíce obrněných vozidel či houfnic a
stovky tanků. Problém dalších dodávek ale podle analytika Jana Ludvíka tkví v tom, že západním státům začínají docházet ve
skladech zásoby a výroba nových zbraní by znamenala velké finanční výdaje. "A k tomu bychom museli být připraveni se
uskromnit," uvádí pro Aktuálně.cz.

V současné situaci by podle bezpečnostního analytika z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  bylo ideální, kdyby se
Západ rozhodl pro jednotnou strategii vyzbrojování Ukrajiny.
"Kdyby se vymyslelo, že ji budeme vyzbrojovat tímto typem tanků, obrněných transportérů nebo děl, které na Západě ideálně
stále vyrábíme, a ještě lépe, jejichž výrobu jsme schopni navýšit tak, aby to pokrylo potřeby moderní průmyslové války,"
komentuje Ludvík.
K výrobě nových zbraní by sice podle něj Západ měl dostatečnou ekonomickou sílu, jde ale o to, zda by se mezi politiky pro
takové finančně náročné kroky našla ochota. "Pro lidi v západní Evropě nebo Spojených státech je válka vzdálenější,"
podotýká analytik. "Západní politici teď musí vyvažovat jejich motivaci k uskromňování - čili mezi tím, co jejich voliči přijmou, vůči
tomu, co Ukrajina potřebuje," dodává.
O reálném stavu ukrajinských sil existuje podle něj stále velmi málo informací. "A to, co říkají ruské zdroje, je nepoužitelné. Ty
tvrdí, že Rusové ukrajinskou armádu zničili asi čtyřikrát a zneškodnili desetkrát víc letadel a šestkrát víc tanků, než kdy Ukrajina
měla," podotýká Ludvík. "Ale určitě mají velmi vysoké ztráty. A jde o to, že opravdu potřebují velké dodávky zbraní ze Západu,"
dodává.
Podle prohlášení poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajla Podoljaka z poloviny června by Ukrajina konkrétně
potřebovala tisíc houfnic, 500 tanků, 300 salvových raketometů, dva tisíce obrněných vozidel a tisíc dronů k tomu, aby ukončila
válku.
Podívejte se na video v úvodu článku, kde Ludvík také uvádí, v čem doposud byly pro Západ dodávky zbraní na Ukrajinu
výhodné nebo s jakými potížemi se Ukrajinci na frontě potýkají.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 172 / 349

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-analytik-jan-ludvik-o-zbranovych-zasobach/r~7164431401e211ed8b4e0cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fvalka-na-ukrajine-analytik-jan-ludvik-o-zbranovych-zasobach%2Fr%7E7164431401e211ed8b4e0cc47ab5f122%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Zálohujeme lahve! Ale jen ve městech, a pokud stroj zrovna funguje URL
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WEB , Datum: 13.07.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.07.2022 11:16 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Karolína Chlumecká 
Karolína studuje žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kromě psaní se ráda věnuje také focení. 

... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu -
help@newtonmedia.eu.

Na obranu by nestačila ani 2 procenta HDP, míní experti. Černochová se navýšení v budoucnu nebrání URL
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Válka na Ukrajině a rostoucí napětí mezi Západem a Ruskem vedou k úvahám o posilování armád i jejich dozbrojování.
Oslovení experti se proto shodují, že na obranu České republiky do budoucna nemusejí stačit výdaje ve výši dvou procent
HDP, k nimž nás zavazuje členství v NATO.

„Pokud se mezinárodní situace bude i nadále zhoršovat, je velmi pravděpodobné, že požadavky zvýšit obranné výdaje nad dvě
procenta HDP přijdou. Ovšem v současné ekonomické situaci spíše očekávám, že se zatím dostaneme jen na ta dvě procenta,“
řekl serveru Lidovky.cz bývalý náčelník generálního štábu armády Jiří Šedivý.Podle neoficiálních informací serveru Lidovky.cz
je již rozhodnuto. Česká republika nakoupí dvě letky, tedy 24 amerických letounů F-35...

České vojsko v nejbližších letech čekají významné akvizice nových bojových vozidel pěchoty, tanků a nadzvukových stíhaček
společně s desítkami dalších menších projektů. To vše bude pro rozpočet velice nákladné.

Podobně o překročení dvou procent HDP na obranu hovoří v rozhovoru pro Lidovky.cz výzkumný pracovník Fakulty
sociálních  věd  v  Praze  Vojtěch Bahenský. „Pokud skutečně bereme vážně, že Rusko je hrozba a na Ukrajině se bojuje i za
nás, tak tohle je krok, ke kterému se musíme odhodlat,“ říká.

Odborníci ovšem připomínají, že politicky prosadit podstatné zvýšení obranného rozpočtu nemusí být jednoduché. Ministryně
obrany Jana Černochová (ODS) se však postupnému zvýšení výdajů nebrání.

„V programovém prohlášení vlády jsme se zavázali dosáhnout dvou procent HDP na obranu do roku 2025. Od vypuknutí války
na Ukrajině však usilujeme, abychom této úrovně dosáhli dříve. A osobně nejsem vůbec proti, aby byla do budoucna více než
dvě procenta,“ sdělila serveru Lidovky.cz ministryně.

A dodala, že stabilizovat armádní nákupy a zvýšit objem dostupných prostředků by měl připravovaný obranný fond. Hodně
bude záležet na schopnostech obranného průmyslu dodávat vojenský materiál a také na míře inflace.

Jak ovšem řekl bezpečnostní analytik Lukáš Visingr, dvě procenta na obranu jsou určitým dlouhodobým konsenzem a spíše
politickou záležitostí. „Je potřeba si určit, v jakém jsme prostředí, jaké jsou hrozby, pak si musíme říct, co od armády chceme.
Pod tím se udělá tlustá čára, vyleze nějaká částka a ta se zaplatí. Dvě procenta jsou politická záležitost, ne vojensko- odborná,“
vysvětlil. Podle něj platí, že jsou země, které dávají na obranu méně, například Švédsko, kde se tyto výdaje pohybují mezi
jedním a 1,8 procenta, a má špičkovou armádu. „A pak jsou Řekové, kteří standardně dávají 2,5 procenta, a tamní obranná
politika rozhodně není něčím, čím bychom se měli inspirovat,“ podotkl.

Českou armádu v nejbližší budoucnosti čekají tři velké zbrojní akvizice a desítky menších zakázek. Podle Vojtěcha Bahenského
je otázkou, zda by i dvě a půl procenta výdajů stačila na nějaké podstatné rozšiřování armádních kapacit. Spíše jde prý o to,
aby systémy, které armáda používá, byly provozuschopné, nasaditelné a modernizované.

Všichni oslovení se shodují na tom, že nejdříve je třeba pohnout s dlouho protahovanou zakázkou na pořízení bojových vozidel
pěchoty. Dále čeká velký přerod tankové vojsko, kde by ještě letos měli čeští vojáci dostat první starší tanky Leopard 2A4,
které budou použity k výcviku, a následně armáda nakoupí tanky nejnovější verze 2A7+. A obrovskou zakázkou bude také
pořízení nových stíhacích letounů, kde mezi sebou oficiálně stále soutěží americké F-35 a švédské gripeny.

Podle neoficiálních informací serveru Lidovky.cz je však již rozhodnuto. Česká republika nakoupí dvě letky, tedy 24 amerických
letounů F-35, a jako kompenzaci Švédsku pořídí pásová bojová vozidla pěchoty CV90. Ovšem především v případě tanků a
stíhaček se na ně stojí, obrazně řečeno, fronty, a proto česká vláda musí svůj zájem projevit rychle a zařadit se do zástupu
zájemců.
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Foto:
Český voják střeží při návštěvě civilistů strategický vrchol v soutěsce Tangi Waghjan
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„Ukrajině můžeme pomoci i tak, že dáme naši armádu do pořádku.“ Česko může Kyjev přiblížit k EU, míní expert
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„Všichni se nyní bojí říct, že dvě procenta HDP na armádu budou málo,“ říká výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. Možnosti primárně vojensky pomoci Ukrajině Česká republika už prakticky vyčerpala,
ale předsednictví Evropské unii nám dává nové možnosti politického rázu.
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Lidovky.cz: Nedávno se Česká republika dočkala poděkování náčelníka ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného za
pomoc a podporu, například za dodávky tanků. Dá se z toho dovozovat, jaký význam české zbrojní dodávky pro Ukrajinu
skutečně mají?

Opravdu jsme toho, i vzhledem k našim omezeným kapacitám nedodali málo. Ale země, jako jsou Spojené státy americké,
Německo, Francie, mají úplně jiné možnosti. A tedy, i když nemůžeme úplně snižovat váhu materiální pomoci, máme společně s
Poláky a pobaltskými zeměmi strašně důležitou roli symbolickou a politickou, a to i směrem dovnitř Evropské unie. Často je
slyšet, že mnohé země, například Německo, nechtějí být první, nechtějí být v čele pomoci Ukrajině. To my jsme otvírali dveře,
naši představitelé přijeli první do Kyjeva. Z mého pohledu toto byl strašně důležitý krok, kterým jsme se ocitli v avantgardě
Evropy, co se týče podpory Ukrajinců, a to určitě oceňují. České republice to dělá dobré jméno.

Lidovky.cz: A dá se to číst i jako určitý signál, že od nás ještě budou něco potřebovat?

Samozřejmě, Ukrajina potřebuje obrovské množství vybavení, také vzhledem k arzenálu, který má společně Evropa a USA. Oni
se snaží získat, co můžou, a projevy vděčnosti tomu pomáhají. Zkoušejí různé věci, někdy po dobrém, jindy je to snaha vyvíjet
tlak, vzbudit pocit viny u některých států, že nedodávají dost nebo že to přichází pozdě. Těžko se jim v jejich situaci divit, oni
materiální podporu potřebují rychle a v ohromných objemech. Pobaltské státy již dodaly prakticky všechno, co mohly, pojaly to
velmi extenzivně. My bychom snad něco málo ještě mohli, ale je třeba si přiznat, že tam už bychom sahali do vlastní armády.

Lidovky.cz: A co bychom ještě mohli dodat?

Co se týče zbraňových systémů, které nevyrábíme, ale máme je třeba ve skladech nebo v činné službě, tak tam už jsme limitům
velmi blízko. Zvláště s ohledem na to, že zbraně nakupuje celé NATO a produkční kapacity jsou velmi napjaté. Znamená to, že
kdybychom rozdali i něco z aktivní služby, tak se to bude relativně těžko nahrazovat.

Vojtěch Bahenský. Působí jako výzkumný pracovník na Fakultě  sociálních  věd  UK . Zaměřuje se na ozbrojené konflikty,
projekci vojenské síly a čelení hybridnímu působení.

Kapacita pro podporu Ukrajiny je stále ještě v tom, co vyrábíme. Typicky třeba munice. Ale je otázkou, jak probíhá proces
nákupu a zda jsou výrobci schopni expandovat produkci a uspokojit poptávku.

Lidovky.cz: A co soukromé společnosti?

Neznám tu situaci přesně, ale předpokládám, že pokud bylo něco, co Ukrajinci mohli koupit, tak se to už stalo. Nevíme o tom
mnoho, ale byl bych překvapený, kdyby tam byly nějaké velké rezervy. Možná ještě v případě oprav a zprovozňování techniky,
kterou bylo možné sem z Ukrajiny dostat.

Lidovky.cz: Do jaké míry je reálná nabídka pomoci s výcvikem ukrajinských vojáků, která se také objevila?

Je to podobné jako s dodávkami zbraní. Nějaká kapacita je, ale bylo by to na úkor naší armády. Naše velitelství výcviku má jen
určité kapacity, a to nejen personální, ale i prostorové. V tuto chvíli česká armáda nedokáže vycvičit všechny zájemce o aktivní
zálohy. Asi není vyloučené, že by výcvik realizovali vojáci od útvarů, ale těžko říct, jak je to realistické. Měl by také jiný
charakter než ten, který naši instruktoři realizovali v Iráku a Afghánistánu. Tady by to bylo něco jiného, navíc by rekruti by byli
mnohem více motivovaní.

Lidovky.cz: Je tedy vůbec reálné, že bychom nějaký masivnější výcvik u nás připravili?

Určitě to má spoustu limitů. Počty lidí, které bude Ukrajina potřebovat vycvičit, jsou obrovské a naše armáda je poměrně malá.
Pokud by Kyjev chtěl postavit například pět nových brigád, bavíme se o síle, která je dvaapůlkrát větší než celá naše armáda.
Další otázkou je, nakolik by bylo účelné, aby byly stavěny jednotky, kde jsme například jeden prapor vycvičili my a tři Poláci.
Může to fungovat, ale mohou z toho být i problémy.

Lidovky.cz: A výcvik specialistů, kteří by potom na Ukrajině trénovali další vojáky?

Představivosti se meze nekladou. Toto se například uplatňovalo s výcvikem na Stingery nebo Javeliny. V tom se dá
pokračovat, ale nenapadá mě takto z hlavy něco konkrétního, v čem by česká armáda mohla přispět. Zároveň je otázka, jak
moc toto Ukrajina potřebuje.

Lidovky.cz: A co tedy vlastně Ukrajina v personální oblasti potřebuje, urychlené přeškolení na západní systémy?

Skutečně budou potřebovat měsíc nebo dva měsíce výcviku jednotek, ideálně společně. Výcvik je vždy efektivnější, když
jednotka cvičí pohromadě. To se bavíme o desítkách tisíc lidí. V kontextu výcviku u nás se dá udělat ledacos, ale je otázka, zda
bude výsledek stát za to, jaké budou náklady a zda je to to nejlepší, co se dá dělat.

Umím si tedy například představit, že by naši instruktoři pomáhali s výcvikem v Polsku. Ale netroufám si říct, zda by bylo účelné
speciálně sem přivést k výcviku nějaké ukrajinské vojáky.

Navíc platí, že situaci ukrajinské armády známe vlastně velmi málo.

Lidovky.cz: Existuje vůbec něco, co v oblasti výzbroje můžeme pro Ukrajinu udělat?

Přímo už asi nic, jsme relativně na limitech. Pořád existuje možnost, že bychom dodali nějaké zbraňové systémy s tím, že
bychom obdrželi náhradu ze Západu. Ale nevím, jak tento způsob, pokračuje, jaká je k tomu ochota. Ovšem nepřímo můžeme
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Ukrajině pomoci tak, že dáme naši vlastní armádu do pořádku. To vyvíjí tlak na Rusko a posiluje vyjednávací pozici Evropy a
Ukrajiny vůči Rusku. Co se týče přímé podpory, tam už pochodeň drží velké státy jako Německo či Spojené státy. Ale posilování
armády je další oblastí, kde můžeme ukázat, že jsme vpředu, lídři.

Lidovky.cz: Jakým způsobem můžeme dát naši armádu dohromady?

U nás často směšujeme pojmy efektivita a efektivnost. Efektivita je dobrý poměr vstupů a výstupů, efektivnost je mít výstupy s
výsledky. Často se u nás, ale i jinde v Evropě vytváří tlak na armády, aby byly efektivní. Tedy aby se hlavně utrácely peníze
úsporně, aby nekupovaly moc, aby to nebylo moc drahé. To ale ne vždy přinese efektivnost. V České republice se nákupy
táhly strašně dlouho, mimo jiné pro strach z trestního stíhání. To spolu s nízkými výdaji na obranu akumulovalo v armádě
obrovský vnitřní dluh, který nyní musíme odbourávat. Všichni se teď bojí říct, že dvě procenta HDP na armádu budou málo.
Abychom se vyhrabali z jámy, do které jsme se zakopali za roky, kdy jsme dvě procenta nedávali. A postavili armádu, která
bude na dvou procentech dlouhodobě udržitelná, tak se bavíme o dvou a půl, možná třech procentech na pár let. To bude
politicky prosaditelné velmi obtížně, zvlášť vzhledem k ekonomické situaci.

Ale pokud skutečně bereme vážně, že Rusko je hrozba a na Ukrajině se bojuje i za nás, tak tohle je krok, ke kterému se
musíme odhodlat. A bude na vládě najít pro to prostředky. Bude to těžké, ale je to úkol, který před námi stojí.

Lidovky.cz: A změny ve způsobu financování?

Velkým politickým zadáním bude nastavit stabilnější způsob. Vláda plánuje vznik Obranného fondu, což je krok správným
směrem, ale otázkou zůstává, jakou bude mít podobu. Protože pokud to bude fond, ze kterého peníze půjde zase snadno
odebrat, tak nebude plnit svůj účel. A také musí být garance, že tam nějaké prostředky budou průběžně přibývat.

Nepříjemné je, že jsme v časové tísni. Nemůžeme na jedné straně tvrdit, že Rusko je existenční hrozba, a na druhou stranu říct,
že jednou v budoucnu možná tento závazek splníme. Zatím politická vůle navyšovat prostředky pro armádu je, ale bude
spousta překážek pro to, aby se ty peníze daly průběžně utrácet. Je otázkou, jestli systém nákupů, tak jak je nastavený, má
kapacitu peníze vůbec absorbovat. Proto zásadním a nepopulárním úkolem bude finančně a personálně posílit i ministerstvo
obrany, které má nákupy na starosti, a to i když to budou nepopulární výdaje na „úředníky“.

Lidovky.cz: Nyní předsedáme Radě Evropské unie, dá se od České republiky očekávat, že bude ve vztahu k Rusku větším
jestřábem, než byla třeba Francie?

Myslím, že ano. Možná ale ještě důležitější bude, jak příznivá bude vůči Ukrajině. Česká republika velmi cíleně postavila otázku
Ukrajiny do centra našeho předsednictví a spadne na nás velká část práce s přibližováním Ukrajiny k EU. Tam může Česká
republika odvést ohromný kus práce. Máme totiž dobré vztahy s Ukrajinou, ale třeba také s Německem. Dalších témat bude
samozřejmě řada. Sankce, energetická soběstačnost, obrana vůči ruskému vměšování v politice, vědě a výzkumu.

Lidovky.cz: A co si z konfliktu na Ukrajině můžeme vzít my jako Česká republika a Češi?

Především začít brát bezpečnost vážně. Němci jsou často vysmíváni, že uvěřili teorii o konci dějin. Ale je třeba si přiznat, že
jsme nebyli o tolik jiní. Taky se zde bezpečnost nebrala jako zásadní téma, primární byla ekonomická politika.

To se projevuje více či méně napříč celým státním aparátem i politikou. Jakou váhu přikládají strany tomu, aby měly své
experty na bezpečnost i obranu? Koho nominují do parlamentních výborů? Jak jsou nastaveny vztahy mezi resorty, které se
zabývají bezpečností, jakými je ministerstvo vnitra a obrany, a těmi, co se bezpečnosti primárně nevěnují, jako je ministerstvo
financí, dopravy či průmyslu a obchodu, které jsou ale do značné míry v domácí politice těmi skutečně silovými resorty? Začít
brát bezpečnost znovu vážně včetně méně nablýskaných aspektů, jako je krizové plánování nebo financování úřednického
aparátu, který ji zajišťuje, bude dlouhý a složitý proces. Bezpečnost a obrana nebudou moci být pouze okrajovým tématem malé
skupiny expertů.

Mnohem více lidí a především politiků a úředníků bude muset získat alespoň základní přehled o tom, jak obrana a zajišťování
bezpečnosti funguje a co vojenská síla dokáže a nedokáže.

S tím se váže i to, že obrana a bezpečnost něco stojí. Vemte si třeba i krizové plánování. Pokud se propouštělo na
ministerstvech, odbory krizového řízení byly často mezi prvními, protože prý nebyly potřeba.

Myslím také, že se zde hodně podcenil bezpečnostní a obranný význam koheze společnosti. Pokud společnost nechává velkou
skupinu lidí v prachu za sebou, tak se jí to může bezpečnostně vymstít. Nějaká míra sociálního státu není jen otázka
ideologická a politická, ale měla by to být otázka společenského konsenzu na jeho významu pro národní bezpečnost.
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Lidovky.cz: A v zahraniční politice?

Těžko předvídat na desítky let. Nevíme, co se stane příště. Stát se stejně jako vojáci připravuje na tu minulou válku. Teď třeba
zakládáme několik protipandemických institutů a přišla válka. Budeme se nějakou dobu intenzivně věnovat obraně a přijde zase
něco jiného. Možná nás na podzim čeká ekonomická krize a ekonomické otázky se zase vrátí do výslunní.

Každopádně je válka pro Evropu obrovský budíček, co se týče obrany a bezpečnosti. Spojené státy se sice navzdory signálům
o přesunu těžiště zájmu do Indopacifiku zase staly tahounem podpory Ukrajině, ale Evropa na to nemůže spoléhat navždy. Pro
českou zahraniční politiku tak možná hlavní výzvou bude, jak přesvědčit západoevropské partnery, aby přijali větší roli a
odpovědnost v zajištění bezpečnosti východního křídla.

V tomto ohledu pak možná samostatnou výzvou pro českou zahraniční politiku bude přizpůsobit se světu, kde nákladné
materiální schopnosti a vojenská síla budou hrát větší roli než symbolické kroky a vyjádření, ve kterých máme i díky Václavu
Havlovi velkou tradici.

Foto:
Ukrajinci bojují i za Evropu. Když postavíme silnou armádu, tak jim nepřímo pomůžeme. Tlak na Kreml bude silnější, míní
Vojtěch Bahenský.
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Skokové nárůsty cen vstupů, narušené dodavatelské řetězce, ale samozřejmě na prvním místě konflikt na Ukrajině . To jsou
rizika, kterým na začátku

druhého pololetí čelí nejen česká , ale i evropská ekonomika . Téma na platformě Alter Eko diskutovali Mikuláš Pýcha (EGAP),
Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a dopravy ) a Michael Romancov ( FSV  UK ). 
Další videa a články najdete na www.investicniweb.cz 
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Přístup takzvaných „realistů" k Rusku je naprosto nerealistický 

S tím, jak se válka Ruska proti Ukrajině protahuje, opět nabírá na síle hlas těch, kteří volají po „realistickém“ řešení, které by,
jak se vyjádřil francouzský prezident, neponížilo ruského agresora. Henry Kissinger se vyjádřil v tom smyslu, že by měla
Ukrajina vyměnit území za mír. O tom, že tyto představy jsou z morálního hlediska zavrženíhodné, není třeba dlouze diskutovat.
Jejich autoři to často ani nepopírají. Podobně jako Kissinger ovšem třeba profesor politologie a mezinárodních vztahů na
Chicagské univerzitě John Maersheimer říká, že morálka do mezinárodních vztahů nepatří. 

Jejich teorie zvaná realismus s morálkou vlastně vědomě nepočítá. Proto je důležité kritiku tohoto teoretického konceptu vést
jiným směrem a morálku vynechat. Hlavní potíž „realismu", stejně jako u dalších teorií ve společenských vědách, představuje
to, že je vlastně, což platí i v případě Ruska, naprosto nerealistický. 

Co by Putina neponížilo 

Dobře je to vidět právě na Kissingerově výzvě Ukrajině, aby se vzdala území. 
Říká přitom, že ideálním scénářem dojednaného konce konfliktu by byl obnovený status quo ante. Úplně přehlíží, že právě
takový návrh ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně předložil a Putina k osobnímu jednání o míru vyzval už den
po invazi. Zatím ovšem bez výsledku. Rusko o jednání nestojí, dokud cítí možnost dosáhnout úspěchu na bojišti. Co by bylo
považováno za úspěch v Kremlu, je samo o sobě zajímavá otázka, ale je zjevné, že návrat do hranic z doby před 24. únorem
tohoto roku rozhodně ne. 
Opět ponechme stranou, že výsledek, kdy by Ukrajina uznala ztrátu Krymu a Doněcké i Luhanské oblasti, což by mimo jiné
otevřelo cestu k uvolnění všech sankcí zavedených od roku 2014, je morálně naprosto nepřijatelný výsledek. Putin by byl za
svou agresi odměněn, byť ne úplně tak, jak si zjevně plánoval. Zároveň by získal čas a prostředky zkusit něco podobného za
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pár let znovu. 
Podstatou je, že realista Kissinger se jako správný teoretik pohybuje v naprostém faktografickém vakuu. Jak můžeme mluvit o
realismu, pokud návrh naprosto pomíjí cíle a odhodlání druhé strany? 

Putin přece není blázen 

Jenže takové detaily proponenty realismu často nezajímají. Jejich teorie zní rozumně a na rozdíl od jejich kritiků neemotivně, a
to působí seriózním až vědeckým dojmem. Dokonce ani zpětné omyly v odhadu nadšení realistů neuhasí. Mezi další
předpoklady realismu totiž patří racionalita všech aktérů mezinárodních vztahů, kterou přisuzují i Rusku. To se přece chová
racionálně, když mu jde o vybudování jakéhosi nárazníkového pásma. Vždyť v posledních dvou stech letech Moskva vždy čelila
ohrožení ze západu a jen díky své strategické hloubce přežila Napoleonovu i Hitlerovu invazi. 
Takové chápání národní bezpečnosti v době termonukleárních zbraní je však naprosto nesmyslné. Jediný způsob, jak by
Rusko mohlo být poraženo a dobyto, by byl, kdyby se někomu podařilo vyřadit prvním úderem všechny či téměř všechny jeho
prostředky pro odvetný úder. 
Představa, že by to někdo zkoušel rozsáhlou pozemní invazí, je naprosto nesmyslná. Ať říkají Rusko a realisté cokoli, v dnešní
době jaderné velmoci pro svou bezpečnost území nepotřebují. Pokud bychom měli postup Moskvy hodnotit tímto prizmatem,
pak se racionálně vůbec nechová. Vždyť sám Mearsheimer po roce 2014 tvrdil, že Putin na zbytek Ukrajiny nezaútočí, protože
by to nebylo rozumné. Jenže, jak píše Ludwig von Mises, hodnocení rozumnosti nějakého činu je čistě subjektivní záležitost.
John Maynard Keynes před první světovou válkou věštil, že konflikt mezi hlavními evropskými mocnostmi vzniknout nemůže,
protože by způsobil ekonomický kolaps a válka by se za pár měsíců zastavila. Z jeho pohledu nebylo rozumné takový konflikt
vyvolávat. Z pohledu jiných to ale neplatilo. 

Realismus a racionalita 

Právě důraz na racionalitu aktérů je Achillovou patou realistické teorie mezinárodních vztahů. Příkladů by se jen v dějinách po
druhé světové válce našlo mnoho. Angažmá Spojených států ve Vietnamu se například ze zpětného pohledu jeví jako naprosto
iracionální. I v tehdejší době se našli v americké politice a úřadech lidé, kteří před intervencí varovali, byť byli v menšině. Jenže
z pohledu teorie domina dávala snaha zastavit šíření komunismu v jihovýchodní Asii dokonalý smysl. Přitom pád Saigonu pro
Ameriku žádný přelom ve studené válce nakonec nepředstavoval. Od začátku bylo pochybné, jak je strategicky významné
udržení jihovietnamského režimu. 
V době, kdy už americká vůle pokračovat ve válce ochabovala, došlo paradoxně k eskalaci konfliktu za jeho hranice a
zintenzivnění amerického bombardování severního Vietnamu. Bylo to v době, kdy už tehdejší americký prezident Richard Nixon
ani jeho poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger ve vítězství a udržení jižního Vietnamu nevěřili. Sám Nixon v kampani
slíbil mír. Válka pokračovala především proto, že oba chtěli tzv. mír se ctí. Kissinger cynicky říkal zástupcům severního
Vietnamu, že prezidentovi jde jen o to, aby mezi stažením amerických sil a pádem Saigonu byl rozumný časový odstup. Jejich
chování nebylo motivováno ohledem na zahraniční politiku a konkrétní výsledky, ale jen na domácí reakci. Tomu se v
konstruktivistické teorii mezinárodních vztahů říká domácí zdroje zahraniční politiky. Je paradoxní, že zrovna Kissinger je jako
zarytý realista nadále přehlíží. 

Putinova realistická tvář 

Stejně tak je zvláštní, když realisté mluví o tom, že je třeba umožnit Putinovi, aby si zachoval tvář. To je totiž něco, co naprosto
jasně implikuje existenci domácích zdrojů jeho zahraniční politiky, které ale ti samí lidé v ostatních případech tak blahosklonně
přehlížejí. Ruský diktátor je tak v tomto myšlenkovém světě dokonale racionální hráč, který usiluje jen o bezpečnost, což by
musel dělat v jeho pozici jakýkoli jiný ruský vůdce. 
V takových případech je jeho chování analyzováno jen realistickou optikou neměnných zájmů, které je historicky nucen hájit.
Jenže pokud mu tyto cíle upřeme, máme to udělat tak, aby to nebylo příliš zjevné, protože musíme brát ohled na jeho tvář. 
Přesto realisté nejsou schopni či ochotni udělat další logický krok a promítnout náladu, ambice a představy domácí populace
do procesu tvorby zahraničněpolitických cílů Moskvy. Přitom naprosto opomíjí, jak pevně je Putinovo panování spjato právě s
revizionistickou ambicí obnovit ruské impérium. 
Ruský diktátor neobdivuje Sovětský svaz proto, že byl komunistický, ale proto, že byl silný. Podstatná část ruské veřejnosti to
vnímá stejně. Teskní po dobách, kdy byly poddanými mocného cara v podobě generálního tajemníka KSSS. Problém není, že
by Rusko bylo bez Ukrajiny v nebezpečí. Problém je, že by Rusko bez Ukrajiny nemohlo být impériem. 

Impérium, nebo smrt 

Sny o národní velikosti mohou nabýt krajně neracionálních, nerealistických a až národně sebevražedných projevů. Nejlepším
příkladem v tomto ohledu je asi císařské Japonsko za druhé světové války. Na rozdíl od Hitlera, který skutečně věřil v
nevyhnutelnost ideologického souboje se SSSR a rasového souboje Germánů se Slovany i v to, že nadřazení Němci snadno
zvítězí, Japonci byli daleko většími realisty, dá-li se to tak říci. Dobře si uvědomovali ohromnou lidskou, materiální a
průmyslovou převahu USA. Poté, kdy Japonsko vypovědělo Washingtonskou smlouvu o omezení námořního zbrojení, protože
mělo pocit, že jej zbytečně omezuje, změnil se poměr plavidel ve prospěch USA víc, než jej určovala tato smlouva. Americký
vojenský historik německého původ Gerhard Weinberg tvrdí, že Japonci měli původně v plánu obrátit svou pozornost do
Tichomoří až po roce 1944, kdy se měli Američané podle dohody stáhnout z Filipín. Jejich rozhodnutí pustit se do přímého
konfliktu s USA bylo ovlivněno jednak slibem podpory ze strany Německa a jednak americkým ropným embargem. 
To nijak neohrožovalo japonskou bezpečnost, ale de facto mu zabraňovalo stát se velmocí. Podle amerického historika Cathala
Nolana japonský plán boje proti USA počítal s tím, že po úvodní fázi rychlých vítězství přijde pomalý ústup možná až k
samotnému japonskému souostroví. 
Cílem však bylo donutit Ameriku za tento postup zaplatit takovou materiální a lidskou cenu, že by časem raději došlo k
dojednanému míru. Všichni si byli vědomi toho, že naděje na takové vítězství není zrovna velká. To vysvětluje ochotu mnohých
bojovat až do hořkého konce a některých dokonce ještě i po svržení obou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. 
Japonci dali přednost mizivé šanci na impérium za cenu značného rizika národní zkázy před přijetím faktu, že USA jsou hlavní
velmocí v Pacifiku. 
Opačné rozhodnutí by jim přitom dávalo jistotu zachování doposud získaných držav. Národ samurajů není v tomto přístupu
zdaleka jediný. 
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Podobně riskoval při sedmileté válce pruský král Fridrich II. Veliký. Toho ale nakonec zachránila smrt carevny Alžběty a nástup
jejího synovce Petra III., který Prusko obdivoval a uzavřel s ním mír. Adolf Hitler ostatně věřil, že smrt amerického prezidenta
Roosevelta přinese podobný zvrat a dojde k vytvoření aliance proti SSSR. 

Ruské sny o impériu 

Historické analogie jsou samozřejmě velice přitažlivé a zároveň nikdy nejsou naprosto přesné. Imperiální mentalita ovšem je a
historicky byla důležitým hnacím motorem mnohých rozhodnutí v zahraniční politice. Rusko ve svých dějinách opakovaně zažilo
období rozvratu a ústupu, po nichž následovalo ono „navracení", o kterém mluvil Putin v souvislosti se svou agresivní válkou
proti Ukrajině. Lenin byl ochoten uzavřít mír s Německem, který stál Rusko ohromné území, ale při první příležitosti si ho zval
nazpátek. Stalin v tomto duchu pokračoval a byl ochoten spojit se i s Hitlerem, což nakonec málem vedlo ke zkáze SSSR. Podle
českoamerického historika Vojtěch Mastného existují určité nepřímé důkazy, že Stalin byl dokonce ještě v roce 1943 ochoten
uzavřít s Hitlerem separátní mír výměnou za návrat k původním hranicím. 
Nelze přehlédnout, jak ruská propaganda v posledních letech právě Stalina glorifikovala. Aby nikdo nemohl bourat jeho
historický obraz, vydala Moskva v roce 2014 příkaz nenávratně zničit registrační karty téměř všech bývalých vězňů gulagu.
Opět platí, že jeden z nejkrvavějších diktátorů dějin lidstva není obdivován pro svou ideologii, ale proto, že učinil Rusko silným.
Podle Putina byl totiž Sovětský svaz pouze jinou formou „historického Ruska“. 
Moskva se nikdy nesrovnala se svou porážkou ve studené válce. Svým občanům podává stažení z východní Evropy jako
dojednané vyrovnání, které Západ rozšířením NATO porušil. Po Gorbačovově a Jelcinově ustupování a slabosti má podle
národního mýtu přijít Putinovo obnovování a síla. 

Nerealistický realismus 

Pokud tedy někdo s vážnou tváří navrhuje, aby Ukrajina přenechala Rusku Krym a Donbas, a skutečně věří, že právě takové
uspořádání bude půdorysem pro stabilní a mírové vztahy mezi Ruskem a EU a Ruskem a NATO, pak se hluboce mýlí.
Samozřejmě je možné v onom cynickém realismu jít ještě dál. Z bezpečné kanceláře za oceánem je jistě možné si spolu s
Mearsheimerem říci: „No a co?“ Rusko chce obnovit své impérium ve východní Evropě a Spojené státy to podle této logiky nijak
přímo neohrozí. Pokud bychom o tom debatovali v rámci americké akademické sféry, bylo by samozřejmě možné poukázat na
to, že dominanci Ruska v Eurasii považují američtí stratégové za ohrožení USA od konce druhé světové války. 
Pro debatu v naší zemi to je irelevantní. 
Česká republika není vzdálenou velmocí, která si může dovolit udělat chybu, kterou, byť třeba oslabená, přežije. Žijeme v
prostoru, který je předmětem ruských imperiálních ambicí. Nejspíš by nás nečekala přímá rusifikace a genocida, kterou teď
zažívají Ukrajinci na okupovaných územích, ale obnovená ruská dominance by znamenala kulturní a civilizační úpadek.
Představa, že se Putin spokojí s Krymem a Donbasem, což už de facto odmítl, je směšná. Naděje na to, že by ho třeba mohlo
uspokojit spolknutí celé Ukrajiny, je také lichá. Jistě, Rusko nebude mít okamžitě sílu postupovat dále, ale ruský imperiální
projekt se vyznačuje značnou strategickou trpělivostí. Pokud má být naším cílem zachování českého ukotvení v evropském a
západním civilizačním prostoru, pak je třeba si realisticky přiznat, že „realisté" jsou spíše utopisté. 

Jiří Pondělíček je historik a amerikanista, působí v Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
kde se věnuje americkým dějinám a aktuálnípolitice USA, zároveň je stálým spolupracovníkem deníku FORUM 24 a Týdeníku
FORUM. 

O autorovi: JIŘÍ PONDĚLÍČEK, spolupracovník Týdeníku FORUM
Foto popis:   Na demonstraci Ukrajinců v německém Mnichově zněl požadavek na dodávky těžkých zbraní pro Ukrajinu,
vzdorující ruské agresi (1. 7. 2022).
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Lukáš MATHÉ, moderátor 
Americké plány na ten region a Blízký východ teď probereme s analytičkou Irenou Kalhousovou. Přeji vám dobrý večer, vítejte
v Horizontu.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Hezký večer.

Lukáš MATHÉ, moderátor 
Víc než o řešení nebo vůbec o tom izraelsko palestinském sporu se v souvislosti s tou cestou Joea Bidena na Blízký východ
řeší ta posloupnost zastávek. Nejdřív Jeruzalém, pak Rijád. Vy osobně očekáváte, že dojde v rámci té návštěvy k nějakému
přelomovému oznámení o navázání diplomatických vztahů a vůbec sbližování mezi Saúdskou Arábií a Izraelem?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak mluví se o tom. Mluví se o tom, že po té návštěvě Joe Bidena v Rijádu by mělo nebo mohlo dojít právě k zajímavému
ohlášení ohledně těch vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Mluví se dokonce o normalizaci, uvidíme, kam až to povede. Je
možné, že budou oznámeny nějaké přechodné kroky, například že se otevře vzdušný prostor Saúdské Arábie pro izraelská
letadla atd., a nebo jestli opravdu dojde k plné normalizaci, na to si musíme počkat, ale opravdu visí to ve vzduchu.

Lukáš MATHÉ, moderátor 
Vycházejme tedy z toho, že se tak opravdu stane. Co by to pro ten region znamenalo? Jde jenom o anti íránskou koalici širší.
Co by to taky znamenalo pro západ, co by z toho západ měl, co by z toho měly Spojené státy?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že to je opravdu zajímavé a do určité míry přelomové, pokud se tak stane, protože přece jenom Saúdská Arábie je
tím opravdu zásadním arabským státem v regionu, už jenom také protože na jejím území je Mekka a Medina, tzn. opravdu
Saúdské Arábie hraje klíčovou roli v tom arabském světě. A to, že vlastně Izrael začal normalizovat vztahy s těmi menšími státy,
ukázalo se, že vlastně opravdu se v tom regionu začaly ty věci hýbat. Kdyby došlo k normalizaci mezi tím nejdůležitějším státem,
tak si myslím, že opravdu bychom se mohli dočkat zajímavých věcí. Už teď se mluví o vojenské spolupráci, mluví se o jakémsi
blízkovýchodním NATU, což samozřejmě na vaši otázku, co by to přineslo Evropě, co by to přineslo Spojeným státům
americkým, možná větší stabilitu Blízkého východu, možná to, že prostě by opravdu ty státy byly schopny se postavit v rámci té
koalice k tomu íránskému tlaku lépe. Na druhou stranu je potřeba říct, že státy, arabské státy, ale koneckonců i Izrael se velmi
obávají toho, že vlastně Amerika se chce trošičku stáhnout z toho regionu, což je něco, co začalo už za Baracka Obamy. A že
vlastně jakoby chtějí dále udržet tu přítomnost Ameriky, takže nechtějí, aby vlastně ta koalice případně byla natolik silná, aby
třeba Spojené státy cítily, že teď už se opravdu mohou soustředit spíše na Čínu.

Lukáš MATHÉ, moderátor 
Teď zpátky na začátek, když k tomu tedy znovu dojde, předpokládejme to, tak jakou roli v tom budou mít Palestinci nebo co si o
tom Palestinci budou myslet, že tedy dochází k té normalizaci vztahů mezi Rijádem a Jeruzalémem?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak pro Palestince je tato návštěva v zásadě špatnou zprávou, mluvím o návštěvě amerického prezidenta, protože se prostě
ukazuje, že ten izraelsko palestinský konflikt hraje čím dál tím menší roli. A víme, že například Mahmúd Abbás a Joe Biden
nebudou mít společné prohlášení v Betlémě, ale budou každý mluvit sám, protože se prostě Palestinci s Američany nebyli
schopni dohodnout na společném prohlášení. Palestinci mají pocit, že vlastně ta normalizace vztahů s arabskými zeměmi je na
jejich úkor, že prostě oni si přáli, aby nejprve byl vyřešen vztah mezi Izraelci a Palestinci a až potom došlo k normalizaci s
arabskými zeměmi. Ukázalo se, že prostě arabské země už ten konflikt na tolik nezajímá, že je více zajímá spolupráce s Izraelem
a oni to považují za velkou zradu ze strany těch arabských zemí. A mají pocit, že vlastně Američani tomu asistovali, že
Američani jsou ti, kteří toto začali prosazovat, takže pro ně je to velké zklamání a vlastně od té návštěvy neočekávají vlastně
vůbec nic.

Lukáš MATHÉ, moderátor 
Pojďme ještě k těm dvoustranným vztahů mezi Spojenými státy a Izraelem. Jak problematické je to, že ta současná izraelská
vláda bude u kormidla jenom několik měsíců. Ta politická situace je dlouhodobě nestabilní. Páté volby za 3,5 roku, tuším. Co
tzn. vlastně pro budoucnost těch vztahů, jak se může Joe Bidenovi s Lapidem vyjednávat?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak já si myslím, že Joe Bidenovi se bude s Lapidem vyjednávat mnohem lépe než případně s Benjaminem Netanjahuem,
protože víme, že ty vztahy mezi nimi jsou velmi napjaté. Prostě politická situace v Izraeli není stabilní. Ono koneckonců ve
Spojených státech to není zase tak výrazně lepší. Prostě to je situace. Já myslím, že Biden chce ukázat, že ty vztahy jsou
pevné, že i demokratická strana navzdory těm hlasům, které tam existují, které jsou velmi kritické vůči Izraeli, že prostě
demokrati stojí za Izraelem, že Spojené státy stojí za Izraelem, a to je vlastně něco, co chce slyšet celá izraelská reprezentace,
bez ohledu na to, jestli je to středové, levicové nebo pravicové křídlo.

Lukáš MATHÉ, moderátor 
Analýza Ireny Kalhousové, moc děkujeme.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Děkuji za pozvání.

Něco se děje. Místo odjezdu na prázdniny se ruští poslanci sejdou k mimořádnému zasedání. Co má Putin za
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Komentář Michaela Romancova: Ruská ekonomická situace se zhoršuje, Kremlu se nedaří získat relevantní spojence na
mezinárodním poli a Ukrajina zřejmě chystá velkou protiofenzivu. Za této situace se během parlamentních prázdnin nečekaně
sejde ruská Státní duma, aby prezidentu Putinovi tradičně odhlasovala cokoliv, o co si řekne. Co nás tedy může čekat?

Sedmého července se Vladimir Putin v Kremlu setkal s vedením dumy a lídry frakcí parlamentních stran u příležitosti ukončení
jejího jarního zasedání (podzimní zasedání by mělo být zahájeno 31. srpna; zakončeno bude 31. prosince a první plenární
schůze je naplánována na 15. září).

Putin práci dumy, která přijala 361 zákonů, z nichž se více než 35 % týkalo sociální problematiky, hodnotil veskrze kladně. Mimo
jiné z jeho úst zaznělo, že „výsledky práce dolní komory zaslouží být po zásluze pozitivně oceněny – jsou důležité a zásadní pro
všechen lid, pro celý ruský stát, pro ochranu našich národních zájmů, zajištění suverénního, udržitelného, efektivního rozvoje
země…“

A pokračoval: „Po 24. únoru, kdy začala speciální vojenská operace, musely všechny složky moci na všech úrovních jednat
rozhodně, ve shodě a rychle. Dnes vám chci poděkovat za to, že jste pracovali jako celek, kompetentně a ve vysokém tempu…
Všechny frakce potvrdily svou politickou životaschopnost a vyspělost, jednaly konsolidovaně a soudržně – jako skuteční
státníci a vlastenci Ruska, pro které v těžkých podmínkách ustupují do pozadí jakékoliv mezistranické neshody. Máme mnoho
stran, ale Vlast je jen jedna a není nic důležitějšího a vyššího než osud vlasti.“

V režimu, který Putin v Rusku vytvořil, parlament pochopitelně neplní roli, kterou má v systému demokratických zemí. Jedná se
jen o „výrobní provoz“, ve kterém se schválí cokoliv, co Putin potřebuje. Předpokládalo se, že se poslanci, [lock]bezpochyby
zmoženi náročným programem rituálního demonstrování a deklarováním loajality vůdci, rozjedou domů, ale do toho přišla nová
informace.

Předseda dolní komory Vjačeslav Volodin oznámil, že se 11. července na mimořádném jednání sejde její předsednictvo, které k
15. červenci zváží svolání mimořádné schůze k projednání „neodkladných vládních návrhů“. Před polednem moskevského
času pak vyšlo najevo, že se mimořádná schůze uskuteční, neboť bude třeba projednat kolem šedesáti otázek.

Vše jde hladce a podle plánu

Proč se to celé děje? Vždyť Putin v rámci již výše zmíněného setkání tvrdil, že se navzdory sankcím, kterými Západ reagoval na
speciální vojenskou operaci, zemi podařilo hospodářsky a sociálně stabilizovat. Parlament v tom sehrál zásadní úlohu a vláda
si počíná kompetentně.

Pokud nejde o sociálně-hospodářské otázky, co jiného by mohlo být příčinou? Snad situace na „osvobozeném“ Donbasu? Ale
tam podle Putina směřuje humanitární pomoc a život se vrací k normálu. Má snad dojít k připojení separatistických republik –
Doněcké, Luhanské a Chersonské (třetí zmíněné dříve, než bude spuštěna deklarovaná ukrajinská ofenziva, aby tak ozbrojené
síly „útočily“ na Rusko)?

Pak by byla Vlast – na jejíž obraně se parlament tak úspěšně podílel – v ohrožení! Ale vždyť Putin říkal, že Západ, který se po
desetiletí vůči Rusku choval agresivně, prohrál hned v okamžiku, kdy byla speciální vojenská operace spuštěna, a dodal: „Prý
nás chtějí porazit v boji. Co na to říct? Tak ať si to zkusí… Všichni musí pochopit, že jsme až dosud vlastně doopravdy ještě s
ničím ani nezačali. Přitom nejsme proti mírovým jednáním, ale ti, kteří je až dosud odmítají, musí vědět, že čím déle tak budou
činit, tím komplikovaněji se jim s námi bude jednat.“

Co Putinovi na srdci příliš neleží

Těžko říci, co a proč ruská vláda od parlamentu chce. Vlastně je to úplně jedno. Stejně nebude chtít nic jiného než to, co jí
zadá Putin, a ten se do zítra ještě může rozmyslet. A o čem může dumat?

Vzhledem k výsledkům jeho dvaadvacetiletého vládnutí je krajně nepravděpodobné, že by mu ležel na srdci osud Rusů.
Socioekonomická situace se již několik let jen zhoršuje a v důsledku dopadů hospodářských sankcí bude jen hůř. Když ruští
experti na přelomu února a března zjistili, v jakém rozsahu a intenzitě byly uvaleny, odhadovali, že jejich dopady začnou být v
Rusku všem patrné někdy v průběhu léta.

Bez ohledu na to, jaké zákony případně parlament přijme, nelze socioekonomickou situaci jednoduše zlepšit žádným zákonem.
Co případně učinit lze, je přijmout zákony, jejichž prostřednictvím se vládě umožní ještě výraznějším způsobem před veřejností
skrývat důležitá data, případně po sovětském vzoru přijmout normy, které „pracovní frontu“ postaví na roveň „frontě, na které
probíhají boje“.

Přečtěte si také„Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům
jde

Neplnění pracovních úkolů se pak bude rovnat odmítnutí splnit rozkaz a špatné výsledky budou postaveny na roveň dezerci.
Když se Rusko vrátilo do sovětských dob, pokud jde o posuzování (a následné postihy) chování občanů ve veřejném prostoru,
proč by měla hospodářská oblast zůstat stranou?

Pokud se něco takového stane, mohlo by to semlít i řadu tzv. oligarchů. Putin je k ničemu nepotřebuje a jejich spektakulární
ponížení, či dokonce potrestání by nepochybně velmi pozitivně rezonovalo v řadách veřejnosti. Vlastně je až s podivem, že na
rozdíl od krize 2008 jsme zatím od ruských zbohatlíků nebyli svědky žádné teatrální přísahy věrnosti či deklarace ochoty předat
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svůj majetek státu…

Nabídka jednání?

Mnohem pravděpodobněji však Putinova pozornost bude směřována k válce a vztahům se světem, zejména pak se Západem.
To je „pole“, na kterém se cítí být přeborníkem, neboť reprezentuje Rusko, jež je v jeho představách neopominutelnou zemí.
Problém však je, že pod jeho vedením se z Ruska nestala země, kterou údajně chtěl stvořit – tedy země moderní, inovativní,
otevřená, ale její pravý opak.

Když se uchýlil k demonstraci fyzické síly na Ukrajině, vydal všanc nejdůležitější – a v mnoha ohledech jediný autentický zdroj
ruské soft power – mýtus o nepřemožitelnosti. Ruské armádě se totiž v bojích na Ukrajině nedaří a nejen to.

Přečtěte si takéDoma jsou „vlastizrádci“, venku „Rusáci“. Ruští aktivisté z celé Evropy se poprvé sešli v Praze

Je možné, že výše citovaná Putinova slova o marné snaze Rusko porazit v boji, avšak v další větě doplněná o náznak ochoty
jednat, byla prvním skutečným signálem, že je k tomu Moskva připravena? Pokud ano, dávalo by to smysl. Na veřejnost
pronikly informace o tom, že si ruská vojska – která jsou podle mínění řady západních zpravodajských služeb vyčerpaná –
musejí vzít tzv. operační pauzu.

Děje se tak v době, kdy prezident Volodymyr Zelenskyj deklaroval, že se ukrajinské síly chystají spustit ofenzivu na jihu. K
úderu je prý připraven až milion ukrajinských vojáků a k dispozici by měla být jak řada zbraní dodaných západními spojenci, tak
možná i ukrajinské jednotky, které byly západními instruktory vycvičeny.

Spojenci se nehrnou

Kvůli vyhlášené dopravní blokádě se v problémech ocitla ruská exkláva v Kaliningradu, Moskva je pod (bohužel stále poměrně
slabým) mezinárodním tlakem kvůli hrozící potravinové krizi a diplomatická mise Sergeje Lavrova na summitu zemí G20 na
indonéském ostrově Bali žádný průlom nepřinesla.

Ministr zahraničí se tam sešel na dvoustranných jednáních s protějšky z Číny, Turecka, Indie, Brazílie a Argentiny, ale na webu
ruského ministerstva zahraničí byla všechna vystoupení komentována jen velmi obecně. Nezdá se, že by se při jednání s
kýmkoliv podařilo dosáhnout stavu, který by Moskvě přinesl cokoliv pozitivního.

Přečtěte si takéStane se fiasko na Ukrajině pro Rusko začátkem konce, tedy tím, čím byl údajně Afghánistán pro Sovětský
svaz?

Mluvčí ministerstva Marija Zacharovová sice na svých sociálních sítích opakovaně deklarovala, že pokusy Západu o izolaci
Ruska ztroskotaly, ale faktem zůstává, že Lavrov z jednání odjel dříve, žádná ze zemí G20 Rusko nepodpořila a deset jejích
členů, tzv. kolektivní Západ, na Rusko uvalilo sankce.

V situaci, kdy Rusko není úspěšné vojensky, kdy na svou stranu není schopné získat žádnou těžkou (ani polotěžkou) váhu v
systému mezinárodních vztahů a kdy na něj začínají dopadat sankce, se jednání zdá být nejschůdnější cestou, jak z toho
všeho ven.

Putin může předvést cokoliv

Samo oznámení mimořádné schůze parlamentu vyvolává dojem, že se něco děje či se dít bude, a uvidíme, co z toho nakonec
vyleze. Jedinou jistotou zatím zůstává, že vše podstatné rozhodne, respektive dá do pohybu Putin. Paralelně k tomu se bude
snažit i nadále vytvářet dojem, že určuje či alespoň spoluurčuje agendu v evropském, či dokonce globálním měřítku.

V době, kdy vznikaly tyto řádky, přinesla ruská média informaci o jeho novém dekretu, jímž rozhodl umožnit ve zjednodušeném
režimu získat občanství Ruské federace všem občanům Ukrajiny bez ohledu na to, kde žijí. Bez ohledu na probíhající „speciální
operaci“, bez ohledu na to, zda již byli „denacifikováni“, bez ohledu na realitu…

Co dalšího může Putin předvést? Upřímně, cokoliv. Předpokládejme, že do otevřeného vojenského střetu kvůli Kaliningradu
nejspíše nepůjde, ale například poškození podmořských kabelů, které jsou nezbytné pro globální provoz internetu, si představit
lze. S tím však ruský parlament nebude mít zhola nic společného. Ostatně jako s většinou dalších věcí, které Putin v Rusku a s
Ruskem tropí.

Něco se děje, v Rusku se mimořádně o prázdninách sejde Státní duma, aby Putinovi již tradičně odhlasovala, o co si řekne.
Může se jednat o různé varianty nabídek jednání Západu ohledně války na Ukrajině. Různé indicie by tomu mohly nasvědčovat.
Ve skutečnosti si ale Putin může vymyslet cokoliv. Třeba nějakou formu „odvety za Kaliningrad“.

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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ČR: V Nakladatelském domě GRADA právě vychází knižní novinka Toulky po stopách císařovny Sisi autorky Dagmar
Beňakové. Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou
vlast Rakousko, od Ischlu v Solné komoře, kde se zasnoubila, až po Vídeň. Následujte ji na jejích reprezentačních cestách, z
nichž hned ta první vedla do Českých zemí. Zavítejte do Sisina milovaného Uherska, které se jí stalo „novým domovem“, i do
vyhlášených lázní na území dnešního Slovenska.

Autorka v knize využívá autentickou dokumentaci, korespondenci císařovny s jejími nejbližšími, paměti současníků i tehdejší
tisk – veškeré použité informace jsou ověřené archivními dokumenty. Publikace navíc obsahuje řadu dosud nezveřejněných
detailů ze života legendární císařovny a bohatou obrazovou dokumentaci, zahrnující jak snímky ze Sisina „rodinného alba“, z
nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé, tak aktuální fotografie míst, která tato mimořádná žena navštívila. Mnohaleté
bádání Dagmar Beňakové přináší unikátního průvodce pro milovníky historie i atraktivních destinací spojených se zajímavými
osobnostmi. 
„Po stopách Sisi putuji už od dětství, kdy jsem začala sbírat literaturu a pohledy míst, která tato neobyčejná žena navštívila.
Doposud hledám v archivech a knihovnách dokumenty, které se k životu císařovny i její rodiny vztahují, a bude mi ctí se o
výsledky svého bádání podělit se čtenářkami a čtenáři, kterým, jak doufám, přinese publikace radost a inspiraci,“ komentuje
vydání knihy autorka Dagmar Beňaková. 

O autorovi 
JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  a rovněž Fakultu
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů,
během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. 
Pod svým rodným příjmením (Černá) publikovala jednu monografii, celou řadu článků v odborných časopisech a příspěvků ve
sbornících a kolektivních monografiích. Jeden z příspěvků vyšel také pod jejím současným příjmením. Ve volném čase se
věnuje hlavně své rodině, četbě a cestování. 
Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou
literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině, dále v angličtině, francouzštině, maďarštině, italštině a
španělštině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny. 

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 14.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.07.2022 16:22 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:30 Živé vysílání , AVE: 21 677 040,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V 15 30 další zprávy ČT24 přeju hezký den. Do škol v Česku a podle údajů ze zápisu přihlásilo asi 40 000 dětí z Ukrajiny.
Zhruba o 30 000 míň, než kolik jich podle dat do tuzemska přišlo. Po jednání s premiérem to řekl předseda Asociace krajů
Martin Kuba. Část dětí s rodiči podle něj na Ukrajinu už pravděpodobně vrátila. Další plánují. Varoval, že pokud by se zájemci
chtěli přihlásit dodatečně, nemusí pro ně být v průběhu školního roku dost míst.

mluvčí 
Je třeba si připustit, že ti lidé, kteří tady jsou s těmi svými dětmi, se prostě chovají přirozeně, jako kdybychom museli utéct před
válkou někam do cizí země, kde všichni asi podvědomě touží se vrátit domů, ale nejsou jisti, jestli tam ta situace ještě taková je
nebo ne. Takže těžko se přihlásilo samozřejmě mnohem méně dětí, než se očekává z těch statistik, které bytů měli být.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Sněmovní petiční výbor se ve sporu ombudsmana Stanislava Křečka a jeho zástupkyně Monika Šimůnková nepřiklonil žádné
straně o činnosti instituce ale bude jednat častěji než dosud, a to každé 3 měsíce na místo. Jednou za půl roku. Výbor se kvůli
sporu sešel už potřetí. Křeček tvrdí, že Šimůnkové odebral před dvěma týdny veškerou agendu kvůli průtahům při řešení
případů. Jeho zástupkyně to odmítá.

Česku klesá zájem o brigády, a to jak ze strany firem, tak studentů společnosti usilují o pracovníky do výroby skladů nebo
oblasti gastronomie. Brigádníci ale shánějí práci v kancelářích. Nejlákavější jsou podle personalistů administrativní pozice bez
angličtiny nebo práce na recepci. Požadavky firem a zájem brigádníků se tak nyní nedostatek sezónních pracovníků přitom
tlačí mzdy rychle nahoru. Někde až o 10 %.

Nedávno objevený hromadných hrobech na severu Polska se podle vědců našel pomoc zhruba 8000 lidí. Odhad je založený
na tom, že popel z jednoho člověka váží přibližně 2 kg. Hrobech bylo 17,5 tuny. Podle polského institutu národní paměti se
zřejmě jedná o pozůstatky vězňů z nacistického koncentračního tábora zoo dál, kde nacisté zavraždili okolo 30 000 lidí.

Nejlepší řešení izraelsko palestinského konfliktu je soužití obou států, Izraele Palestiny. Po jednání s izraelským premiérem
Davidem já jsem to řekl americký prezident Joe Biden. Rozhovory se týkaly taky Íránu. Diplomacie podle Bidena zásadní ale na
odpověď Teheránu ohledně íránského jaderného programu není možné čekat donekonečna. Irena Kalhousová, ředitelka
Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne.

mluvčí 
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Dobrý.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Den. Když Joe Biden vyhrál americké prezidentské volby, tak z toho v Izraeli nepanovalo zrovna velké nadšení. Platí to během
jeho návštěvy nebo ta situace teď už je jiná?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Tak je pravda, že Donald Trump byl populárním prezidentem už Izrael byla jediná země, kde Donald Trump byl opravdu
populární, protože byl velmi úzce s vlastně spřízněn ideologicky s tehdejším premiérem Netanjahuem. Myslím si, že ta situace je
teď opravdu jiná, protože jej lapit je naopak ideologicky velmi blízký Joe Bidenovi a naopak, takže to že, že v Izraeli není
premiérem Netanjahu si myslím, že velmi přispělo k tomu, že americká administrativa má v Izraeli v tuto chvíli velmi velmi blízko.
A myslím si, že tato návštěva prostě ukazuje, že opravdu ty vztahy mezi těma dvěma zeměmi jsou velmi pevné a že Athose ta
návštěva snaží ukázat, že vlastně jedno, kdo vládne, jak v Americe, tak v Izraeli, že prostě ty země jsou spojené mnohem
hlouběji než než na úrovni politických reprezentací.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A předpokládám, že to vyjádření Joea Bidena o tom, že nejlepším řešením situace na Blízkém východě jako existence dvou
států, tedy palestinského izraelského a že Izrael by měl dál navazovat styky s arabskými zeměmi. Není žádné velké překvapení.

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Já myslím, že co je do určité míry překvapení, když do určité míry je vlastně to, jak málo je téma Palestinců zmiňováno při
návštěvě. Vy jste to sice zmínil, ano opravdu Joe Biden. To při podepsání té jeruzalémské deklarace před několika málo
minutami zmínil, ale je to vlastně velmi okrajové téma to hlavní témata návštěvy jsou jednak bilaterální vztahy a mocně podpora
Ameriky a zdůrazňování, že prostě Amerika považuje bezpečnost Izraele za svojí vlastní národní bezpečnost a další téma. Je to
regionální zapojení Izraele tzn. mnohem více jsou akcentovány vztahy s arabskými zeměmi a Izraelem a také vlastně bylo před
několika málo hodinami otevřeno fórum mezi Indií a spojenými arabskými emiráty. A právě Izraele, takže to je mnohem větší
téma, když právě ten izraelsko palestinský konflikt.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dá se to interpretovat i tak Joe Biden možná překvapivě a navazuje na politiku svého předchůdce Donalda Trumpa, že
projevuje podobnou míru pragmatismu?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Já si myslím, že určitě a do jaké míry je to překvapivé. To si myslím, že vlastně ani není, protože koneckonců Joe Biden jako
víceprezidenta za vlády Baracka Obamy se spálil v tom izraelsko palestinském konfliktu a myslím si, že je prostě pragmatiky si
uvědomil, že nemá cenu investovat do něčeho, co se tolika jeho předchůdcům nepodařilo vyřešit. A že v tuto chvíli vypadá
mnohem perspektivnější, je právě ta integrace Izraele do Blízkého východu a ta spolupráce Izraele arabskými zeměmi, což je
koneckonců něco, co vlastně vyhovuje i Spojeným státům americkým, protože Spojené státy potřebují Blízký východ, který je
stabilní, kde je silná vojenská spolupráce mezi těmi zeměmi vízový nebo proti proti té íránské koalici. Takže myslím si, že
vlastně ano, je to je to do určité míry pragmatismus na dalo by se říct, možná na úkor nějakých ideálů, ale prostě to je
zahraniční politika.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Trumpova administrativa Izraeli pomohla navázat vztahy s Bahrajnem spojenými arabskými emiráty nebo třeba Súdánem. Jaké
jsou v tomto směru ambice Bidenovi administrativy?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Tak určitě vlastně to zlaté vejce těch potencionálních zle nebo potencionální zlepšení pozice Izraele na Blízkém východě si
normalizace vztahů se Saúdskou Arábií, a to je něco, co visí ve vzduchu. Uvidíme, jestli k tomu dojde, jestli to bude oznámeno
právě při Bidenovi návštěvy Rijádu, která začíná koncem tohoto týdne, nebo jestli bude spíše nějaké nějaké postupné
zlepšování těch vztahů nebo normalizace těch vztahů, ale to je určitě to hlavní téma pro tajnou a Bidenovu administrativu. A
také se mluví o jakémsi blízkovýchodním NATO tzn. u vojenské alianci, která už do určité míry existuje, ale vlastně aby, aby
došlo k formálnímu uzavření vojenské spolupráce mezi Izraelem arabskými zeměmi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě 1 věc součástí té návštěvy je taky setkání Joea Bidena s Benjaminem Netanjahuem, když ten aktuálně nezastává žádnou
exekuční, respektive exekutivní funkci. I to je výraz Bidenova pragmatismu?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Tak samozřejmě Biden přijíždí do Izraele v době předvolební kampaně, protože před několika málo dny byl rozpuštěn Kneset a
1. listopadu budou v Izraeli. Parlamentní volby a samozřejmě Biden se snaží vystupovat politicky neutrálně. Nechce, aby to
vypadalo, že pomáhá já ji Rapidu vy nebo nebo současné koalici v té předvolební kampani, takže proto ta schůzka s
Benjaminem Netanjahuem. A myslím si, že v tomto to není nic překvapivého, ale jak jsem říkala, prostě Joe Biden má mnohem
blíže. K názoru je, myslím si i lidsky právě já jdu důvěra, bude zajímavé právě sledovat ten tu řeč těla při.

mluvčí 
Tak tolik Irena Kalhousová moc děkujeme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Budeme studovat témata, která nejen posouvají vědecké poznání, ale taky pomáhají současné společnosti, říká nový ředitel
archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláž komora otci. Dál chce rozvíjet mezinárodní spolupráci i zapojení
amatérských hledačů.

mluvčí 
Ten ústav já doufám, že bude vědecky výkonný a zároveň moderní zabývající se tématy, která vlastně vzbuzují zejména zájem
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těch samotných badatelů, protože jsem přesvědčený, že nejlepší výsledky tam je ta přináší, když je poháněna vlastně
zvídavostí. Samozřejmě máme určité dlouhodobě nesené tématické mantinely, takže se hodně intenzivně zaměřujeme na
počátky anatomicky moderního člověka tzn. na takový ten tu fázi to je ten tu mladší fázi starší doby kamenné. Zjednodušeně ty
slavné lovce mamutů, ale i třeba jejich střetávání ještě spoustu posledními neandrtálci. Stejně tak hodně nás zajímají taková ta
hraniční období, kde, ať už teda časově přecházíme z jedné do druhé nebo kde se střetávají významné kulturní okruhy, jako je
třeba období římské říše sousedních. Takových těch kmenově utvářených barbarských společností nebo potom, když se to
všechno dá do pohybu v rámci stěhování národů považujeme za nesmírně inspirativní tématický okruh a potom samozřejmě jí
počátky, řekněme, Velké Moravy, počátky, státností, utváření takových těch raně středověkých státních útvarů.

mluvčí 
Co by měl ústav, dá široké veřejnosti v České republice.

mluvčí 
Ten ústav by měl umět české veřejnosti předkládat nové pohledy na určité události v minulosti na určité jevy v minulosti. A
zároveň umět formulovat, že mnohé z těchto jevů mají nějaké paralely i třeba k dnešku, že Madoff možná i čestné. Tyto jevy
jsou organickou součástí těch procesů, které se kolem nás dneska odehrávají.

Daniel STACH, redaktor 
Vy jste velkým zastáncem spolupráce profesionálů, amatérů amatérských hledačů. A vy jste říkal, cituji vaše slova v naší zemi
asi 500 archeologů a nad 30 000 hledačů s detektory. Byl jste jedním z těch, kdo představoval portál amatérský
spolupracovníků evidence samostatných nálezu, tedy portál, který má pomoct zajistit, že ti, kteří amatérských hledají skutečně
dobře. Zaznamenají to, co našli a že se s tím bude správně pracovat tak, jak by se mělo, jak zatím hodnotíte zapojení tzv.
detektorář do vědecké práce v České republice?

mluvčí 
No asi na systémové úrovni. To je za předčasné zatím předčasné ten portál prakticky funguje ne rok a je.

mluvčí 
Dubna 20.

mluvčí 
21. Ano a je vidět, že a už dříve existující vazby archeolog a v podstatě tzv. ten správně nebo pozitivně nastavený amatérský
zájemce o spolupráci, ať už třeba tou formou to detektory Go přenesly ty existující vazby zatím neumím úplně přesně před
děkovat, jak moc vytvářejí nové určitě kolem naší našeho pracoviště, protože my jsme v tom, jak jste zmínil, byly poměrně
dobře viditelný už od počátku, tak kolem našeho pracoviště registrujeme. Chvílemi až exponenciální růst jako té křivky těch
zájemců o tu spolupráci nejsem úplně přesvědčenej, že to je úplně jako vy prioritně náš cíl. Určitě i celé to prostředí tady toho
portálu, ale vůbec jako to toho principu té občanské vědy archeology, který se snažím prosazovat nebo snažíme se s kolegy
prosazovat. Je zároveň jakoby prostředí kultivující tzn. že chceme, aby se do toho zapojili ti, kteří opravdu jsou ochotni nějakým
způsobem respektovat ta pravidla, která umožní potom ty výsledky jejich práce využívat jako vědecká data.

mluvčí 
Když to dáme do jednoho balíčku, co dávají amatérští hledači archeologů?

mluvčí 
Tak materiál hledači archeologům samozřejmě jednak mohou dávat tady tato primární data, ale myslím si, že největší potenciál
a v té té občanské vědy, do které se mohou ty amatérští hledači zapojit. Pokud jsou ochotný respektovat pravidla, je v tom
ohromném rozložení těch kapacit toho sběru dát tzn. že najednou nečekáme na pár desítek nižších stovek archeologů, zda se
vůbec jako kapacitně dokážu uvolnit dostat se na některé to půl dané pole, kde ty archeologické nálezy opravdu objektivně
jsou. Prochází procesem degradace v důsledku té zemědělské činnosti. Archeologové to nemají kapacity v podstatě ani jako
posbírat tzn. že už vůbec jakoby ta komunitní síla, že komunitně vykonávané sběru dat, ona není jako v archeologii. Je pouze
přítomná, že můžete se podívat na ornitology třeba jako příklad, že jo, ale hvězdáři atd. je celá řada těch oborů, kde v podstatě
ta ta ten sběr dat ta ta ta část té činnosti, kde kde, která se zaměřuje na ten sběr dat je velmi výrazně diverzifikovaná i mimo
výslovně vědecká pracoviště. Ta vědecká pracoviště musí umět najít ten jazyka ty nástroje, jak těm sběračům dat vysvětlit
význam přínos jejich činnosti a dát jim potom zpětnou vazbu o výsledcích od té činnosti. Proč.

mluvčí 
Mě jako člověka, který nyní expert v oboru má zajímat archeology, proč mě to mávali?

mluvčí 
Není mi jednu, kde se nachází co co to vlastně vytvořilo prostředí, kde se nacházím ta archeologie vám tady to jde v té.
Odhaluje takových těch hlubších vrstvách, které už dneska třeba nestojí jako v podobě nadzemních staveb a podobně, ale
přitom v podstatě jsou kontinuální součástí jako těch kořenů, takže já si myslím, že člověk, který, který má trošku jako nějaké
nebo zná svoje kořeny a tím myslím třeba jako velmi obecně. Kořeny méně krutý individuální, tak pak jako stojí trošku i pevněji
nohama na zemi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Francie si připomíná dobytí Bastily uplynulo oněch 233 vad. Letos při této příležitosti znovu konala tradiční vojenská přehlídka.
Zapojilo se do ní víc než 6000 vojáků a desítky letadel vrtulníků. V centru Paříže pochodovala taky pražská jednotka čestné
stráže. A další zástupci francouzských spojenců. Dnešní přehlídku i samotnou francouzskou armádu ovlivnila válka na Ukrajině.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Dokonce se v jednu chvíli uvažovalo o tom, že po boku zástupci devíti zemí, zejména tedy po bocích střední východní Evropy
mohou defilovat i ukrajinští vojáci. Také se mluvilo o tom, že by tu slavnostní přehlídku mohu pozdravit dokonce pomocí jakési
videokonference. I ukrajinský prezident. Zelenský to se nestalo, nicméně k vidění na Champs Elysées, aby například
samohybné houfnice Caesar, které Francie na Ukrajinu už poslalo také se do určité míry situace na Ukrajině týkalo. Včerejší
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slova prezidenta Macrona, který redefinovat Al francouzské vojenské cíle a systém obrany na další období, kdy oznámil
navýšení rozpočtu 3 miliardy EUR. Na 44 miliard v této souvislosti kritizován, že nebere v potaz situaci na Ukrajině, že ten
rozpočet není dostatečně vysoký a je poloviční. V porovnání s Německem. Ta 100 slavnostní defilé už skončilo. Oslavy
státního svátku vyvrcholí slavnostním ohňostrojem za přísných bezpečnostních opatření. Kolem Eiffelovky ale s velkým zájmem
se očekává projev prezidenta Macrona, kdy se vrátí k situaci na Ukrajině, kde budu mluvit o vnitropolitické situace ve Francii.
Nepochybně řekne několik slov k aféře lobbingu společnosti úbor je to vůbec jeho první tisková konference po znovuzvolení
francouzským prezidentem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
O tradiční český granát není na trhu zájem. Jeho těžba je proto výrazně omezená, a to i přesto, že ho je v podzemí ještě dost.
Zájem klesl hlavně kvůli epidemii covidu a válce na Ukrajině. Velkou část kupců totiž tvořili zákazníci ze zahraničí.

mluvčí 
My jsme v podstatě cícha Litoměřicko a právě tady je nejvýznamnější naleziště českého drahokamů. Jeho těžba je teď ale
omezena tržby klesly na polovinu. Snižovat se museli i počty zaměstnanců z původních 220 lidí to zůstalo přibližně 160 omezit
tak museli i provoz. Z původně dvou směnného teď přešli na jednosměnný, kdy fungují jenom 3 dny v týdnu. Za den se tu
vytěží zhruba 60 tun hrubého materiálu. Z něj se pak získat přibližně půl kila českého granátu. To je ale jen třetina toho, co tu
vytěžily před dvěma lety. Vytěžený materiál se pak v úpravně třídí a prochází celkem pěti procesy. Nejdřív se oddělí velké
kameny oddílu. Do sítě, které jsou veliké maximálně 8 mm. Materiál, který tam propadne, pak voda spláchne do tzv. saze Czech
z vytříděného materiálu se pak ručně vybírají granáty, které se pak dají ještě upravit zbrousit. Na závěr ještě doplním, že granát
tady v podstatě cích se bude těžit minimálně do roku 2045.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Inflace v Česku dál roste. Zdražování se projevuje i na cenách Šobovi a oblečení. Právě tam se lidé často snaží ušetřit tržby v
prodejnách s botami a oděvy meziročně klesly o víc než 15 % i v obchodech s oblečením z druhé ruky začínají lidé častěji
nakupovat ve slevách.

mluvčí 
Tomuto secondhandu v Ostravě si říká Hrabák na zboží tady kupují na kila a postupně zlevňují mnohdy až na pětikorunu za
kus. Zrovna dnes tady chystají zboží na zítra. Trička za 55 a šaty za 120 Kč. Nejvíce lidí zpravidla chodí právě pro nové zboží a
potom na slevy. I tak se po covidu a vyšší inflací změnily jejich zákazníci. Kupují spíše levnější oblečení a více přemýšlí, zda si
vůbec něco koupí i za tak nízkou cenu. I samotní obchodníci zaznamenali, že Češi už tolik nenakupují. V meziročním srovnání
klesaly květnové tržby nejstrmější právě v obchodech s oděvy a oblečením, a to 15,3 procentního bodu v nouzi. O zákazníky,
ale v tomto obchodním centru v Ostravě nemají. Podle ředitelé evidují rekordní tržby. Meziroční inflace byla v červnu
nejrychlejší od roku 93 v příštích měsících se kvůli vývoji cen energií zřejmě ještě zvýší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Státní zámek v Litomyšli zapsaný na seznam památek UNESCO čeká rozsáhlá rekonstrukce za víc než půl miliardy korun. Stále
se ale oddaluje její zahájení. Původní termín stanovený už na letošní léto. Výběrové řízení probíhá od loňského podzimu.

mluvčí 
Rekonstrukce památky UNESCO by měla být velmi náročná. Komplikovaná už jen vzhledem k tomu, jaký typ budovy se jedná, a
proto se neustále prodlužuje výběrové řízení. Nejprve firmy podávaly další dotazy, které měly nějak doplnit informace o tom, co
je vše při rekonstrukci potřeba a následně také připomínky k výběrovému řízení. Proč zámek v Litomyšli rekonstrukci potřebuje
na to už se ptám kastelána Petra Weisse. Dobrý.

mluvčí 
Den. Dobrý den. Na zámku jsou potřeba opravovat zejména střechy krovy, protože to je základ pro každou nemovitost, ale i
když se podíváme kolem, tak je to ten kabát, jsou to sgrafita, sgrafitová výzdoba fasády, které potřebují jednoznačně
restaurování. No a potom také vybrané interiéry, které najdeme od přízemí až po nejvyšší třetí nadzemní podlaží.

mluvčí 
Proč jsou to zrovna tyto části zámku?

mluvčí 
Tak vždycky je těžké vybrat to, co zrovna potřebuje rekonstrukci, ale tady to bylo pochopitelně markantní, protože na fasády už
jsou místy opadané ta nej exponovanější severní část je porostlá řasou. Místy chybí ta fasáda samozřejmě poškozuje nejenom
tu samotnou budovu zdivo, ale dochází tam k velkým ztrátám umělecké hodnoty sgrafitové výzdoby.

mluvčí 
Historickou hodnotu mají také krovy, protože opravovat nebude pouze střešní krytina.

mluvčí 
Ano, tady jsou taky jedny z nejstarších krovů. Je tady raně barokní krov, který, který má také za sebou svoji historii, byly to
prostory, které se třeba využívali ubytování sloužících. Ta historie tam kráčelo opravdu všude, jsou tam dobové různé nápisy
od řemeslníků těch zaměstnanců a zkrátka zkrátka ten krov velmi cenný.

mluvčí 
Po rekonstrukci budou třeba nějaké nové prostory otevřené veřejnosti.

mluvčí 
Počítáme s tím, že budeme mít v novém kabátě návštěvnické centrum s pokladnou prodejnou suvenýrů, ale také se
návštěvníci dočkají nových expozic třeba ve třetím nadzemním podlaží bude doprovodná expozice k tomu zámeckému
historickému divadlu. Bude tam divadelní depozitář, do kterého návštěvníci dokonce uvidí přes prosklenou výplň a podaří se i
část těch dalších barokních kulis vystavit.
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mluvčí 
Po rekonstrukci bude zámek už opravdu opravený, bude ta půlmiliarda stačit nebo by se ještě mělo co opravovat. Dalo se najít
místa.

mluvčí 
Asi nikdy se nedá říct u památky, že je vždycky ta oprava hotová, ale budou potřeba další práce a dalších interiérech. Dokola
se musí samozřejmě udržovat střecha, takže ani poté rekonstrukci to samozřejmě neskončí, ale bude potřeba určitě i vnitřní
fasády, na které v tuto fázi nebyly finance nebo třeba zázemí pro návštěvníky v podobě návštěvnických toalet také potřebují
opravu.

mluvčí 
Zámek v Litomyšli samozřejmě zachovává kulturní dědictví, je to památka UNESCO, ale sloužit by měla také návštěvníkům, kteří
to kulturní dědictví chtějí poznávat, jak se jich rekonstrukce dotkne.

mluvčí 
Tak všechno je naplánováno tak, aby ta omezení během rekonstrukce byla co nejmenší. Samozřejmě se neobejdeme bez
uzavřených některých částí bez nějakého vymezovat si ho plotu bezpečnostního, ale návštěvnický provoz prohlídky zámku atp.
tak ty omezovat určitě nechceme.

mluvčí 
Jak jste na tom teď s návštěvností, protože plno památek tím přece jen trpí?

mluvčí 
Musím říct, že tady v Litomyšli návštěvnost velice slušná. Taková ta typická prázdninová v podstatě dá se říct, že všechny
prohlídky jsou vyprodané, chybí ano třeba zahraniční klientela, ta není v takové míře v tom zastoupení máme třeba polské
turisty, kteří, kteří si nás zařadili už do takového pravidelného svého návštěvnického harmonogramu. Ale naprostá většina je
tuzemské klientely.

mluvčí 
Já moc děkuji ještě doplním, že pokud se rekonstrukce stihne v plánovaném termínu dokončit, by se měly práce v roce 2027.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Kvůli úsporám by podle ekonomů lidé měli začít uvažovat o tom, jak letos stráví letní dovolenou inflace za červen vystoupala na
17,2 % stále se tak drží na nejvyšších hodnotách za poslední téměř 30 let. V červenci, anebo srpnu potom odhady analytiků
mluví taky o 20 % podle průzkumu sociologů jsou 2 000 000 lidí, kteří už nemají žádné rezervy, žijí úplně na hraně. Tak to jsou
právě ti, kteří si letos dovolenou by měli odpustit, říkám nepůjčovat si na ni pamatujte na to, že na podzim budete potřebovat
finanční rezervy. Bohužel to platí v celé Evropě. Budete potřebovat mít úspory, čili jestli úspory nemáte, tak si užijte dovolenou
na zahrádce na chatě. U řeky s kamarády, ale v žádném případě to skutečně chci zdůraznit, jak výsledek v žádném případě si
na dovolenou nepůjčujte. Dostali byste se do dluhové spirály, jestli teď nemáte úspory, které budete potřebovat na podzim v
zimě na živobytí. Toto bude těžké období a říkám všude v Evropě, tak on si nemůžete půjčovat něco, co je zbytné u dovolených
v zahraničí vždycky hraje. Roli ta dojezdová vzdálenost a počítejme s tím, že i když v některých zemích jsou pohonné hmoty
výrazně levnější než v České republice, někde zase dražší, tak všude jsou zhruba 60-80 % dražší než před rokem. Čili každý
kilometr vás letos přijde 60-80 % víc, takže dovolená pohyb v příhraničí. Já bych řekla dovolená v polských Krkonoších
pravděpodobně letos vyjde výhodněji než dovolená v českých Krkonoších. Je tam levněji jsou levnější pohonné hmoty relativně
nižší cenová hladina taky vysoká inflace, ale nižší cenová hladina dovolená v polských Tatrách, zejména pokud tam co největší
část pojedete autem po polském území, tak taky bude jistě výhodnější než slovenských Tatrách.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
20 mrtvých po útoku na ukrajinské město iniciál ruské cely podle Zelenského mířili na civilní cíle.

Do Česka poteče víc ropy potrubím z Itálie. Bavorsko povolí navýšení denní kapacity ropovodu Tal.

mluvčí 
Odbory veřejné sféry dál požadují zvýšení platů se zástupci vlády se předáci znovu sejdou v úterý.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Místopředseda Evropské komise Timmermans v Česku apeloval na jednotu unijních států v otázkách klimatu.

mluvčí 
120 let od narození kněze Josefa Toufara jedné z nejznámějších církevních obětí totality.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Odpolední zpravodajský souhrn začal přesně v 16 hodin přeju dobrý den. Pojďme na podrobnosti. 20 lidí zemřelo při
raketovém útoku na ukrajinské město vinici a mezi zemřelými jsou 3 děti. Další desítky lidí převezli záchranáři do nemocnice ve
vážném stavu. Prezident Volodymyr Zelenskyj po úderu označil Rusko za teroristický stát. Žádný ze zničených nebo
poškozených domů podle něj nesloužil k vojenským účelům.

mluvčí 
Další útok stovky kilometrů od frontové linie. Ruské rakety dopadly přímo do centra města iniciál a nechali po sobě spoušť.

Už krátce po dopadu bylo jasné, že rakety na místě zabili několik lidí, včetně tohoto dítěte a jeho matky. Počet potvrzených
obětí se v následujících hodinách rychle zvyšoval.

Střely poničili několik civilních domů, včetně kulturního centra s názvem dům důstojníků.
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V průšvihu je patnáct procent lidí, nepohodlí čeká každého třetího, říká sociolog URL
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Současné zdražování nedopadá na každého stejně. O tom, jak kterou skupinu populace drahota postihne, mluvil s MF DNES
sociolog Martin Buchtík, ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM. Vysvětluje také, proč je pocit vlastní chudoby relativní i zda
se nyní více rozevřou sociální nůžky ve společnosti.

Co si máme představit pod pojmem pocitová chudoba?

Pocitová chudoba není termín, který by měl zcela jasné vymezení. Souvisí s tím, že lidé svou životní úroveň srovnávají podle
toho, jak by se chtěli mít za dva roky, nikoli s tím, jak se měli deset let zpátky nebo jak se mají lidé v Africe. Z toho důvodu je
pocit vlastní chudoby dost relativní.V datech vidíme, že zatímco nejchudší lidé už zkrátka kde šetřit nemají, jiným třeba stačí víc
sledovat, za co peníze utrácí, nebo omezí dovolenou.

Máte pro to nějaký příklad?

Typicky jde u pocitové chudoby o to, že například před covidem vám zbývaly peníze, ale teď v kontextu zdražování už ušetřit
nedokážete. Vaše schopnost spořit se tak snižuje, nebo se dokonce úplně vypařila. Z analýz se ukazuje, že to, jestli něco
uspoříme, je důležité pro náš pocit bezpečí. S jeho ztrátou přicházíme i o duševní pohodu. Ještě dodám, že krize, kterou vidíme
dnes, je specifická, není způsobena pouze výkonností ekonomiky. Zároveň zasahuje sféru výdajů, nikoli zaměstnanost. Je
přitom zásadní porozumět tomu, že na různé skupiny lidí dopadá jinak.

Na koho a jak konkrétně tedy krize dopadá?

Existují čtyři skupiny obyvatel, kterým se zmíněné šetření moc nedaří. První skupinu tvoří důchodci. Těm nyní rostou fixní
náklady více než ostatním, jejich spotřební koš je totiž z větší části tvořen potravinami a energiemi, jejichž cena teď roste
nejvíce. Další skupina jsou lidé, kteří byli ve finančních problémech vždycky. Jejich situaci neřešíme, protože zkrátka nevíme
jak. Byli tu ale vždy, jen se o ně nikdo nezajímal.

Pak jsou tu ještě dvě skupiny. Lidé, kteří třeba trochu spořili, neměli se špatně, a teď je aktuální situace pomalu dohání. Může
jít třeba o rodiny, které bydlí v rodinném domě, a najednou jim zálohy na elektřinu vyskočí z 35 tisíc na sto. Jsou zde ale také
rodiny, které se příliš dobře neměly, nicméně s příjmy nějak vycházely, což je pro ně nyní čím dál tím složitější. Obecně tedy jde
o rodiny s dětmi, které najednou mají buď o desítky tisíc ročně vyšší výdaje, nebo byly poslední dobou na hraně schopnosti s
příjmy vyjít. Poslední skupinu tvoří relativně movití lidé, kteří mají vysoký příjem, ale jsou zatíženi půjčkami, zejména hypotékou.
Tito lidé sázeli na to, že se postupem času budou mít spíš lépe. Výše jejich závazků ale byla takzvaně na knop a teď se kvůli
tomu dostávají do problémů se splácením, protože jim výdaje náhle vyletěly nahoru.

Hrozí zmíněným dvěma skupinám pád do chudoby v kontextu současného zdražování?

Určitě to není tak, že by tito lidé do budoucna neměli co jíst, v drtivé většině také nepřijdou o střechu nad hlavou. Půjde ale o
velkou změnu v jejich životním stylu. Ten často definujeme skrze to, co si můžeme dovolit, co nás těší. Jsou to dovolené, výlety,
restaurace, výdaje na koníčky, statusové věci, jako oblečení nebo elektronika. Zatím ale nevíme, jak přesně tyto dopady budou
vypadat. Navíc společnost zasahují postupně, například lidem různě končí fixace cen plynu a elektřiny, což velmi zasáhne do
jejich rozpočtů. Fixace totiž nekončí všem lidem ve stejnou dobu.

Dají se uvedené skupiny přibližně vyčíslit?

V permanentním průšvihu je asi 15 procent obyvatel, před krizí to byla polovina. S různě velkým diskomfortem se bude reálně
potýkat tak každý třetí obyvatel. Část z nich se přitom do problémů skutečně dostane, jen nevíme, jak velká část to bude.
Zhruba pětina nějak upraví svůj životní standard, ale objektivně nepůjde o nic zásadního. Naopak posledních asi 25 až 30
procent je tak finančně zabezpečených, že se do finančních problémů skoro určitě nedostane. Samozřejmě nejde jenom o
celkovou kondici ekonomiky. Vaši osobní situaci mohou výrazně ovlivnit zcela osobní životní události, ať už je to povýšení, nebo
narození potomka, odchod do důchodu a podobně. A tak i v dobách největší konjunktury bylo skoro 20 procent lidí, kteří se
měli hůře než před rokem. Teď je to ovšem polovina.

PhDr. Martin BuchtíkNarodil se v roce 1984 v Praze .Doktorské studium absolvoval na Fakultě  sociálních  věd  na
Univerzitě  Karlově  se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.V minulosti mimo jiné řídil Centrum pro výzkum
veřejného mínění a tým sociálního a politického výzkumu v MEDIANu.V současnosti je ředitelem STEM.V posledních deseti
letech realizoval řadu výzkumů a sociologických studií, spojených zejména s kvalitou života, životním stylem a formováním

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 188 / 349

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/martin-buchtik-stem-pocitova-chudoba-dopady-zdrazovani-inflace.A220714_164630_ekonomika_alis
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fekonomika%2Fdomaci%2Fmartin-buchtik-stem-pocitova-chudoba-dopady-zdrazovani-inflace.A220714_164630_ekonomika_alis
http://www.newtonmedia.eu/


veřejného mínění.

Rozevřou se v důsledku nynější krize sociální nůžky ve společnosti?

Vždycky, když se ve společnosti něco stane, tak se říká, že se nůžky rozevřou. Krize spíše ale toto rozevírání urychlují, než že
by jej způsobovaly. Za běžné situace by se nůžky rozevíraly tak tři roky, krize tento proces omezí na rok. Dopady krizí jsou
zpravidla dlouhodobé, takže nevíme, jestli tento efekt nebyl nastartovaný už krizí v roce 2008. Dá se ale čekat, že lidé, kteří
budou v dostatku, si dovolí vstupovat do nějakého rizika, kterým může být i poslat dítě na vysokou školu nebo podnikat. V
tomto ohledu se nůžky jistě rozevřou.

Zmiňoval jste, že nehrozí, že by lidé přicházeli o své bydlení. Přeci jen ale řadě z nich nekončí jen fixace energií, ale i hypoték.
To nemůže vést k problémům s bydlením?

V analýzách se dočtete, že zpravidla u jednoho procenta hypoték lidé nedostojí svému závazku, v ekonomické krizi kolem let
2011, 2012 šlo zhruba o tři procenta. Trh je přehřátý, prodat nemovitost tak není problém, ačkoli je to emotivně obtížné. Určitě
ale nenastane hypoteční armagedon. Všechny problémy, které popisují sociologové a píše se o nich v médiích tu jsou, ale
neznamená to, že by pět milionů lidí najednou ztratilo bydlení nebo nemělo na potraviny. Je tu přes půl milionu lidí, kteří to tak
mají dlouhodobě, teď jich bude třeba milion. Nebavíme se ale o několika milionech lidí, kteří se dostanou do existenčních
problémů. 

Jak na tom bude těch zbylých několik milionů?

Zbývajících několik milionů lidí bude cítit, že se nemají tak dobře, jak by si představovali, a situaci určitě budou bezprostředně
prožívat a to v řadě z nás bude vzbuzovat narůstající pocit frustrace. Víte, je někdy obtížné vysvětlit, že různí lidé se potýkají s
úplně jiným typem problémů, byť emoce, kterou v nich jejich situace vyvolává, může být v zásadě stejně silná. Když budu
parafrázovat jeden text kapely Prago Union, tak chci říct, že to, že spolu sedíme na baru, neznamená, že jsme na tom samym
mejdanu. Byť žijeme v jedné zemi, žijeme dost jiné životy.

Jak se lidé budou ke zdražování stavět?

To bude velmi individuální. Lidé například nejčastěji deklarují, že budou šetřit na potravinách. Lidé mohou být více cenově
senzitivní. Přibývá lidí, kteří si cen dříve nevšímali, ale teď jejich růst začínají vnímat. Ovšem přibývá i lidí, kteří si nemohou
dovolit pravidelně kupovat maso nebo zeleninu.

Změní lidé výrazně své návyky?

Že by lidé radikálněji měnili své návyky nečekám, pokud je k tomu situace vyloženě nedonutí. Měnit zvyky je totiž nejtěžší věc,
kterou můžeme dělat. Asi to každý zná z různých předsevzetí svých kamarádů, které často dopadají úsměvně. A je přitom
principiálně podobné, jestli chcete cvičit, méně kouřit, víc hlídat výdaje, neplýtvat potravinami nebo vypít méně piv, když jdete s
těmi kamarády, kterým jste včera o svém předsevzetí řekli. Teprve pokud to zvládnete po dobu delší než řekněme tři měsíce,
můžeme mluvit o trvalejší změně. V datech vidíme, že zatímco nejchudší lidé už zkrátka kde šetřit nemají, jiným třeba stačí víc
sledovat, za co peníze utrácí, nebo omezí dovolenou. U lidí s vysokými příjmy a úsporami bude typickým problémem to, že jejich
peníze ztrácí na hodnotě. A právě porozumět tomu, v jaké situaci jsou lidé z jiných sociálních skupin, než jsem já, bude v
nejbližší době naprosto klíčové.

Foto:
Martin Buchtík
Jan Zátorský, MAFRA
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mluvčí 
Dobré dopoledne, přeju je 10 hodin začíná studio ČT24, vítám vás. Nejmíň 23 lidí nepřežilo včerejší útok ruských raket ve
městě iniciál ve střední části Ukrajiny. Dalších víc než 100 se zranilo na 7 desítek z nich je v nemocnici. Střely zasáhly kancelář
v centru města a poškodily obytné budovy v okolí. Moskva podle ukrajinské armády vypálila rakety z ponorky v černém moři.

mluvčí 
Tento den opět dokázal, že Rusko musí být oficiálně uznáno za teroristický stát. Žádný jiný stát na světě nepředstavuje takovou
teroristickou hrozbu je Rusko. Žádný jiný stát na světě si nedovolí svým dělostřelectvem raketami. Denně ničí města a lidské
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životy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Americký prezident Joe Biden na v rámci své cesty po Blízkém východě zavítá do Saúdské Arábie. Ta se ještě předtím rozhodla
otevřít letecký prostor všem dopravcům. Už z Bílého domu do Rijádu přiletí přímo z Izraele. Tam se setká například s premiérem
Davidem. Biden také dodal, že Washington nemůže dlouho čekat na odpověď v rozhovorech o íránském jaderném programu.

mluvčí 
Nejsem si jistý, kdy přijde íránská odpověď. Jsem si ale jestliže na ni nemůžeme čekat donekonečna.

mluvčí 
Předsedá srílanského parlamentu přijala rezignaci prezidenta Gotta Bajer Čáp jaksi učinil tak poté, co ověřil pravost dopisu,
který byl do země dopravena letecky ze Singapuru. Právě tam teď už bývalý prezident utekl, když se vyostřuje protivládní
protesty. Demonstranti mu vytýkali odpovědnost za ekonomickou krizi v zemi. Teď jeho konec slavily v ulicích srílanské
metropole.

Zemřela Ivana Trumpová, první manželka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zlínská rodačce bylo 73 let. O její
smrti informovala rodina. Trumpová v mládí závodně lyžovala po emigraci z Československa se živila jako modelka spolu s
Trumpem měli 3 děti.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Zájem o hypotéky klesá jejich průměrná úroková sazba dostat téma, které dnes celý den budeme probírat mými hosty tady
prostor nákladového nádraží na Smíchově. Přeju hezký den. Ta úroková sazba, o které mluvím v červnu vyšplhala v průměru
na 5 %. Ten objem poskytnutých hypoték za první půlrok klesl meziročně zhruba polovinu a téma teď probereme a prvním
hostem Jakub Seidler. Hlavní ekonom české bankovní asociace. Dobrý den. Dobrý den. Tak já s dovolením začnu citací
bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, který napsal hypotéky, dnes nejsou drahé, jenom byly řadu let nepřirozeně
levné. A jednou ten mejdan musel skončit konec citace, tak byl to skutečně mejdan. Bylo to nepřirozeně levné hypotéky a teď
se vracíme do normálu, anebo je to už další extrém.

mluvčí 
Tak do jisté míry skutečně hypotéky byly v té poslední dekádě velmi levné hypoteční sazba, která se dala sehnat pod 2 %, je
skutečně velmi nízká, takže v tom historickém kontextu. Ano bylo to období, kdy hypotéky byly extrémně dostupné, to
samozřejmě vytvářelo určitý tlak na to, že třeba nemovitosti rostly. A o to více nyní se do jisté míry dostáváme k určitému
normálu, ale samozřejmě to dostávání a ta změna je velice nepříjemná, protože domácnosti řada z nich byla zvyklá na zcela jiné
úrokové sazby. Některé z nich budou muset refinancovat a ten problém zažijou nejvíce ty domácnosti, které třeba si hypotéku
vzali 45 let zpátky v období, kdy právě ty hypoteční sazby byly extrémně nízké. Ta samotná hypotéka ještě stále vysoká, tzn. že
i to refinancování potom přinese poměrně výrazný nárůst měsíčních splátek, takže určitě určitý návrat k nějakému normálu, tak
takhle to nazvat můžeme, ale to nic nemění na tom, že to pro řadu domácností bude poměrně nepříjemné období.

mluvčí 
Ta průměrná úroková sazba v červnu činila 5 % těch už poskytnutých hypotečních úvěrů, jak to ale reálně, když teď přijdu do
banky, tak jaký zhruba dostanu kůru.

mluvčí 
Ty nabídkové úrokové sazby jsou v tuto chvíli ještě samozřejmě vyšší. Ony mají velké rozpětí, protože hodně závisí na tom na
těch konkrétních parametrech hypotéky, například jako velikost vlastních zdrojů. Budete mít, takže nejčastěji se pohybujou
mezi šesti sedmi procenty právě v závislosti na té konkrétní hypotéce, ale ta realizovaná skutečně, která se potom uzavře,
kterou banky uzavíraly třeba s klienty, kteří přišli do banky ještě několik měsíců zpátky, tak ta se pohybovala v červnu na pěti
procentech. Byla vlastně nejvyšší, dejme tomu, od poloviny roku 2010.

mluvčí 
A má to může růst, jaký očekáváte další vývoj?

mluvčí 
Ono obecně a predikovali nebo dělání odhadů v té dnešní nejste situace je samozřejmě ošidné, protože ty hypoteční sazby se
odvíjí nejen od sazeb České národní banky, ale například od dalších faktorů ekonomiky, kde například se bude vyvíjet i
podobné úrokové sazby ve světové ekonomice, zda trh bude předpokládat, že světová ekonomika jde nebo blíží se do recese,
tak potom i ty světové úrokové sazby budou klesá. A tím budou táhnout ty naše, což byl vlastně případ v polovině června, kdy
ty naše úrokové sazby drží, které jsou důležité pro hypoteční sazby začaly mírně klesá, takže ten tlak na to další zvyšování
hypotečních sazeb by měl nyní trochu ustát. Ale bude ještě samozřejmě dále záviset například na krocích České národní
banky, protože tím, že inflace v červnu byla nakonec mírně vyšší, než se předpokládalo, tak tak začal nyní předpokládá, že
Česká národní banka ještě úrokové sazby letos zvýší, například ze současných sedmi až na 8 % a to by dále ještě poskytlo
určitý impuls pro růst těch tržních sazeb a posléze i těch hypotečních sazeb. Ale abych to trochu zkrátil, tak ten vlastně tlak a
ten nárůst rychlý u hypotečních sazeb by měl nyní trochu zvolnit, ale pak ta konkrétní sazba, kam se až vyšplhá, kde bude ten
vrchol. To se bude odvíjet od celé řady ekonomických vlastně informací, které budou teprve přicházet.

mluvčí 
Čili ale očekáváte, že i na základě těch čísel o inflaci, které jsme zaznamenali Česká národní banka bude už na tom dalším
zasedání zvyšovat úrokovou sazbu?

mluvčí 
No, v tuto chvíli to očekává trh těch tržních úrokových sazbách tzn. že ty tržní úrokové sazby předpokládají, že by centrální
banka mohla zvýšit sazby letos nakonec stát nemusí. Takže pokud centrální banka na začátku srpna řekne, že prozatím vidí
současnou úroveň úrokových sazeb jako dostačující, tak na to bude i vlastně reagovat ten trh tržní úrokové sazby a tím se
mírně sníží i ty úrokové sazby delších splatností, které jsou podstatné pro hypotéky a o to méně bychom pak měli vidět vlastně
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tlak na další zvyšování hypotečních sazeb.

mluvčí 
Když se na to podíváme z pohledu bank, je to pro ně teď problematické, že klesá zájem o hypotéky a je možná problematické i
to, že už se třeba obávají, že nebudou mít lidé na to splácet hypotéky. Může to banka dělat problémy?

mluvčí 
Tak obecně banky se domnívám, že předpokládali, že ten letošní rok bude z pohledu poskytovaných hypoték podstatně slabší.
Ten meziroční propad za první půlku roku, jak jste zmínil, je zhruba poloviční, ale z pohledu jenom těch červnových čísel. Ten
meziroční propad je dokonce 65 % a nyní vidíme, že už to nepropadá jenom vůči tomu velice silnému roku 21, ale už i vůči
tomu roku 2020 tzn. že to zpomalení na tom hypotečním trhu skutečně přichází, ale banky to velké míry předpokládali, protože
ta kombinace vysokých hypotečních sazeb ekonomické nejistoty toho, jak vysoké jsou ceny nemovitostí, které jsou pro řadu
domácností nedostupné. A také vlastně zpřísnění pravidel České národní banky, které začaly platit v dubnu, které dále stěžuju
ještě pro některé domácnosti přístup k hypotékám, tak vlastně té kombinace faktorů, která vlastně dávala poměrně jasně
najevo, že hypoteční trh v letošním roce citelně zpomalí.

mluvčí 
To ještě, prosím, druhá část mé otázky, a sice to, jestli se banky obávají toho, že lidé nebudou moci splácet z nějakých důvodů
nižších z důvodu vyšších úroků.

mluvčí 
Teprve bezesporu řada domácností se do potíží dostane, ale těch agregátních číslech tzn. za tu ekonomiku jako celek, tak
zatím problémy vidět nejsou většinou on přichází až s určitým zpožděním, ale hodně se bude potom situace odvíjet i od toho,
jak třeba citelně ekonomika zpomalí. V druhé polovině letošního roku, jestli uvidíme nárůst nezaměstnanosti, ale to, že velmi
pravděpodobně v těch následujících měsících čtvrtletích uvidíme, že ten podíl, dejme tomu, hůř nesplácených hypoték roste,
tak to je pravděpodobné, ale nikdo prozatím nepředpokládá, že by to číslo nějak narostlo výrazně, protože Češi bývají poměrně
konzervativní hypoteční úvěry. Splácely velice dobře i v minulosti během těch předešlých krizí, takže to, že tam určitý problém
bude a některé domácnosti nebudou moci splácet hypotéky, tak to bezesporu ano, ale nepředpokládá se v tuto chvíli, že by to
byl nějaký velký problém na úrovni celé ekonomiky.

mluvčí 
Co myslíte, že to udělá s realitním trhem, můžeme očekávat, že už dojde ke zlevnění nemovitostí, nemoc zatím na to nebude
mít vliv?

mluvčí 
Je to realitní trh se vyvíjí taky poměrně vlastně nečekaně třeba nabídkové ceny ve druhém čtvrtletí. U starších bytů ještě dále
poměrně razantně vzrostly téměř 10 % z toho meziročního pohledu dále zrychlily mimo Prahu ten nárůst meziroční byl dokonce
třicetiprocentní, ale v tuhle chvíli jsme se vlastně dostali na podobné úrovně, které jsme viděli v polovině roku 2008, kdy byla
taky nějaký určitý vrchol a poté vlastně přišlo zpomalení na na tom trhu. Dokonce na začátku roku 2009 už ceny nabídkové
mírně klesaly a určité další signály, například cenových map org naznačují, že ty nabídkové ceny v červnu skutečně už začal
začaly mírně klesá, takže to, že začne určitě ten trh reagovat na tu současnou situaci a že se můžeme dočkat určitého poklesu
cen, tak to je pravděpodobné. Ale jde vlastně spíše o to, že to bude hodně asi záviset kraji město od města lokalita od lokality,
ale jak se to nakonec vlastně živě vyvine a jak výrazný třeba propad cen můžeme čekat je otázkou, protože na druhou stranu
proti té slabší poptávce ve i to, že výrazně rostly ceny stavebních materiálů stavebních prací, takže vlastně firmy nebudou mít
prostor úplně na takové zlevňování, protože zkrátka ty ceny vstupů šly. Díky těm problémům, které nastaly globální ekonomice
po pandemii citelně nahoru.

mluvčí 
V této souvislosti se často mluví o jakési realitní bublině v Česku. Je to reálná věc, co to vlastně znamená v tomhle kontextu,
kdybyste měl vysvětlit?

mluvčí 
Tak v tom kontextu tzn. že ceny nemovitostí se odpoutali rostly rychleji, než by třeba odpovídalo růstu mezd v posledních
letech, což se skutečně stalo ceny nemovitosti. Potom třeba jsou vysoké i ve srovnání třeba nájmy atd. jsou různé ukazatele,
které vlastně naznačujou, jak se ceny nemovitostí vyvíjí vůči některým, dejme tomu, ekonomickým fundamentům, ale ono to
úplně nemusí. Nutně znamená, když tahle bublina tady je nebo to přehřátí tady je, tak to úplně nemusí znamenat, že ta bublina
splaskne. Ona tady může relativně zůstat, jenom se budou vlastně třeba postupně ty ceny nemovitostí budou dohánět ty mzdy
nebo ty další parametry, takže to, že ceny nemovitostí jsou podle určitých ukazatelů třeba nadhodnocené. Je bezesporu
pravda, ale ještě to nemusí nutně znamená, že zažijeme nějakou velkou korekci, spíše můžeme zažít třeba roky, kdy ceny
nemovitostí budou stagnovat a mezitím další ekonomické proměnné právě budou dohánět ty vysoké ceny.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Řada lidí teď nemá vlastně šanci dosáhnout na hypotéku, když si vezmeme byty v Praze, které jsou na velmi vysokých
úrovních. Co se týče financování, tak řada mladých lidí si to vůbec nemůže dovolit na Česká národní banka to nerada slyší
nerada o tom mluví, ale vícegenerační hypotéky. Je to podle vás věc, která tady dřív nebo později bude na stole.

mluvčí 
To je poměrně složitější otázka, protože my určitou zkušenost s těmi mezigenerační hypotéky, kam už máme třeba ze
severských zemích. A ono to vlastně zlepší dostupnost toho bydlení několika letech, kdy ty mezigenerační hypotéky třeba se
povolí, protože pak skutečně řada domácností dosáhne na tu hypotéku a bude moci si vlastně tu nemovitost, která máte
vysoké ceny dovolit, ale v dlouhodobějším pohledu ceny nemovitostí na to zase budou reagovat růstem cen. Takže vlastně
dlouhodobějšího pohledu se nemusíme dostat do situace, kdyby nemovitosti byly více dostupné jenom domácnosti si budou
brát stále vyšší hypotéky, budou více zadlužené, ale v nějakém dlouhodobějším okamžiku se dostaneme vlastně zase do té
situace, kdy jsme byli nyní. Takže ono to nemusí úplně dlouhodobě vést ke zlepšení situace.
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mluvčí 
Ještě, prosím, poslední věc, měla by na tuhle situaci na tohle, řekněme, možná i krizi bydlení nějakým způsobem reagovat
vláda, anebo to prostě musí trh vyřešit sám?

mluvčí 
Já se obávám, že ta situace v České republice je, když tak specifická, že určité zásahy vlády by tam přijít měli minimálně v tom
smyslu, že je potřeba konečně odšpuntovat ten stavební zákon, který dělá velké problémy, ale celá řada regulací, která prostě
extrémně brzdí ten stavební proces v České republice, protože je tady řada problémů, proč ceny nemovitostí jsou tak vysoké.
Ale jeden z hlavních je prostě ta nízká nabídka a ten velice pomalý proces s stavení a vlastně doplňování toho bytového fondu.

mluvčí 
Říká hlavní ekonom české bankovní asociace Jakub Seidler. Mockrát. Díky.

mluvčí 
Rádo se stalo.

mluvčí 
A my tady na místě bývalého nákladového nádraží stále zůstáváme. Budeme situaci kolem hypoték kolem dostupnosti bydlení
komentovat dál. Podíváme se na to třeba v souvislosti s developery. Podíváme se také na nájemné bydlení. Další komentář
přineseme už za za hodinu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď míříme do Itálie tamní premiér Mario Draghi prozatím zůstává ve funkci prezident Sergio Mattarella odmítl přijmout jeho
demisi podanou poté, co vládu hlasování o důvěře nepodpořily členové hnutí pěti hvězd. Kabinet v parlamentu podporu
nakonec získala. Dráhy na krok koaličního partnera přesto reagoval rezignací.

mluvčí 
Nad budoucností italské vlády se vznáší otazníky, a to teprve necelý rok a půl od jejího jmenování. Ještě odpoledne Mario
Draghi s přehledem ustál hlasování o důvěře.

mluvčí 
Favorit volí 3 to si tam ta vůle kontra hry Tristanovi.

mluvčí 
Pro samotného premiéra neuspokojivý výsledek, a tak krátce poté zamířil na jednání do prezidentského sídla.

Své funkce se nakonec rozhodl vzdát.

mluvčí 
Koalice národní jednoty, která podporovala tuto vládu. Již.

mluvčí 
Neexistuje za těchto podmínek už nemohu pokračovat.

mluvčí 
Prezident Sergio Mattarella s plánem nesouhlasí, a proto Draghiho demisi odmítl přijmout. Podle něj má vedení nejdříve
zhodnotit politickou situaci a dostát svým mezinárodním závazkům, včetně zajištění dodávek plynu z Alžírska, kterými má země
nahradit dosavadní ruské.

mluvčí 
Je třeba zůstat v klidu dobře se zamyslet a pak se uvidí, co se stane teď, když je mezinárodní politická krize, je lepší zůstat v
klidu.

mluvčí 
Doposud relativně hladké vládnutí narušilo hnutí pěti hvězd, které je součástí širší koalice. Celý proces hlasování o důvěře se
rozhodlo bojkotovat. Jeho členům se totiž nelíbí návrh opatření na podporu domácností v době rostoucích cen.

mluvčí 
Tento návrh zákona obsahuje kontroverzní bod. Mluvím o článku týkajícím se spalovny odpadů. Nemá to vůbec nic společného
s úlevou pro občany. Navrhli jsme vládě, aby bod návrhu zákona vyřadila, ale oni nám řekli. Ne.

mluvčí 
Abysme hlasování o důvěře se zástupci vládních stran snažili do poslední chvíle vyhnout, nepodařilo se promluvit před
poslanci má Mario Draghi příští týden ve středu. V případě, že se rozbouřené vztahy do té doby nepodaří uklidnit, hrozí v zemi
předčasné volby. Kateřina Ehrenbergerová, Česká televize.

mluvčí 
Dalším cílem ruské armády bude podle britského ministerstva obrany město Mahmúd ruské jednotky na východě Ukrajiny taky
stále připravují širší útok na slovo Jánský. Podle amerického institutu pro studium války ale zatím není jasné, kdy tato ofenzíva
začne.

mluvčí 
Tento den opět dokázal, že Rusko musí být oficiálně uznáno za teroristický stát. Žádný jiný stát na světě nepředstavuje takovou
teroristickou hrozbu je Rusko. Žádný jiný stát na světě si nedovolí svým dělostřelectvem raketami. Denně ničí města a lidské
životy životy.
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mluvčí 
Včera Rusko raketami zaútočilo na město binec a ve střední části země. Útok nepřežilo nejmíň 23 lidí. Dalších víc než 100 se
zranilo na 7 desítek z nich je v nemocnici. Střely zasáhly kanceláře v centru města a poškodily obytné budovy v okolí. Moskva
podle ukrajinské armády vypálila rakety z ponorky v černém moři.

mluvčí 
My jsme hovořili s mluvčím armády, který nám potvrdil, že se stále nejméně 40 lidí pohřešuje a také jsme hovořili s velitelem
jedné pátrací čety hasičů, který nám řekl, že už prohledali první patra té administrativní budovy po mé. Po mé pravé ruce a
říkal, že tam žádná těla našli a že doufá, že, že ten optimistický scénář, který doufá, že ti lidé zkrátka nebyli na tom náměstí,
jenom se neozvali svým rodina.

mluvčí 
Dolní komora ruského parlamentu státní duma se dnes schází k mimořádnému zasedání. Jeho program ale není známý.
Tiskový odbor dumy listu vědomosti sdělil řasa cituje nahromadily problémy, které vyžadují naléhavá řešení. Projednávaných
bodů mají být desítky. Jedním z nich bude zřejmě také schválení ministra průmyslu obchodu Denisem Manturovem. Na post
místopředsedy vlády.

Michal Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré dopoledne přeju.

mluvčí 
Dobrý.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Den, než se dostaneme k jemným nuancím. Na úvod možná obecnější otázka to, že se ruská státní duma neplánovaně schází.
Je to pro Ukrajinu a pro západ důvod k obavám. Je to signál, že se něco může stát, něco může dít?

mluvčí 
Upřímně řečeno, Rusko není zemí, ve které by parlament něco jaksi důležitého znamenal. Všechno to, co Putin chce, tak tomu
parlament prostě od kýve, čili v tomto ohledu si myslím, že není zapotřebí k tomu jaksi upínat, ať už nějaké naděje, anebo si
toho zásadním způsobem obávat. Na druhou stranu i v Rusku platí, že ten režim má potřebu vlastně provozovat určité rituály a
myslím si, že to nejdůležitější, co asi zajímá většinu diváků. Je to, že pokud by mělo dojít k nějakému radikálnímu zhoršení té
situace mezi Ruskem a Západem, potažmo Ruskem Ukrajinou. Tzn. pokud by mělo dojít k vyhlášení války k provedení
mobilizace atd. tak k tomu by se musely vlastně sejít obě komory ruského parlamentu. Ne, že by snad ta druhá komora jako
měla reálnou politickou moc, ale prostě ten rituál vlastně ústava paragraf vypadl čl. 106 prostě říká, že určité věcí musejí
vlastně mít souhlas obou komor ruského parlamentu a tady se jedná pouze o to mimořádné zasedání dolní komory, neboli
dumy s tím, že údajně přesně, jak jste říkal, ze nashromáždila celá řada předloh zákonů, které je zapotřebí navzdory tomu, že
oficiálně už byly vyhlášeny parlamentní prázdniny, tak které zapotřebí přijmout.

mluvčí 
Je tedy pravděpodobnější, že to zasedání se vůbec nemusí týkat. Ta teď použiju to ruský výraz a speciální vojenské operace
na Ukrajině.

mluvčí 
Tak ono se to bude týkat zprostředkovat zcela jednoznačně, protože podle toho, co víme, co zveřejnil dneska ruský vlastně
tiskový orgán ruské vlády portál hasičské Geis IATA, tak je naprosto jednoznačné, že vlastní Vladimir Putin má vlastně potřebu
dál provádět uvnitř společnosti mobilizaci, nikoliv tu vojenskou letu, řekněme, politickou mobilizaci. Vlastně Putin včera
podepsal rekordních 122 zákon. A dni v rámci těch těch 122 zákonů, tak se objevily, respektive tím vlastně vstupují v platnost
zákonné normy, které například vládě v oblasti hospodářské umožňují chovat se jakoby Rusko bylo, nikoliv ve válečném stavu,
ale jako kdyby vlastně Rusko bylo ve válci. Tzn. například vláda má právo nařídit všem podnikům v zemi, aby vlastně vyráběli
pro stát bez ohledu na to, jak učím se zabývají normálně, tak prostě vláda má právo vlastně nařídit, co budou vyrábět, jakým
způsobem to budou vyrábět atd. vláda dostala možnost vlastně donutit zaměstnance, aby chodili do práce i o víkendech,
případně státních svátcích atd. atp. tohle má pochopitelně souvislost s tím, že Rusko vede válku na Ukrajině, ale jako by se o
ní nemluví.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A Vladimir Putin už před časem řekl, prý nás chtějí porazit v boji, co na to říct, tak ať si to zkusí. Všichni musí pochopit, že jsme
až dosud vlastně doopravdy ještě s ničím ani nezačaly, přitom nejsme proti mírovým jednáním, ale ti, kteří až dosud odmítají,
musí vědět, že čím déle, tak budou činit tím komplikovaněji se jim s námi bude jednat. Vyhrožování na jedné straně na druhé
straně možná náznak ochoty k mírovým jednáním. I to se nějakým způsobem může promítnout do toho jednání státní domem.

mluvčí 
Určitě ano, protože předpokládejme, že znovu zdůraznil sice tuto ono to není reálné jednání politického suverénního orgánů.
Znovu zdůrazním státní duma. To je v uvozovkách provoz, který vlastně ruský stát nebo Putinův režim si vytvořila v tom provozu
se prostě schvaluje. To, co Kreml chce, ale je tam prostě určitý rituál součástí toho rituálu nepochybně bude, že poslanci z těch
jednotlivých parlamentních frakcí budou vystupovat nějakým způsobem. Budou v těch svých projevech se snažit reflektovat tu
situaci pochopitelně, protože to tak v Rusku funguje, tak se budou snažit zejména dávat najevo, jak neochvějně stojí po boku
Vladimira Putina. Čili tahle ta slova, která jste citoval s největší pravděpodobností nebo nějaké obměně, je prostě uslyšíme s
tím, že je zapotřebí, aby ruská společnost ještě více semkla, aby vlastně celý svět viděl, že Rusové stojí za svým vůdcem
všechny ty šílené řečí o denacifikaci atd. tak to určitě dnes bude oběhu, ale důležitější právě bude to, co reálně z těch údajně
více než šesti desítek zákonných předloh se vlastně dostane na projednávání. A co budou obsahovat a zdá se, že by se
primárně mělo jednat o normy, které mají vztah socioekonomickým záležitostem. Mluví se například o tom, že bude vlastně větší
zvětšený nebo navýšeny platy penze vojákům, případně jejich rodinám tam, kde jaksi někdo přišel o život. Atd. atp.

mluvčí 
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může se to jednání týkat také situace kolem Kaliningradu litevská blokády.

mluvčí 
Opětně předpokládejme, že se toho někdo dotkne, ale to jsou přesně ty věci, které kdybychom měli být svědky nějakého
radikálního kroku, tak tam by byl zapotřebí i ten souhlas té horní komory ruského parlamentu. Ono samozřejmě nedá vyloučit,
že jaksi Kreml chce po dolní komoře, aby na základě toho dnešního jednání tam jakoby došlo v uvozovkách spontánní iniciativě
poslanců, kteří vlastně navrhnou prezidentovi, respektive té horní komoře právě nějaké výrazné věcnou změnu vztahu Ruska
okolí. To se samozřejmě stát může být tento okamžik nic nenaznačuje a pak hrubý Kaliningrad. Ta otázka toho tranzitu vztahy
mezi Ruskem a minimálně Litvou, pokud ne celým celým Pobaltí, tak pak by se to mohlo dostat jaksi napovrch, ale tento
okamžik s těžko říct, co všechno se tam dneska bude odehrávat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Aby v komentáři Deníku N píšete poškození podmořských kabelů, které jsou nezbytné pro globální provoz internetu, si lze
představit. Existují signály, že se Rusko k něčemu takovému chystá, nebo to jenom hypotetická varianta?

mluvčí 
Já jsem v tom komentáři psal, že vlastně Rusko zároveň řeší to, jakým způsobem o něm o jeho aktivitách vlastně komunikuje
ten tzv. kolektivní západ, jehož my jsme součástí. A potom samozřejmě zbytek světa, upřímně řečeno, zbytek světa moc
nezajímá válka na Ukrajině vztahy mezi Západem Ruskem, ale co zbytek světa zajímá, tak to je ta krize, kterou Rusko svými
aktivitami vyvolalo ohledně nedostupnosti vlastně obilovin zejména Ukrajiny na světových trzích. A já jsem v tom textu vlastně
uváděl tu možnost, kterou jste zmínil tzn. přerušení nějakých těch podmořských kabelů, díky nimž funguje internet jako jednu z
dalších možností, co by Rusko mohlo, případně udělat, protože víme, že ruské námořnictvo se v několika posledních letech,
řekněme, v posledních pěti letech, tak se systematicky připravovalo podle informací západních zpravodajských služeb. Právě
na operace tohoto typu to vůbec neznamená, že se to stane pouze tam bylo uvedeno jako jedna z možností, jak by Rusko
mohlo zase v uvozovkách budovat skutečně globální scéně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ráno taky přišla zpráva o tom, že ruská generální prokuratura označila investigativní skupiny Bellingcat a portál insider za
nežádoucí organizace, čímž v Rusku prakticky zakázala, proč se v těchto dvou případech. Rusko spokojilo s označením
zahraniční agent a přestoupilo označení nežádoucí organizace, což není zas až tak úplně běžná.

mluvčí 
Já se domnívám, že to je dáno tím, že to jsou organizace, které přímo v Rusku nepůsobí ti zahraniční agenti, tak to jsou vlastně
buďto ruské právnické nebo fyzické osoby, ale které působí v Rusku. Mimochodem ten ta definice toho kdo a proč je
zahraniční agent s tím spojené postihy, takto v rámci těchto 22 zákonů, které Putin podepsal včera, tak ta definice byla opětně
rozšířená. Dneska vlastně zahraničním agentem může být kdokoliv, kdo má v podstatě se dá říci jakýkoliv vztah s někým nebo
něčím, co je na západě. Přímo se tam říká, kdo jakýmkoliv způsobem podléhá vlivu ze západu, ale tohle to jsou organizace,
které aspoň, pokud já vím, tak v Rusku jaksi fyzický nepůsobí, a proto pravděpodobně byl použit tenhle ten jiný název. Pokud
to má něco společného třeba s tím, co se opravdu v ruském, řekněme, trestním zákoníku, tak bohužel na to nejsem jaksi
kompetentní, abych odpověděl, protože samozřejmě ten zákoník nezná.

mluvčí 
Rozumím Michal Romancov, moc vám děkuju.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání. Hezký den všem přeji.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Končí zápisy ukrajinských dětí do českých mateřských a základních škol. Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby tak
docházce, která začne v září, přihlásilo asi 40 000 dětí. Je to o 30 000 míň, než jich od začátku ruské invaze do Česka přišlo.
Některá se s rodiči podle Kuby zřejmě už vrátili domů na Ukrajinu. A v jedné z pražských školek je Zuzana Smiešková. Zuzano,
přeju hezký den. Kolik ukrajinských zájemců tam přijali?

Zuzana SMIEŠKOVÁ, redaktorka ČT 
Dobré dopoledne sem do mateřské školky sochání 2 v pražských Řepích. Tady, respektive přijaly všechny zájemce o docházku
od začátku školního roku od září celkem se sem tedy hlásilo 8 ukrajinských dětí. Nutno ovšem dodat, že tato mateřská školka
patří k těm velkým hlavním městě, má kapacitu zhruba 230 dětí. I proto je toto zařízení připravené, že by třeba podle potřeby
přijalo další zájemce, a to ať už třeba v průběhu prázdnin nebo i potom v průběhu školního roku. Ukrajinské děti tady tato
školka přijímala už na jaře, kdy se do Česka proudily první běženci, především tedy ženy právě s dětmi. Tehdy jsem nastoupilo
14 dětí, 3 z nich se už ale v uplynulých týdnech vrátili zpátky domů na Ukrajinu. To je důvod to tedy třeba může stát zatím
nižším zájmem o docházku od září přesto podle premiéra Petra Fialy se musí tato situace dál řešit. Ta situace se totiž může
pochopitelně rychle měnit zápisy, jak tedy do škol, tak do školek pro české děti probíhaly v jiných dřívějších termínech. V
případě základních škol probíhal v dubnu. Celkem se do nich přihlásilo 142 000 předškoláků. Zápisy do mateřských škol pak
probíhaly v první polovině května.

mluvčí 
Diskuzní fórum Meltingpot na hudebním festivalu colours of Ostrava v dolních Vítkovicích se k debatě sešly desítky umělců i
pedagogů. Jsou mezi nimi astrofyzikové, matematici, sportovci a také politici. Během dneška se očekává vystoupení tzv.
ledového muže Wim Hofa. A víc už s Helenou Dohnalovou. Heleno, jaká pověst tohoto Nizozemce předchází?
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Projekty, otázka byty proti byli tendr vany, protože můžeme se bavit o současných projekt, který byly centrovaný v době, kdy ty
by ten růst nových cen stavebních prací nerostou tolik. My jsme tady měli myslím, že za minulý rok jsme tady měli nějaký
osmiprocentní růst stavebních nákladů, ale samozřejmě to průměr, takže v tom zkresleno, jaký jaký, jaký developer staví, ze
kterých materiálu, protože různé komodity zdražovaly různě různým tempem. Měli jsme tu komodity, které měly nárůstu a více
procent letů komunity ve míněno jako v rámci stavebnictví, které rostly méně, ale hodně zahýbalo s trhem. Současná současný
konflikt na Ukrajině, který samozřejmě zbrzdil dodavatelské řetězce. Samozřejmě zbrzdil i i dodavatelské řetězce, které dodávaly
z Ukrajiny, potažmo Ruska vstupy pro pro pro stavební díla.

mluvčí 
U těch projektů, které už jsou rozjeté, kde jsou třeba všechny byty už zarezervované, tak tam ty vyšší náklady nese ten
developer, anebo to ještě může přenést už na toho zákazníka, který už se ten byt zamluvil za nějakou cenu.

mluvčí 
To záleží na tom, jak je postavená celá 0,5 místech mezi zákazníkem a developerem a pak, jak je nastaven smluví vztah mezi
developerem a stavební firmu, jestli tam stavební firma nemá doložky pro případy jako vyšší moci, že se nečekaně zvednou
nákladové nákladové sazby, tak v tom v tomto ohledu by se tak stát mohlo. Nicméně nemáme indikace, že by se tak v
současné chvíli dělo, když bude prodražovat dále dále projekty, které budou přichází na trh, protože ty se teprve tam se teprve
ten druhý generální dodavatele.

mluvčí 
Ale pořád tedy očekávat, že zájem o to bude cena klesat, nebude, jak říkáte?

mluvčí 
Pravděpodobně ne zatím.

mluvčí 
Bude se ale tedy nějak dispozice těch bytů budou sestavit ještě menší byty, bude se snižovat cena tímhle způsobem?

mluvčí 
Ano je je takový trend na trhu, že se dostává na trh v poslední době více, řekněme, dispoziční bytu. Jednak menších bytů, čili 1
HK PKK a samozřejmě se tlačí na vyšší efektivitu těch výměr, kdy se více přemýšlí o tom, jak ty, jak ty dispozice budou
designované tak, aby naplnili jednak potřebu toho bydlení a zároveň, aby byly cenově dostupné tomu klientovi. Takže abych
vám odpověděl na otázku ano, můžeme tady očekávat jakýsi trend tlaku na nás efektivní za nás efektů vydání dispozic,
respektive měli dispozicích.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
A co se týče účelů těch nových staveb, bude se to měnit směrem třeba nájemní bydlení, že se budou ty projekty směřovat,
takže to bude určeno na nájemné bydlení spíš než na vlastnické.

mluvčí 
Je možné, že developeři se tím můžou tímto způsobem pojistit jakousi bezpečnost projektů, že vybrané jednotky, nebo dokonce
celou celý 1 objekt v rámci více etapového projektu mohou prodat institucionálnímu investorovi, který, který zajistí vlastně
likviditu cash flow tomu projektu, aby se dokázala profinancovat stavba a developeři tak úplně nějaké bezpečí z titulu možného
možného možné změny trendů na trhu, které otázka, do jaké míry bude nebo nebude. My my si myslíme, že, že nebudu
nicméně je. Ano, můžeme očekávat zvýšený zájem o nájemní bydlení a ostatně k tomu konverzuje jsme už nějakou dobu
nebude přibližujeme se tomu trendu západní Evropy. Ono to vlastním napříč všemi zeměmi postkomunistického jako vývoje, že
podíl nám, pardon, vlastního bydlení poměrně vysoký a myslím si, že chtě nechtě se tam budeme muset prostě posouvat, že je
to možná o změně mentálního nastavení lidí, jak vnímají vlastnické bydlení nájemní bydlení.

mluvčí 
Na základě toho, co jsme si tady řekli, hrozí podle vás nějaké problémy developerů, že by se dostávaly do situací, kdyby
přestali třeba stavět nové projekty kvůli tomu, co jsme tady jmenovali?

mluvčí 
Je otázka, která v současné době složení developerů, kteří chtějí přijít na trh s novými novými byty. Jaké jejich finanční
zajištění, jak mají za zajištěné financování, jak jsou silní, je možné, že ne, které developery to dopadne takovým způsobem je
samozřejmě prodlouží harmonogram celé celé výstavby toho projektu, ale myslím si, že těch etablovaných etablovaných
developerů by se to týkat nemuselo, protože. Řekl bych, že disponují dostatečným datovým zákonem, aby uměli tyto věci
předpovídat vlastně jako z titulu řádné hospodáře na tyto situace připravovat.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Říká analytik Adam Greguš. Mockrát díky za komentář. Díky.

mluvčí 
Hezký den.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
My tady na tom bývalém nákladovém nádraží na Smíchově dál zůstáváme, protože přineseme další komentáře k tomu, jak se
vyvíjí hypoteční trhy, jak se vyvíjí nájemné bydlení, jak se vyvíjí sazby úrokové hypoték. Ten další komentář přineseme už po
třinácté hodině.
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mluvčí 
A další témata už teď včas urychlí přechod k uhlíkové neutralitě. Počítá se už s rokem 2040. To je proti původnímu záměru o
10 let dřív. Energetická skupina uzavřela s rezortem životního prostředí novou dohodu o ochraně klimatu snižování emisí.
Podrobnosti doplní Milan Brunclík. Milane, zdravím tě, jak chce zmíněného cíle včas dosáhnout?

Milan BRUNCLÍK, redaktor 
Dobrý den, je to skok skutečně o 10 let, protože v té loňské loni avizované strategii ČEZ hovořil v roce 2050. Teď je to tedy rok
2040, a to je skok, je to v energetice vlastně už velmi brzy na to zrychlení motivované několika faktory. Zejména samozřejmě
tou klimatickou energetickou politikou Evropské unie a také současnou geopolitickou situací snahou o větší soběstačnost a
nezávislost na dodávkách surovin a energií ale promlouvají do toho i jejich ceny, které jsou, jak všichni víme. V tuhle chvíli
astronomické bude to znamenat proměnu výroby do skupiny ČEZ. Ta strategie počítá s tím, že poslední uhelné elektrárny
budou končit kolem roku 2030, byť v tom krátkodobém horizontu, kdy se bavíme o nějakém roku dvou možná třech
následujících. To uhlí sehraje ještě mnohem výraznější roli, než jsme si před ještě několika měsíci. Všichni společně mysleli.
Jste teď spoléhá samozřejmě také na obnovitelné zdroje zejména fotovoltaiku a jádro, a to tedy nejenom na nový blok v
Dukovanech a také v Temelíně. A potom na nové malé modulární reaktory, které by ČEZ chtěl instalovat namísto těch
klasických elektráren odstavených elektrárna. To budou nové technologie, o kterých se v tuto chvíli hodně mluví hodně o nich
spekuluje očekává, jaký budou mít efekt. Tady mám na mysli samozřejmě vodík.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dalším cílem ruské armády bude podle britského ministerstva obrany město Mahmúd ruské jednotky na východě Ukrajiny také
stále připravují širší útok na slovo Jánský. Podle amerického institutu pro studium války ale zatím není jasné, kdy tato ofenzíva
začne.

mluvčí 
Si tento den opět dokázal, že Rusko musí být oficiálně uznáno za teroristický stát. Žádný jiný stát na světě nepředstavuje
takovou teroristickou hrozbu Japonsko. Žádný jiný stát na světě důvody svých dělostřelectvem raketami ne denně ničí města a
lidské životy zvyšovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Včera Rusko raketami zaútočilo na město, nechce ve střední části země. Útok nepřežilo nejmíň 23 lidí. Dalších víc než 100 se
zranilo 7 desítek je v nemocnici. Střely zasáhly kanceláře v centru města a poškodily obytné budovy v okolí. Moskva podle
ukrajinské armády vypálila rakety z ponorky v černém moři.

mluvčí 
My jsme hovořili s mluvčím armády, který nám potvrdil, že se stále nejméně 40 lidí pohřešuje a také jsme hovořili s velitelem
jedné pátrací čety hasičů, který nám řekl, že už prohledali první patra té administrativní budovy po mé. A po mé pravé ruce a
říkal, že tam žádná těla našli a že doufá, že do té optimistický scénář, který doufá, že ti lidé zkrátka nebyli na tom náměstí,
jenom se neozvali svým rodina.

mluvčí 
Michal Smetana, výzkumný pracovník a taky pedagog katedry bezpečnostních studií institutu politologických studií pražského
centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré poledne, přeju den. Včera tady Rusko zaútočilo na
město nechci a dnes ráno útok na Mikula ji Fran na 2 místní univerzity. Podle z institutu pro studium války jsou ruská útoky
systematická a cílí na rezidenční oblasti. Čeho tím, že jí Rusové dosáhnout.

mluvčí 
Proto vlastně není žádná novinka na ten o typy útoků, včetně západní Ukrajiny, vidíme od začátku války, kde se přesně útočí
na vojenské cíle, ale i ekonomické industriální cíle. A nakonec i na cíle čistě civilní jako v tomto případě a čeho tím Rusko
dosáhnout účet částečně i snaha o nějaký nátlak. To o to, že podstatě vyvoláváte pocit, že na nějaké na žádném místě v
podstatě na Ukrajině jste kompletně v bezpečí, takže to určitě kombinace i nějaké psychologické války s tím o kombinaci se
záměrem samozřejmě ničí nějakou ekonomickou základnu země a podobně.

mluvčí 
Je to i výraz frustrace Rusů z toho, že se válka vyvíjí tak, jak by si představovali, zvláště po zapojení amerických se Stavo hájí
maso. Na ukrajinské straně.

mluvčí 
Je to samozřejmě možné takhle číst, ale jak přesně jste zmiňoval v tom v té předchozí a v té předchozí části je to něco, co
Rusko dělá od začátku války, takže spojovat čistě nějak jenom frustrací asi není úplně úplně namístě, protože to systematický
přístup.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A Rusko Ukrajina se teď zjevně připravují na další třetí fázi bojů a podle stanice CNN to bude fáze, která může zvrátit
rovnováhu sil. Čte tato podobně, může to být rozhodující fáze.

mluvčí 
A v té určitě velká otázka a těžko těžko říci, o pokud se týká té třetí fázi bavíme jako o ukrajinské budoucí snaze o
protiofenzívu, teda především na jihu země, tak to samozřejmě o nějakým způsobem může změnit povahu té války, protože
Ukrajina jakkoliv tam byly nějaké dílčí menší proti ofenzívě, například kolem Charkova, tak se zatím nepokusila o nějakou větší
operace tohoto typu. Osvobozovala velké o velké oblasti velkého, které předtím, o které předtím okupoval Rusko, je to velmi
disciplína, je to bude to výrazně náročnější pro Ukrajinu, jak po taktické úrovni, tak co se týče, má náročnosti na o lidské zdroje
na materiál na munici. A bude to pro Ukrajinu velká výzva, pokud se podaří o buď to bude dobrý signál směrem na západ, že
má velký smysl nadále ukryl podporovat dodávat zbraně i nadále, protože to, protože do budoucna se může Ukrajině pomohlo
podařit osvobodit tím pádem další území. Naopak pokud Ukrajina selže v tomto úkolu, tak budou určitě přibývat takové
skeptické hlasy, že to vlastně nemá smysl nadále posílat zbraně a spíš hledat nějaké diplomatické řešení.
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mluvčí 
Má Ukrajina sílu začít tak mohutnou protiofenzívu.

mluvčí 
Je to velmi těžké odhadnout, jak říkám, o těch informací, co máme se dá velmi těžko Dano, jak se bude v tomto smyslu dařit to,
že se oni určitě pokusí a relativně krátké době už teďka vysoce pravděpodobné. Bavíme o nějakém horizontu například
měsíce, kdyby k tomu zahájím dojít, takže otázka spíše, na jestli, ale kdy k tomu bude k tomu dojde, o jestli se jestli jestli bude
dařit, to je skutečně o ještě ve hvězdách.

mluvčí 
A Rusko se nejspíš pokusí po luhanské oblasti dobýt titul doněckou a aby získalo celý Donbas, jak moc hrozí to o čem také
mluví někteří analytici, a sice, že z měst Slavjansku. Kramatorsk se ale stane další mariupol a severu do měst tedy, že je budou
ukrajinští obránci hájit do poslední chvíle, za nimi skončí spálená země. Nakonec stejně budou muset ustoupit.

mluvčí 
To se bojím, že poměrně realistický odhad vlastně, co se Ukrajina teďka snaží o na východě země je o uštědřit vlastně
útočníkům a Rusku co největší ztráty tzn. Rusko postupuje a tu taktiku, která mu relativně vychází tzn. o využívá těžkého
dělostřelectva, kterými ničí ničí vše před sebou. A Ukrajina vlastně snaží a snaží nějakým způsobem uštědřit Rusku v rámci této
těchto operací, co největší ztráty, co největší lidské stránce, co nejvyšší ztráty na technice tzn. 4 tyto ztrácet a potom se stáhne
nechal tu část území. Pro Rusko samozřejmě velmi bolestivé, protože dobývá velmi malém malé území a ve velmi dlouhém čase
a za velmi vysokých ztrát na své straně, ale samozřejmě také výsledek je to, co jste právě popsal, že zatím zůstává spálená
země velká část Donbasu skutečně už teďka zničena. Co.

mluvčí 
Teď během té operační pauzu mohou udělat Ukrajince proto, aby se co nejlépe připravili na tu snahu Ruska dobýt celou
doněckou oblast.

mluvčí 
Velmi těžké ono ono v tuto chvíli tam Ukrajina má vlastně o postavená zakopané o jednotky na defenzívní linii a skutečně
slogan z Kramatorsku ta oblast, kde o, která je velmi dobře bráněn, takže Ukrajina na tom bezesporu připravená, ale o i to, o
čem jsme se bavili. Před chvílí, bude to nějaká kombinace o snahy o držet tato města, co nejdéle to půjde ideálně o ideálně
úplně, ale to pokud ne, tak alespoň ušetřit Rusku větší ztráty, ale zároveň se pokoušet o tu protiofenzívu na jihu země, kdyby
se Ukrajina mohla po poprvé pokusí dobýt nějaké větší území zpátky.

mluvčí 
Je pravděpodobnější, že Rusové ztratí dynamiku, anebo je pravděpodobnější, že nakročení směrem k obsazení celé půlky
Ukrajiny až k Dněpru.

mluvčí 
Ta druhá varianta už se nezdá příliš podobná. Ono i dobýt ten zbytek Doněcké oblasti bude pro Rusko velmi nákladné náročné
a už v tom předchozím příspěvku se mluvilo o nějaké určité teda operační pauze, kdy vlastně teďka v tuto chvíli a ruská strana
musí nabírat nabírat síly, aby toho byla schopná nutně neznamená úplné zastavení bojů. Vidíme, že i v tuto chvíli se v těchto
oblastech válčí, ale tam velká ta velká ofenzíva, která by se snažila získat do města. Nás nás ještě čeká a pro Rusko, pokud se
něco zásadně změní politicky tzn. pokud nedojde k něčemu typu alespoň částečná mobilizace v Rusku, bude velmi obtížné
době nějaké území nad rámec toho. O počasí se bavili tzn. o zbytek Donbasu.

mluvčí 
Michal Smetana, moc vám děkuju takhle dozvídáme z firem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pražském Kongresovém centru neformálně jednají ministři pro evropské záležitosti členských zemí Evropské unie. Jde o další z
akcí, které Česko pořádá v rámci svého předsednictví v radě Evropské unie. Schůzky se účastní také zástupci Evropské
komise, včetně místopředsedkyně Věra Jourová. A další informace připojí Václav Ohlídal. Václave, zdravím tě do Prahy
dorazila i delegace z Ukrajiny. O čem by s ministry a zástupci Evropské unie měli jednat?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Vicepremiérka Ukrajiny pro integraci Olga Stephanie Schönová by měla tady řešit právě další kroky, které
musí Kyjev učinit k tomu, aby pokračovalo to jeho začleňování do unijních struktur. Připomenu, že Ukrajina aktuálně je
kandidátskou zemí vstup do unie, ale aby se tím dalším státem Evropské unie skutečně stala, tak musí přijmout některé klíčové
reformy. Ty se týkají například soudnictví justice, tedy, anebo boj proti korupci, anebo střetu zájmů. To všechno tím vším tady
dnes bude Ukrajině pomáhat také už zmiňovaná Věra Jourová to řekla při svém příchodu, že chce právě těchto klíčových
reformách spolupracovat bude intenzivně spolupracovat ukrajinskou stranou. Zmínila také to, že Kyjev chce ukázat pokrok v
těchto reformách během prosincové hodnocení Evropské komise a abyste tak mohl být ten vstup Ukrajiny do unie co
nejrychlejší dalším krokem, který se tady bude ukradl týkat, tak ten zmínil Maroš Šefčovič komisař ze Slovenska. A ten zmínil to,
že by se měly vzniknout jakási nová platforma, která by organizovala veškerou tu světovou pomoc, která směřuje do Ukrajiny.
Věra Jourová představila své další priority. Svou další agendu, kterou tady bude vlastně ostatním ministrům představovat, a to
jsou kroky, které se týkají obrany evropských hodnot a demokratických institucí. Zmínila mimo jiné transparentní financování
politických stran, anebo ochranu novinářů. Tím posledním diskuzním blokem, který se tady pak probere, tak to je, to jsou
závěry evropské konference o budoucnosti Evropské unie. Tam vlastně se schválilo 45 návrhů zhruba 300 opatření, které by
se jednou měli stát, měli by se začlenit do evropského práva.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Třetí den devatenáctého ročníku hudebního festivalu colours of Ostrava dnes je na programu mimo jiné diskuzní fórum
Meltingpot. Zúčastní se ho astrofyzikové, matematici, sportovci, politici. A dolních Vítkovic zdravím Helenu Dohnalovou. Heleno,
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areál se otevřelo před malou chvílí. Co se na místě děje právě teď před příchodem prvních návštěvníků?

mluvčí 
Tak areál se otevřel před malou chvíli, jak už se říká, takže ti první návštěvníci už tady scházejí, ale za mnou je stále rušno, ale
to rušno není od návštěvníků, ale jsou to stánkaři. Jsou to úklidové čety, jsou to, je to obsluha všech stage, kteří mají právě to
dopoledne pro sebe, proto ten festival se uzavírá pozdě v noci a do jedenácté hodiny sem mohou jenom můžu jenom technický
personál. První návštěvníci už sem proudí, ale myslím, že nejvíc rušno bude v této chvíli tam za vysokými pecemi, kde je
multifunkční aula Gong, protože tam přijede Hostek, o kterém se hodně mluvilo, bude se o něm určitě hodně mluvit po jeho
diskuzi. Je to ledový muž vymohl off, je to propagátor otužování organizátoři mu dnes shánějí velkou káď vzhledem vystoupí v
aule Gong pro 1500 návštěvníků. A stejně jako další řečníci na Meltingpot i on bude mít jenom hodinu na to, aby divákům svou
metodu své učení, a to čím se zabývá, představil mimo něj, ale tady vystoupil na Meltingpot tu už mnoho jiných diskutujících.
Velký úspěch tady měl psychoterapeut Honza Vojtko, svou terapii sdílením, velký úspěch velkou návštěvnost, jaderná fyzička
Dana Drábová a k překvapení organizátorů byl obrovský zájem a také o diskuzi na téma Green dealu. A colours of Ostrava
není jenom diskuzní fórum. Je to samozřejmě hudební festival. Včera vystoupili 2 velcí headlinery kapely, Franz Ferdinand a
také kapela Kill her, ale mluví se hodně o kapele, která se jmenuje Voice of base pro, a to proto, protože to jsou dvacetileté
muslimky pocházející z Indonésie hrají v hidžábu, hrají heavy metal. Asi není nutné dodávat s tím měli velké problémy, protože
jejich náboženství něco takového nedovoluje. Nakonec se ale skupina 20 letech dívek proslavila, no a dnes slaví úspěchy, jak
s coververzemi slavných kapel, tak se svými vlastními skladbami.

Volba britského premiéra. Bude to těsné, předpovídá politolog URL
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Ve Velké Británii proběhlo druhé kolo volby nového předsedy konzervativců, který na postu premiéra vystřídá Borise Johnsona.
Trojice favoritů se zatím nemění a nejvíce hlasů opět získal muž, který odchodu předsedy vlády napomohl.

Skandály a kontroverzemi opředený Boris Johnson minulý týden rezignoval na post šéfa britské Konzervativní strany. Křeslo
sotva stihlo vychladnout a strana již zahájila proces volby nového lídra, který politika následně nahradí i na pozici premiéra
Spojeného království. 
Požadavky na příštího předsedu vlády přitom nejsou malé. 
„Všichni ve straně i veřejnost očekávají, že někdo z nich přijde s nějakým nápadem, jak vyvést zemi z ekonomické a
společenské deprese, tedy z krize spojené s velkým nárůstem životních nákladů,“ popsal pro Seznam Zprávy situaci Jan Váška
z Institutu mezinárodních studií při FSV  UK . „Zatím jsou kandidáti v tomto ohledu ale velmi skoupí.“ 
Kromě ekonomické situace, která britské voliče zajímá nejvíc, by podle politologa mohla být dalším rozhodujícím tématem voleb
otázka Ruska či irská pojistka. „Všichni kandidáti se vlastně kopírují. Předstihují se ve slibech, kdo nejvíce dostojí
thatcheristickému ideálu a sníží daně nebo kdo nejvíce zvedne výdaje na obranu,“ vysvětlil dále odborník. 
Výbor 1922, jenž na volbu dohlíží, by měl hlasovat až do chvíle, kdy se pole kandidátů zúží na finální dvojici. Z té pak budou v
poslední fázi vybírat všichni členové strany, kterých je asi 200 tisíc. Jméno vítěze by mělo být známo 5. září a voliči se ještě jistě
přeskupí, na předních příčkách se však momentálně drží trojice Rishi Sunak, Penny Mordauntová a Liz Trussová. 
Jaké má vedoucí trojice politické zkušenosti? Co slibuje? A jaké má vyhlídky? 
Rishi SunakV Johnsonově kabinetu Sunak více než dva roky zastával pozici ministra financí, jeho nedávná rezignace však
velkou měrou přispěla k následnému pádu samotného premiéra. S ním přitom politik držel po celou dobu takzvané Partygate a
ještě v červnovém hlasování o nedůvěře měl Johnson jeho podporu. 
PartygatePartygate byl politický skandál ve Spojeném království týkající se večírků a dalších setkání vládních zaměstnanců a
zaměstnanců Konzervativní strany. Ty se konaly během pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021, kdy omezení veřejného
zdraví zakazovala většinu shromáždění. 
„Sunak je zajímavý tím, že v navenek dost populisticky vystupujícím kabinetu byl takovou nepopulistickou tváří, která dokázala
dobře a dostatečně konkrétně komunikovat,“ přiblížil politika Váška. 
Minimálně v rámci strany si však z minulého týdne odnáší punc královraha a konzervativci loajální Johnsonovi tak nejspíše
budou lobbovat za jeho neúspěch. 
Napadnutelný je však bývalý ministr i z dalších důvodů. V dubnu například Sunak čelil ostré kritice kvůli manželce,
multimilionářce Akshaty Murthyové, která v Británii neplatila daně za své příjmy ze zahraničí. Vzhledem ke zvyšování daní
britským poplatníkům ho tak opozice vinila z pokrytectví. 
Ošemetné pro něj bylo i držení zelené karty, jež umožňuje dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území USA, či jeho multimilionářské
zázemí, které mu podle některých znemožní, aby myslel i na nižší vrstvy britské společnosti. 
V rozhovoru pro BBC Radio 4 se však dvaačtyřicetiletý Sunak nechal slyšet, že navzdory svému bohatství a zázemí prý chudým
rozumí. 
Stát se premiérem, v ekonomických otázkách má Sunak na prvním místě zásah proti rostoucí inflaci, což staví i před okamžité
snižování daní. „Snížím daně, ale udělám to odpovědně. Protože nesnižuji daně, abych vyhrál volby, ale vyhrávám volby, abych
snižoval daně,“ nechal se slyšet politik. 
Penny MordauntováDruhou příčku po čtvrtečním hlasování stále drží Mordauntová, náměstkyně ministryně obchodu a bývalá
ministryně obrany ve vládě Theresy Mayové. Ta je podle politologa Vášky v dobré výchozí pozici, jelikož nemá výrazný profil a
žádné z křídel Konzervativní strany s ní nemá zásadní problém. 
„Je to její výhoda, stejně jako to, že není přímo spojená s poslední administrativou a s jejími skandály. Nemusela veřejně
vystupovat a hájit Borise Johnsona v médiích. V tomhle je jakoby čistá,“ vysvětlil český odborník. „Na druhou stranu nevýhodou
je, že veřejnosti i straníkům je mnohem méně známá než ostatní kandidáti.“ 
Mordauntová by tedy mohla reprezentovat určitý rozchod se skandály zatíženou minulostí. Do karet jí hraje i to, že ačkoliv
politička historicky patří spíše k umírněnému středovému proudu konzervativců, v roce 2016 vystoupila na podporu brexitu.
„Má něco, co může nabídnout i radikálnímu brexitovému křídlu, které se nyní šikuje za Trussovou,“ upozornil Váška. 
Devětačtyřicetiletá politička voličům slibuje snížení DPH na pohonné hmoty o 50 procent a zvýšení prahových hodnot daně z
příjmů o míru inflace. Momentálně je Mordauntová navíc favoritkou sázkových kanceláří a podle průzkumu agentury YouGov,
kterého se zúčastnilo téměř 900 členů strany, by ve finálním hlasování porazila kohokoliv ze soupeřů. 
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„Podle průzkumů to nyní vypadá, že by v posledním kole asi výrazně zametla s každým. To se ale ještě může změnit, protože
kandidáty čekají televizní debaty. Před závěrečným hlasováním se navíc všichni budou muset vyprofilovat daleko výrazněji, a je
tam tak stále šance něco pokazit,“ podotkl český politolog. 
Liz TrussováVedoucí trojici pak uzavírá britská ministryně zahraničních věcí Liz Trussová. Ta je podle Vášky vnímána jako
člověk, který nejvíce ztělesňuje možnou kontinuitu s érou Borise Johnsona. V posledním kole, kde vítěze korespondenčně
vybírají všichni členové strany, by tak právě to mohlo být jejím esem v rukávu. 
„Podle údajů, které jsou k dispozici, se členská základna Konzervativní strany v posledních letech výrazně rozrostla a řadu těch
lidí tam dokázalo přilákat volební vítězství v roce 2019,“ sdělil politolog. „Takže i když to tak nevypadá mezi širší veřejností, mezi
lidmi, kteří budou volit mezi posledními dvěma kandidáty, může být míra loajality a obdivu k Johnsonovi poměrně velká. Pro
kandidáty nebude úplně taktické, aby se od něj nějakým zásadním způsobem distancovali.“ 
Šestačtyřicetiletá ministryně lobbuje za okamžité daňové škrty, což ji staví do kontrastu s výše zmiňovaným Sunakem. Její
ekonomický plán dále zahrnuje zvrácení růstu sazeb národního pojištění či snížení korporátní daně. 
„Přijde mi, že výsledek bude jednoznačně mnohem těsnější než v posledních několika volbách. Johnson zvítězil se dvěma
třetinami hlasů, Theresa Mayová měla tři čtvrtiny a David Cameron opět dvě třetiny,“ přiblížil Váška svůj výhled na výsledek
hlasování. 
„Pokud se Mordauntová dostane mezi poslední dva kandidáty, má výrazné šance, aby vyhrála. Pokud ten souboj proběhne
mezi Sunakem a Trussovou, bude to velice otevřené a vítěz podle mého nebude mít příliš silný mandát, protože strana bude
rozštěpená.“ 
Další kolo hlasování poslanců se uskuteční v pondělí a opět – stejně jako v druhém kole - vypadne kandidát, jenž obdrží
nejmenší počet hlasů. 
Klání se již neúčastní generální prokurátorka Suella Bravermanová, ministr financí Nadhim Zahawi a bývalý ministr zdravotnictví
a zahraničí Jeremy Hunt. 

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 15:09 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 881 900,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
A já jsem slovo chytil, abych si ho na chvíli podržel než zase předám dál za chvíli totiž budou mluvit s odborníkem na
postsovětský prostor Janem Šírem. Je to odborník z katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a řešit budeme mimořádné zasedání státní dumy. Teď máme 5 minut po čtrnácté
hodině, je pátek 15. července. Jindřich slaví svátek a já teď posílám Imagine Dragons.

Imagine Dragons 8 minut. Po druhé hodině odpolední ve vysílání rádia. Za dnes se koná mimořádné zasedání státní dumy,
tedy dolní komory ruského parlamentu, a to přesto, že ruští poslanci měli mít prázdninovou přestávku. Tak právě této schůzi
teď budou mluvit s odborníkem na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Janem Šírem, hezké
odpoledne.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Schůze státní domy se koná v době, kdy Rusko čelí válce na Ukrajině. Také řeší ekonomické dopady. Sankcí, dá se tušit,
proč Vladimír Putin takto svolal poslance v době, kdy si měli užívat prázdnin.

mluvčí 
Nejenom to dá tušit už stojíme, protože ta schůze probíhá od 12 hodin moskevského času. Jedná se tady v prvé řadě to určité
kádrové změny. Ano s tím spojené kompetenční přesuny. Však hodinu vyšla zpráva, že ministr průmyslu obchodu Denisem
Manturovem vyšel další, co ještě předsedy vlády, což může naznačovat určité kádrové přesune v souvislosti s tím, že těch jeho
dřívější funkce zastával místopředseda vlády Borisov, který pravděpodobně v dohledné době stane v čele Roskosmos, jsou,
odkud bude času, co někteří Rogozin na místo kurátora politiky ve vztahu k okupovaným územím na Ukrajině. A tím druhým
bodem té stávající schůze to někoho zveřejnil program schůze má být změnách některých zákonů v prvé řadě se dotýká
zákonu z roku 2018 o potí akcí v reakci na takzvaně nepřátelské kroky spojených státu a jeho spojenců. Spojené státy mají být
oficiálně zákony zákoně tvrzených. Co bych hlavní protivník Ruské federace oficiální formulace, která byla navržena.

mluvčí 
V roce 2014 se státní duma sešla také mimořádně tehdy. Šlo o ratifikaci přijetí Krymu do Ruska. A po tom referendu, kde se
hlasovalo o připojení poloostrova Rusku. Jak tedy je to mimořádná záležitost, když se sejdou, tak to poslance státní domy mimo
svůj běžný program?

mluvčí 
Záleží na programu záleží na něco Colina. Já jsem tady nedovolí dát nějaké generalizující tvrzení nějaký soud. Momentálně si
myslím, že tady skutečně před státní dvou stojí řada úkolů spojená jednak s tím, že Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině a
hodně indicií máme, které nasvědčují o tom, že může mít Rusko snahu další části území Ukrajiny anektovat nějakým jiným
způsobem připoutat a včlenit do politického právního prostoru Ruské federace a současně s tím navazuje na odpověď na vaši
první otázku. Rusko no se nachází ve stavu. Zostřující se konfrontace se Západem tato konfrontace má podobu mimo jiné
rostoucí izolace Ruska a zhoršování vztahů se Západem, včetně té dimenze po 10 funkční války, a to jsou všechno kroky, které
jsou součástí těch novel zákonů, které mají být co dneska přijaty.

mluvčí 
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Rusko také zavádí kvůli sankcím funkci vicepremiéra pro průmysl a obchod. Znamená to, že se v Rusku už projevují nějak
sankce západu, anebo je to spíš preventivní opatření?

mluvčí 
Tak jsem, co se určitě projevují v tom smyslu, že mají dopad na fungování ruské ekonomiky. Nicméně ekonomické dopady, než
to samé, co politický fakt sankcí tzn. Rusko určitě se to týká zločinech problémy v návaznosti na tu na tu rostoucí mezinárodní
izolaci. Velké problémy mají podobu masivního odchodu západních firem ruského trhu. Ty problémy se projevily už spolu, že
minulý měsíc Rusko bylo schopno splatit splátky namířené na obsluhu zdejšího dluhu, tzn. Rusko se ocitá ve stadiu
technického defaultu, a to jsou všechno záležitosti, na které samozřejmě Rusko musí reagovat. Tím táta dneska zřízená funkce
vicepremiéra pro průmysl a obchod s sebou ponese i změny ve státních Nomura politice v oblasti průmyslu a hodiny autorův a
který tuto funkci zastává. Už zmínil, že stát bude posilovat svoji roli v ekonomice tak, aby byla zajištěna oficiální Hiršlovi
technologická a průmyslová jsou nenechá Rusko.

mluvčí 
Na tom dnešním zasedání státní domy nebo na programu zasedání nějakých 60 položek. Může to nějak ovlivnit probíhající
válku, anebo to jsou věci, které přímo na ten konflikt vliv mít nebudou?

mluvčí 
Myslím si, že spíše ne a důvod je ten, že parlament samozřejmě o ničem, pokud jde o zahraniční politikou to, včetně rozpoutání
válek v Rusku nerozhoduje. To je, to je rozhodnutí, za který stojí velice úzký kruh osob v čele s Vladimirem Putinem a
parlament v zásadě to rozhodnutí pouze jakýmsi způsobem, ale quasi legitimizuje tímto způsobem zároveň i dotváří tu fasádu o
tom, že to závažná rozhodnutí jsou jakoby výsledkem nějaké nějaké veřejné debaty, ale aniž bych to shazoval to, co je
probíráno. Dneska jsou to velké míry technické záležitosti s tím.

mluvčí 
Přidalo skoro 5 měsíců od začátku války na Ukrajině. Nevypadá, že by některá ze stran měla převahu, takže to povede k té
opotřebovávají dlouhé táhlé válce.

mluvčí 
Je to jeden ze scénářů, které je potřeba určitě zvažovat a tady je potřeba připomenout to, že jestliže nám se v Evropě nelíbí, že
ta velká nabrala v této podobě, tak samozřejmě máme řadu způsobů kterak do toho hodinu vstoupit tak, aby to spotřebovávat
velká probíhala tak dlouho. Zaráží nás tu akutní potřebu další vojenské podpory Ukrajiny, zejména tedy dodávek vyspělých
zbraňových systémů tak, aby Ukrajina 8 let ukaž zřejmě běh na což jejich jediný představitelný scénář, který může přivést tento
probíhajícího Geis konfliktu k nějakému konce. Jakékoliv jiné řešení. Já se obávám, abych v lepším případě odhalilo
pokračování tohoto střetu, případně ho nárůst, ať už se tady intenzitu toho konfliktu nebo nebo rozložení na záda na další
země. Rusko ukrajinské sousedky.

mluvčí 
Je ruské jednotky operující na východě Ukrajiny, se připravují na širší útok na slovo Jánský v Doněcké oblasti. Podle
ukrajinského generálního štábu se snaží vylepšit své taktické postavení. Mohl by případně Vladimir Putin získat zisk tohoto
území prodávat jako úspěch. Tím pádem 10 válka třeba mohla hnout k nějakým už jednání o konci, protože je možné ukázat na
nějaký úspěch.

mluvčí 
Takhle Vladimir Putin má pod kontrolou prakticky celou ruskou společnost, včetně něco je potřeba tady maximálně vzor to u
státních a státem kontrolovaný médií, což znamená jedno, to je to, že Vladimir Putin schopen vyložit jako úspěch. Pokud
ačkoliv, tak ledacos s touto ruchu by případné dobytčí a zabránit Slovensku, popřípadě Kramatorsku, jsou tam 2 největší město
Doněcké oblasti, která Rusko ještě nakupuje. Mohu zavdat určitou naději, že by se Rusko s těmito zisky z pokojů v tom smyslu,
že by mohlo vydalo, případně jako případný úspěch, ale protože Rusko něco prohlásí za úspěch ještě neznamená, že já jsem
to může stát nějakým základem pro vyjednávání, potažmo nějaké trvalé řešení. A jsem to přednášel, který se na svém v té
otázce je minimálně pro tu druhou stranu konfliktu, což Ukrajina nepřijatelný a jestliže to, že Vladimiru Putinovi umožníme, aby
zabíral další a další území tímto způsobem chce nějakým způsobem. Uspokojí by bylo asi hodně hodně nebezpečný a iluzorní
předpoklad s ohledem na to, co už ve vodě u těch předsedů.

mluvčí 
Spojené státy vyzvaly nebo ambasáda americká na Ukrajině vyzvala občany USA, aby odešli z Ukrajiny. Stalo se tak po
několika měsících, dá se to číst jako že mají Spojené státy nějaké informace o tom, že se chystá nějaký masivnější útok či
nějaká další silnější operace, ať už z jedné nebo z druhé strany, anebo je to, jak takové preventivní varování?

mluvčí 
Rozpojené státy minimálně tak, jak to opatření bylo komunikováno, si zakládají na tom, že pravidelně aktualizují doporučení pro
vlastní občany. A nicméně samozřejmě takový krok chtěl domněnkám, které zmínil, zavdává AAA je potřeba tady říci, že jakkoliv
ten hlavní směr toho Ruska útoku se momentálně soustřeďuje nás doba už řeší území Doněcku Luhansku na východě
Ukrajiny, tak současně s tím Rusko už okupuje. Části stále ještě v Charkovské oblasti na severovýchodě a nadále Záporoží a
kartonu nás na na jihu Ukrajiny a pokračuje v bojových operací, které dosahují i dalších oblastí, včetně středu západní
Ukrajiny, jako jsme viděli včera během toho raketového útoku nás. Vinici u tzn. obývat na Ukrajině je svět je věc, která je
nebezpečná, která vyžaduje včetně opatření a každý rok cestuje do ciziny potřeby, takže to mě rozumy teče ve svém vážit na to
jejich smysluplnost americko krotší.

mluvčí 
Říká Jan Šír odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Díky na
slyšenou.

mluvčí 
Děkuju ale.
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mluvčí 
14 hodin a 20 minut. Teď nás čekají peníze česká měna posilovala, dokonce se dostala vůči euru na nejsilnější hodnotu. Od
letošního února. Podrobnosti s ekonomem Štěpánem Hájkem za chvíli.

12 tun kanadských borůvek plánují letos sklidit pracovníci borůvkové farmy Postoupky, které jsou místní částí Kroměříže. Právě
tam začala v uplynulých dnech sklizeň. Majitel sadu Martin Adam už čeká, že v porovnání s loňským rokem půjde o
dvojnásobnou úrodu z 12 000 sazenice, které rostou na téměř 4 hektarech, tak tady očekává právě těch zmíněných 12 tun
borůvek. Rostliny jsou dovezené z Nizozemska a také USA. Po stopách je vysazovali od března roku 2020. Teď se tedy jedná o
dvouleté rostlinky a jejich dospělost se očekává v pátém roce od výsadby tzn. že dalších letech ta výsadba bude nebo ten ta
sklizeň bude ještě o něco větší. Tolik 1 aktualita, zemědělství a teď už pokračujeme měnovou politikou. Česká měna od konce
minulého týdne posilovala. Dostala se vůči euru na nejsilnější hodnotu od letošního února. Věc, kterou rozeberu s analytikem
společnosti extrém Štěpánem Hájkem hezké odpoledne.

mluvčí 
Hezké odpoledne vám.

mluvčí 
Tak, co je zatím posilováním koruny intervence centrální banky, anebo si koruna stojí pořád stejně jen euro jde dolů?

mluvčí 
Dalo by se to jednoduše vysvětlit tím, že euro dolů, ale popravdě řečeno, já osobně tomu moc nevěřím, protože když se
podíváme na vývoj ostatních regionálních měn, ať už polského zlotého neúplně maďarského forintu, tak ty nám víceméně
oslabovaly proti euru, ačkoliv které euro se dostalo proti americkému dolaru už na paritu. Ale když se podíváme možná trochu
do zákulisí, tak zasedala nebo už je složit novém složení bankovní rada České národní banky. Ty intervence pokračovali v
nějakém tempu, můžeme říct 8 miliard euro za měsíc květen například nebo měsíc červen. No a já se domnívám, jestli náhodou
trochu víc jsme šlápli na plyn těm intervencím a trochu jsme nezvýšili, abysme podpořili, nebo aby Česká národní banka
podpořila posílení české koruny změnila právě ty. Dovážejí se inflační tlaky, takže to je možná taková moje trochu domněnka a
samozřejmě, kde pravda, tak možná to bude někde mezi.

mluvčí 
Co ale ukázalo zveřejnění červnové inflace, nám vzrostla, dosáhla hodnoty 17,2 % tlačí na posilování koruny i možné
očekávání, že Česká národní banka bude dál zvyšovat úrokové sazbě, anebo se to s novým guvernérem Alešem Michlem už
neprojevuje.

mluvčí 
Já bych rád věřil tomu, že se tam hlas Aleše Michla nebude v tuto chvíli zatím příliš projevovat i Česká národní banka bude dál
zvyšovat úrokové sazby jako takový samozřejmě, že zveřejnění inflace a čím vyšší inflace, tak samozřejmě tohleto a vyvolává
čím dál tím vyšší očekávání ohledně dalších saze. Takže částečně určitě ten faktor bude takový, že inflace nám zase zrychlila o
něco více, než očekávali, zase se nachází nad prognózou České národní banky. Teď nám to zase přibližuje rychlejší zvyšování
úrokových sazeb v pozadí možná těch intervencí jsme se ocitli pro zahraniční investory možná trochu zajímavějšími, ale troufám
tvrdit, že skutečně to je možná způsobeno tou intervencí, protože ta čísla inflace byla, anebo přišla na trh na ten trh až ve
středu. Česká koruna posilovala už od od pátku, protože tam bych hledal možná taky částečně ten ten ten důvod tomu
posílení.

mluvčí 
Dá se tedy říci, že pokud teď někdo míří na dovolenou v zahraničí, tak na tom vydělá?

mluvčí 
No, mohl hodně teoreticky by se dalo možná říct, ale kdo byl někdy teďka v zahraničí, tak zjistil, že se ta inflace v podstatě není
jenom nějakou záležitostí, kterou máme tady u nás v Čechách, ale projevila se všude po celé Evropě. Dostal se do všeho zboží
a do všech služeb, takže skutečně nevyděláme asi v zahraničí vůbec, ale pokud bysme se například chtěli koupit nějakou
elektroniku německá, tak pravděpodobně to udělám par desetin procent na tom snad změně toho kurzu.

mluvčí 
Říká analytik společnosti StB Štěpán Hájek. Díky hezký den. Na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju vám taky na shledanou.

mluvčí 
Za 2 minuty bude půl třetí o půl třetí na rádiu se další zprávy a potom repríza sportovního interview.
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mluvčí 
Mladoboleslavská automobilka, Škoda auto za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě přes 360 000 aut, což je
meziroční pokles o 30 % ve své zprávě to dnes uvedla mateřská skupina Volkswagen. Ruský prezident Vladimir Putin jmenoval
dosavadního místopředsedu vlády Jurije Borisova do funkce šéfa vesmírné agentury Roskosmos, kde nahradí Dimitrije
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Rogozina.

V Česku začne od pondělí očkování proti koronaviru čtvrtou posilovací dávkou bude pro lidi nad 18 let, kteří mají od
posledního očkování víc než 4 měsíce. Řekl to dnes ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Na českém i polojasno až oblačno
nejvyšší teploty se pohybují jen 26 stupňů a pozor, dejte na dálnici D1, konkrétně na patnáctém kilometru ve směru na Prahu.
Střetla se tady dodávka osobní auto.

mluvčí 
4 minuty, pokud třetí pátek 15. července stále posloucháte rádio zet nás teď čeká repríza dnešního dopoledního sportovního
interview. A ještě než se vrhneme na sport, tak jsou tady Judit mix, kteří budou zpívat o tom, že zase přichází déšť, takže taková
zhudebněná předpověď počasí.

mluvčí 
Máme opět necelou půlhodinu před pátečním polednem a tzn. tradičně sportovní interview a jeho dnešním hostem je Miroslav
Vraštil, veslař a čtvrtý olympionik z té regaty v Tokiu. Spolu samozřejmě na dvojskifu lehkých vah s Jiřím Šimánkem a také mimo
jiné 2× stříbrný a jednou bronzový na mistrovství Evropy. Mirko vítej, děkuji, že se udělal časná posluchače rádia zet. Dobré
dopoledne. Děkuji. Ty se rodák z Olomouce mě to nedá, protože já jsem se narodil pár kilometrů vedle ve Šternberku a prožil
mládí v Uničově, tak právě někdy na tribunách Sigmy, Olomouc, fotbalové nebo hokejové Mory nějaký svůj čas volný fandíš.

mluvčí 
No už dlouho ne dlouho ne, ale když se mladší od mladší teda, tak jsem tak jsem tam býval v kotli taky, ale to už je to už jako za
20 let. Takže takže se dávno.

mluvčí 
Nebýt toho, že jsem o generaci starší, tak se v tom kotli potkávali. Já tam v devadesátých letech jezdil, ať už za branku, tedy na
moru, anebo na tu ještě tribunu na stání naproti mně na zimě, která už samozřejmě kompletně pokrytá sedačkami. Ale pojďme
k tobě, protože ty jsi muž mnoha sportovních talentů nejenom veslařského desítku má zaběhnutou za 32 minut maraton za 2
hodiny 35 a Iron Mana, tedy ne ten olympijský triatlon, ale ten opravdu toho Železného muže tedy 3,8 km plavání 180 km na
kole a maraton, tedy 42 km 95 m v součtu těchto tří disciplín po 9 hodin. Já musím si to opravdu 3× pozorně předčítá, protože
jste říkal, to není možné, aby se takovéto časy. Tak uvažoval jsi někdy, že by se věnoval třeba jinému sportu než veslování.

mluvčí 
Uvažoval jako mockrát dala myslím, že na což byl dost pozdě, jo, ale beru spíš jako takovou zábavu a takový zpestření toho
mýho tréninku a myslím si, že když asi si odskočil na to na tyhle na tyhle akce. Takže už bych ani to veslování nedělal mě to
vždycky těmito prodloužila kariéru.

mluvčí 
A SOU veslaři všichni takhle nabití, anebo ty jsi výjimka.

mluvčí 
A myslím si, že jsem spíš výjimka, ale nebo minimálně tady tady v Česku, ale znám nebo mám kamarády v Německu Austrálii,
který, který taky dělají tady takovýhle bláznivý věci. A chci, no myslím, že tady u nás v Česku jako nikdo takový není.

mluvčí 
Je to způsob tréninku, to ta silová vytrvalost, která vlastně ti umožňuje mít takto skvělé výsledky, a tak to skvělé časy i v
disciplínách, které ze slov ani úplně nesouvisí.

mluvčí 
Určitě, myslím si, že i taková variabilita v tom tréninku, že vlastně nejenom ve sluji, ale ale, že i hodně jezdím na kole běhám,
mám rád ten sport vůbec obecně. Tak co si myslím, že, že v tomhle tohle mě jako dost pomáhá potom za těch pár týdnů po
nějakým vrchol sezóny se přeorientovat na ten triatlon. A není to moc jednoduchý on jako poslední ty roky je to Čína Češi. Už
asi to tím, v jakém tím, že ty závody ve veslování město dost dost sil i to i to hubnutí na ty závody a. A pak jsem stolek mentálně
unavenej, ale zase ten triatlon mě nebo ten jenom mě jako nabije tou tou energií se zpátky do toho procesu.

mluvčí 
Výživě hubnutí se já ještě určitě v průběhu rozhovoru dostanu. Nicméně ještě zůstaňme u toho triatlonu, plavání kolo běh říkal
si, že často běháš, jezdí na kole i v rámci veslařského tréninku, tak prozraď je plavání co nejméně oblíbené, co se týče těch tří
disciplín, kterou disciplínu vyzná, tak posílil v tom triatlonu.

mluvčí 
Nevím, jestli se se dá říct, že nejmíň oblíbeny, a ale není na to čas. Já to už prostě do toho tréninku nedá nedá jako nacpat
smrt už tak letos navíc ta slova promiňte.

mluvčí 
Že skáču do řeči, tak nenapadá, že skočíš zloději dlouho a já plavec.

mluvčí 
A to si myslím, že to byla velká ostuda, co se to ta si již to není moc reálný, hlavně ta voda bývá dost studená, takže to není
úplně on. Moc nevoní a moc ahoj.

mluvčí 
Je to tak, když jsem zmiňoval ten úžasný fantastický čas po 9 hodina a jenom jména tak prozradím, že se vlastně 2× kvalifikoval
ve, respektive už 3×, protože i letos se kvalifikoval na nejslavnější a jenom na Havaji. Koně poletíš tam letos ledem tomu, že
vlastně mu bezprostředně předchází mistrovský Stavo veslování a navíc ještě k tomu na domácí půdě na kanále v Račicích.
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mluvčí 
Tak to je takový plán. To, co jsem viděl i vlastně loni v tom září, kdy jsem se kvalifikoval na tu Havaj, že to takhle bude. A jsem
to jednou takhle vy si vyzkoušel, i když jsme byli v Americe na mistrovství světa ve veslování na 14 dní na to vlastně jsem
závodil Havaj. Nebylo to vůbec špatný. Myslím výsledkově, ale jinak pocitově to bylo hrozný teda, a tak takové plány na letošek.
Uvidíme ještě, jak se mi podaří sehnat nějaký peníze, protože ta dost náročná a opera náročná operace. A je to je to jako je to
čím dál horší a všechno hrozně drahý teďka do té buňky. No, je to je to složité.

mluvčí 
Hélene vrahy to je pravda.

mluvčí 
Jo.

mluvčí 
Mimochodem, co je nejtěžší, je tam jsou tam lávová pole, ty klimatické podmínky této unii těší na havajském ironmanu, nebo co
byste vypíchl?

mluvčí 
Určitě ty klimatický podmínky to. Co jste se nedá ani jako vysvětlit, jak jak je to těžký, protože to, co člověk musí zažít na vlastní
kůži už jenom vlastně tam tam být nějakou chvíli bez nějakého pohybuje. Je dost náročný, šli se potí vlastně furt a on, když se a
pak, když si myslíte, že docela příjemně, tak zkusí běžet zjistí, že to vůbec jako hezký není. Takže ty ty podmínky jsou dost dost
krutý a tradičně bývá, že na závodní den bývá nejteplejší den v roce, takže mají tak objednáno asi takhle takovýhle takovýhle
zákon tam nějakou bohyni, tak asi takhle vede. Ano a pak ty ten vítr dokáže tam být velmi krutej, a to to je jako něco. No.

mluvčí 
Mám navíc na kole člověk nemůže v háku.

mluvčí 
Tón v tom někdy ani tohle nepomáhá, protože tam jsou takový boční poryvy, že člověk hodí 2 m na stranu a lidi tam rozpadají i
v závodě, že to je jako nebezpečný takhle. No jaká.

mluvčí 
Tam panuje atmosféra, když se podíváme na diváky a srovnám třeba veslařským regata. My i s těmi nejslavnějšími, ať už
Lucernu nebo prostě světovými šampionáty olympiáda.

mluvčí 
V tom za větší rozdíl asi v tom, že, že ten náš za noc ve veslování trhá trvá 67 minuta a vedle nevyhodí. My jim ty vlastně lidi
vnímáme v posledních pár set metrů, jestli slibů většinou ani moc nevnímáme, protože už máme plnou hlavu takové spíš bolestí
nějaké, že že, že tam člověk nevnímá, ale tady na Havaji je to je to teda v tom samotném městečku. Je to neskutečný ta
atmosféra už tam těch týden před závodem jeho věc prostě fantastická. V tom závodě taky zajímavý, protože vlastně chvíli
chvíli je tam člověk mezi hromadou lidí a pak vyjede na tom kole. Mimo psa sám, jako když do zrychlí na tom kole, tak hodně
sám, a to je zase zase řekl druhý extrém té atmosféry a pak se zase vrátí do toho města na té, jak je to je to je to úžasný. Ať
uzavřeme.

mluvčí 
Tuto nenesla českou sekci, tak, co se týče té možnosti, že by se věnoval triatlonu závodně, tak to tě někdy napadlo? No.

mluvčí 
Napadlo mě to, ale ale pak s člověk taky trošku realista, když vidí, jak rychlí jsou vlastně ti profíci, a tak, co prostě na ně na ně
nemáme a kdybych kdybych extrémně zlepšila běh, kterej mám docela silnou stránku. To kolo si myslím, že bych dokázal, tak v
tom plavání je taková mezera. A tam člověk ztratí 10 minut v té vodě, tak prostě to Town s tím se člověk pak ani neuživíte hlas
jeho tímhle výsledkem tak jako napadlo něco řídí určitě, ale v cele skončil s veslováním, tak i ten Romanův nebude úplně pro
mě. Protože to fakt destruktivní, ale určitě se nebráním nějakým běhu má možná nějakým běhu. Ten na běžkách, co se co se
těším.

mluvčí 
Takže na zimu.

Hostem je nadále veslař Miroslav Vraštil. Mirku, pojďme přímo tedy veslování, vesloval závodně, a to také na té nejvrcholnější
úrovni i tvůj táta, tak už jsem zmiňoval, že jsi mužem mnoha talentů, ale ten veslařský oddíl si po tatínkovi.

mluvčí 
Já nevím, jestli, jestli se to veslování dá dědic. Jeho je to tak specifické pohyb sport, ale myslím si, že jsem po tátovi zdědil
určitě houževnatost a tu silnou vůli a toho závodního ducha proto je, i když někdy se třeba na ty závody necítím úplně, tak málo
jsou startuje, tak najednou prostě mě něco je aj aj, když si chci zaběhnout nějakej závod jenom tak, tak to prostě nejde vždycky
po tom vítězství než asi. Asi tohle máme v krvi a a tohle mám i státu společný.

mluvčí 
Antigeny budou tedy stejné asi jo, prostě nikdy netrénoval?

mluvčí 
No, já nevím, jestli by to úplně fungovalo. My jsme oba dva takový malý části, takže já myslím, že, že to je dobře, že, že mě
nikdy netrénoval. A on na ni asi možná by sám chtěl, ale ale asi čekal, že spíš to bude vycházet ode mě ta aktivita, což nikdy
nevím, Hiršla, a ale myslím si, že to je, že asi taky moc dobře ví, že člověk si spíš nás spousta věcí musí přijít sám než než aby
ho to něco někdo někdo učil nebo tlačil vysvětloval. A já já jsem taky přesvědčenej tady o tom, že opravdu, když člověk ty věci
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nepochopí sám tak tak může mět kolem sebe 10 lidí a nic nezmění.

mluvčí 
Už jsem v úvodu zmiňoval, že jednak si vybojoval tedy 2 stříbra a 1 bronz na mistrovství Evropy, ale na té olympiádě to bylo
čtvrté místo je Tokio, tedy to úplně nejvíc?

mluvčí 
Určitě určitě to je to je to nejvíc. Jako já dneska zrovna jsem se měl vlakem, tak, tak jsem si pouštěl v mobilu vlastně náš takový
takový záznamy, co máme z olympiády i olympijské kvalifikace a furt, co prostě mě to dojímá. Nechci říkat, že brečím, ale dost
na kraji. A tím se takže asi i s tím je to spojený a za úžasný zážitek, myslím čtvrtý místo jako parádní. Pro.

mluvčí 
Nás, abyste se s Jirkou Šimánkem přitom do tohoto já málem vůbec nekvalifikovali tak, jak je to možné, že byli na hraně toho,
že vůbec tam nepojedete. Nakonec byli nejlepší českou posádkou a svým způsobem by to nebylo úplně o pár centimetrů lodi,
ale byl tam určitý rozdíl, a to bronzovou medaili, nicméně čtvrté fantastické místo.

mluvčí 
Hron to je dost vlastně my jsme s tím váhy, tak u nás ty ty posádky jsou dost vyrovnaný a a minimálně takových takových 10 12
posádek je opravdu, nebo když nepočítám ty ty první 2 ujetý lodě, který jsou prostě úplně někde jinde at. Vidíme, ale co třeba
se nám povede, je trošku pozlobit, a tak, tak tam ty posádky jsou dost vyrovnaný, takže on člověk to musí umět poskládat tak,
aby aby mu ten den vyšel a nebo nejlépe, aby mu vyšly všechny dny, protože od prvního závodu se odvíjí vlastně celá ta
regata vždycky i nejenom i tím mým sebevědomím. Ale tím, jak nasazované potom do drah do do těch dalších závodů, jak
postupuje. A takže jako my jsme měli štěstí, si myslím, no až jsme tomu hodně naproti. Já já mám velkej kus práce. Na Jirku
jsem strašně strašně pyšná nic, co dokázal.

mluvčí 
V Tokiu velmi extrémně foukalo boku, dokonce se tam norská posádka právě ve vaší semifinálové jízdě vykoupala
nedobrovolně tak kolikrát se ti stalo, že si, ať už, jak se říká, mezi veslaři chytil kraba, anebo dokonce třeba z lodi vypadl.

mluvčí 
Hrot Kravař jsme párkrát chytli taky, ale nikdy nikdy takovýho, že by, že by tam člověk s spadnul, ale no, stává se to velmi málo.
Ale vidět, že se to prostě dokáže, nebo že se to může stály i ten nejlepším a pro to člověk musí v tom závodě jet naplno a
nepodléhat prostě nějaké nějaké panice nějaké nějaké frustraci, že někde vepředu někdo někdo rychlejší. Jo, to vlastně bylo i
na té na olympijské kvalifikaci ligy. My jsme my jsme ztráceli hodně a prostě furt jsme furt jsme jeli už člověk bez moc ani
nedoufal, ale nic jiného nezbývá než prostě těch 6 minut. Tam tam poslat naplno. Záleží pak, jak ti ostatní se s tím poperou.
Tady tady teda já ty ty kluky norský mám mám rád, takže mi to trošku líto, ale nicméně ke sportu do tvrdýho. Už.

mluvčí 
Jsem zmiňoval, jezdíš na dvojskifu tzn. tak nejmenší tým dvoučlenný a musí si se svým parťákem rozumět, aby se s ním mohl
jezdit na lodi. Myslím tedy rozumět mimo loď, protože zarazilo mě, dělal jsem rozhovor, nebudu jmenovat toho Beach
volejbalistů. On říkal, že vlastně absolutně kamarádi nejsou s tím kolegou, ale prostě jim trochu funguje na kurtu jako manžela.

mluvčí 
My máme asi jinak, no asi není pravidlo, že by ty, že by ty členy posádky musely být kamarádi a. Ale my s Jirkou takhle máme,
já jsem v lednu měli ze svýma parťáka má z dřívějška, takže tam prostě asi ta naprostá důvěra 1 druhého musí být a 100 SIM.
Asi v tom let i to veslování specifický a ta malá disciplína těch dvou. Těch dvou je je prostě ještě o to víc taková no jo, to to si
myslím, my to takhle máme i s Jirkou mini. Ne, nechodíme spolu na pivo každý den to frontální nejde, že, ale ale myslím si, že
by zůstal May velcí kamarádi potom až až Oudéa skončíme s tím vrcholovým sportem.

mluvčí 
Že si dá nějaké pivo Litovel?

mluvčí 
Moc ne radši takový speciály ty menší pivovary a asi nebudete dělat reklamu lita zrovna ne dobře her.

mluvčí 
Takové opačná reklama za to nebude pokutování.

A hostem je nadále reprezentační veslař Miroslav Vraštil čtvrtý z olympijské regaty v Tokiu. Jsme se toho lehce dotkli.
Samozřejmě často je to o hlavě. Je to o tom, aby člověk nezpanikařil, když není na postupové příčce, ať už rekvalifikaci nebo
samotný šampionát nebo olympiádu ve finále. Tak spolupracovali jste někdy s Jirkou Šimánkem s psychologem má řešili jste
nějak tyto věci.

mluvčí 
S Jirkou Mirkou ne, ale ale vlastně jsem jezdil předtím lehkou čtyřku, jsme kdy na olympiádě v Londýně také, tak tam pak chvíli
spolupracovali. A paní psycholožkou a dá se říct, že ty, že spoustu těch pravidel nebo těch těch věcí, který který souvisí s tou
hlavou s on nám ho nám vysvětlila. Já vlastně z toho těžím doteď, že jo, vy vím, jak to funguje, vím nebo jinak ten mozek
funguje. Čemu tam k čemu tam dochází před tím závodem nebo před těžkým tréninkem nebo prostě, když člověk unavenej
zraněnej, tak aspoň člověk zná mechanismy. A dokáže si to pak trošku vysvětlit vlastně, co se děje. Takže to je to si myslím, že
velmi velmi pozitivní. Já věřím, že, že tím, že vlastně mluvíme s Jirkou a s naším trenérem znít Michal Brožka dost otevřeně,
takže toto si myslím, že je taková terapie pro nás je, že, že jsme k sobě naprosto otevřeně a prostě dokážeme říct i na pěkný
věci, který máme zrovna v hlavě. A to si myslím, že hrozně důležitý je to.

mluvčí 
Tak dokážeš už zkrotit ty čertíky v hlavě, který kolikrát člověk špatně naše stávají.
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mluvčí 
No zkrotit asi asi jo, nebo prostě nějak odsunout někde dozadu, ale to neznamená, že člověk není nervózní se extrémně
nervózní, ale korun vlastně, když jsme tu olympijskou kvalifikaci, kde to bylo buď anebo. Tak věc byl to vlastně jako taková
jediná šance se na olympiádu dostat, tak tam teda ten vnitřní tlak byl obrovskej, když jsme tam závodili v rozjížďce v semifinále
nezáleží zahodili výborně, tak stejně poštu tam poslední závod, když člověk jde o jenom 2 místa, tak toto, co si asi člověk ani
nedovedu představit, jak co tam v té hlavě se odehrává, ale a právě to si právě myslím, že, jak jsme tam 2 lidi, tak ran druhý
dokážeme v tomhle v tomhle nebo v tom si pomoct. A víme, že ten druhej, kterej prostě nejsem na to sám, jo, ale je to extrémní
no.

mluvčí 
Smývá se tu čtyřkou vlastně v Londýně i v Riu de Janeiru. Tuším, že jsem byl na dvou olympiádách a pak na to třetí. Do Tokia
Musil v rámci dvojskifu lehkých vah, tak já se musím zeptat na tu výživu jsem to sliboval na začátku našeho rozhovoru, jak to
řeší, že máš výživového poradce.

mluvčí 
Chvilku vlastně výživový poradce nemám, ale myslím si, že spousta bychom od mladších kolegů a nemusí být ani lehké váhy,
by by potřebovali aspoň vysvětlit základní nějaký principy, jak by měli správně od své tělo dbát nebo vůbec jako o životosprávu.
Ale chvíli jsem vlastně spolupracoval s Liborem Vítkem, který teďka se pohybují kolem biatlonistů, tak s ním konzultuju občas
některý věci, když když mám nějakej problém, ale jinak je to na mě no jinak je to ona měla a máme nějaké důslednosti v tom
Hélene, co, co s ním a hlavně kolik toho s ním.

mluvčí 
Už jsme narazili také na závěr září nebo ve druhé polovině září, konkrétně od 18 do pětadvacátého bude na domácím kanále v
Račicích mistrovství světa. Tak je to pro tebe extra motivace a zvlášť za situace, kdy poté, co vlastně v devadesátých letech to
byl Václav Chalupa, na kterého se tady chodili fanoušci dívat veslování pak Ondra synek. A samozřejmě Mirka Knapková
nezapomínejme na tyto skifaře skvělé, tak teď se bude největší pozornost soustředit právě na váš dvojskif, tedy na dvojskif
Vraštil Šimánek.

mluvčí 
Já se na to hrozně těším. My jsme vlastně po olympiádě v cirkuse. Domluvili, že určitě, že tohle naše náš další takový cíl velkej,
že jsme, že jsme nechtěli mluvit o další olympiádě, která je teda už tak za rohem, ale ale řekli jsme si, že prostě ty radši se že,
že uděláme všechno pro to, abysme tam co nejlíp vím, jak to dopadne, jak jsem říkal, prostě ty závody těch lehkých vah jsou
extrémně vyrovnaný, takže může se stát, že, že se to zrovna nepovedená, až budeme mít smůlu, nebo že se třeba točíme v
Egyptě Norové. Hráli rádi, že doufám, že ne to musím zaťukat, ale hodně se těším, myslím si, že bude, že budou tribuny nabitý,
že žena všichni čekají a do firmy zdraží nám, že nám to nepřekazí zase nějaká neočekávaná situace, že ty diváci tam budou.

mluvčí 
Jednou ambici minimálně tedy zopakovat finále olympijské regaty.

mluvčí 
Určitě tak pro nás vždycky to finále je, jak je takovej cíl a takový klišé, že, že vlastně to finále pak může stát cokoliv, ale my se
budeme soustředit na to, abysme, abysme jeli výborně každý závod a hlavně, aby z mé milé výborně semifinále, který je těšení
proto do toho finále se dostat.

mluvčí 
Úplně na závěr, protože nás zbývají poslední poslední minuta. Tak co bude dělat po kariéře už to výše zůstane veslování nebo
jsem mrtvej úplně někam.

mluvčí 
Jinam. Tak já jsem dlouho dlouho jsem se tomu vyhýbal ten myšlenkám na na NATO zůstanu veslování nebo spíš jsem nechtěl
ani, protože už jsem v tom docela dlouho už za 25 let vlastně v úmyslu, ale zase jsem takovej takovej ponouknout ctí a asi u
toho veslování by chtěl zůstat jako trenér. Začal jsem vlastně na podzim znovu studuje vysokou školu, nějaký kurzy. Máme
malou dcerku, takže o to o to víc vlastně mám nebo míň mám času jako regeneraci mezi tréninky mi to docela docela náročný,
ale zatím se to dá zvládnout. Bude.

mluvčí 
Trénovat i flašku.

mluvčí 
To nevím, asi asi vybere sama, co bude, co bude dělat. No, ale chtěl bych asi u toho zůstat možná v zahraničí.

mluvčí 
Hostem dnešního sportovního interview byl Miroslav Vraštil čtvrtý z olympijské regaty na dvojskifu lehkých vah s Jiřím
Šimánkem Mirku. Já moc děkuji. Za rozhovor budu někdy těšit na slyšenou. Já taky.

mluvčí 
Děkuji.

mluvčí 
Sazby a to poté vstoupili na 5 %. Prezident Zeman poslal kondolenci dětem trampové fotbalisté Plzně chtějí do skupiny
evropských pohárů na českém polojasno až oblačno teploty se dnes pohybují v 26 stupňů.

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v červnu vzrostla na 5 %. Průměrná sazba je tak nejvyšší od poloviny roku 2010
banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 19,3 miliardy korun, což je proti květnu pokles o 8 % meziroční propad

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 205 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


zrychlil na 65 % vyplývá to ze statistik české bankovní asociace Hypo monitor do něj dodávají data všechny banky stavební
spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. Dnes se koná mimořádně zasedání státní dumy dolní komory ruského
parlamentu, přestože měli mít ruští poslanci prázdninovou přestávku. Na podrobnosti jsme se ptali odborníka na postsovětský
prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Šíra.

mluvčí 
1 se tady v prvé řadě hostů určité kádrové změny a s tím spojené kompetenční přesuny a ministr průmyslu obchodu s nynějším
bankrotu. Vyšel sice ještě předsedy vlády, což může naznačovat určité kádrové přesune v souvislosti s tím, že tedy jeho
dřívější funkce zastával, když předseda vlády Boris, který pravděpodobně v dohledné době stane v čele Roskosmos, odkud
bude času někdy Rogozin na místo kurátora politiky ve vztahu k okupovaným územím na Ukrajině.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci dětem Ivany Trumpové, která ve čtvrtek zemřela.

Odpoledne na Rádiu Z 15:00
RÁDIO , Datum: 15.07.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.07.2022 15:53 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 15:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 268 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Sazby hypoték stouply na 5 %. Prezident Zeman poslal kondolenci dětem trampové fotbalisté Plzně chtějí do skupiny
evropských pohárů na českém polojasno až oblačno teploty se dnes pohybují v 26 stupňů.

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v červnu vzrostla na 5 %. Průměrná sazba je tak nejvyšší od poloviny roku 2010
banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 19,3 miliardy korun, což je proti květnu pokles o 8 % meziroční propad
zrychlil na 65 % vyplývá to ze statistik české bankovní asociace Hypo monitor do něj dodávají data všechny banky stavební
spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. Dnes se koná mimořádně zasedání státní dumy dolní komory ruského
parlamentu, přestože měli mít ruští poslanci prázdninovou přestávku. Na podrobnosti jsme se ptali odborníka na postsovětský
prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Šíra.

mluvčí 
1 se tady v prvé řadě jo, určité kádrové, změny, romští spojené kompetenční přesuny a ministr průmyslu obchodu. Denisem
Manturovem vyšel funkce místopředsedy vlády, což může naznačovat určité kádrové přesune v souvislosti s tím, že těch jeho
dřívější funkce zastával místopředseda vlády Borisov, který pravděpodobně v dohledné době stane v čele Roskosmos, odkud
bude času některý Rogozin na místo kurátora politiky ve vztahu k okupovaným územím na Ukrajině.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci dětem Ivany Trumpové, která ve čtvrtek zemřela, vyslovil lítost nad ztrátou, která je
postihla Trumpovou, s níž se v minulosti několikrát setkal označil za vynikající sportovkyni schopnou manažerku hrdou Češku.
Poznamenal, že si pamatuje jako laskavého srdečného člověka. Kondolenční dopis informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ve velké kotlině v Jeseníkách začal unikátní průzkum ochránci přírody slaňují do nepřístupných míst mapují rostliny v místech,
kam lidská noha zřejmě nevkročila. Podrobnosti má reportérka Martina Svobodová.

Martina SVOBODOVÁ, redaktorka 
Dostávají se do míst, kam je přístup jen s horolezeckým vybavením. Některých nebyli lidé desítky let někde zřejmě nedostali
nikdy ochránci museli požádat úřady o výjimku. Na místě platí zákaz vstupu, očekávají ale různá botanická překvapení. Jde totiž
o jednu z nejrozmanitějších botanických lokalit ve střední Evropě. Martina Svobodová, rádio zet.

mluvčí 
Na letních táborech na jihu Čech, kde se rekreuje nejvíc dětí z celého Česka, padla první pokuta od hygieniků. Šlo o
pochybení za závadnou pitnou vodu. Víc řekne reportér René Kekely.

mluvčí 
Na jihu Čech je na tábory a podobné akce přihlášeno přes 30 000 dětí z celé České republiky. Koná se tu přes 250 akcí.
Hygienici už provedli přes 40 kontrol na jednom táboře na Českokrumlovsku uložili desetitisícovou pokutu za zásadní
pochybení zajištění nezávadné pitné vody. Prokázání jakosti pitné vody pro zotavovací akci. Jednou z naprosto zásadních
nepřekročitelných hygienických podmínek. Ostatní zjištěná pochybení byla drobného charakteru. René Kekely, rádio zet.

mluvčí 
Fotbalisté Plzně vstoupí do nové sezóny s cílem kvalifikovat se do skupiny evropských pohárech a v lize opět konkurovat
pražským favoritům Slavii Spartě. Obhajobě titulu trenér Viktorie Michal Bílek nahlas nemluví věří, že mužstvo se přes letní
přestávku povedlo dobře posílit a žije na ostré zápasy připravené.

mluvčí 
4 minuty po patnácté hodině posloucháte rádio zet je pátek 15. července Jindřich slaví svátek tak tedy milý Jindrová všechno
nejlepší. Za chvíli se podíváme na covidová čísla. Už je to nějaký ten pátek, co jsme každý den informovali o vývoji počtu
nakažených, tak se téhle tradici tak trošku vrátíme a podíváme se, jak na tom jsme dobře nebo špatně s covidem teď pasažér
led hrdou.

Posloucháte rádio zet trávíte s námi pátek 15. července no a teď se půjdeme podívat opět na téma, které před rokem něco
nechybělo v našem vysílání v podstatě několikrát za den, a to sice COVID ministr zdravotnictví. Vlastimil Válek TOP 09
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doporučil nošení roušek ve zdravotnických zařízení a také ve veřejné dopravě. Vhodné jsou prý roušky i při návštěvách v
domovech seniorů. To řekl válek po jednání vlády epidemie koronaviru zrychluje už několik týdnů denní přírůstky. Případů
začali být v mezitýdenním srovnání vyšší než na začátku června. Ve vysílání teď vítám ředitele Ústavu zdravotnických informací
a statistiky Ladislava Duška. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsou tam aktuální čísla překvapivá vzhledem k
tomu, že 15. července dala se nějaká podobná vlna očekávat?

mluvčí 
Překvapivé je skutečně to, že v tom letním období, kdy opravdu ty teploty jsou nepochybně velmi letních. Lidé mají samozřejmě
málo rizikových kontaktů jsou více venku nebo méně rizikových kontaktů jsou více roků, tak překvapivé je, že ten virus
skutečně přišel sesuv variantou Omikron, která se označuje, která teďka 5 velmi intenzivně se šíří. To je opravdu překvapení
předchozí tý obdobích v roce 20 21 jsme nic takového neviděli. A je vidět, že ten vývoj viru zdaleka neskončila pokračuje dál.
Ten důvod toho šíření si to mohou jenom rychle takhle říct je dán dvěma hlavními faktory. Jedním z nich je opravdu velmi
vysoká nakažlivost těch nových Šobou variant té, která vlastně je nějakým způsobem zvýhodňuje přitom šíření té populaci. A
tím druhým důvodem je schopnost prolomit po vakcinační posměšně imunitu tedy nakazit člověka s nějakým časovým
odstupem od očkování nebo prodělání nemoci. Nicméně pozitivní zprávou je k tomu jsou určitě ještě dostaneme, že stále velmi
dobře drží ochranný efekt té imunizace, ne proti těžkému průběhu nákazy.

mluvčí 
V nemocnicích je vlastně poprvé od května přes 400 lidí s covidem, nicméně se nezvyšuje počet pacientů v těžkém stavu, takže
ta čísla jsou znepokojivá, anebo vlastně se šíří varianta, která nevyvolává těžké průběhy, takže to není nic hrozného.

Ladislav DUŠEK, ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
O žádné variantě nejde říct, že nevyvolává těžké průběhy, protože každá doposud existující varianty vyvolávala a například ten
nic víte, ty začátky u mikronu v lednu tohoto roku, pokud si vzpomínáte, tak u neočkovaných lidí byla pravděpodobnost toho
těžkého průběhu u neočkovaných starších lidí byla pravděpodobnost toho těžkého průběhu. V podstatě stejná jako u těch
předchozích variant, takže já si myslím, že žádnou nemoc nejde úplně jaksi pominout jenom paušálním tvrzením, že
nezpůsobuje těžký průběh i tato nemoc i tyto nové varianty ho umí umí vyvolat. Ale teď jsou tady ve hře 2 faktory, jednak je
objektivně pravda nebo 3 možná faktory. Objektivně pravda, že ti jsou varianty Omikron jsou, v uvozovkách, definičně méně
virulentní a pravděpodobné, že vyvolají ten těžký průběh přece jenom nižší. Druhý faktor je, že jsme populace, která jako se to
někdy nezdá z těch mediálních zpráv, tak jsme populace, která je velmi zodpovědně naočkovaná proočkovanost té velmi
zranitelné části populace je kolem 90 % tak to určitě hraje při té ochraně proti těžkému průběhu velkou roli. No a ten třetí faktor
to léto. Lidé se pohybují venku. Imunitní systém je je posílen v tomto období opačně v populaci těmto virům vůbec nesvědčí to
letní počasí největším UV záření, takže ta virová nálož, kterou si mezi sebou třeba i ti nakažení předávají, bývá většinou nižší, a
to všechno, když se sečte, tak to vede k těm číslům, která jste přesně řekl, že zatím naštěstí nepozorujeme, že by došlo k
nějakému růstu v té nejtěžší v těch nejtěžších indikátorech. Tzn. počty pacientů na jednotkách intenzivní péče opravdu nerad
nenarůstají nebo velmi těžké průběhy pozorujeme u lidí, kteří jsou za velmi seniorním věku, většinou je tam polymorbidní a
většinou tedy ta nákaza probíhá buď asymptomatický zejména mladších lidí, anebo zvládnutelné mě u těch starších chaty. 3
faktory se muž jmenoval úplně stejné zprávy jdou z okolních států Evropy se zrovna před chvilkou četl report vládní ze
Švédska, kde také popisují poměrně velmi malý počet lidí s tím těžkým průběhem. Tak doufejme, že takto horu, v uvozovkách,
letní onu překonáme bez nějakého velkého zdravotního dopadu.

mluvčí 
Je už patrné, že tady ta vlna teď bude nějak kulminovat, pak to opadne a pak zase přijde nějaká další vlna na podzim, nebo
jaký bude další vývoj?

mluvčí 
Ano, přesně tak. Jak jste to řekl, akorát neumím říct přesně na den samozřejmě, ale k té kulminaci se už podle těch modelů
jednoznačně blížíme. No a potom dojde k nějakému propadu, který nevím, jak bude rychlý a nevím nějaké hodině zabrzdí, a to,
že na podzim dojde k opětovnému nárůstu šíření i s určitým dalším rizikem, jaký to bude mít zdravotní dopad, ale zároveň na
podzim čekejme i návrat šíření chřipky. Takže tady budeme mít možná 2 vzájemně se překrývající vlny, v uvozovkách těch
respiračních nemocí korona virus chřipku, tak to si myslím, že ani není predikce. To je proto podzimní období jistota.

mluvčí 
Za nárůstem počtu případů ta poslední době soupravy ty nakažlivější Sup mutace BE a 4 ABA 5, což je vlastně součást té
varianty Omikron. Je tady vlastně z těch dat už jasné, že to je nakažlivější, ale s menšími zdravotními následky, anebo se to
takhle nedá ze statistik vyčíst.

mluvčí 
Ano je tak, tak to je to reportováno ze všech zemí ze zemí, kde to začalo nejdřív třeba Portugalsko, takže si myslím, že, že to
můžeme promítnout pro Českou republiku rovněž. A já jsem to říkal mezi těmi třemi faktory definičně ten Omikron se takto
chová, ale to neznamená, že by nemohl vyvolat těžký průběh, cha znovu opakuji třeba v lednu, když ten Omikron začínalo se
šířit do té své dominantní pozice takto pravdě, protože neočkovaný zranitelný člověk starší člověk velmi těžký průběh
neočkovaný zranitelný starší byla skoro stejná jako u té předchozí varianty delty. Ale to je jenom vlastnost toho viru vlastnost
těch variant Dauphin, že vydrží takto podzimu a pak se k tomu v létě přidává ještě, jak už jsem řekl počasí chování té populace
poměrně významná proočkovanosti, zranitelných skupin, obyvatel. Těch faktorů je víc.

mluvčí 
V poslední době se ale výrazně méně testuje přece jenom oproti těm předchozím obdobím třeba loni nebo i v zimě, kdy se bez
testu nesmělo chodit do práce do hospody v podstatě kamkoliv tak, jak se dají vlastně ta současná čísla číst vzhledem k tomu,
že se testují lidé, kteří buď jdou na test dobrovolně, protože se bojíte nákazy, anebo ten test potřebují třeba kvůli nějaké
zahraniční cestě.

mluvčí 
Říkáte to velmi přesně my celou dobu sledujeme jako hlavní takový zdroj informací, zejména indikované testy, testy indikované
klinický lékaři. U lidí, kteří mají nějaké zdravotní potíže nebo epidemiologicky. To se v podstatě nemění a 1000 v tom
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pokračujeme dál z tohoto úhlu pohledu to, že teď se plošně netestuje, tak vlastně tento řetízek s informací. Máme to tak říct,
nebyl narušen a také nám to teď umožňuje modelovat průběh toho šíření, kdy opravdu v těch indikovaných testech vidíme
vysoký nárůst relativní pozitivity. Jasné indikátory, že ta, že to šíření stále ještě šíří stále sílí, pardon, stále jsme ještě na cestě
vzhůru. Samozřejmě ale z těch čísel proto já říkám, že jsou to počty nově zachycených případů. Ne celkové počty nakažených,
protože těch čísel nejde pak usuzovat na celkový počet nakažených jako takový ten bude násobně větší.

mluvčí 
Nicméně stát se nechystá přijímat žádná preventivní opatření. Argumentuje tím, že nehrozí přetížení nemocnic, to také vychází
tak nějak z těch statistik, že nemusíme bát toho přetížit přetěžování zdravotníků. Chvíli je.

mluvčí 
Už na vás trošku teďko tlačím, protože mě tlačí čas můžu ukončit, ale jak jsme se bavili o tom zatím všechny indikátory, zátěže
nemocnic, které sledujeme denně. Neukazují, že by toto riziko hrozilo, pokud by to riziko hrozilo, určitě ho včas zachytíme, bude
možné na něj reagovat.

mluvčí 
Říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju, pane doktore, na shledanou.

mluvčí 
Stále posloucháte rádio zet za chvíli. Půjdeme do světa sportu.

Jamese Arthura trávy bar kraji ho v 15 21 na rádiu zet. Je jim začnou za pár hodin atletické mistrovství světa. Šampionát se
poprvé v historii koná ve Spojených státech amerických a netradičně následuje až 3 roky po posledním mistrovství světa, které
bylo v katarském mnoha práv na atletiku se teď zaměřím se sportovním redaktorem atletem Janem Wolfem.

mluvčí 
Vítej. Hezké odpoledne.

mluvčí 
Tak, kolik českých atletů se Eugen postaví na start, s jakými ambicemi vstupují do šampionátu?

mluvčí 
Tak do amerického Oregonu cestovalo 24 českých atletů. A co se tý těch ambicí týče, tak jsou poměrně skromné. Řekl bych,
že kolem medailí se tak nějak našlapuje velmi potichu a opatrně spíše se mluví finálových umístění, který v té nejlepší osmičce,
ale popravdě řečeno, vhledem k tomu, že odletěly i Vítězslav Veselý bronzoví z Tokia. A ještě dokonce o příčku lepší stříbrný
Jakub Vadlejch, který 2 elitní čeští oštěpaři, tak pokud by to ani jednou cinklo, tak si troufnu říct, že by to pro českou výpravu
předsedou zklamání bylo, co se týče českých fanoušků, tak ti mají docela štěstí, protože jednak ten první vlastně přitažlivý
závod znamená závod už veterána devětatřicetiletého borce Petra svobody na překážkách, tak to finále na programu v neděli.
A co se týče právě těch želízek v ohni medailových tedy oštěpařů a také vlastně nové hvězdy vycházející a Ondřeje
Kopeckého, který vlastně nástupcem desetibojaře Romana Šebrleho, který mimochodem vede coby trenér, tak oba tyto závody
jsou také zase o víkendu. Ten příští tedy popravdě řečeno, ale vzhledem k tomu devíti hodinovému časovému posunu, protože
na konto je až na západě Spojených států, to není York šestihodinový posun proti střední Evropě, tak ty finálové bloky budou
probíhat mezi jednou hodinou radí ranní a šestou hodinou ráno středoevropského času a samozřejmě, pokud se člověk stává
do práce, tak to je složité pak sledovat, ale o víkendu si určitě ti opravdoví fanoušci královny sportu přestanou, aby mohli fandit
těm českým hvězdám.

mluvčí 
Atletické mistrovství světa se potýká s několika citelnými absencemi, kterým jsme se podrobně věnovali v předchozích dnech,
které hvězdy se naopak představí na oválu.

mluvčí 
Tak já jsem vybral takových 5 YIT, co se týče těch jednotlivých disciplín, které budou podle mého názoru nejsledovanější.
Začnu rovnou tím oštěpem mužů, protože jednak bude vlastně olympijský vítěz z Tokia házet, a to sice jinač Cupra. Ten si
doma v Indii zajistil nesmrtelnost nebo jediný olympijský vítěz z Tokia pro více než miliardovou zemi, a tak na počest toho jeho
úspěchu se v Indii od letoška slaví 7. srpen, kdy v Tokiu tedy loni vyhrál národní den od typu, ale musím říct, že vlastně
nejenom on bude bojovat s Jakubem veselým a teda pardon, Vítězslavem veselým Jakub Vadlejch, jsem, ale on bude bojovat
také borci, kteří přehodili 90 m. Letos se to podařilo obhájci světového titulu Anderson Peter sovy z Granady a právě
stříbrnému z olympiády, tedy Vadlejch chovy a pokud by ale opravy hodin uspěl tak, aby se stal prvním oštěpaře od dob Nora
Andrease Turky cena, který v letech 2008 9 měl také zlatý dabl, tedy vítězství na olympiádě a vítězství na mistrovství světa.
Další velmi sledovanou disciplínou bude čtvrtka překážek mužů, protože tam se čeká, jak moc zranitelný dvojnásobný mistr
světa Karsten Warholm a ono ta zranitelnost. Já neříkám náhodou, protože opravdu zranil při vstupu do sezóny na červnovém
mítinku diamantové ligy v Rabatu, no a naposledy dokončil závod loni v září od té doby vlastně opravdu toho fantastického
světového rekordu pokořil 46 sekundovou hranici, což se nikomu na této planetě ještě na čtvrtce překážek nepodařilo, tak už
uplynul nějaký čas. A naopak letos běhají velmi kvalitní časy. Oba další medailisté z Tokia, tedy Alison DOS Santos a Brazilec
Američan Ray Benjamin, takže tento závod také slibuje velké drama, no a to samé platí pro stejnou disciplínu žen Sydney
McLaughlinová zaběhla letos světový rekord. Bude určitě konkurovat, jak krajanka Američanka Dalila Muhamad, a tak i
Nizozemka fenky bol, které vlastně drží palce. Zuzana Hejnová patří bere jako svoji nástupkyni tato dvojnásobná mistryně světa
na čtvrtce překážek, která ukončila letos kariéru. Tou čtvrtou hodně sledovanou disciplínou bude určitě koule mužů Ryan
Cruiser je dalším z těch, kteří mají olympijské zlato, mají vlastně i světový rekord, ale nemají stále zlato na mistrovství světa. A
totéž platí o pro tu pátou sledovanou disciplínu, kterou bude teď můžu tam dokonce se to týká dvou borců Armand Duplantis
Švédska i Renault zelený světoví rekordmani. Olympijští vítězové mistři Evropy halový světový šampioni, ale jediný titul jim
chybí, a to zlatá medaile mistrů světa. Zatímco pro Renault zelenýho to je, řekl bych, řazeny ten už za zenitem rodák z Clermont
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Ferrand pak Armand Duplantis je opravdu úctyhodné formě šestimetrové skáče opravdu přes 6 metru jako jako by to bylo
prostě, že by přišel do samoobsluhy pro rohlíky.

mluvčí 
Já musím říct, že si připadám, tak trochu jako Robinson Crusoe, protože opět tady je pátek tzn. že se podíváme na to, jaké
sportovní akce nás čekají o víkendu.

mluvčí 
Tak určitě nebude Tour de France nejsledovanější akce celého měsíce července. A jak už si sám říká za 2,5 hodinky začíná
mistrovství světa v atletice Eugen, tak to budou rozhodně ty 2 nejsledovanější akce, byť tury tedy opravdu úplně nejvýš. No a
nezapomínejme, ale ani na mistrovství světa v šermu v Káhiře, které už před pár hodinami začalo, tam není takový časový
posun, respektive on je na opačnou stranu. A pokud by někdo ještě neměl dost cyklistiky, alias tedy Tour de France, tak se
může podívat na Světový pohár, který tentokrát hostí malý státeček Andora, a to sice Světový pohár, tedy na horských kolech.

mluvčí 
Ano, Andora krásná země rozlohou o něco málo menší než Praha v Praze, tak tam se třeba bude konat mezinárodní
mezinárodní šachový festival. Na tom jsme možná zapomněli, ale těším se, že si příští týden popovídáme klidně i o šachu.

mluvčí 
Ono blíží se šachová olympiáda v indickém čennaí ne tedy v Praze a určitě na něj přijde řeč.

mluvčí 
A těším se na to Šach mat nám teď dával Jan Hloch. Díky přeji hezký den.

mluvčí 
Vlastníkem na slyšenou.

mluvčí 
Za 2 minuty bude půl čtvrté stále posloucháte rádio zet máme pátek 15. července. Všichni Jindřichovi slaví svátek. Užíváme si
tedy patnácté červencové letní odpoledne. A tohle už je písnička také tak trochu počasí jinde sadou.
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Kam jít v létě na pivo v Praze? URL
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Dva Kohouti Dva Kohouti jsou snad ta největší klasika v Praze, tedy alespoň v posledních pár letech.

Jedná se o podnik, který spadá pod koncept Ambiente – ten spravuje například i všechny pražské Lokály, Esku nebo cukrárnu
Myšák. 
Dva Kohouti se nacházejí v pražském Karlíně v podstatě přímo na Karlínském náměstí. I přestože ve vnitřních prostorech
najdeš několik velkých stolů, Kohouty proslavil především jejich obrovský pivní dvůr, na který se vejdou desítky až stovky lidí.
Otevřeno mají od 15:00 do 01:00 a na teplé letní večery se jedná o ideální místo. Vybírat si můžeš z několika piv, nabízí ale
také panáky a víno. Výhodou je, že hned naproti Kohoutům leží Bufet , další z podniků od Ambiente. V Bufetu si můžeš přímo k
pivu na zahrádku objednat nejen klasická jídla, ale také třeba burger nebo sendviče. 
Můj tip: V horkém dni si dej Sunshine, burger s hranolky z Bufetu a panáčka Zelený! 
Lokál U Bílé kuželky 
Jak už jsem zmínila na začátku článku, jsem pivní nadšenec a s kámoši nejradši obcházím místa, kde není moc lidí a kde si
můžeme v klidu několik hodin sosat dobré pivo. Jednou z takových lokací je i Lokál U Bílé Kuželky. 
Kuželka se nachází v podstatě hned u Karlova mostu na Malé Straně , v jedné z úzkých a zakroucených uliček. Dřív bys jí
poznal díky desítkám lidí, kteří seděli na obrubníku a na kostkách měli položený půllitr s Plzní. Kuželka měla díky tomu opravdu
pohodovou a jedinečnou atmosféru. Bohužel se kvůli městské vyhlášce tahle praktika musela zrušit a u Kuželky se dá sedět už
jen venku na zahrádce. Otevřeno má od 11:00 do 00:00 a na letní chill je i tak ideální. V Lokálu samozřejmě i vaří, takže si
můžeš k pivu dát buď pořádné jídlo, nebo nějakou pivní klasiku. 
Můj tip: Dej si na zahrádce Plzeňský Prazdroj a párek s křenem! 
Kam v Ústí na pivo? 
Cafe Jericho 
Jericho je velmi studentské místo, kde se schází mladí lidé z celé Prahy. Jedná se o skvělou lokaci, pokud si chceš vychutnat
pivo na obrubníčku, ale Kuželka je na tebe moc drahá, což sama znám. 
Jericho se nachází u Národní třídy , v samém centru Prahy. Kromě toho, že má fajn vnitřní prostory, lidé si nosí v létě půllitry s
pivem i ven na obrubníček . Jericho se totiž nachází v jednosměrce, a tak se člověk nemusí každých pět minut zvedat, aby
nechal projet auta. Kromě zmíněných venkovních prostorů si můžeš pivo vzít taky naproti do zahrady, která patří k místnímu
kostelu. Tam najdeš ticho, trávník a pár židlí, což je skvělé třeba na odpolední učení nebo čtení knížky. Jericho má otevřeno od
11:00 do 01:00 a čepují v něm Bernarda. 
Můj tip Dej si Bernarda 10 a domácí hranolky s tatarkou! 
Čapadlo 
Čapadlo je naprosto top místo na letní večer v menší partě. Nachází se totiž hned vedle řeky a atmosféra mu rozhodně
nechybí. 
Čapadlo najdeš v podstatě pod Hollarem neboli Fakultou  sociálních  věd  UK . Na netradičním prostoru najdeš rozmístěné
židličky se stolky, které nabízejí výhled přímo na Pražský hrad. V Čapadle se mísí kultura, gastronomie a městská pohoda.
Najdeš tam kromě širokého výběru pití i spoustu dobrého jídla, včetně neapolské pizzy. Čapadlo má otevřeno od 9:00 do 21:30
a čepují v něm Plzeň a Radegast 10. 
Můj tip Dej si Plzeň a k ní neapolskou pizzu! 
Kam na pivo v Mostě 
Klubovna 
Dejvická Klubovna je známá svým pohodovým venkovním prostorem plným křesílek a laviček. Pokud hledáš místo, kde můžeš s
partou sedět do pozdních hodin, Klubovna je přímo pro tebe. 
Nachází se v centru Dejvic a kromě vnitřních prostorů má i už zmíněnou rozlehlou zahrádku. V létě se v ní často konají různá
promítání filmů a kultovních klasik, nouze není ale ani o koncerty. Kulturní program má Klubovna pestrý, i proto láká především
mladé lidi a studenty. V Klubovně si můžeš dát kromě malých pochutin i různé druhy piva. Čepují například černohorského
Pátera 11 nebo Veléna. Pravidelně nabízejí i pivní speciály. Otevřeno mají od 13:00 do 02:00, v pátek a sobotu dokonce až do
04:00. 
Můj tip: Dej si Pátera 11! 
BeerGarden Žižkov 
BeerGarden je rozhodně zážitek, především když se hraje mistrovství světa v hokeji nebo fotbale. I mimo tyto události si ale
někdo najde v BeerGarden to svoje. 
BG, jak tomu s kámošema říkáme, najdeš na žižkovské Ohradě Jedná se o velký prostor na louce, na které byly postaveny
skládací stolky s lavičkami, pár stanů a pár výčepů. BeerGarden pojme poměrně dost lidí, a tak je ideální, pokud chceš jít s
partou někam nerušeně pít pivo a kecat. Čepují tam Plzeň, ale vybrat si můžeš i z několika drinků nebo panáků. Součástí
areálu jsou i stánky s občerstvením. BeerGarden je otevřená od 16:00 do 00:00. 
Můj tip: Dej si Plzeň a klobásu z grilu! 
Ostatní 
Kromě klasických podniků jsou ti v létě k dispozici samozřejmě i nejrůznější veřejná místa. Můžeš si tak jednoduše koupit
lahváče a sednout si někam do parku. Mezi ty nejlepší spoty patří: 
Stalin 
Riegráče 
Stromovka 
Parukářka 
Náplavka 
Petřín 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Úspěšná podnikatelka, elegantní dáma a celebrita. Tím vším byla Ivana Trumpová slavná.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 
Ovšem nejvíc ji proslavilo manželství s Donaldem Trumpem, který se později stal prezidentem Spojených států.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Z lásky na první pohled se vyvinul osudový vztah, který jim vydržel až do smrti.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Píše se rok 1976, když se v newyorské restauraci Maxwell´s Plan poprvé náhodně setkává československo-kanadská modelka
Ivana a místní hotelový magnát Donald. Cílevědomá žena vycítí příležitost a bohatý mládenec podléhá jejímu půvabu. Svatba a
první dítě přicházejí hned následujícího roku. Začíná slavné manželství a celoživotní spolupráce.

Ivana TRUMPOVÁ, bývalá manželka Donalda Trumpa 
10 let jsem řídila 3 kasina v Atlantik City. Ráno jsem létala v 7 hodin helikoptérou z New Yorku. Tzn. vstát, jít na střechu na
přistávací plochu. Pak do kanceláře v 6 hodin zpátky domů. Děti a úkoly.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Vzpomínala později Ivana na to, jak vypadal každodenní život ve hvězdných osmdesátých letech, kdy pronikla i do Donalda
obchodního impéria.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Asi je nesporné, že se v podnikání vyzala, že měla, lidově jak se říká, čuch na to, co bude úspěšné.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Bohatý magnát a jeho cílevědomá východoevropská princezna se také stali ozdobou večírků. Workoholička Ivana ale ješitnému
Donaldovi přerostla přes hlavu, jak si později postěžoval, a tak vyhledával náruče jiných žen. Krize explodovala v roce 1989,
když k Ivaně na horách v Coloradu přišla Donaldovi milenka Marla Maples s památnou větou.

Marla MAPELS, 
Ahoj, já jsem Marla a miluji tvého manžela. A ty?

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Následovala dvouletá rozvodová bitva o desítky milionů dolarů.

Marla MAPELS, 
Když jste na něj hodná, tak je neuvěřitelně hodný. Když jste na něj zlá, tak jste mrtvá.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Pár se ale nakonec v roce 1992 dohodl, usmířil a definitivně rozvedl.

Donald TRUMP, bývalý manžel 
Je to mimořádná žena a vždycky bude.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Vy a začala druhá fáze vztahu, který zůstal přátelský i profesionální. Natočili spolu i reklamu na pizzu, kde si na konto rozvodů
za žertovali. Můžu si vzít poslední kousek?

Donald TRUMP, bývalý manžel 
Nárok máš ale jen na půlku.

Jakub ČERNÝ, redaktor 
Donald si Ivaně dál chodil pro rady do života ostatním americkým boháčům radila, jak se co nejlépe rozvést. Když na Donalda
novináři během jeho prezidentské kampaně vytáhly Ivanino rozvodové obvinění ze znásilnění, Ivana ho okamžitě sama odmítla.
Bývalého manžela podporovala až do konce. Jakub Černý, CNN Prima. News.

Dvacetiletá prvňačka mezi deváťačkami. Jak českou naději donutili k chůzi URL
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Sotva protnula cíl, s bolestivou grimasou ve tváři silně zakulhala. „Jsem hodně náchylná na puchýře a strhly se mi paty,“
vysvětlila chodkyně Eliška Martínková. Jinak se ale po náročné porci dvaceti kilometrů usmívala. Na mistrovství světa v
Eugene, kde zažila premiéru na dospělé vrcholné akci, obsadila pěkné 21. místo. A potvrdila, že ve dvaceti letech platí za
velkou naději české atletiky.

V loňské sezoně získala na šampionátech do dvaceti let dvě medaile. Na evropském stříbrnou, na světovém bronzovou. 
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Nyní v Eugene už si vyzkoušela i konfrontaci se seniorskou špičkou. A neztratila se. Po pomalejším začátku svědomitě
stupňovala tempo, po okruhu odhodlaně kroužila a pořadím se posouvala vzhůru až na 21. pozici. 

„Byla jsem v polovině startovního pole, za což musím být spokojená. Beru to jako dobrý odrazový můstek do dalších závodů a
cennou zkušenost,“ hodnotila v mixzóně.

Únavou se sice opírala o zábradlí, ale hovořila nadšeně a se zápalem. Radovala se z povedeného vystoupení a že ustála i
spalují vedro, které okruh v blízkosti stadionu amerických fotbalistů Oregon Ducks po celou dobu závodu zalévalo. 

„Vyhovují mi spíš chladnější podmínky, ale velké závody jsou vždycky v létě. Každopádně to nebylo zas tak hrozné, žádné
přehřívání jsem nepociťovala. Měli jsme dobře zvládnutou občerstvovačku a ob kolo jsem vždycky měnila kšiltovku i
ochlazovací nákrčník s ledy.“

A tak v cílové rovince navzdory útrpnému výrazu v obličeji a sedřeným patám vyhrabala dostatek vůle, aby předstihla Řekyni
Filtisakouovou. 

Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene

„Ne že by mi vyloženě zbylo hodně sil, ale v konci jsem většinou schopna zatáhnout. Jsou to takové poslední síly, kdy člověk
chce zkoušet víc a víc,“ popsala svou zarputilost. 

„Myslím, že u vytrvaleckých disciplín je nejtěžší boj v hlavě. Vyrovnat se s tím, že to chvíli nejde, a znova se do toho
dostat.“Mezi dospělými se musím rozkoukat

Dvacetiletá Martínková to zatím zvládá velmi obstojně. Nejdřív se přitom věnovala běhání středních tratí a přechodu na chůzi,
kterou jí trenéři doporučovali kvůli úlevě od zdravotních problémů, sveřepě odolávala. 

„Ale pak jsem hned druhý nebo třetí závod vyhrála republiku, což byl první signál, že by mi to mohlo jít. Každopádně jsem
potom brečela, že mě do toho budou nutit,“ prozradila nedávno ve svazovém podcastu. „Když jsem se dostala do skupiny
trenéra Ivoše Pitáka, začala mě chůze bavit.“ 

MS v Eugene 2022Příloha iDNES.cz

Že udělala správné rozhodnutí ukázala loňskou medailovou rozlučkou s juniorskou kategorií. V ní ale soutěžila na
desetikilometrové distanci a na dráze, nyní si tak musí zvykat na nový svět. 

„Největší rozdíl pro mě je, že se tady musím trochu rozkoukat. V juniorkách jsem holky už trošku znala, taky jsem byla jednou z
favoritek. Tady jsou závodnice disciplinovanější. Od začátku vědí, na co mají a jak musejí rozcházet, zatímco v juniorkách se
vždycky našel někdo, kdo vystřelil, ale po kilometru byl za všemi ostatními,“ srovnává česká naděje. 

I proto si den před závodem na Instagram vyvěsila fotku s popiskem: „Zítra se jako prvňáček projdu s deváťáky po chodbě. Tak
hlavně žádný poznámky za běhání!“ 

Eliška Martínková se ochlazuje během závodu v chůzi na 20 km na MS v Eugene.

Po závodě toto přirovnání vysvětlila: „Vždycky si říkáme dopředu, že tenhle první rok mezi dospělými jsem jako prvňáček a že
nemůžu hned chtít závodit s deváťáky. Je to kvůli tomu, abych zklidnila hlavu.“

Přes počáteční odpor nyní chůzi propadla. Byť přiznává že její nejlákavější část ji zároveň často vytáčí. 

„Je to kombinace vytrvalosti a techniky. Když ještě můžete, ale nemáte zmáknutou techniku, tak nemusí stačit ani sebevětší
snaha. V trénincích musíme dbát hodně na techniku a pořád ji zdokonalovat. V tom se mám ještě kam posouvat.“

Kromě fištrónského a rychlého kolébání se po dlouhých tratích Martínková také navštěvuje obor teritoriální studia na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 

„Věnujeme se mezinárodním vztahům a diplomacii,“ přibližuje. „Jinak mám koníčky samé sporty, nejsem moc kreativní typ
člověka. Ale zároveň v rámci tréninku hodně využíváme silniční kola a plaveme, takže všestrannost ve sportu mám ráda.“

Ve dvaceti letech učinila v kariéře teprve první krůčky, které ovšem ukázaly solidní potenciál. A tak se Martínková neleká
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velkých výzev. 

„Teď se chci co nejrychleji dát do kupy a připravit se na mistrovství Evropy v Mnichově,“ vyhlížela po závodě v Eugene další
seniorskou prověrku, kterou podstoupí v srpnu. 

„Pak příští rok chci bojovat o dobré umístění na Evropě do 23 let.“

A co olympijské hry v sezoně 2024?

„Paříž mám v hledáčku taky,“ přikývne. 

Foto:
Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová

FotoGallery:
Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová

Eliška Martínková během závodu na 20 km v chůzi na MS v Eugene.
AP

Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová

Chodkyně Eliška Martínková (v červeném) v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová

Momentka ze startu závodu chodkyň na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová

Eliška Martínková se ochlazuje během závodu v chůzi na 20 km na MS v Eugene.
AP

Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová

Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů na mistrovství světa v Eugene
ČAS / Soňa Maléterová
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Vojáky, máme trošku horší armády. Chceme mít rádi, chceme si vážit. Zároveň stejně vnímáme jako gumy zelené mozky.

mluvčí 
Armáda ještě pořád v takovém dokončeném ústavu modernizace především těch hlavních sil.

mluvčí 
Byla jsem oslovena armádou a pak mi slíbil, že mě naučí střílet tak na takovýhle.

mluvčí 
Minimálně tedy prý jisté.

mluvčí 
Na Ukrajině nás nutí věnovat armádě.

mluvčí 
Mnohem větší pozornost než dřív.

mluvčí 
Je soudobá správně vycvičená dobře vybavená.
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mluvčí 
Můžeme si na něj spolehnout.

I toto může být vybavení naší.

mluvčí 
Armády, byť na první pohled vypadá jako vtip nebo hračka, má tento.

mluvčí 
Tank svůj důležitější účel. Na konci našeho dílu si ukážeme, jaký teď se.

mluvčí 
Ale podíváme na jiné věci, s nimiž armáda pracuje.

mluvčí 
Zde máme tedy manipulátor, který nám slouží převážně detekci.

mluvčí 
9 dní svátek.

mluvčí 
Další podstatnou věc, což je či kyslíku, které když my jedeme do budovy, tak nám vlastně zjistí ten důvod, jak tam koncentrace
těch styků. Vám povíme si do republiky může nastoupit další věc, co ten robot má taky tahle ta černá krabička slouží k
zjišťování chemických látek v ovzduší.

mluvčí 
Průzkumný robot a také veškerá monitorovací.

mluvčí 
Vyhodnocovací zařízení jsou součástí nových vozidel nasazených pluku radiační chemické biologické ochrany. Lidově známém
jako liberečtí chemici. Právě tato jednotka v české armádě považována za elitní je součástí sil rychlé reakce na to. V případě
bojové pohotovosti na území aliance má být připravena k okamžité akci, konkrétně do pěti dnů.

mluvčí 
Jsme schopni detekovat, ať už to jsou rady logické chemické novou biologické látky, jsme schopni jednotky, které projdou
určitými samozřejmě tyto jednotky dekontaminovat a jsme schopni také jednotky v rámci bojové činnosti včas varovat před
prostory, které jsou těmito látkami kontaminovány.

mluvčí 
Nepředstavujte si tedy chemiky pouze jako vědce mikroskopů. Stále si udržují tzv. plno vojsko připravenost musí být fyzicky
zdatní a procvičení na nejrůznější situace. Sami o své práci říkají, že oni jdou první tam, odkud ostatní utíkají. Kolegyně Zuzana
si vyzkoušela cvičení chemiků při simulaci požáru ve stísněném prostoru.

Omezená viditelnost hluk kouř proti kterému vlastně chránit na závěr slanění šachtou.

Jednotka má za sebou řadu zahraničních misí. Na jedné z posledních v rámci akcí spojeneckých vojsk v Iráku byla i npor. Jitka
tichá. Mimochodem české armádě 13 % žen. Tu představu jedno z nejvyšších čísel v rámci obranného paktu NATO.

mluvčí 
V rámci působení v zahraniční operaci v Iráku jsme působili jako tým, který měl za úkol vlastně cvičit vojáky irácké armády v
oblasti zbraní hromadného ničení byla jsem součástí poslední dotace, kdy vlivem prudkého zhoršení bezpečnostní situace jsme
byli nuceni. Toto působení v Iráku ukončit a do současné doby nebylo obnoveno.

mluvčí 
Od roku 1999 je Česká republika součástí Severoatlantické alianci. Od roku 2005 je pak česká armáda plně profesionální.
Zatím jsme si ukázali její výkladní skříň v Liberci. Jak ale vypadá při zevrubnějším pohledu.

mluvčí 
Myslíte si, že kdyby nastal nějaký konflikt na česká armáda brání já doufám, spoléhám na ně.

mluvčí 
Česká vláda docela silná, akorát já prostě málo málo lidí.

mluvčí 
V základě ceny existujou a profesionální armáda tak malá, že já si myslím, že my nám to nebylo nic platný.

mluvčí 
Je pro vás důležité to, že jsme na tu.

mluvčí 
Ano, to teda určitě je důležité ano.

mluvčí 
Asi děje vždycky se na armádě šetří a dlouho to vypadalo, že jako jako je to v pořádku ušetřit dá. Asi to vypadá tak, že budeme
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muset se se opravdu jako armádu víc starat.

mluvčí 
Ty peníze bych radši dala na nemocné, děti nebo na školky nebo někam takhle, ale ne určitě do armády.

mluvčí 
Podle průzkumu, který jsme si nechali pro tento díl zadat, vyplynulo následující. V případě konfliktu na našem území věří
bojeschopnosti armády 51 % dotázaných. Armáda by měla být hodnocena jako ve škole, by dostala známku 2 minus. V případě
napadení republiky by bylo ochotno bojovat 24 % lidí. Členství NATO pak vnímá jako důležité 71 % oslovených.

Armádě si vytváříme také skrze dějiny a jejich reflexi umění. Po Češích se hovoří jako národě Švejk. Pak také máme stále v
paměti Mnichov 1938 zrušeno mobilizaci. Okupaci po srpnu 1968, které země nekladla prakticky žádný odpor nebo
normalizační armádu povinnou vojnu, které se mnozí snažili mermomocí vyhnout.

Kulturní díla ovlivňují vztah Čechů k armádě.

mluvčí 
Když zrušíme, tak můžeme říci, že jsou to osud vojáka Švejka světové války. Pak je to třeba tankový prapor Škvoreckého nebo
Švandrlíkovi Černí baroni, ale tohle je telegrafické zjištění, kdy se nad existencí armády chystáme, protože to armáda veskrze
hloupá, neschopná trapná směšná.

mluvčí 
Kolik soudruhů je připraveno až o asi 2.

mluvčí 
Vzniknou 2, že ani v posledních letech se armáda nevyhnula častým blamáží, ať už šlo o nešikovnou prezentaci, kdy
propagačním videu armáda ve středu Santu Klause, aby ochránila dívkách.

Nebo když se vojáci fotí nových uniformách a vypadají u toho, jako kdyby konali malou potřebu. Nebo šlo dokonce mnohem
závažnější situace.

mluvčí 
2 stíhací letouny MiG 21 se dnes kolem půl desáté srazily nedaleko Českých Budějovic. Trosky hořících letadel dopadli přímo
na jedno z největších českobudějovických sídlišť sídliště Vltava.

mluvčí 
Obrněné transportéry dorazily před budovu rádia včera po dvaadvacáté hodině. Původně měly být nasazeny 41 transportér,
ale do Prahy kvůli poruše spojky vůbec nedorazil. Problémy mělo i další vozidlo, které zůstalo několik minut stát na křižovatce.
Vybily se mu baterie a vojáci ho nemohli nastartovat.

mluvčí 
Řetězová nehoda mezi obrněnými armádními vozy Pandur a osobním autem si dnes vyžádala 10 zraněných.

mluvčí 
Jaká je současná.

mluvčí 
Česká armáda v kostce. Především je to 26 000 vojáků. Z roku 2030 jich má být 30 000. Podle propočtů tzn. že každý rok by
mělo do stavu přibýt 2400 nových vojáků, protože armádu také ve vyšší míře než jiná povolání. Její příslušníci po několika
letech opouštějí.

mluvčí 
Armáda dnes není povolání celý život, jak to bylo v minulosti. Lidé slouží na činnou krátkodobé kontrakty a po splnění
kontraktů. Část z nich odchází prostě.

mluvčí 
Počítá se také celkem 10 000 tzv. aktivními záložníky. Dosud bylo okolo třech 1000. Nyní armáda hlásí, že začátky mohl se
okolo 6000 zájemců nově přihlásilo, což je připisováno ruské invazi Ukrajiny. Po tom, zda máme jasná noc nebo málo, se příliš
polemiky nevedou. Srovnání s dalšími zeměmi ukazuje, že náš poměr odpovídá i dalším členům Severoatlantické aliance.
Právě to je jednou z výhod kolektivní obrany. Možnost držet méně početnou národní armádu.

mluvčí 
Nikdy v historii země zeměkoule jako takové nebyla silnější vojenské organizace než v současné době na to a teď nemluvím
jenom armádě. Teď mluvím i od například o průmyslem potenciál jednotlivých zemí.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Dává smysl, takže ty počty profesionálních vojáků někde pod 30 000, protože samozřejmě začne docházet k tomu, že ty
náklady na udržování toho personálu by nám začaly požírat ten obranný rozpočet.

mluvčí 
Česko má podle posledních součtů 116 bojových tanků. 692 bojových obrněných vozidel. 86 těžkých dělostřeleckých systémů.
12 bojových letounů a 15 bitevních vrtulníků. Opět podobně jako u počtu vojáků. I techniky jsou to armádu země naší velikosti
relativně konkurenceschopné stavy. Jak ukazuje srovnání se sousedním Rakouskem nebo Polskem, jenže nemalá část
techniky za zenitem modernizace poslední roky vázla.
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Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Naší povinností je to, aby nepoužívali prostě techniku, kterou používali jejich tátové nebo dědové. To si myslím, že už jako
hodně velké retro.

mluvčí 
K tomu se ještě detailněji dostaneme. Vybavení naší armády na současnou situaci je problémem ještě z jiného pohledu.

mluvčí 
Říká se tomu organizace naší armády, kdy jsem po nakupovali především vyvíjely se takové systémy takové útvary jednotky
byly vhodné pro nasazení zahraničních misí až v Afghánistánu Iráku a samozřejmě teďka v poslední době v Mali, a to poškodilo
to, že zůstává pořád. To všem hezkou jádro v tom poměrně velkém deficitu.

mluvčí 
Armáda každopádně drahá 1 vzlet stíhačky se jen na palivu počítá v řádu statisíců korun. Hodina provozu tanků na
desetitisíce. Nábojů pušky pak stojí desítky korun.

Česko dává na obranu ročně zhruba 90 miliard korun. Na každého z nás to vychází na 8 400 Kč ročně 700 Kč měsíčně. Ještě
lepší představu 700 Kč měsíčně je jako zhruba 14 piv. V úhrnu jde o méně než 1,5 % HDP. Přitom spojenecký závazek v rámci
Severoatlantické aliance nás nutí investovat nejméně 2 %.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Kdyby nebylo covidu, tak máme obranné výdaje někde na úrovni 1 25 13 jenom díky obrovskému ekonomickému propadu
spojeným a s covidem jsme se dostali někam na 135 něco takového možná 14. Pozici černých pasažérů ale nejsme sami.
Podobně své závazky vůči NATO v tomto ohledu neplní dalších 17 zemí nad 2 % HDP vkládat do obrany menšin. 12 celkem 30
zemí NATO. Lídrem v investicích do armády jsou Spojené státy.

mluvčí 
Protože ten černý od 30 Pfizer popisek tvary je bude hej armády, protože já, jestli by to majlant Vojtěch Frič a že jsme získat už
jste teda na doručení je pravda, což je pro firmy vedly.

mluvčí 
Ještě pro porovnání přehled zemí vůbec největšími investicemi do armády v relaci HDP. V čele jsou především arabské státy.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Roku 2025 chceme mít 2 % HDP jiné země, které mají podobnou historickou zkušenost, Polsko, Slovensko pobaltské země.
Tak ale ty už jsou dneska buďto na dvou a půl procentech nebo chtějí jít až třem procentům HDP. Česká republika by tedy
měla v tomto ohledu být stejně ambiciózní.

mluvčí 
Modernizace klíčové slovo uslyšíte ho všude na všech úrovních velení řízení už mnoho let prakticky jakoukoliv větší armádní
zakázku, ale v minulosti provázely komplikace. Prodlužování termínů, navyšování cen a nezřídka také korupční kauzy.

Aktuální výběrové řízení na nová bojová.

mluvčí 
Vozidla pěchoty je historicky největší česká armádní zakázka. Má jít o více než 200 kusů vozidel za celkem 50 miliard korun.

mluvčí 
Náš problém je dlouho trvající modernizace jsme v minulých letech dělali všechno pro to, abysme schopnosti armády omezili
snížili na základě nepředvídatelného zdrojového rámce a snižování zdrojů. Pochopitelně to je přesně tu místo, který dostalo
armádu do toho stavu závislosti na ruské technice zastaralosti techniky a další věci.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Tady na všechno musí být 2-3 kolegia než vůbec někdo něco rozhodne, tak se prostě čeká na všechny možné lhůty, které se
musí prostě vyčerpat pro případné námitky a pak se teprve nějaká smlouva uzavře. V tuhle chvíli snad všichni zjistili České
republice, že se musí ten akviziční proces zrychlit.

mluvčí 
Rezort navíc často jemu svěřené prostředky na nákupy v daném období nevyčerpal. Vraceli do rozpočtu na jiné účely. V nové
situaci ovlivněné válku na Ukrajině plánuje ministryně zřídit obranný fond, kdyby se nevyužité peníze hromadily a mohli se
operativně použít. Dále už vláda na další 3 roky schválila mimořádný 50 miliard korun na tzv. urgentní nákupy.

Více zbrojit chtějí ovšem všechny země Evropy. Kvůli tomu porostou ceny a také dodací lhůty se mohou dále prodlužovat.

mluvčí 
Ty.

mluvčí 
Problémy jsou docela vážné a horší, že jsme se dostali do situace, kdy prostě budeme muset řešit DVD, tanky letadla plus
minus nějakém horizontu třeba pěti šesti let. Bude to znamenat docela jako radikální zásah, jak do těch rozpočtových
požadavků, tak samozřejmě, ale i potom na straně zavádění té techniky útvarů.

mluvčí 
Jak vypadá naše armáda v terénu, podíváme se na letectvo pěchotu, ale také do kyberprostoru.
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Takovýchto letounů má česká armáda 14. Důležité je dodat, že v pronájmu tyto stíhačky nejsou naše jsou pouze půjčené
důvod žena přímý nákup byl v dané době nákladnější.

mluvčí 
Původně naplánovali 24 nadzvukových letounů koupit nakonec z toho bylo 14 a byl to pronájem, protože byly původně.

mluvčí 
Jí často za používání servis školení platí britsko švédskému konsorciu British rozpis sát 1,7 miliardy korun ročně na 1 letoun to
tak vychází na 330 000 Kč denně.

mluvčí 
Co se týče naší letky ve třinácté, tak tam je nějakých 130 150 lidí pilotuje méně než 20 letce v kabině. Můžeme tady hnedka
vidět také průhledový displej, který nám ukazuje základní letové informace, výška rychlost a ukazuje nám. To, co na tom displeji
vidět zrovna potřebujeme, pokud trénujete třeba úder na pozemní cíle, tak zbytečná data z toho provedou displeje odejdou.

mluvčí 
Aktuální smlouva počítá s pronájmem do roku 2027. Už nyní proto musí vláda řešit, jak dál chránit české nebe, anebo spojenců
po tomto datu.

mluvčí 
Podobně jako u stíhaček armáda snaží modernizovat vrtulníkové letectvo.

mluvčí 
Jsem gen. Hromek mám pro vás důležité sdělení.

Nesmíme zaspat závislost na ruské technice neúnosná a modernizace nevyhnutelná. Teď jsou na řadě.

mluvčí 
Historek, které dnes máme, tak jsou stále ještě závislé na náhradních dílech z Ruska nebo Ukrajiny je problém sehnat.

mluvčí 
Do konce příštího roku má letce přibýt 12 nových modelů Venom a Viper od amerického výrobce Bell. Tím vybavenost vrtulníky
vzroste prakticky na dvojnásobek. Prvních 53 již začalo na zakázku vyrábět na začátku dubna. Jenže pak je tu ještě jedno
speciální letectví, a sice drony. Česko sice už před několika roky oznámilo záměr investovat do nákupu bojových dronů a v
návaznosti na to vznikla při průzkumném praporu v Prostějově proto cvičená skupina. Výsledky ale zatím příliš hmatatelné
nejsou.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Samozřejmě to je o tom, abychom do tohoto praporu nakoupily prostě ty technologie a já teďka nechci říkat, že to bude tenhle
rok, byť bych za to byla ráda, ale myslím si, že určitě to je v nějakém horizontu měsíců. Všichni si uvědomujeme, že i tohle je
teďka strašně důležitý nástroj.

mluvčí 
Sledujete záběry cvičení příslušníků sedmé mechanizované brigády ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Sama
armáda oni mluví jako rozhodující palebná a úderné kapacitě pozemních sil.

mluvčí 
Toto je bojové vozidlo pěchoty. Páteř každé armády. Tento kousek je ovšem téměř půlstoletí starý. Na nákup nových tzv. délek
se čeká už několik let.

mluvčí 
Bylo navrženo Sověty licenčně vyráběné na Slovensku. Je to devítimístné asi 4 lidi osádka, zbytek zdroj. I tam řídí chemický
pozorovatel střelec a velitel celého vozu. Je to lehké vozidlo až do 14 tun. Jezdí na naftu, ale můžete mezi Petrou letecký
benzín, kterou si v podstatě cokoliv Matt okolo 300 koní dokáže to je zhruba 60 km rychlostí dopředu a 7 km hodně to plave
dopředu dozadu.

mluvčí 
Teď limity zejména o zastaralou elektroniku špatnou viditelnost vozu, co je dále jedno z největších problémů, který zní až
komicky. Vojáci pěchoty, součásti přezbrojení útočnými puškami Bren 2. Jsou ovšem do vozidel nevhodné. Vojáků se nevejdou
do střílen.

Slabým místem výbavy mechanizované brigády jsou pak tanky.

mluvčí 
Máme sice modernizované, ale pořád tanky 82 stačí se podívat, vypadá zásah do tanku té 72, což je tank, který absolutně
nepovedený a bohužel, v uvozovkách, bych řekl nebezpečný vlastního sázce.

mluvčí 
Pokud by tato brigáda měla být nasazena v ostré bojové situaci, pak by byla slabým článkem o tom není pochyb.

mluvčí 
Válka se dnes nevede jen skrze souboje vojáků a železné, ale také v kyberprostoru.

mluvčí 
Na to někdy v roce 2016 hlásilo kyber jako kybernetickou doménu jako prostor, kde se plánují, vedou operace, a to samý
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vlastně v informačním prostoru. V současné době nás asi 300 a do konce roku 20 30 nás mělo být přibližně 600 máme na
starosti ochranu armádních informačních systémů. Je taková ta klasická kybernetická bezpečnost, jaký známe z každého
většího korporátu, tak je to podpora strategické komunikace armády. Další jsou informační operace nebo informační působení.

mluvčí 
Dojde k propojení třeba 1 letoun bude schopný ovládat 10 bezpilotních strojů. Pošle v podstatě před sebou do té kritické
oblasti. Tak už jenom z toho důvodu jasné, že, že jakoby potřeby nebo nutnost té kybernetické války bude bude stále důležitější
v podstatě její role bude stále větší.

mluvčí 
Kromě vyřazování bojové techniky na dálku může jít o útoky na základní infrastrukturu, včetně třeba nemocnic nebo ještě lepší
boj v podobě vlivových operací po internetu a dezinformačních kampaní. Podle řady odborníků bude také stále těžší odlišit, co
bude válku. Útokem nepřátelským aktem a kromě vládních armád se budou do konfliktu zapojovat soukromé instituce firmy
jednotlivci.

mluvčí 
Elon Musk.

mluvčí 
Poskytl Ukrajině satelitní internet Starlink, který Ukrajině umožňuje. Vysoce přesně navádět své bezpilotní prostředky. Jsou tam
prvky jako Anonymous, kteří nejsou státem nebo někým řízeni. Prostě se rozhodnou, jaký druh cílů, jaké zemi budou napadat a
o tím ovlivňují průběh průběh té operace.

mluvčí 
Jsme se zmínili aktivních záloh. To jsou lidé, kteří mají normální civilní zaměstnání, ale v případě potřeby jsou ochotni armádě
pomoci.

mluvčí 
Se chce přihlásit tak to v podstatě jednoduché. Stačí se obrací k předávce. Reformách se vyplní.

mluvčí 
Michal Ptáček vede zpravodajský portál či kraj, který se zaměřuje na startup technologie inovace. Pomoci armádě přemýšlel už
dřív.

mluvčí 
S tím, že se Alza český patriot, tak já jsem dispozice, ať už je to případ nějaké konflikt, tak v případě například nějaký
přírodních katastrof a podobně.

mluvčí 
Ještě než Rusko zaútočilo na Ukrajinu, stihl Ptáček původní přijímač v podobě víkendových základních testů.

mluvčí 
Tak pro ně sami nejtěžším závěrečný pochod a ona vás třeba vodí někdo, říká člen, vážíte těch 25 říkali a nadaná šesti sedmi
měnovou. Nicméně tu hru, tak je to docela náročný.

mluvčí 
Až další fáze přijímači dokončí. Stane se.

mluvčí 
Podporou čtyřicátého třetího výsadkového pluku v Chrudimi, který si sám vybral.

mluvčí 
Řeky tady jsem se díval několikrát do roka, takže čekám, takže třeba místo toho, abychom na dovolené moře, tak já byl třeba
běhat v tu dobu někde v lesích a 30 střílet. Pracoval třeba muselo.

mluvčí 
O něco dál než Ptáček vědkyně Tereza Bartoníčková. Jinak také por kybernetických sil aktivních záloh. Jak v civilu, tak v
armádě se zaměřuje na internet. Absolventka Oxfordu založila v Česku internetový institut. Radí vládě ohledně digitalizace. Do
armády se dostala tak, že náboráři osloven na konferenci, kde vystupoval.

mluvčí 
Výcvik obsahuje vše od toho, že se můžete seznámit se naprostými základy, jako jsou hodnosti, jakým jednáním máte jednat s
nadřízenými podřízenými. Je to prostě štábní kultura, je to armáda vše od tohoto až přes 100 fyzické samotné cvičení. Obecně
si myslím, že zdatný občan je 100 s přehledem výcvik absolvovat já mimo hranice závodu na zbrani Petr rozložit složit zbraně
potmě do 40 sekund.

mluvčí 
Známé rčení praví, že situace na bojišti se mění každou vteřinou. Jaké jsou trendy, kam směřuje vývoj, když zároveň víme, že v
mnoha ohledech dobíháme současnost světové mocnosti vyvíjejí.

mluvčí 
Účinné sunnitské zbraně. Pušky, které střílí za ruch stíhačky vertikální startem.

Vojáci speciálních jednotek vypadají mnohdy jako scifi filmů.
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mluvčí 
Ty prvky umělé inteligence se na bojišti začínají skutečně objevovat některé nové zbraňové systémy. Tomu operátorovi umožní
vyhledávat klasifikovat cíle upozorňovat například na to, který z těch cílů je pro něj nejnebezpečnější, a to nemluvím třeba o
robotizaci vozidlech.

mluvčí 
Kdo ponese odpovědnost, když ten systém nebude dobře fungovat. On může nějakým způsobem pokazit a zabije třeba civilisty,
pokud se stane běžnému vojákovi, tak tady máme jeho nadřízený, kteří ho pošlou k vojenskému soudu, ale kdo ponese
odpovědnost za to mrtvého, kterého zabil ten autonomní systém, abyste neboť budou levnější než prostě ten člověk, který se
musí vycvičit živit. Takže se může stát, že počet těch válek právě díky té robotizace vzroste.

mluvčí 
Tabulka rozbitého skla a 1 úplně standardní prstem. Otočíte.

mluvčí 
A ejhle.

mluvčí 
Máme progresivní vývoj a schopnost u nás vyrábět a vybavovat armádu těmi nejnovějšími technologiemi, které možná přijdou.
V něčem ano. Česko bude mít například brzy vůbec poprvé nesli svůj vlastní špionážní satelit. Vzniká tu řada jiných zajímavých
projektů. Některé zatím ve fázi prototypů. Jiné už došly do sériové výroby.

mluvčí 
Tady teda asi nějaký speciální pancíř. Je.

mluvčí 
To aktivní ochrana a od vozidla před střelami typu RPG nebo kumulativní vystřeleny funguje tak, že radarová čidla, která jsou
rozmístěny v Horním Polo prostor vozidla, monitorují okolí vozidla, jakmile zjistí tříletá mající střelu, která by mohla zasáhnout
vozidlo tak a odpálí příslušné protiopatření.

Tady vidíte prototyp proti nové sedačky, což je sedačka, která se používá ve vojenských vozidlech, které mají mít určitou
odolnost proti nám tato sedačka. Umožní to, že ten tlak ten šok z toho výbuch jsem přináší přímo na vojáka, ale do určité míry
eliminuje ta sedačka.

mluvčí 
Tady vidím nějaké mikrofony odposlouchávání, možná mě napadá.

mluvčí 
Je to prototyp detekční hlavy, která je schopna detekovat drony, například na letišti. Ale podobných infrastruktura, kde se mají
nacházet.

mluvčí 
Vojenský Výzkumný ústav a jeho 160 zaměstnanců pracuje ročně asi stovce projektů. Rozpočet ústavu nabádání a pokud
možno převedení výzkumu do praxe, je 160 000 000 Kč, například auta libereckých chemiků, která jste viděli na začátku dílů,
vznikl z velké části právě tady.

Ještě vám dlužíme vysvětlení těch nafukovat Czech ze začátku dílů.

mluvčí 
Vycházel nějaké akci, tak se snažím každému konfliktu předejít, takže tohle to by mi mohl určitě pomoc nepřítele zastrašit ještě,
než by přišel dělat na moje území nějakou neplechu.

mluvčí 
Děčínská společnost inflaci se už několik let zabývá vývojem výrobou nafukovací návnad vojenské techniky. Nechcete, aby
vám ptáci kradli úrodu dáte napůl strašák, chcete budit dojem silnější armády, anebo předejít útoku na reálnou techniku.
Nafoukne si letadlo nebo tam?

mluvčí 
Dokážeme oklamat tepelně nebo termicky naváděné střely, když se na to posvítí, jste nějaký radarovou vlnou, tak to, co se
vám odrazí zpátky v první fázi uvidí hromadu železa tak jako kdyby to bylo, tak dokážeme nasimulovat těch bylo 20 30 tun. Kolik
potřebujete, i přestože ta reálná váhá, jak vidíte, třeba 30 jenom kilogramů?

mluvčí 
Aktuálně v severočeské dílně vyrábějí kolem 15 kusů takovýchto návnad měsíčně. Kvůli rostoucí poptávce plánují kapacity
navýšit na dvojnásobek. Atrapy vyjdou zákazníky řádově stovky tisíc korun. Mezi reference inflace Chu se podle firmy řadí
mnohé armády NATO.

mluvčí 
Zde si to tedy celé.

mluvčí 
Shrneme, jakou armádu máme, na co vlastně momentálně připravujeme.

mluvčí 
Co se týče hrozeb, na který se připravuje nejenom česká armáda, ale celé NATO 1 sníh Rusko a druhá sníh je terorismus. To
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jsou věci, který firma jako armáda vnímáme komplexně a připravujeme se na to z hlediska zabezpečení obrany České republiky
a splnění našich závazků v rámci aliance.

Úkol Evropa: Série debat Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská URL
Automatický překlad
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22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
Rozhoduje za nás Evropská unie? Je nám vnucováno euro? Jak se vyrovnat s energetickou soběstačností a Green Dealem?
Šestidílná série v režii Univerzity Karlovy zve širokou i odbornou veřejnost k debatám nad zásadními otázkami spojenými s
předsednictvím ČR Radě Evropské unie.

Od 1. července 2022 už podruhé přebíráme od Francie předsednictví všem 27 členským státům v Radě EU. Zvládneme náš
úkol?

Sérii otevře 25. srpna ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek společně s Milenou Vicenovou, která během prvního
českého předsednictví zastávala post velvyslankyně ČR při Evropské unii. Společně se studentem Mezinárodních studií z FSV
UK  budou hodnotit, jak si tehdejší vláda Mirka Topolánka vedla a jaká poučení si bere vláda současná.

„Vědecká komunita nežije ve vakuu a problémy jako je geopolitické pnutí v Evropě, transformace průmyslu a energetiky nebo
evropská spolupráce je zajímají stejně, jako ty, kdo o nich rozhodují. Série Úkol Evropa je založena na myšlence propojení
světů akademického a politického s možností zapojení se do debaty ze strany odborné i široké veřejnosti a zejména mladé
generace,“ říká Marcel Kraus, manažer Hyb4City (Centrum pro přenos poznatků a technologií) v Kampusu Hybernská a jeden z
organizátorů akce. Celá série je připravena v rámci aktivit Centra pro přenos poznatků a technologií UK v Kampusu Hybernská

Zbývajících pět diskuzních setkání se bude věnovat problematice zavádění eura v ČR, transformaci českého průmyslu,
orientací ČR směrem k východu nebo západu nebo energetice a Zelené dohodě. Vzhledem k tomu, že se debaty budou konat
na akademické půdě, nevyhneme se ani tématu výzkumu a inovací a roli vědy v řešení celospolečenských otázek.
Moderátorkou celé série je Martina Mašková (ČRo).

Na první debaty je možné se registrovat zde.

O dalších debatách se včas dozvíte díky registraci k pravidelnému odběru novinek Hyb4City CPPT UK prostřednictvím odkazu.

Zdroj: Kampus Hybernská
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Úkol Evropa: Osladili jsme to Evropě? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 00:14 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Akce , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
V pondělí 25. 7. 2022 proběhně v Kampusu Hybernská první debata z cyklu #ÚkolEvropa. První diskuze se bude zabývat
reflexí českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Jako hosté vystoupí ministr pro evropské záležitosti a absolvent
Univerzity Karlovy Mikuláš Bek či bývalá velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová.

Od 1. července 2022 už podruhé přebíráme od Francie předsednictví všem 27 členským státům v Radě EU. Kormidlo předáme
v závěru roku Švédsku. Zvládneme náš úkol? Diktuje nám Brusel? Neubírá nám pravomoci a kompetence?

Díky předsednictví se otevírají i další otázky. Proč patříme k zemím s nízkou důvěrou v evropské instituce? Jak se k otázce EU
staví mladá generace? CPPT UK v Kampusu Hybernská připravilo sérii šesti hlubších debat, kterou spojuje název
#ÚkolEvropa.

Vždy jeden pondělní večer v měsíci bude moderátorka Martina Mašková (ČRo) klást otázky třem mluvčím – expertům,
zástupcům akademické obce a studentům. Přímo do debaty však mohou svými dotazy přispět i všichni, kdo nás budou sledovat
na internetu. První ze série rozebere, jak se naplnila reklama českého předsednictví v roce 2009 s popisem „Evropě to
osladíme“. Co se naší tehdejší reprezentaci povedlo a co naopak ne?

Na otázky budou odpovídat ministr pro evropské záležitosti a absolvent Univerzity Karlovy Mikuláš Bek, bývalá velvyslankyně
ČR při EU Milena Vicenová a studentka evropských studií na FSV  UK  Adéla Chamrádová.

Kdy: pondělí 25. 7. 2022 - od 18.00 hod.

Kde: Hybernská 4, Praha 1, Kampus Hybernská, 3. patro budovy A (Prostory Hyb4City), Divadelní sál.

Kudy: Z ulice Hybernská do průjezdu a hned za vrátnicí doprava do 3. patra.

Kapacita divadelního sálu je omezená, proto se prosím registrujte včas.

Zdroj: Kampus Hybernská
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rozhlas Rozhlasovou verzi hry Pavla Landovského Hodinový hoteliér s Rudolfem Hrušínským a Radovanem Lukavským
nabídne v úterý ve 22 hodin ČRo Vltava.

Rozhlasovou verzi hry Josefa Topola Jejich den z roku 1963 odvysílá Vltava v sobotu v 15 hodin. Od pondělí do neděle ve
13:30 bude Vltava vysílat povídky Jaroslava Haška. A navíc bude Haškovi patřit také středeční Pokračování za pět minut ve 20
hodin. Půjde o výběr z Haškových povídek pod názvem O vychovatelích a dětech. V neděli 24. července ve 20 hodin má ČRo
Dvojka na programu hru Marie NDiayeové Hilda. Je to dramatická groteska o manipulaci a vnucování vlastních představ o
štěstí. 
PONDĚLÍ 18. ČERVENCE 
0:10 a 6:10 ČRo Plus – Čekání na prezidenta 
Zájem o soukromí politiků prošel za posledních 30 let neuvěřitelnou proměnou; dnes politici sami sdílejí své soukromé
fotografie a momentky na sociálních sítích. Je to jedna z marketingových strategií, jak budovat vztah s voliči, pocit blízkosti.
Právě o politickém marketingu mluvila v podcastu Čekání na prezidenta jako speciální host Denisa Hejlová, vedoucí katedry
Marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Debatovali také filosofka Tereza Matějčková,
komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček a Jan Pokorný. 
Vysílá se v premiéře už v neděli 17. července v 18:10. 
Poslech https://plus.rozhlas.cz/…razu-8787643 
9:02 ČRo Vltava – Cesta do Čech (1/7) 
Vybrané kapitoly z cestopisu anglického autora 16. století Fynese Morysona. Z překladu Aloise Bejblíka připravil Vladimír Zajíc.
Účinkuje Bořivoj Navrátil. Režie Dimitrij Dudík 
Vysílá se od pondělí do pátku ve stejném čase. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/dopoledni-cetba 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: Můj obchod se psy 
Účinkuje Ivan Trojan. Připravil a režii má Dimitrij Dudík 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
15:00 ČRo Pohoda – Klub osamělých srdcí seržanta Pepře 
Jiří Černý poutavě vypráví a hraje pestrou hudbu všech barev. (2009) 
16:00 ČRo Pohoda – Toulky českou minulostí 
Poutavé vyprávění o naší historii. 208. díl – Od lidu na slovo vzat (1999) 
Vysílá se od pondělí do pátku ve stejném čase. 
Poslech https://dvojka.rozhlas.cz/…lovo-7939003 
20:00 ČRo Dvojka – Toulky českou minulostí 
Zmatek, šlendrián, obětavost. 879. schůzku nad knihou Petra Hory – Hořejše připravil Josef Veselý. Repríza. (ČRo Brno) 
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Vysílá se od pondělí do pátku ve stejném čase. 
Poslech https://dvojka.rozhlas.cz/…atky-7941357 
20:00 ČRo Vltava – Koncert SOČR 
Franz Lehár: Země úsměvů Předehra (9 min). Řídí Vladimír Válek. – Antonio Salieri: Koncert pro flétnu, hoboj a orchestr (23
min). Sólisté Josef Jelínek, Jana Brožková. Řídí Petr Vronský. – P. I. Čajkovskij: Manfred h moll op. 58. Symfonie o čtyřech
scénách podle dramatické básně lorda Byrona (57 min). Řídí Tomáš Brauner. – P. I. Čajkovskij: Suita č. 4 G dur op. 61
Mozartiana (26 min). Řídí Tomáš Brauner. Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. 
22:00 ČRo Vltava – A co básnířka? 
Brněnská básnířka a absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Zuzana Gabrišová připravila pásmo z poezie
českých básnířek 19. – 21. století. Pořad je inspirován její prací na knižní antologii Kuš, babo! Dramaturgie Alena Blažejovská,
režie Radim Nejedlý. (Brno) 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/souzvuk 
22:00 ČRo Dvojka – Martin Uhlíř: Sestry (1/14) 
Lila a Marie jsou sice sestry, ale nemohou být rozdílnější. Zatímco Lila je krásná, bezprostřední a snadno manipuluje lidmi,
Marie je tichá, introvertní a plachá. Obě ale něco skrývají a jejich vztah tíží tajemství. Jak se se vším vypořádá Robert, který se
s nimi potkává na dovolené u moře? Četbu na pokračování z prozaického debutu českého novináře připravila Vladimíra
Bezdíčková. Dramaturgie Marina Feltlová. Účinkuje Pavel Oubram. Režie Šimon Dominik. 
Vysílá se každý den ve stejném čase. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/…okracovani-0 
23:30 ČRo Plus – David Wallace-Wells: Neobyvatelná země (3/14) 
Ve své knize Neobyvatelná Země americký novinář David Wallace-Wells řeší nejen to, proč dosud děláme tak málo, abychom
zabránili krizi, ale i to, co nás čeká, pokud urychleně nezačneme jednat. Z překladu Sylvy Ficové pro rozhlas připravil Radek
Štěpánek. Dramaturgie Alena Blažejovská, v režii Radima Nejedlého čte Igor Dostálek. 
Vysílá se každý den ve stejném čase. 
Poslech https://plus.rozhlas.cz/…leli-8788642 
ÚTERÝ 19. ČERVENCE 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: Šťastný domov 
Humoristická povídka v rozhlasové úpravě Svatavy Morávkové. Účinkují Igor Bareš, Zuzana Slavíková a Eva Jelínková. Režie
Zdeněk Kozák. (Brno) 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
20:00 ČRo Vltava – Lilium angelicum 
Přímý přenos zahajovacího koncertu MHF Letní slavnosti staré hudby 2022 z pražského kostela Panny Marie Na Slovanech.
Zazní středověká a renesanční poezie v díle Adriana Willaerta. Účinkuje soubor Dionysos Now s uměleckým vedoucím Torem
Tomem Denysem. Slovem provází Daniela Čermáková. 
22:00 ČRo Vltava – Pavel Landovský: Hodinový hoteliér 
Divadelní hru o destrukci lidských vztahů pro rozhlas upravila Helena Albertová. Dramaturg Pavel Minks. Režie Josef Melč.
Osoby a obsazení: Fána (Rudolf Hrušínský), Hanzl (Radovan Lukavský), Zuzi (Naďa Konvalinková) a Ríša (Martin Stropnický).
Natočeno v roce 1992 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/vecerni-drama 
STŘEDA 20. ČERVENCE 
10:00 a 20:00 ČRo Pohoda – Káva u Kische 
Ota Nutz, Jiří Vejvoda a dirigent světového jména Libor Pešek (1994) 
Poslech https://hledani.rozhlas.cz/iradio/?… 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: Obecní volby 
Účinkuje Jan Schánilec. V roce 1990 natočil režisér Pavel Linhart 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
14:00 ČRo Pohoda – Hvězdný prach 
Jaromír Hanzlík sfoukává prach z rozhlasových nahrávek. Dnes s Miroslavem Táborským (2012) 
Poslech https://dvojka.rozhlas.cz/…skym-8119734 
20:00 ČRo Vltava – Pokračování za pět minut 
Jaroslav Hašek: O vychovatelích a dětech. Výběr povídek českého spisovatele, novináře, humoristy a mystifikátora. Připravil
Jiří Vondráček. Dětská hra – Učme znát dítky přírodu – Ejemovis Rézinka – V hodině náboženství – Pepíček Nový vypravuje o
zasnoubení své sestry – Terciánská vzpoura – Útrapy vychovatele – Školní výlet – Poplašný signál Účinkují Petr Nárožný,
Otakar Brousek ml. a Jiří Lábus. Režie Markéta Jahodová 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/…za-pet-minut 
22:00 ČRo Vltava – Radioateliér 
Palma Ars Acustica 2022 #3. Ukázky z vybraných kompozic mezinárodní přehlídky palma Ars Acustica 2022, která každoročně
probíhá pod hlavičkou Evropské vysílací Unie a skupiny producentů Euroradio Ars Acustika group. 
ČTVRTEK 21. ČERVENCE 
10:00 a 20:00 ČRo Pohoda – Rádio na kolečkách 
Karel Tejkal vybírá z rozhlasového archivu. Bývali známí a populární (2008) 
Poslech https://hledani.rozhlas.cz/iradio/?… 
12:00 a 21:00 ČRo Pohoda – K. M. Čapek-Chod: Turbína (1/12) 
Nástrojem osudu, který nebyl vůči nikomu milosrdný, autor zvolil tu samou vodní turbínu, jež byla nainstalována přes všechna
varování a časté špatné předtuchy několika postav. Právě ona se stane symbolem úpadku a krachu celé rodiny, dokonce i
příčinou smrti dalšího románového hrdiny, jenž zasluhuje pozornost z hlediska naturalistického rozboru. Natočeno v roce 1984.
Hrají: Jiří Adamíra, Alena Vránová, Daniela Kolářová, Miloš Kopecký, Josef Somr, Martin Růžek a další. 
Poslech je možný také na https://www.mujrozhlas.cz/zive/pohoda?… vždy do 6 hodin po obou začátcích každé části. 
Ke stažení za poplatek je na https://www.radioteka.cz/…chod-turbina 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: Osiřelé dítě a tajemná jeho matka 
Účinkují Jaroslav Kepka a Jaroslav Drbohlav. V roce 1983 natočila režisérka Maria Křepelková 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
19:00 ČRo Vltava – Sedmé nebe s Pavlem Klusákem. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/sedme-nebe 
20:00 ČRo Vltava – Maria Hammerich-Maier: Mecenáš Karl Wittgenstein a jeho POLDI 
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Životní příběh dravého podnikatele, mecenáše a sběratele přináší dokument Marii Hammerich-Maierové Mecenáš Karl
Wittgenstein a jeho Poldi. Neochvějný podnikatelský duch se v rodině pojil s uměleckým nadáním a zájmem o vědu a kulturu.
Wittgensteinovi pěstovali hudbu, byli sběrateli výtvarného umění a podporovali umělce vídeňské secese. Syn Paul se stal
slavným klavíristou, Ludwig filozofem. Ale lesklá mince měla i svou odvrácenou tvář… 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/radiodokument 
21:00 ČRo Vltava – Koncert jazz 
Karel Krautgartner na I. Mezinárodním jazzovém festivalu Praha 1964. Záznam koncertu Jazzového orchestru
Československého rozhlasu (JOČR) pod vedením Karla Krautgartnera na zahajovacím večeru historicky prvního českého
jazzového festivalu v Praze a sestřih dalších vystoupení z úvodního ročníku. Mezi jinými účinkují Eva Olmerová, Karel Gott,
Laco Déczi či Karel Velebný. Připravil a uvádí Václav Vraný. 
PÁTEK 22. ČERVENCE 
10:00 a 20:00 ČRo Pohoda – A léta běží, vážení… 
Spisovatel Arnošt Lustig: Co už v životě prožil a co by prožít ještě chtěl. (1992) 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: Aféra s křečkem 
Připravila Dagmar Hubená. Účinkuje Rudolf Hrušínský. V roce 1983 natočil režisér Karel Tomek 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
18:30 ČRo Vltava – Bianca Bellová: Jezero (1/7) 
Četba na pokračování z knihy současné české autorky. Připravila Petra Lásková. Účinkuje Petra Špalková. Režie Petr Mančal 
Vysílá se každý den ve stejném čase. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/…-pokracovani 
20:00 ČRo Vltava – Koncert klasika 
Přímý přenos koncertu Filharmonie Brno v rámci festivalu Mendel Brno z baziliky na Starém Brně. Světová premiéra skladby
Tigrama Masurjana a Glagolská mše Leoše Janáčka. Sólisté Lucie Hilscherová (mezzosoprán), Pavla Vykopalová (soprán),
Aleš Briscein (tenor), Jozef Benci (bas), Gurgen Baveyan (baryton). Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala,
Filharmonii Brno řídí Dennis Russell Davies. (Brno) 
SOBOTA 23. ČERVENCE 
8:05 ČRo Vltava – Josef Jedlička: O skromné idyle aneb Babička 
Kapitola z knihy České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Účinkuje Pavel Soukup. Režie Vlado Rusko 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/esej 
13:05 ČRo Dvojka – Žaneta Caletková: Opatření 
Komediální hra o bezpečnostním opatření, které spojuje dva dávné spolužáky – nadšenou cestovatelku a zodpovědného
ajťáka. Autor hudby Martin Kyšperský. Dramaturgie Hana Hložková. Režie Radim Nejedlý. Účinkují: David Macháček (Marek),
Tomáš Žilinský (Kryštof), Annette Nesvadbová (Sabina), Ivana Hloužková (žena), Jan Lepšík (muž), Tereza Groszmannová
(Inke), Barbora Nesvadbová (Kamila) a Zbyšek Humpolec (David). Natočeno v roce 2017. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/hra-na-sobotu 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: O vhodných názvech 
Připravila Dagmar Oravová. Účinkuje Miroslav Donutil. V roce 1996 natočila režisérka Hana Kofránková 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
15:00 ČRo Vltava – Josef Topol: Jejich den 
Hra v původním nastudování Národního divadla. Rozhlasová úprava Dalibor Chalupa. Režie Otomar Krejča. Osoby a obsazení:
Dohnal (Miloš Nedbal), Paní Zdena (Vlasta Matulová), Vladimír (Vladimír Brabec), Stará paní (Leopolda Dostálová), Primář
(Otomar Krejča), Paní Magda (Marie Glázrová), Irena (Marie Tomášová), Pavel (Luděk Munzar), Inspektor (Bohumil Záhorský),
Milada (Naděžda Gajerová), Host (Jaroslav Marvan), Hospodská (Olga Scheinpflugová), Mladík s motorkou (Josef Pehr),
Mladík (Václav Švorc), Mladík (Bořivoj Navrátil), Mladík + Vrchní (Josef Velda), Dívka z redakce (Jaroslava Tvrzníková),
Chlapec s kytarou (Jan Tříska), Výpravčí (Soběslav Sejk), Vrátná (Luba Skořepová) a Šofér (Viktor Roubal). Natočeno v roce
1963 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/sobotni-drama 
20:00 ČRo Vltava – Karel Kovařovic: Na Starém bělidle 
Zpěvohra o čtyřech obrazech podle Babičky Boženy Němcové z roku 1901. V hlavních rolích: Marta Krásová, Maria Tauberová,
Věra Krilová, Ludmila Hanzalíková, Štefa Petrová, Karel Kalaš, Antonín Votava, Jan Soumar a další. Spoluúčinkuje Pěvecký
sbor Čs. rozhlasu v Praze se sbormistrem Jiřím Pinkasem, Pražský rozhlasový orchestr řídí František Dyk. Připravili a hovoří
Zbyněk Brabec a Vojtěch Babka. 
NEDĚLE 24. ČERVENCE 
8:00 ČRo Vltava – Duchovní Evropa 
S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi. Svatý
Spiridon a Korfu, ostrov Faiáků. 
Poslech https://vltava.rozhlas.cz/…iaku-8637174 
8:30 ČRo Vltava – Ke kořenům 
Náboženská indiferentnost. 
Poslech https://vltava.rozhlas.cz/…nost-8165373 
11:00 ČRo Vltava – Egon Hostovský: Půlnoční pacient (4/6) 
Český lékař v síti špionážních centrál. Dramatizace Jan Kolář. Dramaturgie Jana Paterová. Režie Markéta Jahodová. Osoby a
obsazení: Arnošt Malík (Jan Hartl), Matka dr. Malíka (Blanka Bohdanová), Ruth Steinová (Vilma Cibulková), Albert Prengel
(Petr Nárožný), Alfons (Vladimír Dlouhý), Číšník (Petr Lněnička) a Hlasatel (Lubor Šonka). Natočeno v roce 2006 
Poslech https://vltava.rozhlas.cz/…tral-8773822 
12:00 a 21:00 ČRo Pohoda – Tři mušketýři (2/4) (1969) 
Na motivy románu Alexandra Dumase napsal Jiří Zdeněk Novák. Legendární dobrodružství ze staré Francie. Hrají: Rudolf
Pellar, Felix le Breux, František Němec, Josef Bláha, Petr Haničinec a další. 
12:05 ČRo Vltava – Jiřina Hauková: Cizí pokoj 
Pásmo veršů z pozoruhodné sbírky vydané roku 1946. Připravila Vlasta Skalická. Účinkují Daniela Kolářová a Alfred Strejček.
Režie Petr Adler 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/svet-poezie 
13:05 ČRo Dvojka – Kmotra Smrt 
Původní rozhlasovou pohádku napsal Vladimír Zajíc. Hudba Jiří Strohner. Dramaturgie Václava Ledvinková. Režie Jaroslav
Kodeš. Režie Jaroslav Kodeš. Účinkují: Marek Holý, Jana Preissová, Jaromír Meduna, Michal Zelenka, Eva Kodešová, Radek
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Valenta, Jana Stryková, Lucie Štěpánková, Aleš Procházka, Antonie Talacková, Petr Halíček a Denisa Nová. Natočeno v roce
2014 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/pohadka 
13:30 ČRo Vltava – Jaroslav Hašek: Peníze telegraficky poukázané 
Účinkuje František Filipovský. V roce 1981 natočil režisér Vladimír Tomeš 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/povidka 
15:00 ČRo Vltava – Edvard Valenta: Z nového světa 
Epizoda ze života skladatele Antonína Dvořáka. Dramaturg Jaromír Ptáček. Režie Jiří Horčička. Osoby a obsazení: Antonín
Dvořák (Bedřich Prokoš), jeho žena (Dana Medřická), nakladatel Simrock (Miloš Nedbal), paní Morissová (Marie Vášová),
Hamlin (Jiří Holý), Josef Jan Kovařík (Josef Mixa), Thomas Pearson (Ilja Racek), jeho rodiče (Karel Máj a Jaroslava Drmlová),
František Smola (Vladimír Hlavatý), Josef Suk (Ladislav Kazda), Vítězslav Novák (Josef Velda), Benjamin Johnson (Jiří
Adamíra), guvernér (Karel Beníško) a další. Natočeno v roce 1963 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/…ro-pametniky 
19:00 ČRo Vltava – Sedmé nebe s Ninou Marinovou. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/sedme-nebe 
20:00 ČRo Dvojka – Marie NDiaye: Hilda 
Dramatická groteska o manipulaci a vnucování vlastních představ o štěstí. Přeložil Zdeněk Bartoš. Hudba Michal Cáb a
Ladislav Železný. Dramaturgie Helena Herbrychová. Režie Vít Vencl. Účinkují: Helena Dvořáková, Jan Hájek a Lada Jelínková.
Natočeno v roce 2017. 
Poslech https://www.mujrozhlas.cz/hra-na-nedeli 
20:00 ČRo Vltava – Koncert bez hranic 
Mystery Prom II: Oceňované duo harfistka Catrin Finch a hráč na západoafrickou koru Seckou Keita v atmosférickém večeru
plném kulturního poznávání. Zimbabwská kapela Mokoomba na Reeperbahn Festivalu. Připravil a uvádí Aleš Opekar. Pořad
vysíláme v rámci mezinárodní rozhlasové výměny. 
22:00 ČRo Vltava – Futurissimo 
Bel canto v 21. století. Současné kompozice s poněkud rozvinutými pravidly zpívání. SkladeteléThomas Adés, Missy Mazzoli,
Simon Keenlyside a Barbara Hannigan ve vokálním Futurissimu. Pořad připravil Boris Klepal. 
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mluvčí 
Ve 14 hodin otevíráme nedělní studio ČT24. Přeju.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dobré odpoledne. Ruská armáda.

Oznámila, že u Slavjansku v Donbasu sestřelila ukrajinskou helikoptéru EMI 17 nad Charkovské oblasti poté ohlásila sestřel
nepřátelského bitevníků a.s. 25 údaje o ztrátách nebylo možné ověřit nezávislých zdrojů. Moskva už na začátku března uvedla,
že ukrajinské letectvo v důsledku bojů v podstatě přestalo existovat. Ukrajinské letouny jsou ale podle dostupných vydají stále
aktivní, jak při ochraně vzdušného prostoru, tak poskytování přímé letecké podpory.

Od začátku roku vzrostl v Německu počet klientů potravinových bank zhruba polovinu jejich pomoc v zemi využívají asi 2 000
000 lidí nejvíc v historii. Důvodem je hlavně růst životních nákladů. Nejvíc klientů přibylo mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny
nezaměstnanými seniory. Každá třetí potravinová banka už musela kvůli vyčerpání kapacit začít odmítat nové zájemce.

Ministerstvo životního prostředí chce obnovit účast ekologických spolků řízeních stavebních záměrech, a to konkrétně v těch,
která by mohla mít negativní vliv na přírodu krajinu. Tuto možnost už dřív spolky měly. Byla jim ale omezena novelou
stavebního zákona před čtyřmi lety. Proti účasti ekologové stavebních řízeních jsou ministerstva dopravy průmyslu a obchodu.
Nesouhlasí ani Svaz průmyslu, dopravy nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Šíření epidemie covidu 19 v Česku zrychluje. Za včerejšek přibylo v porovnání s minulým týdnem o pětinu případů víc.
Laboratoře potvrdily 501 80 nakažených. Nejhorší situace v Praze naopak nejlepší v Olomouckém kraji. V mezitýdenním
srovnání přibylo také hospitalizovaných s koronavirem. Některé nemocnice už chystají preventivní opatření.

8 členů posádky zemřelo po večerním pádu letadla na severu Řecka. Stroj ukrajinské společnosti přepravoval zbraň ze Srbska
do Bangladéše. Oznámil to srbský ministr obrany Nebojsa Stefanovič. Zboží na palubě podle něj patřilo srbské soukromé
společnosti, ale měl všechna řádná povolení v souladu s mezinárodními předpisy.

Po komplikované operaci přišla v nemocnici k vědomí Irina Dmitrijeva vám matka čtyř let. Lizy, která zemřela při čtvrtečním
ruském raketovém útoku na město iniciace. Lékaři už o smrti dcery informovali. Střela zasáhla matku s dítětem při cestě na
logopedii, kam dívka s Downovým syndromem docházela. Úder měl celkem 23 obětí z toho 3 byli právě děti.

mluvčí 
Prosili jsme, aby se uzavřelo nebe a svět se prostě dívá, jak ničí Ukrajinu, jak zabíjejí naše děti, vojáky a lidí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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Rusko podle britské rozvědky posiluje své obranné pozice na jihu Ukrajiny. Vojáky těžkou techniku přesunuje mezi Mariu kolem
záporu Geam. V Donbasu ukrajinská armáda odrazila ruské útoky směrem na Slovensko. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu
tam nařídil zesílení útočných operací.

mluvčí 
Palba ze slevového raketometů je napohled působivá.

mluvčí 
Výsledkem jsou ale hromady sutin, bolest smrt.

mluvčí 
Kterou můj pes mrtvý druhý zraněný mou tchyni exploze roztrhala šla jsem ven a viděla souseda. Myslela jsem, že byl zraněný,
ale nebyl naživu olejů.

mluvčí 
Záchranáři Pokrovskij, Doněcké oblasti na východě země v posledních dnech nezastavili. Podle obyvatel město opakovaně
zasáhly ruské střely s kazetovou municí. Včera ne zní zraňuje zabíjí na velké ploše.

mluvčí 
Bílý.

mluvčí 
Za poslední 3 dny zemřelo při podobných útocích na Ukrajině nejméně 40 civilistů. Moskva ale opakuje, že útočí pouze na
vojenské cíle.

mluvčí 
Jak je možné, že se všechny ty rakety bomby používají teď v jedenadvacátém století. Ani nacisté nedělali takové věci.
Nemyslím.

mluvčí 
To je daň udělalo.

mluvčí 
Ostřelování zesílilo hlavně v Donbasu, kde ruská armáda ukončila svou operační přestávku. Podle některých analytiků ji tam
hrozilo, že ztratí iniciativu.

Úspěšný přepadl například bylo hory chce na okraji luhanské a Doněcké oblasti provedla jednotka Kraken tvořená veterány
ukrajinského pluku a sov. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského ale Kyjev neplánuje jen drobné protiútoky.

mluvčí 
Dokázali jsme osvobodit část území okupovaného po 24. únoru. Postupně také osvobodíme ostatní části naší země.

mluvčí 
20 čtvrtou.

mluvčí 
Ukrajina chce do chystané ofenzívy nasadit až 1 000 000 vojáků. Podle britské rozvědky Moskva očekává hlavně na jihu v
Charkovské oblasti. Přesouvá tam proto další posily.

mluvčí 
Ve studiu ČT24 bezpečnostní analytik centra.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Bezpečnostních vojensko strategických studií Univerzity obrany Richard stojan. Dobré odpoledne. Vítám vás ve studiu. Dobré
odpoledne. Jak už řečeno, tak ruský ministr obrany nařídil zesílit útoky na východě Ukrajiny během té operační pauzy co a jak
Rusko stihlo posílit?

mluvčí 
Tak ta operační pauza v zásadě byla poměrně krátká. Asi, dá se říci, to ta ruská strana využila doplnění toho naprosto
nezbytného a stavu, který opratě ruské jednotky vyčerpané těmi boji o eurozóně, ale cikánská měli, takže asi nějaké zásadní
posílení ruských útočných schopností se nedá očekávat, že by tak pro ty krátké pauzy došlo k národu těch způsobených ztrát,
tak tedy a na lidském personálu nebo na materiálu a zásobách. Tomu odpovídá ta současná situace nebo ten vývoj v těch
posledních dnech, dá se mluvit o tom, že operační pauza byla ukončena, ale stále nemůže vidět nějakou větší iniciativu k ruské
ukrajinské strany. V zásadě doposud autority ta situace relativně klidná lokty a podniků.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Má-li se s intenzivní ID ruské útočení, jak nařídil ministr obrany, tak co se teď bude dít, jaké ruské operace očekáváte v
nejbližších dnech?

mluvčí 
Tak v té ruské strany se dá očekávat pokračování těch ofenzívních operací v oblasti toho Donbasu. Má nějakým způsobem
vylepšit ty nástupní pozice ve směru na Slovensko, Kramatorsk, případně jsme pro ruskou stranu nejlepší variantě obsazení
těchto dvou města, protože dosažení jednou z těch operačních cílů, které ministr Šojgu zmiňoval jste ukrajinské strany. Tady se
dá očekávat, to vlastně už předchozí reportáží, že Ukrajina zjistili ve chvíli ten tlak na jižní frontě a ať už tedy cílem určitě
dosáhnout nějakého většího výraznějšího zisku. Přikryju to dobývání svého teritoria nebo minimálně z toho důvodu, aby
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neumožnila, pak jdete ruské straně koncentrovat své síly toho relativně malého prostoru domu posouvat tak způsobem a
oslabila tu ruskou útočnou sílu právě ve směru na film tak poslouchám Kramatorsku.

mluvčí 
Má Ukrajina šanci někde kdekoliv, kde se dnes válčí Rusko úplně vytlačit ze svého území.

mluvčí 
Tak opět zaznělo to pro tu ukrajinskou stranu je preferovaná ta jižní linie. Ta rakouská oblast tam vlastně za poslední měsíc
může vědět a narůstající nebo proměnlivou ukrajinskou iniciativou nebo intenzitu ukrajinského působení a nějakým způsobem
zaplatit toho ruského protivníka. Otázka, zda má smluv aktuálně pro nějakou zásadní zásadní operaci, která by minimálně na té
jižní frontě vrátil ten dosavadní faktický stav, to je stále Danka i ta ukrajinská strana byla těmi předchozími boji jasně značně
vyčerpána. Na ně celkem logicky nabízí taneční směr jako měl, kdyby tedy ten ukrajinský protiútok měl asi největší naději na
úspěchu. Svědčí o tom myslí pozměněné posilování ruské vojenské přítomnosti právě v oblasti personu Záporoží, aby tedy pro
ruskou stranu ta situace nevyhnula. Takže spolu krajská ukrajinská armáda ukrajinské síly byly schopny dosáhnout nějakého
výraznějšího zde mělo úspěchu, případně třeba před autem pozemní koridor mezi Donbasem Krymem pobytu ruskou, armádou
Stavo velice nepříjemné situaci, takže tady vidět ta asi cesta předsedy Ukrajina bude mít iniciativu na té jižní linii. Na tom
východě tu iniciativu bude udržovat udržovat ruská armáda. Je tady otázka pro těch stran bratry úspěšnější, nebo zda to bude
nějaká patová situace, jako jak tohle.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Objevují se informace o tom, že Rusko zajímá dobrovolníky, a to ve všech regionech země jsou nějaké odhady, expertní
odhady, jakou sílu je Rusko schopno takto získat?

mluvčí 
Pak ty poslední poslední informace nebo ty poslední plány, které byly zveřejněny nebo které se objevily v té ruské strany.
Promluví řádově tedy 10 týká dobrovolnících Bonovi kontaktovali vojácích v řádu bod celkově jsem Johna i v 35 40 vojáků, což
není zas až taková síla, která by mohla nějak dramaticky posílit ruské kapacity vojenské na Ukrajině. Spíše je to asi takovéto to
možná nezbytné minimum pro doplnění těch stávajících Prague umožňují třeba stažení nahrazení vyčerpaných vojáků, který
teda té frontové linii působí už řadu týdnů bez jakékoliv dotace. Samozřejmě prostě na hrazení ztrát, které ta ruská strana
utrpěla už pro tedy 24. února tohoto roku, takže v těch počtech, které jsou kalkulovány, patrně nedojde k nějakému výraznému
výraznému tedy posílení Ruska ruských vojenských schopností, ale spíše udržování po stávajícího stavu nebo těch stávajících
hutních kapacit, které ruská armáda, tedy na Radima.

mluvčí 
Richard to já z Univerzity obrany. Děkuju vám na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Desítky ukrajinských uprchlíků přišly na mši do kaple na Radhošti v Beskydech. Farář ze staré Bělé je sloužil za lidi, kteří před
válkou utekli za ty, kteří se rozhodli ve své zemi zůstat.

mluvčí 
Jsem na Radhošť vyrazilo ráno ze staré Bělé přes 90 uprchlíků, kteří našli útočiště napříč celým Ostravskem před samotnou
mší absolvovali výšlap z Pusteven. Na vrchol Radhoště. Samotnou mši slouží farář ze staromilské farnosti. Právě ta hned ze
začátku války stala jedním z útočišť uprchlíků v kraji. Bohoslužba věnovaná, jak lidem, kteří před válkou utekli, tak těm, kteří
stále zůstávají ve své vlasti, původně měla proběhnout v kapli svatého Cyrila Metoděje. Nicméně kvůli nízké kapacitě byla
přesunuta na volné prostranství před kaplí a lidé z farnosti podobných akcí organizují více v posledních dnech to byl například
dětský tábor, na kterém se děti učily česky. Od svých vrstevníků. Nicméně tato akce věnovaná také rodičům prarodičům, kteří
sem utekli, to se ostatně účastníci a chválí, protože říkali, že díky tomu dostali možnost poznat další lidi, kteří v
Moravskoslezském kraji žijí a utekli před válkou z Ukrajiny.

mluvčí 
Kvůli zrychlující se šíření covidu 19 budou jednat nemocnice v Libereckém kraji o preventivních opatřeních. V té v Jablonci nad
Nisou už první změnu zavádí.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
Od zítřka budou muset všichni pacienti, kteří přijdou k hospitalizaci sem do jablonecké nemocnice. Mít negativní PCR test,
kterým provede sama nemocnice, nemusí se na něj nějak objednávat, bude testy provádět vždy v pondělí ve středu v pátek od
osmi do 10 hodin. Teprve poté, kdy test vyjde negativně, budou moci pacienti nastoupit jsem do jablonecké nemocnice. Zítra
by také o dalších opatřeních měli jednat ředitelé i ostatních zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Podle radního pro
zdravotnictví Libereckého kraje Vladimíra Richtera budou možná zavádět podobná opatření i další nemocnice. V Libereckém
kraji totiž o tento týden počet nakažených stoupl aktuálně je tu něco okolo tří stovek nakažených. Nejhorší situace je na
Liberecku a také na Jablonecku tam na přepočet na 100 000 obyvatel vychází 74, respektive 71 nakažených situace na
Českolipsku Semilsku. Je příznivější. Tam těch nakazí ženy, je zhruba o polovinu méně jablonecká nemocnice, tedy zatím bude
vyžadovat pouze negativní PCR. Test nezavádí ale opatření, že by chtěla, aby pacienti, případně zdravotníci nosili ve
zdravotnickém zařízení respirátor. Zatím to pouze doporučuje. Na některých odděleních, kde je vyšší výskyt pacientů například
na pohotovosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Americký prezident Joe Biden čelí kritice za průběh návštěvy Saúdské Arábii. Ve světě ve Spojených státech vyvolalo největší
pozornost jeho setkání s korunním princem, kterého západ podezírá z podílu na vraždě opozičního novináře Džamála
Chášakdžího. V době cesty amerického prezidenta do regionu Rijád oznámil, že otevře saúdsko arabský vzdušný prostor všem
civilním dopravcům. Tento krok zkrátí délku letu z Asie do Izraele. K normalizaci vztahů s Izraelem ale podle Saúdské Arábie
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nepovede.

mluvčí 
Ostře sledovaná a mimořádně důležitá návštěva i takto se dá popsat setkání, které Joe Biden v Saúdské Arábii absolvoval.
Americký prezident dle vlastních slov byl během jednání velmi otevřený v otázce lidských práv korunnímu princi měl osobně
říct, že je přesvědčen o jeho podílu na vraždě.

mluvčí 
I bez v zásadě řekl, že za to nenese osobní zodpovědnost. Naznačil jsem, že jsem přesvědčený o tom, že dnes se.

Petr ZAVADIL, redaktor ČT 
Svoji investici vyšetřili jsme to potrestali jsme viníky a přijali jsme opatření, aby se to nikdy nemohlo opakovat. To je to, co státy
v podobných situacích dělají to udělali i Spojené státy, když byl spáchán omyl ve věznici Abú Ghraíb smluv.

mluvčí 
I přesto návštěva vyvolala řadu negativních reakcí. Ozvala se například snoubenka zavražděného novináře.

mluvčí 
Co by dnes Džamál Chášakdží napsal prezident Spojených států takto trestá zodpovědnost za vraždu, jak si slíbil. Krev příští
obětí Muhammada bin Salmana máš na svých rukou.

mluvčí 
Americký prezident uvedl, že zamířil do Saúdské Arábie především kvůli blízkovýchodnímu summitů se zástupci zemí Perského
zálivu jednal například o dodávkách ropy. Jedním z cílů čtyřdenní cesty na Blízký východ bylo podle analytiků přesvědčit ropné
velmoci ke zvýšení těžby této suroviny, aby pomohl snížit její cenu na světových trzích.

mluvčí 
Finální Spojené státy investují do budování pozitivní budoucnosti v tomto regionu až partnerství s vámi všemi Spojené státy
nikam neodchází. Kolem tohoto stolu sedí řada lidí, kteří spolu mohou spoustu věcí vyřešit. Můžeme spolu udělat mnoho
dobrého.

mluvčí 
Jo, půjdu Angely před Saúdskou Arábii Biden navštívil také palestinská území a Izrael. Právě vztahy mezi Izraelem a Saúdskou
Arábii jsou dlouhodobě napjaté. Rijád se ale i přesto rozhodl otevřít svůj vzdušný prostor všem civilním dopravcům a pomoci
tak zkrátit délku letu z Asie do Izraele. Obrat ve vzájemných vztazích obou zemí tento krok ale zřejmě nepřinese.

mluvčí 
Neproběhly žádné rozhovory o vojenské nebo technické spolupráci s Izraelem. Nejsem si jistý, odkud tato zpráva pochází,
protože se o tom nemluvilo ani během summitu ani předtím.

mluvčí 
Okap na Izrael ve snaze o získání spojenců, zejména proti Íránu normalizoval v roce 2020 vztahy se spojenými arabskými
emiráty, Bahrajnem Marokem. Těmto tzv. Abrahamovi, s kým dohodám přispěla vláda bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

mluvčí 
Amerikanista Jiří Pondělíček z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve studiu ČT24,
dobrý den.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dobré odpoledne. Kritiky celá řada má proti tomu Joe Biden po této návštěvy po této cestě blízkovýchodní cestě, co postavit
nějaké dobré výsledky pro Spojené státy americké?

mluvčí 
No nic hmatatelného tam v tuto chvíli není. Saúdská Arábie sice vlastně už nějakou dobu slibuje, že tedy zvýší svoji těžbu, ale
konkrétní nějaký příslib tam není o sám Biden sám Biden vlastně řekl, že čeká nějaké pozitivní zprávy vlastně na tom
nadcházejícím, tuším. Na začátku srpna, kdy má proběhnout summit zemí OPEC plus tak, že tam tedy dojde tedy ohlášení
nějaké dohody o zvýšení těžby, nic hmatatelného tam není, ale on si prostě nemůže dovolit ignorovat tento strategicky důležitý
region. Koneckonců vlastně bylo vidět z té ukázky, která tady zazněla, říká, že Amerika Američan Amerika americké Spojené
státy americké nikam neodcházejí, tak to byl jasný vztah k Číně, která vzkaz Číně, která v regionu posledních několik let
významně významně posilovala.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pokud jde o ty energetické suroviny, tak o co opřít o alespoň očekávání, tedy že OPEC plus něco ve druhé polovině léta udělá,
jsou tam místa v té návštěvě, která by mohla znamenat, že přece jenom navýšení těžby bude.

mluvčí 
Ono to ohlásil 11, když se saúdskoarabských serverů ohlásil, že by mělo dojít k navýšení 9 000 000 barelů ropy denně
produkce Saúdské na 13 dál nějaké rozhovory o tom určitě byly, ale problém, že by prezident Biden riskovat blamáž, že by, že
by jaksi ohlásil jen tak, že očekává pozitivní zprávy, kdyby tam skutečně nějaké náznaky nebyly. Koneckonců ono ta spolupráce
se Spojenými státy je mnoha ohledech i v zájmu Saúdské Arábie, Spojené státy prodávají Saúdské Arábii zbraně.
Spolupracovali s ní vlastně i přes tu významnou kritiku účasti Saúdské Arábii konfliktu v Jemenu mají společného nepřítele v
podobě Íránu, takže těch zájmových oblastí, kde naopak Saúdská Arábie by určitě chtěla pomoc Američanů nebo bližší vztahy
s Američany také hodně, takže dá se očekávat, že třeba v něčem vstříc víc tříd může. Ale otázka je, co bude fyzicky možné.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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Velký ráno jsem chtěl postoupit dobře, že ho zmiňujete v Izraeli totiž Biden mluvil o tom, že Spojené státy nikdy nedopustí, aby
Írán měl jadernou zbraň v tomto tedy má v zemích Perského zálivu arabských zemích Perského zálivu. Spojence jsou v tomto
smyslu omezování Íránu v této oblasti nějaké konkrétní výsledky.

mluvčí 
Konkrétní výsledky asi nelze čekat nějakou dohodu. Ta samozřejmě by musela primárně být s Íránem z pohledu Izraele, tak
bylo pozitivní vlastně prohlásil to, co vy jste citoval, tedy, že Spojené státy to nikdy nepřipustí, což sečte, jakože jsou v krajním
případě ochotný použít sílu, aby zabránili tomu, aby Írán získal jadernou zbraň. Co se týče těch ostatních zemí, tak nejde jenom
o tu jadernou zbraň, byť samozřejmě to je velmi významná významný aspekt, ale jde celkově o sílící vliv Íránu v regionu jeho
ambice regionální velmoci, které samozřejmě se střetávají ambicemi Saúdské Arábie. Musíme uvědomit, že jde o tedy v případě
Saúdské Arábie o stát, který vyznáváte tu sunnitskou větev islámu, naopak Írán tuší rukou, takže jsou tam náboženské rivality
geopolitické reality a na Saúdská Arábie určitě chce stejně jako Amerika, aby Írán nebyl příliš silný.

mluvčí 
Co může Amerika za nějakou kooperaci v omezování Íránu Íránu nabídnout kromě těch zbraní, které jste zmiňoval v té
předchozí odpovědi?

mluvčí 
Ono to omezování ráno i v zájmu Saúdské Araby jako takové. Musíme si například onen konflikt v Jemenu, který teď tady je
ustrnul na mrtvém bodě nebo je tam nějaké nějaká forma příměří, které teď bylo prodlouženo, tak se mnoha ohledech dá
považovat za zástupnou válku právě mezi Íránem soudku Rábí, kdy Írán podporuje. Vlastně jednu stranu Saúdská Arábie,
Saúdská Arábie zase tu druhou, takže je to nějaká jakási zástupná válka tak, že to není, že Amerika musela prosit Saúdskou
Arábii, aby pomohl pomohla nějak s Íránem, ale spíš jde o to sladit vlastně postu. Těch dvou zemí, které v tomhle ohledu mají
stejný zájem.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Začali jsme tou kritikou na adresu Joea Bidena za setkání se saúdským korunním princem ponese Biden nějaké důsledky z
tohoto setkání nebo byla kritika tímto končí?

mluvčí 
Já se domnívám, že jestli myslíme následky americké politice. Nebo.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano, přesně tak domácí politika nějaké následky v tomto smyslu.

mluvčí 
Nějaká nějaká, že by mu to spočítali voliči takto nepředpokládám, to je něco, co myslí drtivá většina amerických voličů opravdu
nezajímá. Pokud by se podařilo dohodnout to zvýšení, nebo pokud se podařilo dohodnout zvýšení, které bude oznámeno
zvýšení těžby ropy, tak naopak by to mohlo vést k poklesu cen benzínu a dalších ropných produktů, což by naopak voliči mohli
kvitovat, takže myslím si, že na ten politický kalkul je tam naprosto jasný za za za to, že vlastně nesplnil ten svůj slib kampaně,
že že bude Saúdskou Arábii izolovat, tak za to mu myslím, žádná politická cena nebo respektive žádnou politickou cenu za to
platit nebude.

mluvčí 
Amerikanista Jiří Pondělíček. Děkuju vám na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Policie termo polské oblasti na západě Ukrajiny odhalila skupinu, která dovážela materiální pomoc ze západu a poté je
rozprodávala. Jednalo se o potraviny hygienické potřeby, ale i neprůstřelné vesty a vojenské oblečení. Úřady při razii zabavili
věci v přepočtu za 1 600 000 Kč.

Na místa, kde člověk možná nikdy nebyl, se teď vydávají botanici ve velké kotlině v Jeseníkách. Zkoumají, jaké rostliny se
vyskytují nejcennější lokalitě nejvyšších moravských hor předpokládají, že by mohli narazit i na druhy, které jsou považovány za
nezvěstné nebo vyhynulé.

Martin LAŠTŮVKA, redaktor ČT 
Botanickou rozmanitost velké kotliny ovlivňuje celá řada věcí tou nejzásadnější jsou ale laviny. Ty menší nebo velké zde padají
prakticky každou zimu a udrží tak bezlesí, které je zásadní pro rostliny. Tou největší lavinu za posledních 20 let byla ta, která v
těchto místech spadla na začátku roku 2019 a její následky. Jsou stále vidět dole pode mnou, kde jsou ležící stromy vytrhané
kořeny. Druhovou pestrost ovlivňují, ale i různě osluněné skály, které jsou místy suché jindy zase vlhké a mají různé geologické
složení. Různá je pak doba trvání sněhové pokrývky. Zima samozřejmě i vítr, které tady převládá západní proudění. Ve velké
kotlině v současnosti známo necelých 400 druhů cévnatých rostlin historicky bylo dáváno dokonce téměř 600. Řada z nich ale
zmizela, nebo to nebyly doložené údaje. Vliv na ubývání druhů má celá řada věcí mimo jiné kamzíci, kteří jsou v Jeseníkách
nepůvodní. Botanikům jde mimo jiné o to, aby zde kvantifikoval v tuto chvíli počty těch nejvzácnějších druhů rostlin. To se týká
třeba rostliny, která se jmenuje hvozdík kartou ze sudetských, který je endemit tem nikde jinde neroste. Průzkum, který tady teď
botanici provádí, nemá historicky obdoby, protože se vydávají i na lanech na nepřístupná místa. Ty rostliny, na které narazí
pečlivě, dokumentují, zapisují, případně fotografují a následně budou porovnávat s těmi historickými záznamy.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Hasiči v Jakubově na Karlovarsku zabezpečují.

Okolí zřícené porcelánky. Ta je opuštěná přes 25 let. Obec už zajistila objízdnou trasu pro osobní auta cesta pro nákladní
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dopravu náhradní chodník pro pěší ale zatím chybí.

Jevhenija VACHNIČENKO, redaktorka 
Zdi a část střechy bývalé porcelánky tady v Jakubově se zřítily na jedinou přístupovou cestu do vesnice. Podle statika je
budova a celý areál bývalé porcelánky v havarijním stavu. Policie hasiči tak cestu úplně uzavřeli pro auta pěší objížďka vznikla
jen pro osobní dopravu. Vedení ostrova bude zítra řešit další postup na jednání krizového štábu. Vyřešit musí hlavně
zásobování svoz odpadu nebo přístup složek IZS. Podle statika bude nutná částečná demolice. Majitelem objektu je dle slov
starosty Bojkovic občan Ukrajiny, který dlouhodobě není k zastižení. Podle zákona měl stavbu v havarijním stavu zbourat majitel
v případě, že se ho nepodaří kontaktovat, bude muset objekt zbourat Stavební úřad a náklady pak po majiteli zpětně vymáhat.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Návštěvníci pražské zoologické zahradě mají o víkendu jedinečnou možnost blíž seznámit s některými zvířaty, jako je například
leguán nebo mravenečník. Jde o součást akce s názvem víkend hmyzožravců. Na programu jsou taky speciální komentovaná
krmení nebo ochutnávka hmyzu.

mluvčí 
Tady na terase pražské zoologické zahrady. Ten program připravený pro celý den například každou hodinu na začátku každé
hodině se tady lidé můžou podívat na speciální ukázku hmyzu, a to různých vývojových stadií. K vidění jsou tu například
kudlanky, zlato hlávky, anebo strašilky. Kromě ukázek hmyzu se tady dá mi také ochutnat, a to ať už jde například červy,
cvrčky, anebo potemníka, a to ve formě pečené smažené, no a třeba také ve formě čipsů. Kromě hmyzu samozřejmě ten
víkend věnuje také hmyzožravců. Ty tady mají speciální krmení také v různých časech, kdy například leguány již jury, anebo
mravenečníky, celý ten program je, ale také koncipovaný a zaměřené na děti. Ty jsi tady dnes mohou vyzkoušet například to,
jak správně poskládat seřadit vývojová stadia včel nebo mravenců, a to vzdělávání důležité kvůli tomu, že právě chovatelé
hmyzu tady dnes mají za cíl představit i to, jak se dá v budoucnosti a i v současnosti využít hmyz jako krmivo nebo potraviny,
protože právě hmyz je podle mnohých z nich potravinou budoucnosti.

mluvčí 
Je velmi výživný obsahuje velké množství živin nenasycených mastných kyselin vlastně je to kombinace, řekněme, jako když ho
drůbežího masa 1 věc, že bohatý na živiny. Druhá věc, že při jeho výrobě u našeho chovu je pod požadavek minimální
požadavek na vodu, jo, asi 20 až třicetinásobně menší než třeba u výroby vepřového masa nebo drůbežího masa.
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FSV UK  X CIRAA: Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.07.2022 , Zdroj: markething.cz , Autor: Barbora Márová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.07.2022 19:11 , RU / měsíc:
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Komunikace udržitelnosti má celou řadu nástrah, do kterých se mohou firmy snadno dostat. Zorientovat se správě v tématu
udržitelnosti je často složité, a proto se společnosti mohou snadno dopustit nezáměrně greenwashingu. Špatně nastavená
komunikace, která nese prvky greenwashingu představuje nejen hrozbu ve formě poškození reputace značky, ale může mít i
další neblahé dopady, které mohou vyplynout z plánovaných kroků EU vedoucí k legislativní ochraně spotřebitele. I proto CIRA
Advisory iniciovala spolupráci se studenty z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , aby společně vytvořili Manuál
komunikace udržitelnosti bez greenwashingu (ke stažení zde). Cílem je pomoci firmám v definici greenwashingu a k správnému
ukotvení udržitelné komunikace tak, aby vše bylo v rámci etických hranic.

Greenwashing a české firmy

Samotný manuál vychází z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, který vedli studenti FSV  UK  na vzorci běžných spotřebitelů
napříč regiony v Česku a z výstupů hloubkových rozhovorů, které vedli výzkumníci s českými podnikateli a zástupci firem.
Manuál byl zaměřen zejména na odvětví potravinářského průmyslu, jelikož zde dělá spousta firem stále mnoho chyb a dopouští
se tak greenwashingu. Je tedy nutné marketingovým profesionálům pomoci a navést je na správnou cestu. Ostatně jak říká
vedoucí týmů Petra Koudelková Ph.D.: „Osobně se dlouhodobě věnuji udržitelnosti a obalům. Na konferencích se často bavím
s profesionály, kteří si s greenwashingem neví rady. A já jim pokaždé radím to samé. Právě proto jsem moc ráda, že se nám
podařilo vytvořit manuál, který jim může v nastavení správné komunikace pomáhat.“

„V poslední době v médiích zaregistrovali, že z greenwashingu byly obviňované i různé byznysové projekty, které si to ne vždy
zasloužily. Chtěli jsme proto dát firmám takový návod a argumenty, aby projekty správně komunikovaly a nebály se do
budoucna pracovat na udržitelných projektech kvůli obviněním z greenwashingu,“ říká Jana Bábikova z CIRA Advisory.

Firmy často chybují, když se za každou cenu snaží působit zeleně, i když tomu podmínky neodpovídají. Zelený marketing je
důležité založit na faktech a musí být relevantní k danému typu podnikání. Vedle toho by vše mělo být transparentní. Je to
nejefektivnější cesta jak se vyhnout greenwashingu a nedopustit se tak jednoho z 10 hříchů.

Jak tedy správně nastavit zelený marketing tak, abychom se vyhnuli greenwashingu?

V první řadě je důležité dbát na to, co společnost vyžaduje. Jak hovoří výsledky výzkumu, spotřebitelé jsou již všeobecně
imunní vůči udržitelným reklamám a hledají spíše produkty, které pouze nemluví, ale opravdu něco dělají. Ocenili by, kdyby
firmy poskytly jednoduchá a validní sdělení, která by byla detailněji rozvedena například na jejich webových stránkách. Je tedy
důležité nastavit komunikační kanály tak, aby se spotřebitelé mohli rychle zorientovat a dozvědět se relevantní informace.

Dále je nutné při nastavování udržitelných komunikačních strategií vzít v potaz i jiné faktory něž jen udržitelnost samotnou.
Spotřebitelé jsou například při nákupním rozhodování citliví kromě ceny, také na vzhled obalu či místo původu. Zde je nutné
soustředit se i na věkovou skupinu spotřebitele.

Do nastavení komunikace je také třeba zahrnout technickou stránku věci, jako například materiály, ze kterých jsou produkty
dané společnosti vyrobeny. Více jak polovina spotřebitelů se totiž mýlí v odhadu, jak jsou některé materiály udržitelné. Proto je
vhodné, aby firmy svým zákazníkům vysvětlovaly, které materiály je vhodné použít a jak s nimi následně zacházet. Výzkum
studentů FSV  také potvrdil, že je to jedna z věcí, kterou by spotřebitelé uvítali.

Spotřebitelé jsou také z více jak 3/4 přesvědčeni, že odpovědnost za udržitelné chování je na straně firem. Ačkoliv víme, že
pravda je někde uprostřed, je vhodné, aby společnosti převzaly iniciativu a aktivně edukovaly a motivovaly spotřebitele k
udržitelnějšímu chování. Jedním z vhodných nástrojů k tomu určených jsou takzvané zelené šťouchy, které se řídí pravidlem
EAST – jednoduché, zábavné, sociální a časově omezené. Díky těmto jednotlivým krokům (šťouchům), lze pozitivně a
nenásilně přimět spotřebitele k udržitelnějšímu způsobu chování. Jako příklad je fiktivní kampaň nazvaná Recyklovat je sexy:

V udržitelné komunikaci je neustále co objevovat a určitě můžeme očekávat různé regulace, které budou určovat tento trend.
Čím více budeme o udržitelnosti informováni, tím rychleji se dostaneme do stádia, kdy si lidé zvyknout na cirkulární ekonomický
způsob života. Proto je dobré, když vznikají projekty jako je právě Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu.
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Svodka
TISK , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 4 , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 00:17 ,
Čtenost: 35 635 , Rubrika: Zprávy , AVE: 21 977,45 Kč , Země: Česko , GRP: 0,40
ZPRÁV Z UPLYNULÉHO TÝDNE 

44 procent diváků nemá placenou televizi, třetina z nich ji považuje za drahou, vyplývá z Atmedia indexu, který mediální
zastupitelství realizovalo za první pololetí letošního roku v cílové skupině 15–69 let. Dvě třetiny diváků, jež neplatí za příjem,
pak tvrdí, že jim stačí nabídka stanic, které vysílají v pozemním digitálním vysílání a které mohou sledovat zdarma. 
TV Nova znovu rozšiřuje možnosti červeného tlačítka a přichází s novinkou v prostředí aplikace SocialTV. Ta byla uživatelům
představena v květnu v souvislosti s propojením se sociální sítí Instagram. Nyní se přidává TikTok. 

15 nových značek 

vstoupilo za prvních šest měsíců letošního roku na český maloobchodní trh. Při srovnání prvních pololetí je to podle Cushman
& Wakefield nejvíce od roku 2018. Ve druhé polovině roku bývá počet nově příchozích brandů pak tradičně vyšší. 
Packeta spustila na slovenském trhu službu minutové doručení, díky které zákazníci znají přesný čas doručení zásilky.
Slovensko je při zavádění pro společnost pilotní zemí, Packeta plánuje rozšíření na další trhy, kde působí, a to včetně Česka. 
Cinema City v brněnské Olympii otevřela na Moravě první sál s filmovým formátem 4DX. 
Plánuje v tomto formátu uvést například DC Ligu Supermazlíčků, snímek Bullet Train či Bestie. 
Křišťálová Lupa — Cena českého Internetu — odstartovala letošní nominace. Do 17. srpna mají široká veřejnost i odborná
porota příležitost nominovat své favority na poli českého interneVÝBĚR tu. Finálové hlasování o nejúspěšnější projekty pak
odstartuje 23. září. 
Lego na podzim otevře první značkovou prodejnu v Česku. 
Obchod v OC Chodov nabídne takzavný retailtainment. 

FSV  UK  a CIRA 

Advisory vydaly Manuál komunikace udržitelnosti bez greenwashingu. Praktický návod na postup při komunikaci udržitelných
projektů má pomoci marketingovým oddělením firem. Vychází z průzkumu mezi spotřebiteli. 
Rossmann začal využívat i sociální síť TikTok. Pro síť tvoří na profilu @rossmann_cz. 
Pilsner Urquell bude mít v Praze na Václavském náměstí zážitkové centrum „Pilsner Urquell: The Original Beer Experience“. Jde
o společný projekt pivovarnické skupiny Asahi Europe & International (AEI) a společnosti The Original Experience Company,
která je hlavním investorem a bude centrum provozovat. 
Celková investice převyšuje 400 milionů korun. 
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Fakulta  sociálních  věd  UK  společně s CIRA Advisory vytvořila Manuál komunikace udržitelnosti bez
greenwashingu URL
Automatický překlad
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Komunikace udržitelnosti skýtá pro firmy řadu nástrah. Špatně nastavená komunikace představuje nejen hrozbu pro reputaci
značky, fakticky nesprávné tvrzení o udržitelnosti - neboli greenwashing, může mít i další důsledky, které začíná určovat
evropská legislativa ochrany spotřebitele. Správně se zorientovat v tématu udržitelnosti je ale často pro marketingové oddělení
složité a greenwashingu se tak firmy mohou dopouštět i nezáměrně. Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK )
a CIRA Advisory proto představují praktický návod na to, jak postupovat při komunikaci udržitelných projektů, a výsledky
výzkumu toho, co považují čeští spotřebitelé ve vztahu k udržitelnosti za důležité.

,, Osobně se dlouhodobě věnuji udržitelnosti a obalům. Na konferencích se často bavím s profesionály, kteří si s
greenwashingem neví rady. A já jim pokaždé radím to samé. Právě proto jsem moc ráda, že se nám podařilo vytvořit manuál,
který jim může v nastavení správné komunikace pomáhat,"říká vedoucí týmu Petra Koudelková, Ph.D. 

Manuál správné zelené komunikace je právě teď nejvíc potřeba 
,, My jako studenti jsme se při studiu často setkávali s komunikací, která se sice tváří ekologicky, ale při bližším prozkoumání k
tomu má opravdu daleko, "říká Matyáš Rieger, spoluautor a student oboru Strategická komunikace na FSV  UK .,, Často to
není úmyslné. Některé projekty jsou opravdu vytvářeny s dobrým úmyslem, ale po bližším prozkoumání se komunikace míjí s
realitou. Náš manuál by měl srozumitelně a jasně upozornit na hlavní problémy, které se běžně dějí a poradit, jak se vyhnout
těm hlavním prohřeškům," dodává Bára Márová, spoluautorka a studentka ze stejného oboru. 

Technologická expertíza a zkušenosti z praxe 
Fakulta  sociálních  věd  se v projektu spojila s CIRA Advisory, která se dlouhodobě věnuje poradenství v oblasti cirkulární
ekonomiky a komunikaci udržitelnosti v byznysu.,, U různých firem často vidím, jak se může technicky dobrý projekt zaseknout
na nedostatečné komunikaci, a naopak, jak se komunikuje něco, co sice vypadá marketingově přitažlivě, ale po technické
stránce nedává smysl. Díky našemu manuálu by se situace mohla zlepšit a posunout se k tomu, aby projekty byly dobře
komunikované i technicky smysluplné,"říká technický expert na cirkulární ekonomiku Albert Schandl z CIRA Advisory, který do
tvorby manuálu přispíval hlavně interpretací skutečných dat o dopadech firem. 
Dalším spolupracovníkem z CIRA Advisory je Jana Bábiková, která v CIRA Advisory konzultuje komunikaci klientských
projektů.,, Mimo podloženou kritiku, jsme v poslední době v médiích zaregistrovali, že z greenwashingu byly obviňované i různé
byznysové projekty, které si to ne vždy zasloužily. Chtěli jsme proto dát firmám takový návod a argumenty, aby projekty správně
komunikovaly a nebály se do budoucna pracovat na udržitelných projektech kvůli obviněním z greenwashingu. Za hlavní
doporučení manuálu vnímám to, aby firmy měly svá tvrzení ověřena, komunikovaly transparentně a nesnažily se jen přiživit na
aktuálních zelených trendech." 
Greenwashing je téma, které aktuálně velmi silně rezonuje. Manuál vychází z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, který vedli
studenti FSV  UK  na vzorku běžných spotřebitelů napříč regiony v Česku, a z výstupů hloubkových rozhovorů, které vedli
výzkumníci s českými podnikateli a zástupci firem. Manuál tak v první části popisuje potřeby a rozhodovací proces českých
spotřebitelů ve vztahu k udržitelným produktům, v další části pak nabízí konkrétní rady, čemu se vyvarovat a co naopak v
komunikaci použít. 
Z průzkumu mimo jiné vychází to, že až 90% českých spotřebitelů věří, že firmy mají za udržitelnost odpovědnost. Právě proto
by se měly vyvarovat neetických praktik, ať už se jich dopouštějí záměrné či nikoliv. 
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Výrok starosty Poděbrad Jaroslava Červinky o střílení Romů má dohru. Po kritice veřejnosti i vedení hnutí STAN se Červinka
rozhodl stranu opustit. Český politický rasismus a jeho dnešní podobu rozebírá podcast 5:59.

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka, kritizovaný v uplynulých dnech za výroky o Romech, opouští hnutí STAN. Politik to
potvrdil České televizi s tím, že v pondělí doručí do stranické kanceláře sdělení o ukončení členství. Minulý týden Deník N
upozornil na starostovo vystoupení na zasedání zastupitelstva, kde naznačoval, že by se Romové měli střílet. Jsou rasistické
výroky u českých politiků ojedinělé nebo se z tohoto typu rétoriky stala norma, jak oslovovat část voličů? A proč jsou Romové v
Česku tak snadným cílem nenávisti? 
Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíteVýroky, kterými častovali romskou menšinu politici v devadesátých letech minulého
století. Zazní slovní útoky republikána Miroslava Sládka i výrok starostky ostravské městské části Liany Janáčkové o stavbě
plotu s elektřinou.Politolog Jan Charvát vysvětluje, že verbálních útoků cílících na Romy v médiích ubylo až s migrační krizí, kdy
se nenávist přesměrovala k uprchlíkům z Afriky, Blízkého východu a k islámu jako takovému.Od koho v politice opisuje Tomio
Okamura, známý svými xenofobními výroky proti menšinám.„Pan Červinka předkládá něco, co sám pokládá za dobrý vtip, aniž
by mu vůbec došlo, co vlastně říká,“ komentuje výroky poděbradského starosty Jaroslava Červinky (STAN) politolog se
zaměřením na politický extremismus z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Charvát. 
Výroky podobné tomu, kterého se dopustil starosta Červinka, slýchají podle Jana Charváta čeští Romové poměrně často. A
nejen oni, verbální násilí se týká více skupin obyvatel, například gayů a lidí se zdravotním znevýhodněním. 
Vyplývá to z výzkumu, kterého se Jan Charvát spolu se svými kolegy napříč Evropou zúčastnil a který mapoval problematiku
takzvané „hate speech“, tedy nenávistných projevů. V hledáčku zkoumání pak byli právě oběti takových napadání. 
„Oni se všichni shodovali v tom, že těch útoků zažívají velké množství. Ty útoky jsou drobounké, to není fyzické napadení. My
jsme pak použili příměr, že jsou to malinkaté jehly, které se do vás zapichují. Ale zapichují se jich do vás desítky, stovky, možná
tisíce. A v jeden moment explodujete, protože už je toho na vás moc,“ popisuje politolog Charvát výsledky výzkumu. 
Kromě Romů i uprchlíci a islámRomové jsou podle Jana Charváta pro české rasisty snadným cílem. Lze je snadno rozpoznat
od majoritní společnosti a jejich komunita je zatížena mnohými problémy. Přesto na nějakou dobu nebyli hlavním terčem
nenávisti. V roce 2015 se pozornost xenofobů a rasistů obrátila k migrantům z Blízkého východu a Afriky, kteří začali proudit do
Evropy. Informace o nich a o náladách ve společnosti zaplavily média. 
„Vypadá to, jako kdyby ten příjemce, ten „průměrný“ český občan, kdybych měl použít toto slovo, se nedokáže soustředit na víc
skupin nepřátel než na jednu. To znamená, že mluvit současně o Romech a islámu nedávalo smysl. Takže islám vytlačil
romskou problematiku minimálně z těch velkých médií,“ popisuje politolog Charvát. 
A část politiků rychle zareagovala na společenskou náladu. „Do politiky mnohem víc začíná vstupovat otázka populismu, pro
kterou ta otázka rasismu nemusí být ničím vnitřně důležitá, ale v momentě, kdy zjistíte, že na ni lidé reagují, tak ji prostě
použijete,“ vysvětluje politolog. 
Lístky do zoo a nákupy zdarmaPodle Jana Charváta stojí za pozornost, že mnohé argumenty, které se používaly proti
uprchlíkům v letech migrační krize, se teď znovu opakují v souvislosti s lidmi z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou rozpoutanou
Rusy. 
„Zase zaznívá, že ne všichni jsou ve skutečnosti uprchlíci, některým má jít jen o ekonomické výhody, dostávají zadarmo lístky
do zoo, nemusí platit v obchodech, což nesmírně připomíná věci, které zaznívaly v roce 2015, což naznačuje, že to nejsou věci,
které by se reálně děly, ale jsou to jen automatizované výroky, který se používají kdykoliv, když se objeví jakákoliv migrační
vlna,“ doplňuje svá pozorování politolog Charvát. 
Proč je rasismus a xenofobie podle Jana Charváta hlavně převlečený strach? A čeká nás s pokračující válkou na Ukrajině a
rostoucími náklady na život další masivní vlna nenávistných útoků proti minoritám? Poslechněte si audio v úvodu článku. 
Tvůrci a zdrojeEditor a koeditor: Barbora Sochorová, Dominika Kubištová 
Sound design a hudba: Martin Hůla 
Zdroje audioukázek: Twitterový účet Vojtěcha Lukavce, ČT - pořad Aréna, ČT - Jihomoravský večerník, ČT - Události v
regionech, Český rozhlas Plus, ČT 24, Frekvence 1 - Pressklub, Facebooková stránka Tomia Okamury, skladba Bílej jezdec
skupiny Orlík, dokument Intolerance vysílaný ČT. 
Podcast 5:59Zpravodajský podcast týmu Lenky Kabrhelové. Jedno zásadní téma každý všední den za minutu šest. To
nejdůležitější dění v Česku, ve světě, politice, ekonomice, sportu i kultuře optikou Seznam Zpráv. 
Poslouchejte na Podcasty.cz, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších podcastových aplikacích. Každý všední den
v 5:59 vysílá podcast také rádio Expres FM. Sledujte nás na Twitteru nebo Instagramu. 
Archiv všech dílů najdete na našich stránkách. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí
nebo na e-mail: zaminutusest@sz.cz. 
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Císařovna Alžběta Bavorská, známá pod přezdívkou Sisi, byla nejenom krásnou a na svou dobu extravagantní ženou, ale také
vášnivou cestovatelkou.

Kam všude se podívala a která místa milovala? 
Cesty krásné císařovny 
Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou vlast
Rakousko, od Ischlu v Solné komoře, kde se zasnoubila, až po Vídeň. Následujte ji na jejích reprezentačních cestách, z nichž
hned ta první vedla do Českých zemí. Zavítejte do Sisina milovaného Uherska, které se jí stalo „novým domovem“, i do
vyhlášených lázní na území dnešního Slovenska. 
Alžbětiny pobyty dokumentují četné dopisy císařovny a jejích nejbližších, paměti současníků i tehdejší tisk. Informace o
jednotlivých lokalitách jsou ověřené archivními dokumenty. 
Publikace obsahuje řadu dosud nezveřejněných detailů ze života legendární císařovny a bohatou obrazovou dokumentaci,
zahrnující jak snímky ze Sisina „rodinného alba“, z nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé, tak aktuální fotografie míst,
která tato mimořádná žena navštívila. 
Toulky po stopách císařovny Sisi 
Autorka: Dagmar Beňaková 
Vydalo: nakladatelství Grada 
Počet stran: 192 
Vazba: pevná 
Vydáno: 6/2022 
ISBN: 978-80-271-3352-9 
Přečtěte si více o knize Toulky po stopách císařovny Sisi , kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada . A nezapomeňte
také na ukázku 
Nakladatelství Grada vzniklo v roce 1991 a za dobu své existence si vybudovalo pozici největšího tuzemského nakladatelství
odborné. Nakladatelství vydalo téměř 8.000 titulů a jeho nabídka pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších
oblastí lidské činnosti. V její produkci jsou tituly s právní tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví,
manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z
nejrůznějších oborů a profesí. 
Ukázka z knihy 
Do Mnichova se Sisi často vracela i jako císařovna, na návštěvu svých rodičů, sourozenců a také dcery Gisely, provdané roku
1873 právě z císařovniny iniciativy za prince Leopolda Bavorského. Gisela, pozdější průkopnice cyklistického sportu, bydlela se
svou rodinou v paláci ve Švabinské ulici č. 6 (dnes Leopoldova třída: Leopoldstraße 8–12), avšak její matka (na rozdíl od otce)
u ní nikdy nebydlela a dávala přednost mnichovským hotelům s odůvodněním, aby mladé manžele neobtěžovala. Původní
palác byl z velké části stržen roku 1936. Dnešní objekt, nákladně sanovaný roku 2005, hostí sídlo jedné švýcarské pojišťovací
společnosti. (str. 13) 
O autorce 
JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  a rovněž Fakultu
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů,
během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. Nyní pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Již od
dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou
literaturu o císařovně, a to nejen v češtině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a
knihovnách primární prameny. 
(Zdroj informací: nakladatelství Grada 
Vyhrajte knihu Toulky po stopách císařovny Sisi 
Císařovna Sisi vyrostla v Bavorsku, provdala se do Rakouska za císaře Františka Josefa I. a během reprezentačních cest
navštívila řadu dalších zemí. Vydejte se po stopách této mimořádné ženy prostřednictvím publikace Dagmar Beňakové , která
obsahuje nejen bohatou fotodokumentaci překrásných destinací, ale také mnoho dosud nezveřejněných detailů ze života
krásné císařovny. 
Ve spolupráci s nakladatelstvím Grada vám přinášíme soutěž, ve které tři z vás mohou knihu Toulky po stopách císařovny Sisi
vyhrát. Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí! 
Soutěž o knihu Toulky po stopách císařovny Sisi 
probíhá od 19. července do 1. srpna 2022. 
Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy
upravovat a zvýšit tak šanci na výhru. 
Související soutěž 
Soutěž o 3 knihy Toulky po stopách císařovny Sisi 
Přejít na stránku soutěže 
Doporučení: Share 
Související knihy 
Toulky po stopách císařovny Sisi 
Beňaková, Dagmar 
Grada, 2022 
OBJEDNAT 
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Je přesně 13 hodin jsou tu zprávy a je to Jan Doležal.

mluvčí 
V Olšanech na Prostějovsku vybuchl dům Českou republiku navštívili zástupci tchajwanské ho parlamentu. Fotbalisté Plzně
můžou ve třetím předkole Ligy mistrů vyzvat Maribor nebo Šeriff Tiraspol a dnes jasno teploty se pohybují do 30 stupňů.

V Olšanech na Prostějovsku dnes výbuch zdemoloval řadový dům a 2 okolní domy poškodil 2 desítky domů v okolí. Mají vybitá
okna na místě zasahují policisté také hasiči. Podle dosavadních informací policie šlo o dům v rekonstrukci zatím ale není jasné,
zda se v něm někdo nacházel. Podle informací hasičů byli 2 lidé zraněni. Předáni byly do péče záchranné služby. Do Česka
přiletěl předseda tchajwanské ho parlamentu se svou parlamentní delegací bude v příštích třech dnech jednat o spolupráci
obou zemí v ekonomice, kultuře nebo oblasti technologií. Na tiskové konferenci to po příletu řekl předseda senátu Miloš
Vystrčil, předseda tchajwanské legislativního dvora jo, jsi kun. Ten svému českému protějšku poděkoval za návštěvu Taj Wanu
z roku 2020 víc, říká předseda senátu Miloš Vystrčil.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu, místopředseda strany /ODS/ 
Tzv. vyspělá průmyslová země, která disponuje chytrými technologiemi, která vyvíjí umělou inteligenci, a to je přesně směr,
kterým by měla jít Česká republika. Měla by se změnit v zemi, která vyrábí výrobky s vysokou přidanou hodnotou x viru vyrábí
finální výrobky a nikoliv král jenom montuje a připravuje komponenty pro finální výrobky, které se vyrábí potom jinde v Evropě
nebo ve světě.

mluvčí 
Finanční analytický úřad loni zajistil podvodných transakcí přes 2 miliardy korun meziročně zhruba 1,9 miliardy korun méně.
Zároveň úřad loni obdržela rekordních 5693 podnětů k zahájení prověřování. Předloni to bylo 833 oznámení méně. Vyplývá to
z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí. O prázdninách bývá situace s parkováním v hlavním městě lepší
než v jiných měsících. Letos vše komplikuje mimo jiné, protože v metropoli mnoho ukrajinských uprchlíků, kteří přijeli auty
situaci kritizoval opoziční zastupitel Ondřej Prokop.

mluvčí 
Je to dlouhodobý problém, když se neustále zhoršuje, že vlastně ráno maminky s dětmi nebo senioři odejdou lékaři, když se
vrací zpátky ke svým domům na sídlištích, tak asi nedají zopakovat, protože mezitím úspěšně nahradily Středočeši. Podle
potřeba koncepčně řešit to, já si myslím, že musí vznikat v puse domy primárně už za hranicí Prahy na kolejové dopravy na
nádražích, větších městech Jihočeského kraje tak, aby vlastně mohli pohodlně jsou Češi předstoupit takové vodu Prahu
pravice do Prahy.

mluvčí 
Fotbalisté Plzně v případě postupu přes Helsinky narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Maribor nebo Šeriff Tiraspol. První
zápasy jsou na programu druhého 3. srpna odvety 9. srpna. Viktoria by tedy začala venku. Rozhodl o tom dnešní host ve
švýcarském Nyonu.

mluvčí 
Přeji pěkné odpoledne zdravím vás. Já se dívám do dnešního 18. července mého scénáře odpoledního vysílání rádia zet, tak
například ředitelkám Lékařů bez hranic bude naším hostem základ ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přivítám Karla svobodu. Promluvit o tom, že ruský prezident Vladimir Putin je
návštěvě v Íránu v dalších hodinách budeme mluvit také s klimatologem Miroslavem Trnkou. Nedostatek vláhy totiž trápí celou
Evropu a brzy dopadne i na Česko probereme také aktuální veder nejen na Pyrenejském poloostrově, ale také samozřejmě
předpověď počasí, protože tropy pomalu jistě mají dorazit do zítřka i do České republiky. No a abychom začali pěkně
popořádku, tak už za chvíli přivítám bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, sledujeme jednání ministrů zahraničních věcí
Evropské unie. Tak tohle je opravdu jen malý zlomek toho, co jsme pro vás připravili, co se týká témat zajímavých hostů. No
samozřejmě vše bude doplněn muzikou v příštích minutách uslyšíte třeba a Max Coldplay, anebo právě teď do éteru 5 minut po
třinácté přichází stres, pěkný den.

9,5 minuty po třinácté hodině přeji vám dobré odpoledne ladíte vysílání rádia zet. Právě dnes probíhá jednání ministrů
zahraničí Evropské unie. Těmi hlavními tématy jednání jsou pokračující ruská agrese vůči Ukrajině. Přes video se připojí také
ukrajinský ministr zahraničí Dmytro úleva. Řešit se budou ale také vztahy Evropské unie s Latinskou Amerikou. No a v tuto
chvíli už s námi ve vysílání bývalý ministr zahraničí za ČSSD. Pan Tomáš Petříček, já vás vítám. Dobré odpoledne přeji. Hezké
poledne posluchačům. Řekněte, co, co zatím říkáte na pomoc vlády ukrajinským uprchlíkům a Ukrajině obecně?

mluvčí 
Já si myslím, že ta pomoc je poměrně velká. Je to pomoc, jak naše česká, tak i celoevropská pomoc. A co se týče podpory
ukrajinských zbraní složek, tak tam postupně se stupňuje a pomáhá to na Ukrajině, co její rituální zbraně, ale samozřejmě i
ukrajinské strany zaznívá, že by tak mohl stále větší a prostě klid čelíme silnějšímu protivníkovi a navzdory tomu, že Rusko
dosáhlo svých afrických cílů, tak před Ukrajinou stojí, kdo pravidelně dlouhý konflikt, který bude vyčerpávat a její zdroje. I proto
se třeba dnes předpokládám bude hovořit o možnosti uvolnění dalších finančních prostředků pro Ukrajinu tzv. evropské mírové
rozebíral nástroje. Co se týče uprchlíků, tak tam myslím, že opět Evropa reagoval velmi svižně a nabídla úplně otevřenou a
velkorysou pomoc a pěti otázka, jak dobře integrovat to uprchlíky, kteří budou u nás Evropy zůstávat delší dobu. Bude třeba
otázka, kde, jak jejich děti integrovat do vzdělávacího systému, jaký má umožnit na důstojné místo pracovním trhu.

mluvčí 
Neobáváte se, pane Petříčku, toho, že s tím, jak vlastně válka trvá stále déle déle, takže opadne pomoc jednotlivých zemí
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Evropské unie.

mluvčí 
My jsme se musíme připravit znát tu variantu, že nebude ten konflikt ukončen v nadcházejících několika má měsíčně, můžeme
skutečně chtěli dlouhém konfliktu a bude to jednak náročné Ukrajinu, ale nakonec i pro nás všechny Evropě, protože má
podpora, nemůže být na úkor, například řešení i krize, která dopadá na občany u nás. Musíme najít cestu, jak tyto 2 výzvy
zvládnout zároveň a tu, že popadá jistá míra té první prvotní solidarity, je skutečnost, kterou se musí vyrovnat to vlády
členských zemí Evropské unie. Protože lidé se zaměřují, soustředí prostě na své další problémy, ale to neznamená, že by
nebylo hosty třeba Ukrajině tě.

mluvčí 
Měli by podle vás země přijímat vůči Rusku další sankce a nepolevovat?

mluvčí 
V tuto chvíli potřeba se podívat, jak fungují stávající sankce určitě také asi udělat domácí úkol, aby ty nebyly obcházeny. A
samozřejmě nemůžeme se nějak sankcím jako jedinému nástroji. Je zřejmé, že sankce Rusko nepřimějí k tomu, aby zastavil
válku na Ukrajině, ale je soud kroky, které majitel v izolaci Ruska a zároveň také ztížit jeho domácí situaci, ale možná i třeba
přimět část ruské ruské obyvatelstvo, aby vyjádřilo svůj nespokojenost s tím, že Rusko se pustilo do agresivní války, které
nakonec vlastně není v prospěch ruský občan.

mluvčí 
Pane Petříčku, vláda představila několik priorit, kterým se chce během svého předsednictví radě Evropské unie věnovat. Chybí
vám tam něco?

mluvčí 
Určitě mi to chybí především priorita nebo ten důraz na sociální rozměr Evropské unie na sociální situaci v Evropě a na řešení
má stále vzrušující a ekonomické Veliče krize. Aj některé tyto témata jsou zohledněná, například v podobě energetické
bezpečnosti zásobování energií, ale z těch prvních reakcí, co jsem zaznamenal v Evropě právě ta absence vlastně té sociální
politiky a důrazu na sociální situaci Evropanů a prostě je něco, co vyvolává velké otazníky.

mluvčí 
Další vědce mezi ty priority také patří související práce na zelené diplomacii. Využití obnovitelných zdrojů energie nebo ochrana
klimatu nespadnou ve stínu krize stávající krize s energiemi s vysokou inflací. Tahle témata pod stůl.

mluvčí 
A nemyslím si, že by spadly pod stůl, ale myslím, že je to příležitost některé politiky vnímat mnohem pragmatičtěji a za prvé
zelená vlna energetika je budoucnost, ale musíme prostě velmi citlivě přistupuje k tomu, jak projít tím oba přechody obdobím,
protože nemůže stát, že no tu transformaci ekonomickou egyptskou Evropy zaplatit ti, kteří prostě na to nemají. Prostě ta
informace musí být spravedlivá a musí být férová. A v tomto směru už některé názory se posouvají, zaznívají názory ještě
možná nebude možné tak rychle třeba a končit využití uhlí, protože by to znamenalo, že bychom ohrozili naši americkou
bezpečnost. A neznamená to, že by prostě ty čísla se úplně ztratili, že bysme pustili dali tu snahu, aby Evropa byla do roku
2050 klimaticky neutrální, a to zůstává. Myslím, že na tom panuje shoda napříč evropskou.

mluvčí 
S tím související otázka, pane Petříčku, té energetické oblasti jsou prioritami ukončení závislosti na energii z Ruska byla podle
vás chyba být na Rusku natolik závislí. Šlo třeba predikovat, že Rusko se začne takto chovat?

mluvčí 
Tak teď se ukazuje jako chyba, že jsme možná metr nevyužili toho období, kdy jsme mohli poměrně příznivějších podmínek
urychlit například přechod k obnovitelným zdrojů, ale také třeba v klimatu, proč v České republice nepodařilo a posílit například
jadernou energetiku. A tady nikdo nezakazuje a postavit novou je ale Karlu, ale to se táhne řadu let a bohužel je to prostě
projekt, který dosud projekty, které nepomohou a zásadně vyřešit tu situaci v krátké době nebo střední době prostě tu. Je to
pro tuto projekty, které trvají řad 10 15 let, než jsou větrné elektrárny na zapojeny do sítě a produkují elektřinu a pro občany a
pro firmy. Tady skutečně má síly mohly udělat mnohem více v posledních 10 letech, když už některé signály, tedy minimálně
byly a ten poslední velký signál určitě byla anexe Krymu vlastně rozpoutání války na východě Ukrajiny Stavo Ruska.

mluvčí 
Řekl mi ještě jednu věc závěrem. Já jsem v úvodu zmiňovala, že řešit mají také vztahy s Latinskou Amerikou. Tušíte o co
konkrétního by mohlo jít?

mluvčí 
Tak jednak se jedná o snahu posílit obchodní vztahy mezi Evropou a Amerikou, ale Evropská unie dlouhodobě se snaží má to
hloubit spolupráci s klíčovými partnery, jako jsou Brazílie, Argentina a Mexiko. A vidíme, že i to souvislosti s válkou na Ukrajině,
která je do značné míry vlastně střet mezi Ruskem a Západem mezi Ruskem a US a Evropskou unií a nechává jisté míry jiné
partnery. Akcí klidnými, ale určitě si drží o to toho konfliktu větší odstup, než jsme čekali a tady je potřeba prostě prohloubit tu
spolupráci a tlak, aby naši partneři má, ať už etická Americe, anebo také jistě plyšáci v Asii Africe přiměly k demokratickým
společnostem Evropě Americe vám píše.

mluvčí 
Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček za ČSSD byl hostem odpoledního vysílání rádia zet. Já mnohokrát, děkuji za odpovědi.
Díky za váš čas přeji klidný den. Těším se příště na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání. Přeji klidné odpoledne.
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mluvčí 
My budeme pokračovat dál už za chvíli přivítám svého kolegu kolegyni, respektive Zuzku Kleinovou budeme mluvit o tom, že do
Česka přiletěl předseda tchajwanské ho parlamentu. Jeho program sleduje právě získá za chvíli nám řekne víc. Pěkný den vám
všem.

Sněmem v éteru rádia zad přeji vám dobré odpoledne. Pokračujeme přesně na 20 minut po třinácté hodině ještě připomenu, že
dnes máme 18. července, ladíte odpolední pondělní vysílání rádia zet, no a právě dnes do Česka přiletěl předseda
Evropského parlamentu, jo, jsi kun se svou parlamentní delegací bude v příštích třech dnech jednat o spolupráci obou zemí v
ekonomice kultuře, a nebo oblasti technologií. Jeho návštěvu, respektive návštěvu celé delegace. Sleduje moje kolegyně, která
je se mnou ve studiu Zuzana Hejnová. Zuzko, dobré odpoledne. Odpoledne. Jak vypadalo přivítání tálibánských představitelů,
kde vlastně uvítal u nás?

mluvčí 
Tak přivítal je to předseda senátu Miloš Vystrčil na tiskové konferenci. Předseda tchajwanské ho legislativního dvora svému
českému protějšku poděkoval za návštěvu Taj Wanu z roku 2020 děkování mu pak Vystrčil opětoval.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu, místopředseda strany /ODS/ 
To nejdůležitější, aby se slova staly činy, a to dnes děláme tím, že přijímáme návštěvu Taj Wanu v tomto smyslu. Já vážený,
pane předsedo, vnímám návštěvu delegace Taj Wanu jako částečné plnění toho úkolu, který Evropa má a děkuji za to, že jste
moje pozvání přijali.

mluvčí 
Je si Kuna se v příštích dnech setká s představiteli sněmovny senátu a v programu má taky ekonomická jednání a návštěvu
regionu.

mluvčí 
Zuzko, co politici na začátek prvního dne v Česku vlastně už stihli a co ještě čeká.

mluvčí 
Oba politici už dopoledne uctili na vinohradském hřbitově památku bývalého českého československého prezidenta Václava
Havla. A zítra má tchajwanská delegace navštívit Telč, a sice se zástupci města kraje Vysočina. Bez středu pak podle vystrčila
you vystoupí před českým senátem. Mluvit bude i s předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

mluvčí 
Rusko očekává se, že Čína bude opět to setkání představitelů ostrovní země s našimi českými politiky sledovat monitorovat
hlavně kritizovat.

mluvčí 
Ano s největší pravděpodobností ano, pevninská Čína totiž Taj Wan považuje za svou provincie. Taj Wan přesto funguje už od
roku 1949 de facto nezávisle má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Vystrčil
taky dnes popsal, co chceme od bližšího spojení s Timem získat a čeho chceme docílit.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu, místopředseda strany /ODS/ 
Tzv. vyspělá průmyslová země, která disponuje chytrými technologiemi, která vyvíjí umělou inteligenci, a to je přesně směr,
kterým by měla jít Česká republika. Měla by se změnit v zemi, která vyrábí výrobky s vysokou přidanou hodnotou x viru a vyrábí
finální výrobky a nikoliv král jenom montuje a připravuje komponenty pro finální výrobky, které se vyrábí potom jinde v Evropě
nebo ve světě.

mluvčí 
K tomu já dodám, že už během koronavirové pandemie Taj Wan poslal do Česka materiální pomoc.

mluvčí 
Možná jsem opravdu sluší závěrem připomenout vlastně tu chvíli, kdy vlastně Miloš Vystrčil byl na návštěvu Taj Wanu, která
byla opravdu velkým středem pozornosti. A mě zajímá, kdo kromě Číny vlastně tehdy ještě tuhle cenu kritizoval, můžeme
připomenout.

mluvčí 
Určitě připomeneme hlavně se nelíbila pražskému hradu. Ten po Vystrčilově misi přestal předsedu senátu dokonce zvát na
novoroční oběd i na schůzky nejvyšších ústavních činitelů zahraniční politice připomenu, že svou cestou Vystrčil dokončil záměr
svého předchůdce Jaroslava Kubery, který oznámil plán navštívit Aidan v říjnu 2019. To ale vyvolalo odpor čínské ambasády
nebo prezidenta Miloše Zemana. Plán nedokončil kvůli náhlému úmrtí zároveň ale Jů není prvním afghánským představitelem,
který Česko navštívil. Loni přicestovali nejmenší podnikatelé nebo i tamní ministr zahraničí.

mluvčí 
Tak tolik v odpoledním vysílání rádia zet moje kolegyně Zuzka Hajnová. Já děkuji za úvodní téma. Už teď se těšíme, jaké
připravíš dál našeho vysílání. No a my budeme pokračovat, protože se blíží čas zpráv. Já jenom teď zmíním aktuálně 2
informace vzhledem k počasí v německém Národním parku saské Švýcarsko vypukl lesní požár, no a podle všeho to vypadá
tak, že v Praze bude od zítřejšího poledne až do nedělního odpoledne, tedy 16 hodin 30 minut platit zákaz rozdělávat ohně
nebo kouřit v lesích a také v parcích a dalších místech. Právě kde hrozí riziko zvýšené riziko vzniku požárů a před požáry
varoval Český hydrometeorologický ústav vlastně po celé zemi, no za chvíli víc nejen počasí ve zprávách s Janem Doležalem.
Blíží se 14 hodin dobré odpoledne tohle jsou Coldplay.

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
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mluvčí 
Ruský prezident Vladimir Putin se vydá na svou druhou zahraniční cestu od února. No, a tak se spojíme s Karlem svobodou z
katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A
zeptáme se ho, zdali třeba právě tahle cesta může signalizovat plánování nějaké spolupráce s blízkovýchodními státy v
souvislosti s válečným konfliktem mezi Ruskem Ukrajinou. No a další otázky. Ty budou pro změnu už za chvíli směřovat na Silvu
Horákovou, což je ředitelka organizace Lékařů bez hranic. Podle této organizace je totiž všem zdravotním péče v Afghánistánu
jako marně hledaný diamant, tak jak na tom Afghánistán celkově je, chybí zdravotníci. Souvisí to i samozřejmě finanční krizí.
Tahle země od kdy vlastně Lékaři bez hranic Afghánistánu působí, jak tam organizace začínal, jako vypadá v současnosti, tak
o tom všem budeme mluvit už za pár chvil. 5,5 lety počtrnácté přeji vám i nadále nerušený poslech a dobrý den. Jsme rádio zet.

Poledne přesně 9 minut po čtrnácté hodině ladíte vysílání rádia zet a já vás zdravím. Podle organizace Lékaři bez hranic je
zdravotní péče v Afghánistánu jako marně hledaný diamant. Na místě řeší spalničky, tuberkulózu a samozřejmě na druhé
straně například zemětřesení. Jak péče v zemi probíhá, tak o tom všem už budu mluvit v tuhle chvíli s ředitelkou organizace
Lékaři bez hranic Sylvou Horákovou. Při vám dobré odpoledne, vítejte. Dobré odpoledne. Když byste paní ředitelko, v úvodu
měla říci obecně, jak souhrnně, jak na tom Afghánistán vůbec celkově je, je tam dostatek lékařské péče nebo naopak chybí
zdravotníci?

mluvčí 
Naopak naopak chybí. No afghánské zdravotnictví je dlouhodobě nefunkční a před nástupem Tálibánu v loňském roce a dá se
charakterizovat, jako že je zde chronický nedostatek zdravotnického personálu, který jste zmiňovala, ale i financí léků a
infrastruktury. A lidi často musí cestovat daleko za lékařskou péčí a velkým problémem i to, že všechno je, ale nutné platit. Oni
často peníze na léky nebo zdravotní péči prostě nemají.

mluvčí 
Na to jsem se chtěl zeptat tím chybějící zdravotníci určitě souvisí s tou finanční celkovou krizí země.

mluvčí 
Řekl, že ano, ale opět je to je to dlouhodobý dlouhodobý problém, chybějící zdravotníci. Je to důsledek právě
podfinancovanost ti zdravotnického sektoru a buď nemocnice platí velmi málo nebo jednoduše nemají peníze na zaplacení
většího počtu zdravotníků vlastně řekl sice začarovaný kruh našich projektech Lékařů bez hranic snažíme, a protože
spolupracujeme s páteří naší našich projektů, jsou místní zaměstnance zaměstnankyně a v rámci naší naší práce se kromě
humanitární pomoci snažíme jim poskytovat kontinuální vzdělávání, ale zároveň i zahraniční naši kolegové od nich snaží
přijímat lokální zkušenosti.

mluvčí 
Řekněte, odkdy vlastně Lékaři bez hranic v Afghánistánu působí.

mluvčí 
Dlouho dlouhá léta tam působíme a výjimkou asi pětileté období 2004 4 hned jsme tam přes 40 let. A za tu dobu jsme zažili
mnoho výzev, jak už jsme zažili období, kdy jsme pracovali pro tyto humanitární pomoc, kde bylo na území ovládané Tálibánem
tak, jak je to v současnosti. A za to období tam říkám, jako řešili jsme spoustu životních výzev, ale i bezpečnostních, například
musím si v roce 2015, mám bombardovali trauma traumacentrum byl vybombardován americkým letectvem. Přitom při této
tragédii a 0 42 lidí a oni, pardon, předloni v roce 2020,8 napadená porodnice v Kábulu, v jehož důsledku, a to byl opravdu
hrozný čin. Bylo postříleno na 24 lidí v tomto důsledku toho jsme vlastně tady tento projekt uzavře lidský se to nedá akceptovat
jako normální válečné násilí. Nicméně přes všechny tyto tyto bezpečnostní výzvy k zemi nadále zůstáváme a naopak vlastně
posilujeme naši přítomnost, protože prostě těch potřeb zdravotnictví je tam hodně v současnosti máme zemi přes 2300
zaměstnanců v Anglii. Většina z nich jsou to místní zaměstnanci a pracujeme v současnosti v šesti provinciích.

mluvčí 
Ještě když bychom mohli zavzpomínat tady na to na ten úplný začátek do doby před těmi 40 lety, jak se tam vlastně vaše
organizace Lékaři bez hranic dostal, jaké byly začátky. Mě vůbec navázaní kontaktu s těmi lidmi?

mluvčí 
No, já tam nebyla, takže nejsem asi schopná úplně takhle to vyprávět, ale dík, že to bylo v době, kdy kam začala, propukla
válka 1280. A 19 v posledních dnech roku na 70 pevně tzn. a dle sovětské jednotky tenkrát, takže tam tenkrát poměrně
dobrodružným způsobem říkaly naše zdravotnické týmy překračovaly afghánsko pákistánskou hranici na nulách, aby se snažili
dostat k pacientům začali poskytovat 2 zdravotní a tím, že ty prvotní projekty byly velmi jako minimální lékařského vybavení a
opravdu jako velmi prostých podmínkách.

mluvčí 
Kdybychom tedy měli dělat střih vrátnice do loňského roku. Dokážete říct, kdy za ten minulý rok v zemi nastala největší krize. Je
nějaké takové období, které stojí za to zmínit ve vysílání rádia zet?

mluvčí 
On přemýšlí, jak bych to měla vzít jako z hlediska zdravotnického. To, co musel nejvíc samozřejmě vyjadřujeme, tak bych asi
nebyla schopná říct, jedno nějaký moment, jak jsem říkal, na začátku to. Ty problémy zdravotnictví, to jsou dlouhodobé
chronické, ale možná bych zmínila jednu naši zkušenost vlastně jako lékaři bez hranice, kdy například nemocnice v Laškargáh
WHO Čína velká a době, kdy nastal v srpnu loňském roce změna změna režimu, tak Billy Boy velké boje. Otec boje ustaly. Také
jsme byli chyceni přímo u pacientů. Střelná však má zranění nebo zranění právě svobodu vodu obrana konfliktů, ale i i jiná jiná
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zranění nebo jiné zdravotnické potřeby tenkrát v tu dobu jsme denně přijímá Linzer napřímo asi 900 pacientů a až 40 operací
daň, což opravdu bylo hraničí s tím, co nemohli poskytovat. Zároveň ale bych ještě možná ještě na to reagovala více širšího
hlediska zřejmě současnosti mezinárodní sankce doléhají na životy obyvatel a současnosti afghánská ekonomika je, jak je krizi.
Lidé nemají přístup ke svým finančním úsporám kvůli bankovním restrikcím nebo pan vysoká nezaměstnanost, takže lidé mají
velký problém uživit naše rodiny mohly všechny jednoduchá.

mluvčí 
A teď pod vládou Tálibánu tady je tam, v uvozovkách, klec jsou vaši lidé z organizace lékaři bez hranice relativně v bezpečí?

mluvčí 
Řekl bych, že ano, že bezpečnostní situace je stabilizovaná samozřejmě rád nějaká bezpečnostní rizika, ale máme nastavená
poměrně silná a striktní bezpečnostní protokoly jsou dodržovány.

mluvčí 
V zemi se také vyskytuje onemocnění spalniček. Řekněte, jak velký paní ředitelko, to problém pro takovouto zemi jako
Afghánistán je existuje, tam jsme vůbec možnost očkování, pokud ano, je o něj zájem?

mluvčí 
Je to samozřejmě problém, protože můžeme paničky není lék je potřeba vakcinace. Jedná se o sezónní onemocnění a my jsme
v letošním roce v prvním kvartále především zaznamenaly poměrně vysoký nárůst nárůst případů spalniček a oproti
předchozím rokům světová objevuje pravidelně, ale pravda v letošním roce to bylo o něco vyšší než loňských Rosse v letech a
panuje zde obava, aby situace nepřerostla v epidemii nemoci. Do zřejmě ještě kus větší problém. Můžu můžu uvést příklad
nemocnice v Kunduzu jsme například květnu přijali 233 pacientů k tomu ještě váš další problém, a to je výskyt podvýživy napříč
Afghánistánem. A což samozřejmě problém, protože imunitní systém dítě oslavili, tudíž může vést k vážnější a dlouhotrvající
infekci a účet, takže tenhle ten ty příčiny tohodle stavu hůře komplexní. To jsem popsala, co se týče dlouho jako slabé
infrastruktury zdravotnické do určité míry, možná to naše spíše domněnka než než samozřejmě postavené na faktech, ale je
možné, že i ten současný stav je důsledkem i pandemie covidu tzn. a u co se týče míře proočkovanosti. Podle statistik je ta
zdravotnická organizace, tak půjde na proočkovanost v Afghánistánu 66 % což je málo, protože minimální minimální míra
proočkovanosti dlouhodobé řešení jako problému jsou i 55 % při podání dvou dávek. Takže v současnosti vidíme trošičku
zlepšení respekt už se snížil ten nárůst a je to možná i díky tomu, že visí ministerstvo zdravotnictví provedlo finanční kampaň.
Není pořád je to málo pral s týmem, aby Afghánistán dosáhl 95 % závěrečná otázka, poprosím stručnou odpověď právě souvisí
s tím covidem, který jste zmínil, paní ředitelko Češi projevovali během covidové pandemie vlnu solidarity na všech frontách. Tak
říkal jste i vaší organizace?

ANO, ano můžete jednoznačně potvrdit čeští dárci dárkyně jsou ohromně solidární. Vidíme na našich finančních příspěvcích od
nich, které každý rok zvyšují a například loňském roce od soukromých dárců, tedy firem jednotlivců získali 44 000 000 Kč. To
bych jim ráda poděkovala a jedná se o přes 73 000 dárců České republiky.

mluvčí 
Říká ve vysílání rádia zet ředitelka organizace Lékaři bez hranic Sylva Horáková. Já vám děkuji za rozhovor přeji vše dobrá.
Díky příště na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji vám díky za pozvání. Na shledanou.

mluvčí 
No, už za chvíli probereme pro změnu další zahraniční téma. Ruský prezident Vladimir Putin se vydává nás svou druhou
zahraniční cestu. Do února od února, kdy Moskva zaútočila na sousední Ukrajinu, kam směřuje hezkým se setká to vše
probereme za chvíli s Karlem svobodou z katedry ruských a východoevropských studií. Institutu mezinárodních studií nauka na
rádiu zet.

mluvčí 
Zemi jiné zájmy je za minimální.

mluvčí 
Menší vám všem 22 minut počtrnácté ladit vysílání rádia zet. A já už v tuto chvíli vítám také Karla svobodu z katedry ruských a
východoevropských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeje.
Dobrý den. Ruský prezident Vladimir Putin se vydá na svou druhou zahraniční cestu od února, kdy Moskva zaútočila na
sousední Ukrajinu a rozpoutala největší pozemní konflikt Evropě. Od druhé od konce druhé světové války. Putin se v Teheránu
setká, jak s prezidenty Íránu a také Turecka. Může podle vás cesta ruského prezidenta signalizovat nějaké plánování
spolupráce. Právě s blízkovýchodními státy v souvislosti s konfliktem s Ruskem Ukrajinou.

mluvčí 
Putin byl samozřejmě rád před ní přetáhl na svoji stranu a má je takový taková společný rys, řekněme, drony, ale a on prostě
shání shání spojence. Ono těch koní, který současný době má, tak docela dávají najevo, že jsou aspoň jenom do tý doby,
dokud se jim to bude hodit. A pravděpodobně Putin tam přijede s nějakou nabídkou tak, aby je oběd lákal k sobě, to je také
jiný.

mluvčí 
To nabídkou mohou být nějaké nerostné suroviny ropa plyn.

mluvčí 
Tak já mám obavy, že zrovna do Íránu ropu moc moc ne ne uplatníte, ale a můžete můžou to být technologie. Samozřejmě
všichni se obávají toho nebo ten největší obavy jsou z toho, že Rusové se budou angažovat, řekněme, jaderných technologiích
a umožní Íránu vlastně vyrobit jadernou bombu, což, což není příliš příliš vítaná varianta. V případě Turecka je to samozřejmě
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samozřejmě nějaká forma hospodářské spolupráce, no a ten ten Erdoganův sražení si nevede zrovna dobře z hlediska
ekonomiky, takže Putin může určitým způsobem pomoct budou hledat cestu, jak jak obchodovat, tak, aby co vyhnuli dolarů. A já
nevím, čemu všemu on těch otázek bude hodně.

mluvčí 
Zpravodajský server medúza s odvoláním na výsledky na veřejného průzkumu uvedl, že 30 % Rusů si myslí, že válku proti
Ukrajině je nutné okamžitě ukončit. Co to číslo podle vás značí hodně nebo málo?

mluvčí 
Tak je to poměrně hodně na to, čím jsou krmeni, jako musíme uvědomit, že ta propaganda tam jede naprosto brutálně
jednostranně. Ono, když se u nás stěžujou, stěžujou stoupenci, to je ta ruské strany, že oni jsou pod propagandou tak, že
Rusko je to nějaké lepší, tak si absolutně nechápu, o čem řeč. Tam prostě kdokoliv, kdo řekne, že nechce válku také čelí
okamžitě zatčeni, pokud tam a v horším případě vězení, čili lidé jsou tímhle tím krmení, jsou krmeni tím, jak ruská armáda je
skvělá, postupuje zdraží nebo střílí jenom nacisty je zlikviduje jenom vojenské cíle a mít vlastně vítězství už na dosah jenom
jenom je nutné vytrval.

mluvčí 
Jakou v celé schůzce hraje roli vlastně prezident Turecka Erdogan. Země je přece jen součástí NATO, co spolu může Putin
E.ONem projednávat?

mluvčí 
Tak Putin může projednávat třeba to, že Turecko nebude dodávat dodávat drony, byť ty v téhleté fázi války už myslím Ukrajině,
byť tahle fáze války už nehrají takovou roli jako v té první. Takové punkové, abych abych ji nazval a můžou se bavit prostě
různých věcech typu typu propouštění tankerů, propouštění lodí, tedy pšenicí atd. to o tomhle všem, co můžou samozřejmě
bavit uvidíme, jestli sdělí nějaké výsledky, nebo jaké sdělí výsledky, ale spíš uvidíme, jaké budou bezohledně té schůzky.

mluvčí 
Jak myslíte, že ještě dlouho potrvá proces přijetí Švédska Finska do Severoatlantické aliance?

mluvčí 
To je něco, na co nejsem schopen úplně úplně odpovědět. Ano, že to je záležitost spíš na to než naše Ruska, takže bohužel.

mluvčí 
Tak ale přesto vám. Děkuji za váš čas. Děkuji za odpovědi. Vyčerpávající odpovědi naše otázky, které se týkaly schůzky
Vladimira Putina, který se vydá do Teheránu a setká se prezident Íránu Turecka. Naším hostem byl Karel Svoboda z katedry
ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií oka. Děkuji pěkně. Těším se příště na komentář.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
A my budeme pokračovat už za chvíli nabídneme světové zprávy BBC v angličtině. A vzápětí přidá také nejaktuálnější souhrn
zpráv z domova kolega Jan Doležal, nerušený poslech, dobrý den.

Pointa N: Kdo by chtěl číst v novinách, že ho mají zastřelit? Starosta zabodl další rasistickou jehlu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Štěpán Vojtěch , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 19:36 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Reakce na rasistické výroky starosty Poděbrad Jaroslava Červinky přišla až po několika dnech. Politik nyní končí v hnutí STAN
a s ním odstupuje i celá kandidátka. Jeho odpudivá slova o Romech už ale škodu napáchala.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Slova, která poškodila Romy víc než starostu

Rasistický výrok, že by se Romové měli střílet, stál starostu Poděbrad Jaroslava Červinku členství v hnutí STAN. Vzhledem k
současným problémům Starostů a nezávislých to pro něj nemusí vypadat jako zas tak velká ztráta a o kandidaturu v
podzimních volbách zřejmě také nepřijde – zúčastnit se jich chce spolu s ostatními kolegy z kandidátky jako nezávislý.

Větší dopad mohou mít tento a další podobné výroky na ty, jichž se dotýkají. Odpudivá slova o Romech, ale i dalších
menšinách v Česku stále nacházejí úrodnou půdu. Nezřídka přitom zaznívají z úst těch, kteří jsou veřejně slyšet a měli by ve
svých funkcích být odpovědní.

Své výroky o Romech nedávno musel Evropské komisi vysvětlovat například ombudsman Stanislav Křeček, hanlivá tvrzení na
adresu menšin se někdy ozývají i od řečnického pultu v Poslanecké sněmovně. O „přirozeném způsobu života“ Romů zase
nedávno mluvila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) v souvislosti s ukrajinskými uprchlicemi, které tehdy přebývaly v
parku u hlavního nádraží.

Podobná vyjádření přitom zdaleka nejsou neškodná. Jak vysvětluje politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Jan Charvát, nejde o ojedinělé výroky, které lze jen tak odbýt. Problémem je, že verbálních útoků je veliké množství a dotyční
lidé je zažívají takřka denně.

„Jsou jako malinkaté jehly, které se do vás zapichují. A jsou jich desítky, stovky, možná tisíce. A najednou v jeden moment
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prostě ‚explodujete‘, protože už je toho na vás moc,“ popisuje nebezpečí verbálních útoků Charvát v podcastu 5.59.

Výroky, které starosta Poděbrad odvyprávěl na zasedání zastupitelstva, přitom patří k těm nejostřejším jehlám, jakkoliv
Červinkovým záměrem patrně nebylo podněcovat násilí. Když si o sobě člověk čte například na stránkách novin, že by jej jako
člena nějaké skupiny měli zastřelit, omluva, že šlo přece jen o „vtip“, obstojí jen těžko.

Jak se to hnutí STAN stává, reakce na slova poděbradského starosty nebyla od začátku jednoznačná a bezprostřední. Sám
Červinka, který si zřejmě neuvědomil, co svým vyprávěním vyvolá, se omluvil, vykrucování si ale také neodpustil: vyjadřoval se
v napjaté atmosféře a vše přirozeně „nebylo myšleno tak, jak to nakonec vyznělo“.

Že nakonec starostova slova odezvu vyvolala, je o to důležitější vzhledem k tomu, že české prostředí je na averzi vůči Romům
do jisté míry zvyklé. Tím spíš se potřebuje rychle naučit, že některé výroky nemají ve veřejné debatě místo. A nejsou moc
vkusné ani doma u televize.

Příliš horká Evropa

Česko tento týden čekají tropické teploty. Nejtepleji má být uprostřed týdne, kdy může být až 36 stupňů Celsia. O víkendu by
teploty mohly vystoupat na 33 stupňů.
V západní Evropě či Řecku dál zuří ničivé požáry. Ve Španělsku plameny za týden zničily přes dvacet tisíc hektarů, zemřel také
jeden z hasičů. Tisíce lidí také musely opustit domovy kvůli požárům v Portugalsku, Francii a Řecku.
Londýn by se tento týden měl stát jedním z nejteplejších míst na světě. V britské metropoli by mělo být tepleji než na Západní
Sahaře či v Karibiku.
V Británii kvůli horkům poprvé platí „červené varování“, které znamená „rozsáhlé dopady na lidi a infrastrukturu“ a nutnost
změnit každodenní rutinu. V západní Francii meteorologové varují před „tepelnou apokalypsou“.
Jednoduché rady, jak extrémní vedra přečkat: Pít dostatek vody, vyhýbat se přímému slunci, příliš necvičit a starat se o
zranitelné. A pro zájemce také podrobnější návod, jak si udržet optimální teplotu.

Jednou větou

V Česku se objevil první případ nové subvarianty koronaviru s označením BA.2.76. Zřejmě před ní nechrání prodělání nemoci.
Gazprom vyhlásil stav vyšší moci na dodávky plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli.
Při střelbě v americkém státě Indiana zemřeli čtyři lidé včetně útočníka, další dva byli zraněni.
Ukrajinský prezident Zelenskyj odvolal šéfa tajné služby SBU Ivana Bakanova a generální prokurátorku Irynu Venediktovovou.
Ode dneška začíná očkování čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu.
Státní dluh v pololetí stoupl o 242 miliard na 2,7 bilionu korun.
Petr Pavel si zaregistroval volební účet k prezidentským volbám.
V Olšanech na Prostějovsku exploze zdemolovala dům, nejméně tři lidé byli zraněni.
Sociální demokracie za 201 milionů korun prodá Lannův palác v centru Prahy dosavadnímu nájemci.

Naše témata

„Přišlo by mi blbé teď říct, že STAN je v problémech, vyřešte si to sami, já jdu prodávat knížky do Semil a chci mít klid.“
Jan Farský: Ostatní své průšvihy zvládají, vykličkují z nich. My se v těch svých sami znemožňujeme (Jan Tvrdoň)

„S podrazáky se zásadně nebavím,“ reagoval mediální magnát Jaromír Soukup na dotazy Deníku N, které mířily na jeho
koncipientskou praxi. Česká advokátní komora prověří, jak praxi advokátního koncipienta naplňuje.
Jaromír Soukup koncipientem? To mě zaujalo, podívám se na to, říká šéf advokátní komory (Filip Titlbach, Zdislava Pokorná)

Život obviněného podnikatele Michala Redla se od počátku jevil jako slibně nalinkovaný – rodinnému benjamínkovi stačilo
převzít, co započal ve městě známý a vlivný otec s významným majetkem a kontakty. Redl se ale po smrti otce pustil do akcí,
které ho nakonec dostihly.
Jak Redlovi opanovali Zlín. Je to tu prorostlé jako hovězí, popisují lidé z okolí vlivné rodiny (Eliška Hradilková Bártová)

Válka na Ukrajině se v posledních dnech, s vystupňováním likvidace ruských cílů relativně daleko za frontou, zase jednou
stočila od lidských osudů k technice. A ze salvového raketometu HIMARS je nový hrdina. Je dobře vymyšlený, ale sám válku
nevyhraje.
Nový bůh války? Velký rozbor, jak raketomety HIMARS a M270 zatápí Rusku a co (ne)dovedou (Jan Wirnitzer)

Zaujalo nás jinde

„To, co vidíme, není ani špička ledovce, je to opravdu taková sněhová kulička na vrcholu velké ledovcové hory. To je ta špatná
zpráva. Toho viru je tady strašná spousta. Promořenost je obrovská.“
Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka hodnotí současnou letní vlnu covidu v Česku.
(Vinohradská 12)

„Přestaňme být zticha. Přestaňme lhát sobě i ostatním a předstírat, že malá opatření přinášejí zásadní změny. Přestaňme se
bát. A přestaňme nosit kbelíky s vodou, když jsou potřeba hasičské vozy.“
Novinář George Monbiot se v komentáři zamýšlí nad současnou vlnou veder a tím, co můžeme do budoucna udělat. (Guardian)

Foto dne

Hasič rozdělává taktický oheň v Louchats v regionu Gironde na jihozápadě Francie, kde se stále šíří lesní požáry, 17. července
2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Výrok dne
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„Cena, kterou platíme jako EU a jako NATO, je cena, kterou můžeme měřit v penězích. Cena, kterou platí oni, se měří v
životech ztracených každý den. Takže bychom si měli přestat stěžovat, zakročit a poskytnout podporu, tečka.“
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg hovoří o válce Ruska proti Ukrajině a reakci západních zemí.

Úterní tištěný Deník N

Odborník na extremismus: Pod rasismem se skrývá strach o to, jak chápeme svět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lenka Kabrhelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.07.2022 22:15 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Život v Česku, Domácí, Rozhovory, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Poděbradský starosta za výroky o Romech odešel ze STAN. Kauza ale vyvolává otázky o rasismu v politice. „Když se jedná o
Romy, přijdou nám taková slova normální,“ říká odborník na politický extremismus Jan Charvát.

Na konci června starosta Poděbrad Jaroslav Červinka během jednání zastupitelstva naznačil, že by se Romové měli střílet. V
neděli oznámil, že kvůli tomu odchází ze STAN a nebude za ně kandidovat ani v nadcházejících komunálních volbách. 
S ním odstupuje i celá dosavadní kandidátka strany, kandidovat chce pod jinou značkou. 
„Spousta lidí takové výroky pokládá za zcela normální. Ostatně to, že to člověk říká a přitom ví, že je natáčen, je to pod
kamerou, krásně ukazuje, že mu skutečně nepřijde, že by na tom bylo cokoliv zvláštního. A to je ten problém. To, že nám přijde,
že se vůbec nic neděje,“ říká pro podcast 5:59 Jan Charvát, politolog se zaměřením na politický extremismus z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Projevy rasismu proti Romům jsou přitom podle něj nejen v Česku dlouhodobě běžné. Je to i díky tomu, že jde o komunitu,
kterou lze poměrně jednoduše rozeznat na ulici. „Jediný moment, kdy to částečně přestalo, byly roky 2014 a 2015, kdy to bylo
nahrazené migrační krizí,“ popisuje. 
Může rasistická rétorika oslovit část voličů? A kam jsme se za posledních 30 let posunuli ve snaze verbální rasismus z veřejné
diskuse vymýtit? 
V posledních dnech vzbudily pobouření výroky poděbradského starosty za STAN Jaroslava Červinky na jednání zastupitelstva.
Kam se ten případ vpisuje v řadě případů politického extremismu, kterými se zabýváte? Svědčí to o nějakém trendu, nebo to je
jenom chování jednoho konkrétního člověka, jeden - řekněme - exces? 
Tento moment v zásadě odráží nějakou zkušenost, která je v českém prostředí poměrně běžná, a to je přístup specifický k
romské komunitě. Ten výrok nebo ta situace podle mě dokazuje, že pan Červinka předkládá něco, co sám pokládá za dobrý
vtip, aniž by mu došlo, co říká. 
Říct, že by policie měla střílet konkrétní skupinu, když se jedná o Romy, nám přijde naprosto normální a je to věc, nad kterou
se většina lidí ani nepozastaví. 
Přitom asi není těžké si představit, že kdyby podobný výrok nezazněl od starosty Poděbrad, ale třeba od starosty Moskvy o
Češích, který by uvedl, že tam měli českou komunitu a že řekl policii, aby je vystřílela, tak by se to patrně Čechům moc nelíbilo. 
A úplně nejjednodušší je vyměnit slovo Romové v tom výroku za slovo židé. Přišlo by nám to vtipné? Zasmáli bychom se? Řekli
bychom samozřejmě, nic neděje? Asi ne, asi by nám to vadilo. Ale když se to vztáhne k romské komunitě, tak najednou tohle
pravidlo neplatí a máme pocit, že to je normální. Je to u nás poměrně běžné od 90. let. 
A je ten výrok trestně stíhatelný? 
Já jsem politolog, nejsem právník. 
Pardon, že zabrušujeme do jiné roviny. 
Patrně to bude řešit policie a právníci. Z mého pohledu je minimálně na hraně. Domnívám se, že spíš za hranou a že už je to v
oblasti, která nespadá do otázky svobody slova, ale výzvy k násilí. 
Ale ještě jednou zdůrazním: v zásadě si nemyslím, že by pan starosta byl genocidní rasista, že by skutečně vyzýval k tomu, aby
Romové byli zastřelení. Myslím, že on si vůbec neuvědomil, že to, co říká má nějaký dopad. Není vystaven tomu, že by tohle
říkali lidé jemu, tak mu nepřijde zvláštní, že by to řekl o nějaké celé jedné velké skupině lidí. 
‚Přijde nám to normální‘A teď je jako politik vystavený pozornosti veřejnosti, což je v demokracii normální. Zajímavé je, že z toho
zasedání existuje video, na kterém jsou vidět i starostovi dva kolegové a nikdo z nich na ten jeho výrok nereaguje. Čím to je? 
Myslím, že je to věc, kterou spousta lidí pokládá za zcela normální. Ostatně to, že to člověk říká a přitom ví, že je natáčen, je to
pod kamerou, krásně ukazuje, že mu skutečně nepřijde, že by na tom bylo cokoliv zvláštního. Tohle je ten problém. To, že nám
přijde, že to je úplně normální, že se vůbec nic neděje. 
S kolegy jsme teď shodou okolností dokončili výzkum, který se týkal problematiky hate speech, nenávistných výroků, tohle by
tam tedy přesně patřilo. A ten výzkum ukázal celou řadu pro nás zajímavých věcí. Byl zaměřený na oběti, nikoli na ty, kteří se
dopouštějí těch výroků, a běžel napříč celou Evropou v různých skupinách. 
Jedna z věcí, které ne vždycky zaznívají, je, že se všichni shodovali, že těch útoků zažívají velké množství. Není to fyzické
napadení, jsou drobounké. Použili jsme pak příměr, že jsou to malinkaté jehly, které se do vás zapichují. Ale zapichují se jich do
vás desítky, stovky, možná tisíce. 
A v jeden moment prostě explodujete, protože už je toho na vás moc. V ten moment většina lidí říká: „Ježíš, co se stalo, vždyť to
byl přece vtip. To nemůžeš brát vážně, nemůžeš na to reagovat takhle.“ Protože si právě nikdo neuvědomuje, že těch
verbálních útoků je obrovské množství. 
A ti lidé - a to je úplně jedno, jestli jsou to Romové, homosexuálové, lidé, kteří jsou hendikepovaní, tedy ty skupiny, které jsou
tomu vystaveny denně - to zažívají denně. 
Proč je právě romská komunita - zjevně i pro politiky - v Česku tak pohodlným terčem? Čím to je, že se ty věci nemění, i
přestože Česko třeba čelilo opakovaně i kritice ze strany Evropské unie? 
Odpověď je asi poměrně zřetelná. Na jedné straně je to komunita, která je velmi zřetelně viditelná. Rozpoznáme ji na ulici. 
A za druhé - což spolu částečně souvisí - protože je prostě zatížená celou řadou problémů všeho možného druhu. Od
problémů, které ta komunita vytváří v některých momentech sama sobě, přes problémy, které vznikají na kontaktu mezi
romskou komunitou a majoritou (většinovou populací - pozn. red.), až po projevy rasismu ze strany majority vůči té romské
komunitě. 
Není to věc, která by byla specificky česká. Samozřejmě to najdeme na mnoha dalších místech. To, že ti lidé jsou viditelně
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odlišitelní od většiny, způsobuje, že ten paušální (povrchní - pozn. red.) odsudek je jednoduchý a nesmírně problematizuje pak
fungování takové komunity v majoritě. 
To znamená: Když za vámi přijde člověk, který řekne, ‚já jsem Rom, ale chtěl bych u vás pracovat‘, tak řada lidí, i když toho
člověka vůbec nezná, řekne, že ho raději nepřijme, protože co kdyby to špatně dopadlo. 
A když ten člověk chce pracovat, chce někde bydlet nebo se někam chce odstěhovat, tak musí překonávat mnohem vyšší
práh, než jaký překonává člen standardní majority. Samozřejmě je to problematické a sráží to celou tu komunitu někam dolů. 
A druhá věc je, že ty veřejné projevy rasismu nebo kvazi rasismu jsou dlouhodobě běžné, naprosto normální. A zápasíme s
nimi, ale jen částečně na rozdíl od jiných variant rasismu. A vlastně jediný moment, kdy to částečně přestalo, byly roky 2014 a
2015, kdy to bylo nahrazené migrační krizí a místo o Romech se začalo mluvit o migrantech, islámu a muslimech. 
‚Antisemitismus je nepřijatelný‘Obšírně jste se zabýval i 90. lety, která v tomhle ohledu byla mnohem dramatičtější. A jak se ta
situace vyvíjí? Jak moc se změnilo to, co si politici dovolí ventilovat? 
My jsme zažili v 33 letech od revoluce několik různých proměn téhle záležitosti. Nejdivočejší byl z tohoto pohledu úplný začátek
90. let. Takové to období, kdy „bylo všechno možné“, což je pro spoustu lidí celkem racionálně spojeno s velmi dobrými
vzpomínkami jako možnost studovat nebo podnikat. 
Ale je tam i skrytá část, tedy násilí, rasistické násilí, skinheadské násilí, které v této době bylo taky naprosto běžné, naprosto
normální. 
Dnes už není problém doložit, že policie se tehdy často dívala jinam, než se měla dívat. Ale je to období zhruba prvních tří let
na začátku devadesátých let, kdy i demonstrace neonacistů někdy lidé vítali a tleskali jim. Tohle se ale změnilo, a to poměrně
brzy. Někdy v roce 1993 nebo 1994 už ta společnost začíná vnímat, že tohle je skutečně problém a že verbální rasismus je
nějakým způsobem propojený s tím fyzickým. Dochází k prvním vraždám, které se řeší jako rasistické. 
Postupně stát sáhne k tomu, že rasismus začne řešit jako samostatné téma, což se v podstatě nastartuje v roce 1995, kdy
dojde ke dvěma rasově motivovaným vraždám a jednomu těžkému ublížení na zdraví v průběhu jednoho roku. 
A pod tlakem některých tehdy vzniklých neziskových organizací, které se tomu věnují, se stát rozhodne tuto tematiku sledovat.
Od roku 1997 každoročně vychází takzvaná zpráva o extremismu. Název se měnil, ale je běžně dostupná na webu Ministerstva
vnitra. 
A zároveň se v této době také prosadí představa, dejme tomu, havlovského pojetí lidských práv, která je významným faktorem
od začátku 90. let, ale v této době si začali uvědomovat, že se netýká jenom zahraničí, že to není jenom otázka Tibetu, ale že to
je ve skutečnosti otázka česká. 
Na poměrně dlouhou dobu se prosadí představa, že otevřený rasismus je něco, co je naprosto nepřijatelné. To, co se
prosadilo a naštěstí zůstalo, je představa, že veřejně deklarovaný antisemitismus je absolutně nepřijatelný. V tomto směru je
česká společnost poměrně velmi konzistentní. 
V případě protiromského rasismu je to složitější. I v pozdějších 90. letech se čas od času objevily některé výroky, ale většinou
následovalo poměrně rychle veřejné odsouzení a ten dotyčný politik se stáhnul. 
Potom se to velice výrazně mění kolem toho roku 2015 s tím, jak na jedné straně pozvolna odeznívá ta havlovská tradice,
nastupují jiné generace politiků s jiným pohledem na formování i lidských práv a obecně politiky. Do politiky mnohem víc začíná
vstupovat otázka populismu, pro kterou ta otázka rasismu nemusí být ničím vnitřně důležitá, ale v momentě, kdy zjistíte, že na ni
lidé reagují, tak ji prostě použijete. 
Tedy je to takový vehikl. 
Přesně tak. Zatímco pro řadu republikánů (příznivců Republikánské strany Miroslava Sládka - pozn. red.) v devadesátých
letech mohla být romská otázka skutečně zcela zásadní a mohli ji vnímat vážně, tak v případě nástupu současných
populistických stran je to mnohem spíš reakce, kterou ta strana využívá jenom proto, že ví, že na to lidé budou reagovat. 
Rok 2015 a nástup migrační krize najednou otevřel obrovská stavidla toho, kdy se najednou začaly říkat věci, které skutečně
do té doby absolutně nebyly možné a neakceptovali bychom je, kdyby se vztahovaly k jiným skupinám. A to otevřelo prostor
pro hrubnutí toho veřejného prostoru. 
Akorát, jak jsem říkal, v tento moment otázka romská prudce ustoupila do pozadí, protože se zdá, že „průměrný“ český občan,
kdybych měl použít toto slovo, se nedokáže soustředit na víc skupin nepřátel než na jednu. To znamená, že mluvit současně o
Romech a islámu nedávalo smysl. 
Od koho opisoval Okamura?Když se podíváme do té politické roviny konkrétních nositelů tohoto typu politické komunikace, tak
v tom roce 2015 a dál to zcela jistě byla strana SPD a její předseda Tomio Okamura. Dá se říct, kam posunul tu veřejnou
debatu právě on? Normalizoval jeho styl komunikace rasismus i pro ostatní „umírněné“ strany, které se posunuly do
extrémnějšího prostředí? 
Myslím, že rok 2015 byl ve skutečnosti mnohem víc spojen s organizacemi typu Islám v České republice nechceme, od kterých
v zásadě Tomio Okamura opisoval. Případně s některými dalšími skupinami. 
A přestože lidé, kteří rozjeli tyto organizace, už dneska v politice příliš aktivní nejsou - a pokud ano, tak ve zcela marginálních
uskupeních - tak si myslím, že se jim to podařilo spíš vytáhnout na světlo, než vytvořit určitou formu pohledu na migraci, kterou
západní Evropa zažila několikrát v minulosti v různých vlnách. A ostatní politické strany, až na drobné výjimky, to všechny
akceptovaly. 
Teď poprvé zjišťujeme, že ta reakce na tu migrační vlnu 2015 v mnohém připomíná tu současnou reakci některých lidí na
současnou ukrajinskou migrační krizi, protože některé obraty, které se objevily v tom roce 2015, tak se objevují teď, i když jsou
vlastně zasazeny do úplně jiného kontextu. 
Zase zaznívá: Přichází sem ti lidé, ne všichni jsou ve skutečnosti uprchlíci, některým jde jenom o ekonomický výhody, dostávají
zadarmo lístky do zoo, nemusí platit v obchodech, a tak dál. Což vlastně nesmírně připomíná výroky, které zaznívaly v tom roce
2015. A to naznačuje, že to nejsou věci, které by se reálně děly, ale jsou to prostě jenom automatizované výroky, které se
používají, kdykoli se objeví jakákoliv migrační vlna. 
Jak je to možné, že ostatní strany takovou rétoriku, jakou používal Tomio Okamura a další, akceptovaly? 
Protože všechny v zásadě přečetly, nebo to tak přinejmenším vypadalo, že většina společnosti s tím spíš souzní. Zpětně ze
sociologických výzkumů víme, že to tvrzení je trochu složitější. Ukázalo, že lidí, kteří jsou pro migraci, je ve společnosti zhruba
30 %, 10 % se k tomu nevyjadřuje a zbylých 60 % je proti. 
Ale těch 60 % bylo poměrně velmi výrazně vnitřně rozdělených. Taková ta představa striktního zákazu, názoru, že se mají
absolutně zavřít hranice, byla vlastně relativně omezená. Většina z těch lidí mluvila o tom, že migrace je za určitých okolností v
pořádku, ale měli bychom být přísní a měli bychom si dát pozor na to, kdo k nám přichází. Na druhé straně říkali, že bychom
měli pomoct lidem, kteří skutečně potřebují pomoct. 
Objevovala se tam nejistota v tom, jak uchopit tu situaci, ve které vás na jedné straně straší tím, že tady jsou imigranti, na
předměstí Paříže jsou migranti, v Malmö jsou migranti. To věděli, že nechtějí. Na druhé straně, když samozřejmě vidíte lidi, kteří
utíkají před válkou - a těch jsme viděli v Sýrii samozřejmě velké množství -, tak celkem přirozeně i většina Čechů říká, že to není

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 243 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


v pořádku a že bychom měli pomoct. 
Nicméně lidí, kteří by byli naopak výrazně promigrační, byla menšina na rozdíl od té situace současné. Teď je to zcela
obráceně. Je zajímavé vidět, že minimálně na začátku té krize 97 % lidí řeklo, že je třeba pomáhat. A myslím, že je to skvělé. 
Když se vrátím na začátek, tak většina politických stran si tedy ryze pragmaticky spočítala, že postavit se na nějakou
promigrační pozici pro ně bude znamenat ztrátu politických bodů, a tak to prostě neudělalo. 
Strach o budoucnostA dá se v podtextu říct, že pod tím vším je obava nebo nenávist k jiné barvě pleti? 
Myslím, že pod tím vším je spíš strach. Je to strach o moje vlastní postavení, o můj vlastní život, o to, jak já chápu svět. A tohle
je zase problém, který je mnohem širší než jenom problém České republiky. My ho vidíme napříč celým západním světem, tam
jsme ho schopní vidět od nás až po Ameriku v různých podobách, ale ve všech rezonuje podobně. 
Máme strach, že starý svět, kterému jsme rozuměli, se rozpadá, že se rozpadá svět, ve kterém byly jasné hranice, ve kterém
bylo jasně řečené, co je dobro a zlo, pro spoustu lidí to byl svět, kde bylo jasně řečeno, že Východ je špatný a Západ dobrý. To
přestává platit. 
Svět, ve kterém bylo poměrně jako předvídatelné a pravděpodobné, že budete mít práci, že budete mít slušnou práci, že vaše
děti na tom budou lépe než vy, vlastně mizí. Řada lidí už se dneska skutečně domnívá, že generace, které přijdou po nás, na
tom budou hůř, než jsme na tom my. 
To, co musíte zvládnout k tomu, abyste získala nějakou slušnější práci, je dneska mnohem složitější, než to bylo v minulosti. V
souvislosti s proměnami světa začínáme ztrácet pocit, že budoucnost bude dobrá. A to jsou momenty, které velice výrazně
zesilují, tedy ten obrovský stres, který ve skutečnosti přináší život v moderní společnosti. 
V ten moment se velmi přirozeně potřebujete tohoto tlaku zbavit a pro řadu lidí je nejjednodušší způsob najít toho
nejjednoduššího obětního beránka, a to jsou ty skupiny, ať už jsou to Romové, ať jsou to migranti, ať je to kdokoliv jiný, na
koho můžete ukázat prstem a říct, tito lidé mohou za to, že já se mám špatně. 
A když se vrátíme tedy do té roviny politické. Selhávají v tomhle ohledu politici jako lidé, kteří určují tón veřejné debaty? Je
třeba právě výrok poděbradského starosty v roce 2022 akceptovatelný? 
Odpověď bude záviset na tom, koho se budete ptát. Z mého pohledu to je neakceptovatelné, protože to prostě do veřejného
prostoru vnáší věci, které jsou špatné a které jsou z principu prostě nepřijatelné. 
Jeden z obrovských problémů, které jsme zažili ve 20. století, je právě generalizace a paušalizace, tedy pocit, že všichni
členové skupiny se chovají stejně a všichni členové jsou vlastně zodpovědní za chování ostatních. To je jádro rasismu a všech
přístupů, které fungují stejně jako rasismus. 
Celý rozhovor s politologem Janem Charvátem z Univerzity Karlovy si můžete poslechnout v podcastu 5:59: 
Je úplně jedno, jestli to namíříte vůči rase, etnicitě, národu, jazyku nebo jakékoliv jiné skupinové identitě, kterou můžete využít. 
A politici jsou ti, kteří vstupují do veřejného prostoru a je na ně upřená největší pozornost. To znamená, že vždycky mají
zodpovědnost za to, co říkají. Ne vždycky si to uvědomují, a to si myslím, že je tenhle případ. Jiná věc je, že postupem času
politici zjistili, že některé výroky jim přinesou politické body, o tom jsem mluvil předtím. 
To znamená, že z mého pohledu je naprosto správné, že se veřejnost ozvala a myslím si, že tento model jednání není možné
akceptovat ve standardní politice. 
A když se rozhlédnete po Evropě, po zemích s podobnou historií nebo i s podobným společenským složením, povedlo se někde
to smýšlení přenastavit tak, že by docházelo k menšímu počtu podobných excesů? 
Myslím, že ano. Stačí, když vykročíte do Německa. Německo díky své zkušenosti s druhou světovou válku má prostě tyto věci
nastavené úplně jinak a je na to velmi háklivé. Já jsem měl možnost studovat ve Švédsku. Strávil jsem tam zhruba rok, a nejen
že jsem mezi studenty nenarazil na otevřený rasismus, já jsem tam nenarazil na spoustu jiných věcí, které v Čechách jsou
naprosto běžné. 
A nebylo to proto, že by se ti lidé báli, že nesmí něco říct. Ne, oni si byli velmi dobře vědomí toho, že některé věci zaprvé nejsou
pravda a některé věci, které jsou třeba částečně pravda, můžou velmi silně někomu ublížit, tak je prostě nepoužívali. Není to
tedy všude stejné jako u nás. 
Ne všichni u nás si podle mě uvědomují rozsah svojí zodpovědnosti. Ne všichni úplně asi rozumí tomu, co znamená svoboda, ať
už je to svoboda slova nebo jakákoliv jiná. Protože svoboda je vždycky naprosto jednoznačně spjatá se zodpovědností. To jsou
dvě strany jedné mince: svoboda na jedné straně a zodpovědnost na straně druhé. 
A v postkomunistickém prostoru není úplně zvláštní, že velmi zdůrazňujeme rozměr té svobody, ale trochu nám schází
představa o té zodpovědnosti. Po roce 1990 se u nás prosadila představa, že svoboda slova by měla být absolutní a slovo
vlastně nikomu nemůže ublížit. 
Ale jak jsem říkal, náš výzkum ukazuje, že to není pravda a samozřejmě spousta lidí si uvědomuje, že to není pravda. Je
spousta slov, která vám můžou velmi ublížit, ale protože komunisté zakazovali mluvit a říkat to, co si myslíte, tak je samozřejmě
představa jakéhokoliv omezení svobody slova v postkomunistických státech extrémně problematická. A tím pádem vzniká
představa, že svoboda znamená, že budu dělat absolutně cokoliv bez jakékoli odpovědnosti. To není pravda, a to se ještě
musíme naučit. 

Jan Tesárek: Přemýšlejme o vědě důkladněji URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.07.2022 00:21 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
Na portálu partnerského magazínu Univerzity Karlovy Forum vyšel rozhovor s naším šéfredaktorem Janem Tesárkem. Přečtěte
si nejen o jeho zkušenosti s prací pro portál Vědavýzkum.cz, ale třeba také o studiu sociologie a antropologie u nás a v
zahraničí nebo o jeho současném vědeckém zájmu.

Není mu ještě ani třicet let, ale od 1. května už je šéfredaktorem. Jan Tesárek, jenž vystudoval sociologii na Fakultě
sociálních  věd  UK , vede respektovaný portál Vědavýzkum.cz, se kterým magazín Forum dlouhodobě spolupracuje. „Hlavním
cílem našeho portálu není jen nabízet aktuální informace ze světa výzkumu, vývoje a inovací, ale rovněž vytvářet platformu,
jejímž prostřednictvím mohou lidé sdílet své pohledy na různá témata z vědeckého a akademického světa. Doufáme, že i nově
zavedené pravidelné ankety nám pomohou rozproudit další širší diskuzi nad důležitými tématy,“ říká novinář Tesárek, který má
k vědě velmi blízko.
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Sociolog Jan Tesárek vede od 1. května v Česku nejčtenější informační portál o vědě, výzkumu a inovacích, který funguje již
od roku 2016.

Po střední škole okusil studium chemie na VŠCHT, ale záhy poté zamířil na Karlovku, kde se věnoval postupně sociální
antropologii (se svým výzkumem uspěl i v soutěži o cenu České asociace pro sociální antropologii), pak sociologii a zejména
kvalitativnímu výzkumu. V roce 2017 zamířil v rámci strategického partnerství Univerzity Karlovy s kanadskou McGill University
do Montréalu, kde pobýval zhruba půl roku. Co nejdůležitějšího se za oceánem naučil, co tam pro svoji kariéru získal?

Přínosná pestrost kanadské společnosti

„Kromě akademického přínosu a kontaktů pro mě byla asi nejdůležitější zkušenost tamní kulturní rozmanitosti. Montréal je
nesmírně pestré, otevřené město, ve kterém se mísí lidé různých kultur, etnik, náboženství nebo genderových identit. Ukázalo
mi to, jak je pestrost a diverzita ve společnosti nesmírně cenná. Tomu samozřejmě člověk na intelektuální úrovni rozumí, ale
pobyt v takovém světě člověku přináší ještě zkušenost jiného druhu,“ líčí Honza.

„Rozmanitá společnost je v mnoha ohledech také inovativnější společnost,“ říká Honza po zkušenostech z kanadské McGill
University.

Na vlastní kůži tam zažil, že prostřednictvím takové diverzity vzniká společnost, jež je svobodnější, otevřenější a odpovědnější.
„A lépe se v ní žije! Kanada je v tomhle směru obecně inspirativní, byť bych nechtěl přivírat oči nad řadou tamějších problémů
a přehnaně ji idealizovat,“ doplňuje svůj pohled Jan Tesárek, jemuž se líbil i kulturní život, rozličné kluby (pro hipstery, kuchaře i
zahradníky) anebo místní zájem o takzvané First Nations, nativní obyvatele kanadských teritorií. A obratem vtipkuje, že jako
antropolog dělal na vysoké škole vlastně „terénní výzkum“.

„Hodnota diverzity se pro mě objevovala i v akademickém prostředí, kde setkání lidí, kteří mají za sebou obrovsky různorodé
životní zkušenosti, s sebou přináší mnohem větší pestrost idejí, nápadů a řešení. To je myslím něco, co je v současné době
cenné. Rozmanitá společnost je v mnoha ohledech také inovativnější společnost. A díky tomu v tváří v tvář aktuálním globálním
výzvám také odolnější,“ míní Tesárek, který oceňoval i tamní institucionální podporu společenskovědních oborů. Pojmem
především v humanitních oborech je vydavatelství McGill-Queen´s University Press.

Karlovka se „nemá, zač stydět“

Po vyzdvižení kanadských kladů a výhod Honza ale trochu překvapí. Prostředí, z nějž do Kanady odcházel, totiž v oboru
nepovažuje za horší. „Myslím, že spousta českých studentů i řada zdejších výzkumníků a badatelů trpí takovým post-
socialistickým syndromem, kdy máme pocit, že všechno je u nás automaticky horší než na Západě,“ zamýšlí se Jan Tesárek.

„Nechci přitom říci, že nemáme co zlepšovat a že bychom se neměli maximálně inspirovat tím, co tam funguje, ovšem moje
osobní zkušenost se studiem v Kanadě je taková, že kvalita a úroveň studia byla víceméně srovnatelná se studijním
programem, který máme na Institutu sociologických studií FSV  UK ,“ říká mladý sociolog.

V čem konkrétně? „Ať už se to týká náročnosti studia, různých inovativních přístupů nebo možností podílet se na konkrétních
výzkumech. Vedly se tam podobné diskuse jako tady, četli jsme obdobné autory a očekávaly se i výstupy srovnatelné kvality.
Vím, že i řada mých spolužáků, kteří vyjeli na jiné západní zahraniční univerzity, dospěli k podobným závěrům. Univerzita
Karlova je kvalitní škola a nemáme se za co stydět,“ je přesvědčen.

To nicméně neznamená, že by Karlovka měla usnout a ustrnout. Má se kam dívat, má se od koho učit. „McGill Uni má
samozřejmě některé obrovské výhody. Institucionální zázemí, prestiž nebo zdejší dlouhá historie společenskovědních oborů na
sebe lákají spoustu zajímavých přednášejících a talentovaných studentů. Vytváří to tak prostředí, kde se pohybují lidé, kteří
jsou skutečně brilantní a nadšení pro věc. Pohybovat se v takovém prostředí je úžasné! Má to ale i odvrácenou stranu, kterou
je velký individualismus anebo tlak na výkon,“ neidealizuje si svět Honza.

Když letos na jaře Sabina Ali (rovněž alumna UK) odcházela, stal se Jan Tesárek šéfredaktorem webu, na který chodí měsíčně
až třicet tisíc lidí.

A když má jako zkušený novinář, který úspěšný server Vědavýzkum.cz už přes více než šest let spolubuduje, objektivně
zhodnotit svoji alma mater, doplňuje: „Prostředí na ISS FSV  UK  je odlišné. Je to mnohem menší, až rodinné prostředí, jež sice
nemá takovou historii nebo nedisponuje takovou infrastrukturou, ale zase tvoří pěknou komunitu, v níž si lidé navzájem
pomáhají. Je tu zároveň i spousta příležitostí, které se člověku nabízí, když projeví jen trochu zájmu. Má možnost se podílet na
projektech, navázat kontakty s lidmi z jiných univerzit, nebo přijít s vlastním nápadem. Myslím, že studium na Univerzitě Karlově
má zároveň i tu výhodu, že také nabízí velké množství příležitostí ke studiu a pobytu v zahraničí. Západní univerzity mají o
Prahu zájem a to je vynikající příležitost pro všechny zdejší studenty.“

Rozhovory, kontakty, komentáře... vše

Tesárek pak pokračoval na Karlovce v doktorském studiu, ale čím dál více tíhnul i k vědecké novinařině. Spolu s Alešem
Vlkem, jenž učí veřejnou a vysokoškolskou politiku na FSV  UK  a který portál Vědavýzkum.cz založil, Jiřím Stanzelem a dalšími
kolegy dávali portálu Vědavýzkum.cz po léta čitelnější tvář. A když na jaře šefredaktorka Sabina Ali (rovněž alumna Univerzity
Karlovy) odcházela, stal se Jan Tesárek logickým pokračovatelem ve vedení webu, na který chodí měsíčně až třicet tisíc lidí.

Co to obnáší šéfovat takovému portálu? „V malé redakci, jako je ta naše, to zahrnuje vše od sledování nejnovějších událostí,
komunikace s partnery portálu, editorskou i redaktorskou práci nebo pořizování rozhovorů. Člověk se musí orientovat ve
spoustě témat – od domácí i zahraniční politiky výzkumu a inovací, přes evropský systém financování vědy nebo problematiku
hodnocení výzkumu, transfer znalostí a technologií až po aktuální aféry nebo problémy. Pořád se učím něco nového,“ usmívá
se Honza, přičemž netají, že kauzy a interview bývají těmi nejčtenějšími články.
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V portálu, který výtečně pokrývá pestrá témata domácí vědy a výzkumu, působí od roku 2017, asi rok po jeho založení.
„Funkce šéfredaktora je pro mě způsob, jak zúročit takovéhle zkušenosti a zároveň vrátit portálu něco z toho, co jsem se díky
němu naučil. Stále totiž věřím, že takový projekt jako Vědavýzkum.cz, který informuje a umožňuje sdílet a diskutovat různé
názory, má smysl, a že české vědě přináší něco pozitivního,“ říká sympaticky Tesárek.

Zkoumejme systémy produkce vědění

Ani po řadě let v „akademické novinařině“ ale nezapomíná na svůj sociologický, intelektuální background. Během rozhovoru si
totiž hned několikrát posteskne, že českému prostředí chybí „hlubší přemýšlení o vědě jako o systému produkce vědění“. Co je
k tomu zapotřebí? A proč?

„Myslím, že odpověď má tři roviny. Věda, přesněji řečeno výzkum, vývoj a inovace, zaprvé sehrávají stále důležitější roli v
kontextu národní ekonomiky. Úzce to souvisí s nastavením a výkonem národního hospodářství a celým tématem takzvaně další
průmyslové revoluce. S tím v důsledku souvisí i kvalita života v dané zemi,“ začíná Jan svoji komplexní odpověď.

Českému prostředí prý chybí „hlubší přemýšlení o vědě jako o systému produkce vědění“, míní sociolog Jan Tesárek,
odchovanec FSV  UK .

„Zadruhé je to rovina politická; je totiž zřejmé, že přístup k výzkumným poznatkům a nejmodernějším technologiím bude mít
zcela zásadní vliv na to, jaké budou mít jednotlivé státy – nebo makroregiony, jako je tomu v případě EU – postavení na
mezinárodní geopolitické scéně. Stačí připomenout některé strategické technologie v oblasti umělé inteligence, kvantové
výpočetní techniky nebo syntetické biologie. Tyhle dvě roviny jsou vcelku jasné a myslím, že se ve veřejné diskuzi stále častěji
objevují,“ pokračuje Tesárek.

„Je tu však ale ještě třetí rovina, u níž se mi zdá, že je trochu opomíjená. Věda je kromě výše zmíněného také systémem
poznání, který produkuje určitou pravdu o světě. Nabízí nám určitou interpretaci světa okolo nás. Díky vědě rozumíme
onemocnění jako něčemu, co je způsobeno třeba viry a bakteriemi, či chápeme, že sluneční světlo je paprsek fotonů. Tohle
porozumění je výsledek vědeckého procesu. Pokud chceme nějak kriticky přemýšlet o světě okolo nás, musíme také reflektovat
to, jak poznání získáváme. Proto potřebujeme otevřít onu pomyslnou ‚černou skříňku‘ vědeckého procesu a podívat se, v
jakém institucionálním, organizačním nebo kulturním kontextu se výzkum odehrává,“ vybízí k hlubšímu zájmu.

Podle něj si máme začít pokládat otázky jako: Jakým výzkumným tématům se ve vědě věnuje pozornost a z jakého důvodu?
Jaká témata se naopak ignorují? Jak ovlivňuje projektové řízení vědecké výsledky? Do jakých oblastí výzkumu jako společnost
investujeme a proč? Jaké jsou motivace jednotlivých aktérů, kteří výzkumné prostředí ovlivňují? Kdo z vědeckého poznání
profituje a za jakých okolností? Jaké hranice chceme jako společnost nastavit vědeckému bádání a jak je budeme
legitimizovat? „Věda totiž má a bude mít stále větší vliv na to, v jakém světě žijeme. Chceme-li se nějak podílet na utváření
tohoto světa, je potřeba dobře rozumět tomu, v jakém kontextu se věda odehrává. To je i má osobní motivace, proč píšu o
vědě a výzkumném prostředí,“ shrnuje nový šéfredaktor a vědecký novinář Jan Tesárek.

Autor: Martin Rychlík

Foto: Hynek Glos

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Jan Tesárek

Od letošního 1. května je šéfredaktorem odborného portálu Vědavýzkum.cz, v němž působí od roku 2017. Po střední škole
zamířil na VŠCHT, ale nakonec zakotvil na FSV  UK , kde získal bakalářský titul v sociální antropologii za práci věnovanou
současnému čarodějnictví (2016). Následně tamtéž vystudoval magisterskou sociologii (2019). Později vyučoval semináře na
témata, jako je antropologie náboženství, postsekulární společnost nebo dějiny sociologie. V rámci půlroční stáže působil na
prestižní kanadské McGill University v Montréalu. Odborně se nyní věnuje sociologii vědy a medializaci výzkumu; zajímá ho
zejména, jak naše imaginace vědecké budoucnosti ovlivňuje proces politického rozhodování a formování výzkumného
prostředí.

Speciál #FSVUK, Alice Němcová Tejkalová a Daniela Tollingerová
Podcast , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.07.2022 06:57 , Pořad: 06:40 De Facto FSV UK
, Země: Česko
Už rok pro vás tvoříme, vymýšlíme a natáčíme podcast De Facto. I proto je tato
epizoda speciálem - ty, které se většinou ptají, jsou tentokrát hosty. U
mikrofonu sedí moderátorky podcastu De Facto Alice Němcová Tejkalová a Daniela
Tollingerová.
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První Putinova cesta mimo postsovětský prostor
TV , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 00:53 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 266 880,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
A složité mocenské tanečky na východě jsou téma pro politického geografa Michaela Romancova, dobrý večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Dobrý večer.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Naváži tedy nakonec té předchozí reportáže, jací významní partneři Rusku zbyli?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Upřímně řečeno, moc jich není. Když se vlastně objeví v novinách nebo teď ve vašem příspěvku, že Putin zamířil do Teheránu,
že tam došlo ke schůzce nějakých tří zemí, člověk se nemůže ubránit schůzce státníků tzv. velké trojky v Teheránu v roce 1943.
To tehdy skutečně byli ti /nesrozumitelné/ na světové aréně, a to samozřejmě pro tuhletu trojici, která se tam dneska nešla ani
omylem neplatí. Samozřejmě jsou to regionální mocnosti. Mají spolu leccos jaksi společného. Na druhou stranu není jaksi
tajemství, že ve spoustě věcí nemají shodný názor. Podle mého názoru z hlediska Ruska, protože to je ta primární země, které
já se věnuji, je tohle to ukázka spíš toho, že ta izolace Ruska v mezinárodní sféře, byť se jí tak zuřivě v tom mediálním prostoru
brání, že je to spíš realita.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Ty jsi to naznačil. Historicky dlouhá staletí vlastně Rusko, Osmanská říše a Persie byli soupeři o vliv v té oblasti Černého moře,
Kavkazu, Kaspiku, střední Asie, možná vlastně i dál a dál na východ. Stačí tedy dnes jako pojítko jejich pouze sdílený odpor ke
kolektivnímu západu a Spojených státům především.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
V tenhleten okamžik určitě ano, nicméně je to ten jaksi naprosto minimální a otázkou je, jak dlouhou funkční společný
jmenovatel. Protože upřímně řečeno, jaksi v okamžiku, kdyby se Spojeným státům podařil průlom ve vztahu k libovolné z těch tří
zemí, samozřejmě s Tureckem tam ty vztahy v rámci NATO nějakým způsobem nastavené jsou, ale, dejme tomu, kdyby se
Bidenově administrativě podařilo nějakým zásadním způsobem překopat vztahy s Íránem, které jsou na mrtvém bodě od roku
1979, což teda ne, že by v tento okamžik bylo nějak reálné, tak bychom podle mého názoru velice rychle viděli, že by Moskva
byla odsunuta na druhou kolej. Něco podobného, co se stalo už předtím jaksi mnohokrát, ať už třeba ve vztazích Spojené státy
- Čína nebo Spojené státy - Egypt.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Slyšeli jsme, není to tak dlouho, kdy Turecko stálo proti rozšíření NATO o 2 donedávna neutrální skandinávské země, o Finsko
a Švédsko. Teď tedy blahosklonně Ankara tento svůj odpor stáhla. Nicméně vhledem k tomu jednání, o kterém mluvíme v
Teheránu, dá se vlastně s Tureckem ještě počítat jako s členem NATO, co se týče mezinárodních otázek?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já si myslím, že ano, protože ona ta, ten půdorys fungování Severoatlantické aliance je hrozně komplikovaný. S každým vlastně
členem navíc je stále obtížnější dosáhnout konsenzu. Chtěl bych jenom připomenout, že v NATO se nehlasuje, v NATO prostě
musí být všichni pro. To znamená vlastně dosáhnout konsenzu v jakékoliv komplikované otázce je čím dál tím složitější. V jistém
slova smyslu je naprosto logické, že Turecko vlastně se pokusilo z té situace pro sebe vyzískat maximum. Upřímně řečeno, tak
by se pravděpodobně chovala většina zemí, které by měly takovou možnost. Turecko je vlastně natolik silná země v kontextu
NATO, byť je samozřejmě slabší než třeba Spojené státy, že vlastně není podle mého názoru vůbec divu, že se Turci chovali
tak, jak se chovali a pokusili se vlastně tím svým odporem vůči přístupu Švédska a Finska svoji agendu nějakým způsobem
vylepšit.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Hostem Horizontu byl Michal Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já děkuji za pozváni a přeji hezký večer.

Vyhodnocení výsledků diagnostických průzkumů a přepočtů železničních předpjatých mostů
TISK , Datum: 19.07.2022 , Zdroj: Silnice a železnice , Strana: 71 , Autor: Ing. Tomáš Dejmek, Ing. Filip Kramoliš, prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph. D., Ing.
Petr Komanec Ing. Miroslav Teichman , Vytištěno: 4 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 02:23 , Rubrika: Mosty , AVE:
125 805,71 Kč , Země: Česko
Předmětem příspěvku je prezentovat vyhodnocení výsledků projektu „Diagnostika a statické posouzení železničních mostů s
předpjatou nosnou konstrukcí“, zpracovaného pro Správu železnic s. o. Tento projekt byl rozdělen na 2 etapy, nejprve bylo
hodnoceno 34 a následně 29 mostů. Na řešení projektu se podílely společnosti Kloknerův ústav a Fakulta stavební ČVUT v
Praze, Pontex s. r. o., Inset a. s., SHP TS s. r. o. a Mott MacDonald CZ s. r. o. Neoddělitelnou součástí komorového či
trámového mostu je nadpodporový příčník, jehož funkcí je přenášet veškeré zatížení z mostovky do spodní stavby. Příčník
komorového mostu bývá oslaben průlezným otvorem, což společně s různými způsoby uložení vytváří složitou prostorovou
napjatost, kterou je pro účely posouzení možné zjednodušit na rovinnou úlohu. 

VYHODNOCENÍ DIAGNOSTICKÝCH PRŮZKUMŮ 

Výsledky provedených diagnostických průzkumů byly po dokončení celé akce podrobně analyzovány a byly vyhodnoceny jejich
poznatky, a to jak materiálové vlastnosti, tak výsledky diagnostických sond. 
Pevnost v tlaku byla celkově poměrně dobrá a většinou převyšovala hodnotu deklarovanou v projektové dokumentaci, viz obr.
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1. Objemová hmotnost prakticky odpovídala používané normové hodnotě 2 400 kg/m3. Nasákavost betonu většinou splnila
limitní hodnotu 6,5 %, se střední hodnotou 4,8 %. Pro zjištění modulu pružnosti na základě pevnosti v tlaku se největší shody
dosáhlo při zprůměrování výsledků převodního vzorce z Eurokódu a ACI 318 (American Concrete Institute). 
Z provedených diagnostik byla též vyhodnocena přítomnost chloridových iontů v konstrukcích. Z výsledných hodnot byl
sestaven graf (viz obr. 2) popisující rozdělení průměrných obsahů chloridů v konstrukcích dle odebraných vrstev. Z grafu je
možné vyhodnotit, že k překročení limitní hodnoty dochází s velmi malou pravděpodobností. Obsah chloridů také klesá s
rostoucí hloubkou odběru. Dále byla provedena analýza míry obsahu chloridových iontů vzhledem k poloze mostní konstrukce.
Poloha byla učena vzhledem k okolnímu prostředí a vzhledem k přemosťované překážce. Mosty byly děleny do 3 kategorií: • 1.
kategorie – vesnice do 3 tisíc obyvatel, lesy, pole, přemostění 
vodní překážky / silnice III. třídy • 2. kategorie – města 3–30 tisíc obyvatel, přemostění silnice 
II. třídy/železniční dráhy • 3. kategorie – města nad 30 tisíc obyvatel, průmyslové areály, přemostění silnice I. třídy / rychlostní
komunikace / dálnice U zkoumaných předpjatých konstrukcí se nejvíce vyskytuje karbonatace pohybující se v intervalu od 0
mm do 5 mm, v intervalu 6 mm až 10 mm je četnost výskytu až 8x nižší. Pokud aplikujeme míru karbonatace dle kategorie
polohy mostu a vyneseme průměrnou a maximální hodnotu, lze pozorovat rostoucí trend mezi jednotlivými kategoriemi, viz obr.
4. Tento graf reprezentuje určité vodítko pro odhad, zda u dané konstrukce hrozí riziko karbonatace. 
Z celkového počtu mostů bylo celkem sedm předem předpjatých konstrukcí, kde je karbonatace s ohledem na charakter
uložení předpínací výztuže nejzásadnější. U těchto konstrukcí byl nalezen jen jeden případ, kdy hloubka karbonatace
odpovídala tloušťce krycí vrstvy. 
V rámci diagnostiky bylo prohlédnuto celkem 63 mostů, z toho 50 mostů obsahuje dutiny různého charakteru. Zde bylo zjištěno,
že pouze u 4,4 % kontrolovaných přístupných i nepřístupných dutin byla nalezena stojatá voda. Dále u 12,3 % kontrolovaných
dutin byla přítomna vlhkost nebo aktivní stopy po zatékání. Za velmi příznivé lze považovat, že téměř 83,3 % kontrolovaných
dutin bylo suchých. 
Stojící voda byla zjištěna zejména u atypických komorových nosníků, v této skupině byla téměř u 38,2 % kontrolovaných dutin
nalezena stojatá voda a u 11,8 % přítomnost vlhkosti. 
Nejzásadnější faktor pro únosnost předpjatých konstrukcí je hodnocení stavu předpínací výztuže. Zde bylo využito hodnocení z
článku ze sborníku 26. betonářských dnů (2019) zpracovaného pracovníky Kloknerova ústavu ČVUT v Praze. Stav předpínací
výztuže je klasifikován do 6 stupňů hodnotící škály korozního napadení. Korozní oslabení plochy průřezu již v řádu jednotek
procent původní plochy výrazně nepříznivě ovlivní mechanické chování předpínací výztuže. Výsledky mechanických zkoušek
prokázaly, že kritickou hranicí je cca 5 % ztráty plochy průřezu předpínací výztuže, což přibližně odpovídá koroznímu stupni 4 ze
škály uvedené výše, tzn. fáze, kdy se začínají odlupovat korozní zplodiny. 
U většiny typů nosných konstrukcí je stav předpínací výztuže v místě jednotlivých sond ve stupni 1 nebo 2. Výjimka je u
nosníků KDP a atypických prefabrikovaných parapetních nosníků. Z celkové počtu řešených mostů je u cca 32 % hlavní nosná
konstrukce tvořena dodatečně předpjatými nosníky typu KT. Z celkového počtu sond (122) provedených na těchto typech NK
je 99 % sond hodnoceno stupněm 1 (63,1 %), 2 (28,7 %) nebo 3 (7,4 %), tedy korozní oslabení předpínací výztuže není
měřitelné. 
Klasifikace stupněm 4 a 6 je v zásadě dána dvěma mosty, jedním z nosníků KDP a druhým tvořeným parapetním atypickým
nosníkem. 

VYHODNOCENÍ PŘEPOČTŮ ZATÍŽITELNOSTI 

Kompaktní soubor výsledků statických výpočtů různých typů konstrukcí z různých období zároveň umožnil zajímavé statistické
vyhodnocení, které poskytuje přehled o únosnostech různých typových i atypických konstrukcí prováděných v různých
uspořádáních, stavěných různými technologiemi ve vzájemně odlišných podmínkách. Výsledky výpočtů byly rovněž statisticky
vyhodnoceny dle dalších parametrů, jako např. rozpětí konstrukcí. Zajímavým parametrem pro vyhodnocení je i rovněž rok
výstavby, ze kterého lze odvodit příslušný normový předpis, podle kterého byly únosnosti konstrukcí navrhovány. 
V grafech (viz obr. 6–8) jsou prezentovány souhrnné zjištěné zatížitelnosti objektů podle typů konstrukcí, podle rozpětí a podle
roku výstavby. V uvedených hodnotách je zohledněn aktuální stav konstrukce. Relativně nízké minimální hodnoty zatížitelnosti
u prefabrikátů MT a atypických komorových prefabrikátů jsou způsobené zatížitelnostmi dvou konkrétních objektů, kde
rozhodovala kombinace smyku a kroucení. 
Výsledky výpočtů byly pro mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti analyzovány též z hlediska veličin, které byly
rozhodujícím prvkem. Výsledky jsou shrnuty v grafech uvedených na obr. 9. 

ZÁVĚR 

Jak ukazuje předložené vyhodnocení, je stav železničních mostů s předpjatou nosnou konstrukcí díky vyšší kvalitě výroby i
kontroly, ale i absenci chemických rozmrazovacích látek významně lepší než u obdobných konstrukcí v silniční síti. Tyto
skutečnosti se odrážejí i na příznivých hodnotách zatížitelnosti. 
Podrobněji jsou poznatky shrnuty v publikaci „Železniční mosty s předpjatou nosnou konstrukcí v síti Správy železnic“, která
vyšla na jaře roku 2022 a je ke stažení na webových stránkách Správy železnic. 

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu „Diagnostika a statické posouzení železničních mostů s nosnou konstrukcí“,
řešeného pro Správu železnic, s. o. 

Evaluation of the results of diagnostic surveys and assesment of prestressed railway bridges The subject of the paper is to
present the evaluation of the results of the project “Diagnostics and structural assessment of railway bridges with prestressed
superstructure”, prepared for the Railway Administration. This project was divided into 2 stages, first 34 and then 29 bridges
were evaluated. The companies involved in the project were Klokner Institute and Faculty of Civil Engineering of the Czech
Technical University in Prague, Pontex ltd., Inset a. s., SHP TS ltd. and Mott MacDonald CZ ltd. 

O autorovi: Ing. Tomáš Dejmek, Ing. Filip Kramoliš, prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph. D., Ing. Petr Komanec Ing. Miroslav Teichman,
pavel.ryjacek@fsv.cvut.cz Fakulta stavební ČVUT v Praze Pontex s. r. o. Správa železnic s. o.
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Foto popis:   Obr. 1 – Normální rozdělení zjištěné charakteristické válcové pevnosti betonu.
Foto popis:   Obr. 2 – Statistické vyhodnocení chloridů.
Foto popis:   Obr. 3 – Obsah chloridů v závislosti na umístění mostu.
Foto popis:   Obr. 4 – Hloubka karbonatace v závislosti na umístění mostu.
Foto popis:   Obr. 5 – Graf stavu všech sond k předpínací výztuži.
Foto popis:   Obr. 6 – Přehled zatížitelností podle typu konstrukcí.
Foto popis:   Obr. 7 – Přehled zatížitelností mostních konstrukcí podle rozpětí.
Foto popis:   Obr. 8 – Přehled zatížitelností konstrukcí dle roku výstavby.
Foto popis:   Obr. 9 – Podíl konstrukcí podle veličin rozhodujících ve výpočtech zatížitelnosti dle mezního stavu únosnosti
(vlevo) a dle mezního stavu použitelnosti (vpravo).

Kdo se dívá na jih od Haliče?
TISK , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: A2 , Strana: 20 , Autor: olga pavlova , Vytištěno: 8 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 02:23 ,
Čtenost: 23 641 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 50 723,67 Kč , Země: Česko , GRP: 0,26
Stereotypy, a především ty negativní, fungují jako zjednodušení něčeho, čemu se nesnažíme porozumět. O zplošťování bohaté
kultury, záměrně přestřelených klišé či o tom, jak Češi vnímají balkánské země a Balkánci Čechy, jsme hovořili s historikem a
balkanistou Františkem Šístkem. Čechy na Balkáně přitahuje to, co většinu místních odpuzuje

* Zabýváte se obrazem Balkánu a především Černé Hory v českém prostředí. S jakými klišé o Češích se můžeme setkat na
Balkáně?

Je jich hned několik. Na jednu stranu mají o nás velmi pozitivní představu, často si představují Českou republiku jako nejlepší
zemi bývalého východního bloku. Objevují se spojení jako „zlatá Praha“, kultivovaná země, která si uchovala památky, stát, kde
vládne pořádek či kde je Karlova univerzita. Pojí se s tím i „sametové“ rozdělení Československa a zdůrazňuje se, že na
Balkáně to nešlo bez krve. Potom jsou při styku s realitou často v šoku, zvlášť když zjistí, že tu ani neproběhlo referendum o
rozdělení. To značně nabourává jejich představu o pohádkové české demokracii. Nejvíce negativních stereotypů však pochází
z období socialismu, protože bývalá Jugoslávie měla specifi cké postavení: lidé běžně jezdili na Západ, měli lepší kvalitu zboží a
větší svobodu. Tehdejší Čechoslováky považovali za chudáky. Dodnes se vyprávějí příběhy o tom, jak prodávali ručníky nebo
jiné vybavení na konci dovolené. Samozřejmě, že sem patří i nálepka „paštikáři“.

* Jak se změnil pohled na současnou generaci Čechů?

Češi v balkánských zemích nepředstavují dominantní skupinu turistů. A už to nejsou pouze paštikáři a baťůžkáři. Ten, kdo
pracuje v turistickém ruchu, ví, že Češi si v Chorvatsku najímají vily a jachty. Existují však partikulární stereotypy. Třeba někteří
Srbové vám budou tvrdit, že Češi mají holubičí povahu. Jindy je spíš vyzdvihována údajná česká disciplína a smysl pro
praktičnost, což je v jádru variace pozitivního stereotypu Němců: Češi jsou vnímáni jako „slovanští Germáni“. Dnes z těchto
předsudků a zkazek každý vytrhne to, co se mu hodí. Někdo oceňuje roli prezidenta Zemana, který vyznamenal srbského
prezidenta Aleksandara Vučiče, navíc místní nacionalisté Zemana vnímají velmi kladně jako proputinovského, potažmo
prosrbského státníka.

* Panuje stále mýtus, že balkánské národy mají více etnických konfl iktů, nebo už je i díky knize Marie Todorovy Imagining the
Balkans (Vymýšlení Balkánu) tato pověra vyvrácena?

Musíme vždy rozlišovat akademické prostředí a populární diskurs. Ve 21. století není korektní mluvit o Balkánu negativním
způsobem, tedy jako o místě, kde se neustále vraždí, o vrozeném sklonu Balkánců k násilí a podobně. Tyto stereotypy se
rozšířily v devadesátých letech s mediální pozorností zaměřenou na válku v bývalé Jugoslávii. Kniha Krvavé země Timothyho
Snydera však tenhle obraz posunula do oblasti tvořené dnešním Polskem, Ukrajinou a Běloruskem. Na těchto územích došlo k
mnohem většímu krveprolití a masakrům, proto je podobný diskurs o Balkánu v útlumu. I když někteří Balkánci sdílejí o sobě i
tyto negativní představy.

* A jak se k nim stavějí? Stydí se za ně, nebo je vnímají jako jistý důvod k hrdosti?

Záleží na tom, z jakého prostředí dotyčný pochází. Někdo sdílí představu, že se narodil v prokletém regionu, kde během každé
generace vypukne nějaká válka. Patří sem i autobalkanizace. Například ve filmech Emira Kusturici nebo i v jistém druhu hudby
se tato klišé záměrně přestřelí. Když už se jich nedokážou zbavit, tak z nich udělají sílu. V kulturní poloze to mívá satirickou
funkci, avšak v politické rovině se tento diskurs posouvá k představě, že je celá Evropa zkažená a my jsme ti původní - sice
brutální, ale nezkažený národ.

* Slovinský antropolog Božidar Jezernik odmítá vnímat násilí na Balkáně jako specifi cký regionální jev, považuje ho za
evolucionistický úkaz. Souhlasíte s ním?

Samozřejmě, že na něm není nic specifi ckého. Mnohé představy o společných charakteristických rysech Balkánu odrážejí
realitu 19. a začátku 20. století, jde tedy spíš o zděděné stereotypy, které nemají se současností co do činění. Náboženské,
sociální a jinak motivované násilí najdete i ve střední Evropě. Myslím, že tu Božidar Jezernik naráží na negativní stereotyp z
období úpadku Osmanské říše, kdy se na Balkáně formovaly nové národní státy a zrodily se specifi cké podmínky pro použití
násilí. Stejně legitimně se ale násilí používalo v podobných situacích v jiných částech světa té doby. A právě v posledních
dekádách 19. století se zformulovaly a zafixovaly negativní předsudky o Balkánu. V případě rozpadu Jugoslávie se jednalo o
specifi cký rozpad jednoho státu, ale ostatní balkánské země se toho konfl iktu vůbec neúčastnily.

* Na přelomu 19. a 20. století vytvářel obraz Černé Hory v českých zemích spisovatel Josef Holeček. Je mimo jiné autorem
pozitivního literárního stereotypu o Černohorcích jako o urostlých, nebojácných horalech a bojovnících. Máte pocit, že
podobná představa národa je v české kultuře současně aspoň částečně živá, nebo skončila s první světovou válkou?

Vždycky záleží na recepci. I dnes existují lidé, kteří Holečkovy knihy objeví v rodinných knihovnách, a tím se vytváří zdánlivý
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pocit kontinuity. Jinak si myslím, že se tento obraz rozplynul nejen v čase, ale i v kontextu doby. Tehdy bylo ještě na vzestupu
slovanofi lství, Československo jako stát neexistovalo, proto byli urostlí Černohorci jako hrdinové doby potřební. Jistý zlom
nastává po vzniku samostatného Československa, kdy se hlavní státní mytologií stává legionářský příběh. Objevují se domácí
hrdinové, které bylo záhodno oslavovat. Avšak i dnes se částečně uchovává obraz Balkánce jako bojovníka. Další živý
stereotyp, který se pojí s představou typických jižanů, je názor, že jsou sice jednodušší, ale upřímnější. Holečkův obraz dnes
funguje jako repatriace kulturního transferu. Jeho knihy a také obrazy malíře Jaroslava Čermáka jsou známé po celé Černé
Hoře. Podobně se součástí černohorské kultury staly malby a texty Ludvíka Kuby. V Bulharsku zase každý zná bratry Jiřího a
Bohdana Proškovy nebo Konstantina Jirečka, který pro Bulhary někdy vystupuje jako jedna ze zakladatelských figur jejich
kultury a vědy. V Bosně a Hercegovině takovou roli hraje architekt Karel Pařík, který stavěl Sarajevo.

* Takže Češi naučili Bulhary vařit pivo?

Nejen v Bulharsku, ale i v dalších balkánských zemích Češi samozřejmě stáli u zrodu moderního pivovarnictví a mnoha dalších
oborů. Opravdu neuvěřitelný je dlouhodobý podíl českých hudebníků, hudebních pedagogů a skladatelů na konstituování a
rozvoji moderního hudebního života v celém prostoru jihovýchodní Evropy, v oblastech pod habsburskou vládou i v nově
vzniklých balkánských národních státech. Všem zájemcům o politické a kulturní vztahy českých zemí s Balkánem doporučuji
začít knihou historika a balkanisty Ladislava Hladkého Vztahy českých zemí s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, která
poskytuje ucelený přehled až po současnost. Nedávno vyšla v Chorvatsku také v anglickém překladu.

* Zpátky k Holečkovi: chcete říct, že o jeho knihy v Černé Hoře dodnes existuje upřímný zájem?

Ano, hodně jeho překladů vyšlo až v posledních třiceti letech. Nejen v Černé Hoře, ale i v jiných balkánských státech došlo k
nárůstu zájmu o vlastní minulost, proto se začaly masivně překládat cestopisy o jednotlivých státech a národech.

* Touží po takových dílech někdo jiný než odborná veřejnost?

Běžný čtenář v jeho textech nejspíš hledá obrazy z oblasti, odkud pochází. Další skupina v jeho tvorbě může nacházet podporu
svých nacionalistických argumentů, protože Holeček někde jen tak mimochodem občas zmíní, že Černohorci jsou v podstatě
Srbové. Překládají se také texty Ludvíka Kuby nebo Jana Josefa Svátka, kteří jsou možná z našeho pohledu minoritními autory,
ale Balkánci je rádi čtou, protože čeští spisovatelé nabízejí idylické obrazy jejich zemí z doby před druhou světovou válkou. Pro
mnohé je ale také zajímavé seznámit se s tím, jak jejich zemi vnímali a vnímají cizinci, často v naději, že jejich obraz bude
kritičtější a objektivnější, než je tomu u domácích autorů.

* Pohádka Jana Wericha Tři veteráni také pracuje se stereotypním zobrazením Černé Hory. O jaké historické období se v tomto
případě jedná?

Pohádka Jana Wericha je založena na reáliích černohorského království krále Nikoly I. Petrovie Njegoše, který vládl v letech
1860 až 1918. Časově se kryla s pozdním obdobím habsburské monarchie v českých zemích, tedy se „starými zlatými časy“ za
císaře Františka Josefa. Werich mohl být obeznámen s černohorskými reáliemi té doby z řady cestopisů a časopisů, které v
době jeho dětství věnovaly dění v zemi „slovanských junáků“ značný prostor. Ve Werichově verzi vládne král Pikola království
Monte Albo, což je samozřejmě průhledná obměna jména Montenegro. Do děje známé pohádky se promítá úspěšná sňatková
politika krále Nikoly a odpovídají mu i další zeměpisné a historické skutečnosti. Ve filmové verzi pohádky ze začátku
osmdesátých let najdeme oproti Werichově předloze dodatečné motivy, převzaté z černohorského prostředí. Připomněl bych
scénu, kdy třem veteránům při exkurzi do tiskárny ministr informací (Zdeněk Svěrák) vysvětluje: „Já prosím sleduji mezinárodní
situaci a podle toho tady buď lijeme z písmenek kule anebo z kulí písmenka.“ Zdánlivě komická nadsázka je ve skutečnosti
známou epizodou z válkami naplněných černohorských dějin. Stejný osud postihl v polovině 19. století během jedné z
protiosmanských válek první novodobou černohorskou tiskárnu, založenou posledním teokratickým vladařem a největším
národním básníkem Petrem II. Petrovičem Njegošem.

* Současně se nejvíce zobrazení Černé Hory a jiných balkánských zemí objevuje v turistických průvodcích a reklamních
textech. Co způsobilo zploštění reprezentace bohaté kultury několika národů na konzumní artikl?

Tuhle otázku si také často pokládám. I když těžko můžeme očekávat větší literární recepci v době, kdy za překlady dostanete
málo peněz. Balkánské a postjugoslávské státy až na výjimky, jakou je Slovinsko, nepodporují šíření své literární tvorby do
zahraničí. Potom je chyba u interpretů - část Čechů ani nechce vnímat Balkán jako oblast, která má svou vyšší až univerzální
kulturu. Hledají si Balkán z Kusturicových filmů. I někteří Balkánci si mi stěžovali, že Češi obdivují to nejhorší z jejich kultury,
například turbofolk, nebo nedokážou pochopit, proč si v obchodech se suvenýry pořizují nacionalistickou symboliku, jako je
tričko s Karadžiem, nebo vlajku četnického hnutí s lebkou a zkříženými hnáty. Potom to vypadá, že Čechy na Balkáně přitahuje
to, co většinu místních odpuzuje. Celé to sahá ještě do meziválečného období. Například literární kritik Julius Heidenreich, který
si mimochodem vzal Holečkovu dceru, tehdy kritizoval český umělecký obraz Balkánu kvůli tomu, že si autoři vybírali samé
horaly a ignorovali nová kulturní střediska a současnou městskou kulturu. Dnes se taková zploštěná recepce v něčem opakuje:
neutuchá zájem o místní nacionalismus, ale na vyšší kulturu se neslyší. V devadesátých letech tu sice vyšly třeba knihy
jugoslávského spisovatele Danila Kiše, ale zároveň se tehdy česká literární produkce utápěla v zakázané české literatuře a
beatnicích, takže prostě zapadly. Stále platí, že se málokdo pořádně dívá na jih od Haliče.

* Z jakých skutečností tento závěr vyvozujete?

V posledních desetiletích se v českém prostředí hodně debatovalo o středoevropské identitě, na toto téma se konala řada
konferencí a vyšly spousty knih. Skutečnost, že velká část jihoslovanských zemí patřila před rokem 1918 k habsburské
monarchii a středoevropské dědictví mělo pro intelektuály, spisovatele a umělce z Vojvodiny, Chorvatska, ale i Bosny velký
význam a nadále jej mnoha způsoby rozvíjeli, je u nás spíše přehlížena. Na české mentální mapě nepatří jihoslovanské země k
té „naší“ střední Evropě a jsou přiřazovány k exotickému a poloorientálnímu Balkánu. Význam jiných okrajových oblastí
habsburské monarchie, jako je Halič a Bukovina, pro celkový příběh střední Evropy je dnes celkem automaticky přijímán, o
jihoslovanských zemích to zatím rozhodně neplatí.
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* Věnujete se také historii Židů na Balkáně. Jaké bylo jejich postavení v regionu před druhou světovou válkou a v čem se lišilo
od střední Evropy?

Lišilo se vždy v závislosti na zemi. Největší židovská centra se nacházela v Bělehradu, Záhřebu a Sarajevu, oproti Polsku nebo
Maďarsku nebylo Židů takové množství, ale ve společnosti hráli důležitou úlohu. Velmi specifi ckým příkladem bylo Rumunsko,
kam před pogromy utíkali lidé z carského Ruska, zároveň se tam ale setkávali s mnohem silnějším antisemitismem. V Bulharsku
a bývalé Jugoslávii bylo Židů oproti Rumunsku méně, v Albánii pak jen pár desítek. Napříč touto oblastí procházela hranice
mezi Aškenázy a Sefardy. Sefardští Židé z Osmanské říše nezažili evropský antisemitismus a představovali si Evropu jako
příšerný násilný kontinent. V meziválečné Jugoslávii měli Židé docela solidní postavení, například i v armádě se dbalo na to,
aby dostávali svou stravu nebo se v případě úmrtí pohřbívalo dle židovských tradic, ale i tady se, jak se blížila válka, postupně
zvyšoval antisemitismus. Zároveň se na území Bulharska Židé mohli během holocaustu zachránit, ale v bulharskou armádou
okupovaných oblastech severního Řecka a jugoslávské Makedonie se vojáci podíleli na jejich vyvražďování. Celkově bylo na
územích okupovaných Italy postavení Židů lepší než tam, kde vládli nacisté.

* A pojili se k Židům podobně jako ve střední Evropě nějaké stereotypy?

Do severozápadních oblastí zasahovaly mýty katolického antisemitismu v podobě, jak je známe ze středoevropského prostředí.
V bývalé Jugoslávii také prostřednictvím Srbska působil vliv ruského pravoslavného antisemitismu. Zároveň své posluchače
našel i diskurs o Židech jako o židobolševicích a komunistech, další část společnosti je považovala za ztělesnění kapitalismu,
plutokracie a rothschildovství. Ve válečné době v antisemitské literatuře Židé stojí také za partyzánskými boji a za
bombardováním měst.

* Změnilo se nějak jejich postavení v socialistické Jugoslávii?

Část lidí se stala obětí holocaustu, část se zachránila na územích okupovaných Italy, v řadách partyzánů nebo pod jejich
ochranou, nicméně Jugoslávie podobně jako jiné státy umožnila odchod do Izraele. Zároveň se v padesátých letech na Balkáně
znovu konstituuje židovská kulturní a náboženská obec. Židé byli socialistickou Jugoslávií považováni primárně za jednu z
národnostních menšin, která má právo rozvíjet své kulturní i náboženské potřeby. Avšak i samotní Židé sympatizovali s novým
jugoslávským státem, probíhala jejich masivní sekularizace.

* Zmínil jste jugoslávský stát. Znamená toto spojení třicet let po rozpadu země něco specifi ckého pro současnou generaci?

Každý k němu přistupuje individuálně. Existovala i jugoslávská národnost, kterou si volili lidé ze smíšených manželství nebo z
oblastí, kde nešlo vysledovat jednoznačný původ. Po válce se jugoslávství nikomu nenutilo, dnes funguje jako nadetnická
kategorie, ke které se stále hlásí lidé smíšeného původu, také funguje jako symbol sdíleného kulturního prostoru. Dnes se
jugoslávská identita proměnila v multikulturní myšlenku soužití a překonávání nacionalismu.

* Takže pokud nechceme o Balkánu mluvit pouze v rámcích existujících stereotypů, jakým směrem bychom měli tento diskurs
posunout?

Nálepka „Balkán“ sama je velmi matoucí a často nic neznamená. Měli bychom si všímat provázanosti tohoto prostředí se
světem, a ne jeho izolovanosti, potom mu začneme lépe rozumět a přestaneme hledat partikularismy. Je potřeba se zaměřit i na
jiné než pokleslé, „exotické“ formy kultury. Žádný recept nemám, ale určitě se Balkán vyplatí sledovat. Je to prostor, který je
nám velmi blízký, a měli bychom se ho pokusit poznat.

O autorovi: olga pavlova, František Šístek (nar. 1977) vystudoval historii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, doktorát v
oboru sociální a kulturní antropologie získal na FSV UK v Praze. Působí jako výzkumný pracovník v Historickém ústavu AV ČR,
vyučuje balkanistiku na IMS FSV UK. Zabývá se moderními dějinami a antropologií Balkánu, zejména zemí bývalé Jugoslávie,
obrazy a stereotypy Druhého, nacionálními identitami, tradiční společností a modernizací. Je vedoucím redaktorem časopisu
Slovanský přehled / Slavonic Review. Vydal několik monografií, mj. Junáci, horalé a lenoši. Obraz Černé Hory a Černohorců v
české společnosti 1830-2006 (2011), Narativi o identitetu (Narativy identity, 2015), Dějiny Černé Hory (2017) a Imagining
Bosnian Muslims in Central Europe (Jak si ve střední Evropě představujeme bosenské muslimy, 2021).
Foto autor:   Foto z osobního archivu
Foto popis:   František Šístek.
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Praha sobě nesehnala dostatek podpisů. Do voleb tak musí jako politická strana

PRAHA Celkem více než sto padesát tisíc podpisů sehnalo do komunálních voleb uskupení Praha sobě. Ani to však nestačilo.
Pro volby na magistrát získali přes 92 tisíc petentů, ve čtrnácti městských částech pak nasbírala dalších asi 62 tisíc podpisů k
volbám do tamních zastupitelstev. K úspěchu nezávislých hnutí na magistrát je ale letos potřeba přes 96 tisíc podporovatelů na
podpisových arších.
Pro porovnání – občanský kandidát na prezidenta potřebuje 50 tisíc podpisů, a když zakládáte politickou stranu, stačí tisíc. I
tak ale do voleb na radnici půjdou. Ne však jako nezávislí kandidáti, ale jako politická strana.
„V roce 2018 nám těsně před volbami průzkumy předpovídaly maximální volební potenciál patnáct procent. Překročili jsme ho a
nakonec nám dalo hlas 16,5 procenta Pražanů. Nyní máme volební potenciál mezi 21 a 51 procenty a věříme, že znovu
překvapíme,“ říká kandidát na primátora a lídr týmu Praha sobě Jan Čižinský. Odkazuje se na čerstvý průzkum agentury
IPSOS, který si uskupení nechalo vypracovat. Hlavním cílem kdysi jen lokálního uskupení je podle slov Čižinského zabránit
povolební spolupráci ODS s hnutím ANO. „Gangu kolem Petra Hlubučka jsme se zbavili, teď ale nesmíme dopustit, aby si
vytvořili opoziční smlouvu ti z minulosti,“ dodává.

Jaderný inženýr i producentka

Kandidátku tedy Praha sobě včera poprvé podala jako politická strana. Znamená to mimo jiné to, že může v případě zvolení
čerpat na své aktivity z městského rozpočtu.
Na kandidátce nechybí známé tváře ze současného volebního období. Dvojkou za starostou Prahy 7 Čižinským je filmová
producentka a radní pro kulturu Hana Třeštíková. Jako číslo tři kandiduje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
Další místa kandidátky obsazují méně známé tváře. Desítkou je specialistka na vizuální smog Kristýna Drápalová, patnáctkou
jaderný inženýr Ondřej Bursík, devětadvacítkou student práv Jonáš Felkel a na 55. místě kandiduje vědecký pracovník v
oblasti dozimetrie Jakub Šlegl.
Touha po podpisech však vedla sběrače Prahy sobě i ke kontroverzním krokům. Během parlamentních voleb odchytávali voliče
u volebních místností nebo na Dušičky postavili stánek u vstupu na hřbitov. Čižinský a jeho tým byl za tyto kroky kritizován
nejen od politické konkurence, ale i od Pražanů. „Nemáme tolik peněz jako jiné politické subjekty, práce v terénu je tak pro nás
zásadní. Kontroverzní mi to nepřijde,“ uvádí radní pro dopravu Scheinherr.

Stánky byly spíše kampaní

Bez ohledu na finiš a počet podpisů, petiční podporu Praha sobě ve skutečnosti nepotřebovala. V rejstříku politických stran a
hnutí, která podpisy shánět nemusí, má už od července 2018 registrovanou stranu s názvem Podporujeme občanskou
kandidátku Praha sobě. Vystupovat ale i nadále budou pod zkratkou Praha sobě.
Podle politologa Petra Jüptnera, ředitele Institutu politologických studií FSV  UK , je tato transformace strany neobvyklým
krokem. „Petiční stánky měli zřejmě i proto, aby se zviditelnili,“ myslí si Jüptner a dodává, že podpisy byly součástí předvolební
kampaně.
Podle slov lídra Prahy sobě je jejich postup právně ošetřen. Chtěli tak předejít situaci z minulých voleb, kdy na ně byly pro
nesprávný postup podány dvě žaloby. Ty však soudy zamítly. Úspěšným sběrem podpisů na stáncích se uskupení Jana
Čižinského dle politologa proslavilo právě ve volebním roce 2018. Tehdy jich na magistrát nasbírali takřka sto tisíc, po volbách
pak Čižinský sestavil magistrátní koalici s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (STAN a Top 09).
Před letošními volbami se mezi vedením magistrátu řeší především kauza Dozimetr. „Praha sobě se v této kauze chová
pragmaticky, chce si připsat zásluhy za odhalení nekalostí v dopravním podniku, což je logické,“ míní politolog.
Nyní je ale Praha sobě ve své rétorice spíše opatrná. „Nebudou si chtít zavřít dveře u potenciálních koaličních partnerů, a tak
si dají pozor na jazyk,“ doplňuje politolog. Praha sobě má podle něj šanci uspět, ne všichni voliči budou chtít podpořit jednu z
tradičních stran. „Neochotu volit etablované strany a hnutí prohlubuje především Andrej Babiš svou rétorikou,“ uzavírá
politolog.

Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
O autorovi: Matěj Nejedlý, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: Ondřej Cihla, MAFRA
Foto popis:   Sběr ukončen Uskupení Praha sobě získalo přes 92 tisíc podpisů, potřeba však bylo 96. Do komunálních voleb
tak nevstupují jako nezávislé hnutí, přihlášku podali jako standardní politická strana.

Národní muzeum není jen kulisou dějinných zvratů, jeho proměny nabízejí i vlastní výklad české historie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 06:56 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Seriál Přepište dějiny: V červenci se autoři podcastu třikrát vypravili do expozic Národního muzea a Národního památníku na
Vítkově. Proto budou tento a příští díl trochu netradičně patřit nikoli přepisování dějin ve veřejném prostoru, ale právě tomu,
jak si převážně moderní dějiny ve svém prostoru dnes také zpřítomňujeme skrze muzejní expozice.

Když před více než dvaceti lety vydal historik Karel Sklenář knihu Obraz vlasti, jednalo se o první ucelenější zpracování dějin
Národního muzea. Do centra názvu postavil pojem „vlast“, čímž mimo jiné odkazoval na první oficiální název instituce a stejně
tak na logiku pocitů „otců zakladatelů“. Představil tím dějiny respektované státní instituce, která během nyní již více než dvou
staletí měnila nejen jména, ale i vlastníky, stejně jako obsah a vyznění prezentace svých sbírek.

Monumentální budova na vrcholu Václavského náměstí je symbolem – a sbírkovým předmětem tak trochu sama o sobě. Pod ní
se ostatně odehrávalo mnoho z našich moderních dějin. Zde se pod svatým Václavem vyhlašuje Československo, zde se

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 252 / 349

https://denikn.cz/923157/narodni-muzeum-neni-jen-kulisou-dejinnych-zvratu-jeho-promeny-nabizeji-i-vlastni-vyklad-ceske-historie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F923157%2Fnarodni-muzeum-neni-jen-kulisou-dejinnych-zvratu-jeho-promeny-nabizeji-i-vlastni-vyklad-ceske-historie%2F
http://www.newtonmedia.eu/


manifestuje po konci stanného práva v roce 1942, na muzeum se střílí v srpnu 1968 a sem přichází student Jan Palach se
dvěma kbelíky benzinu v lednu 1969 a také zde na balkonu Melantrichu vystupuje během revoluce 1989 Václav Havel.

Muzeum je kulisou zlomů, které považujeme za klíčové pro naše dějiny (nejméně posledního) století. Jaké jsou však dějiny a
jejich obraz v jeho aktuálním podání?

Mezi léty [lock]2015 a 2018 prošlo muzeum náročnou generální rekonstrukcí, na kterou navázala příprava obsahů nových
expozic – a tedy i obrazů dějin. Stranou ponechejme druhou silnou stránku muzea – tou jsou přírodovědecké sbírky a jejich
prezentace ve dvou nových expozicích Zázraky evoluce a Okna do pravěku. Zaměřme se na obrazy dějin v nových expozicích.

Ty dostaly letošním rokem a otevřením části s prostým názvem Dějiny svou ucelenější podobu, když navázaly na předchozí
projekty. Kdybychom chtěli představit obraz dějin v muzeu skutečně nějakým souhrnným výčtem, museli bychom hovořit
nejméně o čtyřech tvářích dějin.

První z nich by byla samotná budova, jejíž současná prezentace především respektuje památkovou podstatu a její zachování.
Návštěvník je tak konfrontován s podobou vnímání dějin konce 19. století, jsou mu předkládány „obrazy“ významných míst v
nástěnných malbách a lunety Pantheonu vyprávějí příběh mezi Přemyslem Oráčem, Cyrilem a Metodějem, Karlem IV. a Janem
Amosem Komenským.

Historické zlomy a osobnosti jsou tak ještě navíc kombinovány s náboženským vývojem – mezi pohanstvím, východním
křesťanstvím, katolickým Římem a reformou Jednoty bratrské. Samotný Pantheon se pak ale vymkl čistě památkové obnově,
protože vyvstala otázka jeho podoby a konceptu. Ale o tom ještě více později.

Expozice dějin od 8. do 19. století v historické budově Národního muzea v Praze. Foto: archiv Michala Stehlíka
Druhou tváří dějin je obsah spojovací chodby s expozicí Momenty dějin, kde se do centra pozornosti staví právě prostor
Václavského náměstí a jeho architektonické a dějinné proměny. Exponátem je samotná multimediální projekce, pohledy na
velké dějiny, stejně jako tváře bezejmenných aktérů. Velkou roli zde hrají emoce a pocit „vtažení“ návštěvníka. Akcentuje se tak
stále častěji uplatňovaný moment, že historická informace se musí propojovat s emocí.

Další dvě tváře dějin jsou již ony očekávané „klasické“ expozice, jež jsou rozděleny na 20. století v Nové budově Národního
muzea a „dějiny“ mezi 8. a 19. stoletím v budově historické. Koncept tak pracuje i se samotnými budovami, kdy dějiny 19. století
symbolicky končí rokem 1914 a pro pokračování je nutné přejít do vedlejší budovy – někdejšího sídla burzy, parlamentu i
Svobodné Evropy –, aby zde člověk naopak začal s historií v klíčovém roce 1914.

Expozice dějin století 20. v budově bývalého federálního parlamentu (posmrtná maska Jana Palacha od Olbrama Zoubka).
Foto: archiv Michala Stehlíka
Tyto čtyři tváře v sobě skrývají mnoho nového, ať již jde o koncepty, přístup k instalaci, či prostorové řešení. Mají přitom ale
jeden další historický prim. Prakticky poprvé je uceleněji v centrální muzejní budově prezentován pohled na dějiny od
středověku až téměř po dnešek. V minulosti byla před rokem 1989 a chvíli po něm expozice dějin v Lobkovickém paláci na
Pražském hradě a jen na konci osmdesátých let měl režim potřebu otevřít také v centrální budově stálou výstavu na dané
téma.

Tu však zrušila společenská změna a prakticky více než jednu generaci se čekalo na to, až se v muzeu opět historie objeví. Do
té doby byl návštěvník konfrontován především s archeologickými sbírkami, a to ještě v letité instalaci. V případě nových
expozic se tedy dějiny ani tak nepřepisovaly, jako spíše psaly svým způsobem vzhledem ke specifické formě poprvé.

Prokletí Pantheonu

Pokud se někde v budově muzea vskutku nejen psaly, ale také masivně přepisovaly dějiny, bylo by to v Pantheonu. Ten měl od
počátku sloužit jako centrální prostor s výše uvedenými lunetami, a navíc s desítkami soch a bust „národních velikánů“. Ti byli
postupně schvalováni a instalováni před rokem 1914, aniž to budilo významnější kontroverze.

Měly to být osobnosti vědy, kultury a umění, stejně jako významní činovníci spojení s muzeem. Zde tak vedle sebe stály sochy
šlechticů, jako byl Clam-Martinic, politiků, jako byl F. L. Rieger, se sochami emblematických osobností, jako je Jan Amos
Komenský. Do doby první republiky se do Pantheonu nedostala jediná žena, ale nebyla na druhou stranu nouze i o německy
hovořící osobnosti. Klíčem bylo nejen muzeum, ale především ona „vlast“ – místo pobytu, života a vztah k němu.

První republika posunula dějiny Pantheonu jen mírně. Jednak se sem dostává první žena – Božena Němcová, jednak se
„hledal Slovák“, aby i vyznění tohoto místa napomohlo československé myšlence. A tak máme v Pantheonu básníka Pavla
Országha Hviezdoslava. Kult prvního prezidenta Masaryka se pak projevil tím, že jeho socha sem byla (jako jedna ze dvou za
celé dějiny) instalována ještě za života dotyčného.

Pak ale přichází komunistický režim a pohled Zdeňka Nejedlého. Na přelomu let 1950 a 1951 dochází k rozhodnutí, že někteří
„výtečníci“ jsou příliš šlechtičtí, buržoazní, němečtí, konzervativní či spjatí s první republikou – a tak budou vystěhováni. Mizí tak
Masaryk s Benešem, všichni šlechtici, ale třeba i středověký malíř Theodorik, stavitelé Parléř a Dientzenhofer či historik Josef
Pekař.

Naopak se zde objevují osobnosti jako Julius Fučík nebo poté sám Nejedlý. Jsou přidány i další kulturní či vědecké osobnosti
jako Eliška Krásnohorská nebo Jaroslav Heyrovský.

Společenská změna roku 1989 opět trhla oponou a „přepsala dějiny“, a tak se z Pantheonu poroučeli do depozitáře právě
Fučík s Nejedlým, ale většina kdysi odstraněných se nevrátila. Teprve rekonstrukce a otevření budovy navrátilo oněch 14
„vysídlených“ zpět, přičemž „nová“ podoba a koncepce Pantheonu respektuje jednoduchou logiku – jde o stav místa k roku
1948, ještě předtím, než začaly ideologické změny. I tak se staronové řešení Pantheonu stalo na chvíli společenským
diskusním tématem.
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Mezi identitou, privátním prostorem a politikou

Národní muzeum otevřelo následně jako první expozici 20. století v Nové budově, a to v roce 2021. Koncept této prezentace
dějin poněkud poodstoupil od klasického přístupu – a politický vývoj (jakož i jeho aktéři) nejsou středem pozornosti. Expozice
pracuje s pojmy jako privátní a veřejný prostor a snaží se ilustrovat vývoj také tím, co nás během života posledního století
obklopovalo v nejintimnějším prostředí, stejně jako po opuštění privátního světa ve veřejném prostoru. Co vstupovalo dovnitř,
co naopak ovlivňovalo naše role ve společnosti.

Expozice na někoho působí možná dojmem zneklidňujícího labyrintu, ve kterém chybí jednoduché a jasné záchytné body – ale i
to je jistým způsobem pointa pro 20. století. Zdánlivé jistoty mizely občas téměř ze dne na den a velké dějiny vpadly často do
osobních životů kvalitativně drsněji než v předchozích staletích. Především však téměř každodenně.

Politika nakonec přece jen nechybí, ale i prostorově nahlíží na privátní sféru jaksi seshora. A logicky nemůže chybět ani pohled
na to, že se náš prostor – ona vlast – proměnil v souvislosti s událostmi 20. století – radikálně také v nacionálním ohledu.
Během druhé světové války mizí výrazná část židovských spoluobčanů a po vysídlení německého obyvatelstva načínáme
„homogenní dějiny“ českého národa v prostoru někdejší společné vlasti.

Expozice dějin století 20. v budově bývalého federálního parlamentu. Foto: archiv Michala Stehlíka
Právě vztah k místu a otázka identity, stejně jako klíč k proměnám, je tématem další tváře dějin v Národním muzeu. Expozice
Dějiny otevřená na počátku roku 2022 postupuje od hlubokého středověku až k atentátu na následníka rakousko-uherského
trůnu Františka Ferdinanda d’Este v roce 1914.

Je zřejmé, že v sedmi sálech nelze vyprávět komplexní dějiny se vším všudy, a každá část tak musí pracovat s jistým akcentem.
To je další vlastnost muzejních expozic, které představují obrazy dějin – jde o nutnou selekci, navíc s vědomím, že v centru
pozornosti by měl stát hmotný doklad dějin. Takto nejednoduchá rovnice ale musí mít na konci pochopitelný výsledek – ať již
jde o ilustraci stavu země, nebo života jejích obyvatel, proměn a životních postojů, včetně identit.

Právě ony identity v nové expozici opět více pracují s prostorem a vztahem k němu, navíc se snaží upozornit na rozdílnost
vnímání světa v jednotlivých staletích. I proto má své nezastupitelné místo mezi středověkem a novověkem logicky otázka víry,
církevní afiliace, reforem a života spjatého právě s náboženstvím. Do toho vstupují jak mocenské, tak sociální aspekty.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, který navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl byl věnován Janu Husovi, jehož dnešní
vnímání je víc národní pohádkou o dobru a zlu než příběhem kněze hledajícího pravdu

Důležité je pochopení struktury a podstaty fungování společnosti, které se láme mezi 18. a 20. stoletím. Někdejší feudální
strukturu nahrazuje stát a vzhledem k nacionalizaci politiky a společnosti se identita zemská mění v identitu jazykovou –
národní. Tomu se věnuje závěrečná pasáž 19. století, kde můžeme stopovat přesahy a důsledky až do našich dnů. Ať již jde o
příběh lebky Karla Hynka Máchy a symbolickou roli převezení jeho ostatků mezi léty 1938 a 1939, či obrazy Jana Žižky v
národní romantice 19. století – které v nás zůstávají prakticky dodnes.

Velký důraz pak závěr této části pohledu na naše dějiny klade na dynamický a bouřlivý rozvoj společnosti v českých zemích – a
jsme stále v 19. století, je to rozvoj českého, německého i židovského etnika v jednom společném prostoru. Jehož součástí ale
již není jen dynamika vývoje, ale i dynamika sporů a konfliktů, včetně opravdu hmatatelného antisemitismu. Pokrokový
optimismus pak v expozici končí pohledem na symbolickou cestu, jež namísto „světlých zítřků lidstva“ končí v zákopech mezi
Balkánem, Haličí, Francií a italskou frontou.

Přepsané dějiny?

Každý takto ambiciózní pohled na dějiny je, jak bylo již řečeno, nutně selektivní. Zároveň ještě stále nemusí jít o „přepisování
dějin“, naopak může zde být snaha některá zažitá klišé odbourávat. Největším rizikem podobných projektů pak v každém
případě nebývá to, co z dějin prezentujete, ale co z nich vypustíte, na co nekladete důraz, co zde postrádáte. Protože vlastností
podobných expozic nesporně je, že pro celé generace modelují pohled na dějiny. Je to tedy vždy výzva, odpovědnost, ale i
přirozené riziko.

Národní muzeum představuje české dějiny jinak, než jak jsme byli zvyklí.
I jeho proměny v uplynulém více než století ukazují, jaké zvraty u nás dějiny předváděly.
Nejdříve v Pantheonu vadil Masaryk, Parléř, Dientzenhofer a další, pak Nejedlého s Fučíkem opět vystřídal Masaryk.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.

Spojenectví Česka a Tchaj-wanu URL
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ČT 24 / 22:00 / Pořad: Události, komentáře Šéf tchajwanského parlamentu v Česku.
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Se svou delegací jedná hlavně o spolupráci v ekonomice, kultuře či v oblasti technologií. Předseda českého Senátu Miloš
Vystrčil označil příjezd delegace za symbolický, protože Česko předsedá EU. You Si-kun panu Vystrčilovi poděkoval za jeho
návštěvu Tchaj-wanu, kam předloni odjel i přes protesty komunistické Číny. Hostem je Miloš Vystrčil, předseda Senátu. Přeji
Vám dobrý večer. 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Dobrý večer. Děkuji za pozvání. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A ve studiu, respektive ze studia zdravím také Ivanu Karáskovou, která je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky, dobrý
večer. 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
Dobrý večer. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pane předsedo, jak moc je teď Tchaj-wan pro Česko důležitý? Blízko má k Litvě, Slovensku, ale zdá se, že to partnerství s
Čechy je v rámci Evropy, řekněme, unikátní, vnímáte to tak? 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Vnímám to tak, že máme důvěru Tchaj-wanu, který je demokratickou zemí, hraje důležitou roli v Indopacifiku a je pro nás
příležitostí, jak navázat vztahy se zemí, která je technologicky velmi vyspělá, průmyslově vyspělá, je ochotná investovat do
chytrých technologií třeba i v České republice do umělé inteligence. Máme podepsáno už asi 8 dohod a je to šance, jak z
České republiky začít dělat zemi, která se méně zabývá tím, že něco montujeme a více tím, že vyrábíme něco, co má vysokou
přidanou hodnotu a ten finální výrobek vzniká u nás v České republice. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jak vnímáte současnou pozici Tchaj-wanu a to, že třeba podle Reuters vedení britských a amerických tajných služeb varují, že
Čína představuje nebezpečí pro USA, Británii, Evropu a tím pádem logicky asi i pro Tchaj-wan? Když se ptám přímo, jak daleko
myslíte, že je komunistická Čína od invaze na Tchaj-wan? Nebo je to příliš přeťápnutý, přeťápnuté téma? 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Možná více řekne paní analytička. Já jenom k tomu řeknu, že určitě je potřeba nezapomínat na Čínskou lidovou republiku, kvůli
Ukrajině, respektive kvůli agresi Ruska, protože Čínská lidová republika je země, která umí využít čehokoliv a pokud my se
příliš upneme na Rusko, pokud se vyčerpáme válkou Rusů na Ukrajině, tak Čína bude přemýšlet o tom, jak toho Čínská lidová
republika využít a na to my nesmíme zapomínat. My v tomto směru musíme být ve střehu. Na druhé straně nemyslím si, že
dneska Čínská lidová republika poté, co vidí, jakou podporu má Ukrajina, bude nějak ... 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Hnát. 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Se hnát do toho konfliktu s Tchaj-wanem. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Tomu rozumím, ale vy jste to sám naznačil, tak se ptám přímo, jestli tyhle výtky nebo tento typ výtek je třeba od vašich
tchajwanských partnerů slyšet, něco ve smyslu - vás tady v Evropě zajímá teď jenom rusko-ukrajinský konflikt a na nás, na
třeba možný, nedejbože, konflikt s Čínou už tolik nemyslíte? 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Já jsem to zatím neslyšel, byť ta jednání máme před sebou, ale já teda chci upozornit, že nedávno pan prezident Biden se
poprvé v historii amerických prezidentů otevřeně řekl, že Spojené státy americké jsou připraveny se postavit na stranu Tchaj-
wanu v okamžiku, kdyby došlo k nějakému, řekněme, tchajwansko-čínskému konfliktu, což se takhle úplně říct nedá, protože
Tchaj-wan je vlastně jakoby dle práva nějakou součástí Číny s tím, že jsou tam 1 země 2 systémy a podobně atd., tzn. ale já si
myslím, že to tak není, že zejména velmoci si dobře uvědomují, že nelze opomíjet Tchaj-wan kvůli Ukrajině. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A paní Karásková, jak vy vnímáte tu případnou hrozbu, to, co zaznívá od tajných služeb a na druhé straně možná to
uklidňování, že když Číňané vidí, jak to Rusku na Ukrajině zaplať pánbůh nejde, že je to od jakýchkoliv choutek směrem k
Tchaj-wanu odradí? 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
Ono je to opravdu hodně těch paralel s válkou na Ukrajině, protože Ruská federace a Čínská lidová republika jsou strukturálně
velice podobné země, byť samozřejmě ne stejné. Nicméně o čínském útoku na Tchaj-wan se uvažuje od konce čtyřicátých let
prakticky od doby, kdy se Čankajšek se svými vojsky stáhnul na ostrov a Čínská lidová republika vyhlásila tedy svoji existenci,
takže o tomhle tom scénáři se uvažuje minimálně posledních 70 let a existují samozřejmě i protiscénáře, je to zamrzlý konflikt,
který jenom přežil konec studené války. Peking se nijak netají s tím, že chce sjednotit se ostrovním státem, který považuje za
své území, svoji vzbouřeneckou provincii a chce to udělat, ať už mírovou cestou nebo vojensky, takže je to spíš otázka aspoň
pro čínské vedení, kdy a jakým způsobem, než jestli vůbec. Ty mírové prostředky se momentálně nezdají jako způsob, který by
vedl ke sjednocení, protože většinově o to tchajwanská společnost nestojí. Takže, pokud by došlo k nějakému konfliktu v
tchajwanské úžině, vyvolalo by to opravdu velkou vlnu prostě nespokojenosti, velké narušení globálních řetězců a bylo by toho
velký, pravděpodobně by to mělo i velký potenciál vstupu Spojených států do nějakého konfliktu s Čínou, takže ty sázky jsou
opravdu hodně vysoké a Čína si to uvědomuje. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A dá se říci, nikdo to nepřeje, ale dá se říci, jak by zhruba tedy mohla taková čínská invaze na Tchaj-wan vlastně vypadat v
reálu? 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
Ale těch scénářů je opravdu hodně, jak jsem říkala, od nějakého útoku na tchajwanskou prezidentku, tzn. dekapitalizaci,
vlastně odstranění toho tchajwanského vedení přes kyberútoky, přes raketový útok, přes námořní blokádu. Takže všech těch
různých scénářů, s kterými si pohrávaly západní země vlastně při té modelaci toho, co by mohlo nastat, těch je opravdu hodně,
a jak jsem říkala, existují samozřejmě i protiscénáře. Tchaj-wan se posledních 70 let nepřipravuje na nic jiného. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ještě 1 věc na vás, Tchaj-wan je v moderním světě považován za důležitou velmi kritickou zemi, která zajišťuje třeba čipy,
elektroniku, zařízení pro celý svět. Kdyby došlo k takovému konfliktu, který opravdu nechci přivolávat, co by tohle mohlo
znamenat pro světovou ekonomiku, která už tak je, řekněme, minimálně lehce vychýlená, když to řeknu diplomaticky tou ruskou
agresí na Ukrajině? 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
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Já nejsem ekonomka, já jsem politoložka, ale moji ekonomičtí kolegové to přirovnávají velmi hezky k tomu, že zatímco covid
způsobil něco jako takový mírný vánek, tak narušení dodavatelských řetězců v případě invaze na Tchaj-wan by byla vyloženě
bouře v globální ekonomice. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Mohou k tomuhle Tchajwanci nějak přispět, pane Vystrčile, ilustruji, Foxconn v Kutné Hoře dokončuje novou továrnu, kde bude
americký Hewlett Packard Enterprise vyvíjet superpočítače. Ostrovním státem vlastněný fond Taiwania Capital spustil Central
and Eastern Europe Investment Fund. V něm má být zhruba 200 milionů dolarů, to je nějak nějakých přes 4,5 miliardy korun, z
čehož by podstatná část měla jít i do Česka, na Slovensko, do Litvy. Tak může být třeba tohle v ohrožení? 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Já si myslím, že je to jasná orientace Tchaj-wanu na demokratické a svobodné země. On Tchaj-wan v tom vidí logiku stejně, jak
si myslím, že by v tom měla logiku vidět i Evropská unie, že demokracie se podporují a bude to potom znamenat i naše posílení.
A pokud i Čínská lidová republika uvidí, že Tchaj-wan je zakotven nejen, řekněme, v nějakých dohodách se Spojenými státy
americkými, ale je čím dál více zakotvený i v té spolupráci s Evropskou unií, kde my tomu můžeme výrazně pomoci, tak to
vlastně té bezpečnosti nejen Tchaj-wanu, ale i nás všech prospěje. Já jsem o tom přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že to je
přesně ta cesta, jak vy jste na začátku říkali. Já jsem říkal, že hlavně je to symbolické ta návštěva proto, protože Václav Havel
měl ten projev Evropa jako úkol. A kdyby si ten projev někdo přečetl, tak by zjistil, že on tam ani tak nemluví o tom, o čem
potom následně spousta řečníků mluví, ale mluví o tom, že ta Evropa má úkol v tom, aby nalezla a nalézala své svědomí a svoji
odpovědnost. A že to svědomí a odpovědnost té Evropy nespočívá v tom, že se budem starat o svoji architekturu politickou a o
sebe jako o Evropu, ale že budeme, převezmeme i část odpovědnosti za to, co se děje kolem nás, protože, když to neuděláme,
tak potom jiní zase nebudou si brát odpovědnost za to, co se děje u nás a že vlastně některé ty věci, když nebudeme vnímat
univerzálně a nebudeme se starat univerzálně o svobodu a demokracii, tak nemůžeme počítat, že to někdo jiný tak bude dělat,
a to je to, proč jsem říkal, že to je symbolické, protože je tam ten název Evropa jako úkol a ten význam toho projevu Václava
Havla, nikoliv, že to zároveň souvisí s předsednictvím je pravdou, ale já jsem to myslel takto. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No a když bychom se měli zabývat tím, co vlastně třeba pro nás taková část světa jako je Tchaj-wan znamená, ale už ne
ekonomicky, tu ekonomiku jsme probrali, ale politicky, společensky, co nás vlastně spojuje s malou zemí, řekněme, středně
velkou zemí na druhém konci světa? 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Zase by byla lepší paní Karásková, ona říkala, je tam spousta paralel. V roce 1989 studenti u nás, v roce 1990 studenti na
Tchaj-wanu. My jsme měli za zády Velkého bratra, oni mají za sebou Velkého bratra. Oni přešli mírovou cestou, od řekněme,
nějaké autoritářské vlády k demokracii. My také. My máme obrovské možnosti společně světu nabízet to, jak by to mohlo
vypadat, když někdo chce dosáhnout svobody s demokracie a jak bychom třeba mohli navzájem spolupracovat. Ty paralely
tam jsou a může to být inspirace pro ostatní, ale ta inspirace, to bude jenom, když budeme mít odvahu, a když si nenecháme
nabulíkovat, že vybudovat závislost na nějaké totalitní zemi pro nás může být výhodné, není to pro nás výhodné. Dneska to
všichni vidíme. Umírají prostě lidé na Ukrajině, a to jenom proto, že totalitní země se rozhodla, že bude větší než doposud je a
jenom proto, že my nejsme schopni dostatečně podporovat Ukrajinu, protože víme, že by nás to velmi bolelo, neboť jsme si
vytvořili závislost, o které jsme si mysleli, že na ní někdy vyděláme. Vlastně je to všechno komplikovanější. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Na druhou stranu, když bychom se bavili o Tchaj-wanu, tak pak se nabízí otázka, proč tedy jsme se i my jakožto západní země
připojili k té myšlence, kterou vy jste naznačil, tedy 1 země, 2 systémy, tak trošku sice Tchaj-wan můžeme podpořit a vlastně tak
trošku ne, abychom si nepohněvali Čínu, tak proč jsme se tedy takto chovali poslední desetiletí? 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Protože nejsme dokonalí, protože jsme chybující, a protože někdy máme raději pohodlí než to, aby jsme šli zbytečně do
konfliktu. Chováme se tak i doma v rodině, ale v těch zásadních věcech je důležité, abychom neselhali a já jsem dneska na, na
tu Evropu pyšný, protože to není jednoduché najednou, najednou udělat věci, o kterých víme, že úplně nebudou v té zemi
dobře přijímány a že třeba tam vzniknou i problémy, které následně budeme muset řešit. A jsem vděčný prostě všem lidem,
kteří to chápou, ale samozřejmě nikdy to nebude tak, že je možné, abychom podporovali demokracii jinde, pokud nebudeme
mít podporu doma v této zemi, proto je velmi důležité mít na paměti naše občany, o ně se starat, jim pomáhat. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Paní Karásková, když před těmi dvěma lety chtěl zesnulý bývalý předseda Senátu, pan Kubera jet na Tchaj-wan, nakonec tedy
tu jeho misi naplnil až současný předseda, jeho nástupce, pan Vystrčil. Tak to i na domácí politické scéně tady u nás tady v
Česku vyvolalo řadu kontroverzí, řadu vyjádření, která byla velmi kritická, a to nejenom tady u nás. Proč to tak je, proč podle
vás nejsme schopni tady u nás v Česku nebo v Evropě říci, ano, na jedné straně je totalitní komunistická země, na druhé
straně je země, která je demokratická, která je tou totalitní komunistickou zemí ohrožována? 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
Myslím, že tomuhle tématu můžeme věnovat opravdu hodně pozornosti a jít hodně do hloubky, já bych z toho možná vypíchla
jednu jedinou věc, a to je to, jak vy jste mluvil o tom, že to vyvolalo velkou kontroverzi na české domácí scéně. Já bych k tomu
dodala, že ta kontroverze byla často uměle vytvořena, byla vytvořená v českých podmínkách českými hráči, kdy se hovořilo o
tom, že Česká republika bude nějakým strašlivým způsobem potrestána Čínskou lidovou republikou, že to bude mít nějaký
devastující efekt na českou politiku. My jsme v Asociaci pro mezinárodní otázky s kolegou Vilémem Semerákem z Fakulty
sociálních  věd  spočítali, že ty údajně devastující dopady budou mít maximálně velikost jednoho procenta HDP. Takže myslím
si, že často ta česká domácí politika je ve víru nějakých, nějaké dojmologie toho, co se skutečně stane a vůbec nebere v potaz
tu realitu toho, co se může stát, co opravdu Čína na nás jaksi může použít nebo nemůže použít v zahraničních vztazích. Takže
já bych se velmi přikláněla k tomu, aby ta politika, ať už vůči Číně nebo vůči Tchaj-wanu byla založena na racionalitě a byla
založena na opravdu reálném vyčíslení toho, co se děje. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A když bychom nebyli u ekonomiky, vy jste sama řekla, že to není vaše doména, tak založená i na našich hodnotách, které jsou
přece jenom výrazně blíž Tchaj-wanu než Číně? 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
Samozřejmě, ona politika jedné Číny vůbec nevylučuje to, že bychom neměli vůbec mít nebo nediktuje, že bychom vůbec
nemohli mít žádné vztahy s Tchaj-wanem, naopak výslovně můžeme mít vztahy třeba obchodního charakteru, kulturní vztahy
atd. Jde jenom o to, jakým způsobem Čína chce rámovat tu svoji politiku, respektive princip jedné Číny. Politika jedné Číny, tak,
jak si ji vykládá Česká republika, jak si ji vykládá Evropská unie, nevylučuje žádné vztahy s Tchaj-wanem a samozřejmě, jak vy
jste sám řekl, Tchaj-wan je nám kulturně nebo možná nekulturně, řekněme, vztahově, hodnotově rozhodně bližší než
komunistická Čína. 
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Já si myslím, že komunistická Čína, protože je to komunistická země, si může rámovat, co chce a jak chce. Děkuju vám, že jste
se zúčastnila Událostí, komentářů. Díky, na shledanou. 
Ivana KARÁSKOVÁ, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky 
Příjemný večer. Na shledanou. 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pane předsedo, Vám také děkuju, že jste přišel. Na shledanou. 
Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Děkuji za pozvání. 
Přílohy 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
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mluvčí 
V půl dvanácté pokračujeme přehledem zpráv. České.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Vojenské letectvo by se mohlo do budoucna vyzbrojit americkými bojovými letouny EF 35 lightning. O jednání se Spojenými
státy rozhodla vláda na základě doporučení armády. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel. Dosud má armáda 14
stíhacích strojů. Americké letouny nahradily švédské gripeny. Ty může Česko podle smlouvy používat do roku 2027. Využít
poté může dvouletou opci.

Společný postup unijních států v případě nedostatku ruského plynu by nemusel být jen doporučením, řekl ministr průmyslu a
obchodu. Josef týkala konkrétní návrh má představit Evropská komise. Šéf rezortu věří, že se podaří najít shodu na řešení,
které bude pro všechny dosažitelné. Komise očekává, že Moskva plně neobnoví přerušené dodávky plynovodem Nord stream
1.

mluvčí 
Ukrajinská armáda ostřelováním silně poškodila Anthony českého most přes Dněpr. Místo zasáhlo 11 střel z ukrajinských
raketometů hi Mars. Ze strany Kyjeva jde o významný úspěch. Podle britské rozvědky se most jeví jako slabina ruských vojsk v
okupované Charkovské oblasti na jihu země. Tam by měla směřovat ukrajinská ofenzíva.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Požáru vlaku v obci Zdislava na Liberecku zasahuje 5 jednotek hasičů. Už dostali pod kontrolu. Nejsou hlášeni žádní zranění.
Hasiči evakuovali stovku cestujících a odvětrali soupravu. Provoz na trati mezi obcemi Křižany Rynoltice je zastaven. Přepravu
zajišťuje náhradní autobusová.

Úřadující prezident Srí Lanky dosavadní premiér ranil vykrmit Singer. Je oficiálně novou hlavou státu. Do funkce ho zvolil
parlament. Zemi povede až do roku 2024. Předchozí prezident rady a pak sám minulý týden před lidovým povstáním uprchl ze
země rezignoval. Administrativa teď usiluje o utišení sociálních nepokojů, které hospodářský krachující ostrovní zemi sužují.

Vývoz ukrajinského obilí ze zablokovaných přístavu to bylo jedno z témat jednání ruského prezidenta Vladimira Putina v
Teheránu. V metropoli se sešel s vrcholnými představiteli Íránu Turecka. Pro Putina to byla první zahraniční cesta mimo
postsovětský prostor od začátku invaze na Ukrajinu.

mluvčí 
Zatímco Putin jedná o obilí. Jeho armáda pokračuje v ostřelování ukrajinských měst. Jedním z posledních cílů se stal
Kramatorsk centrum ukrajinského Donbasu.

mluvčí 
Závažnost slyšela jsem opravdu hroznou ránu. Bylo to někde tady a historie kopec.

mluvčí 
Na ruské letectvo bombardovalo centrum Kramatorsku. Byla přitom poškozena sedmipatrová budova má rozbitá okna několik
bytů shořelo. Jsou tu i škody na civilní infrastruktuře.

mluvčí 
Ruský prezident opakuje, že si za útoky může sám, protože se prý odmítá podřídit jeho požadavkům. Pozitivně ale vidí možnost
vývozu ukrajinského obilí do světa. Existují přitom důkazy, že Rusko zemědělské produkty na okupovaném území krade
následně prodává.

mluvčí 
Protože.

mluvčí 
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Pokud tedy musím poděkovat Turecku za jeho úsilí za poskytnutí platformy pro vyjednávání, posunujeme se dál jen díky vaší
pomoci.

mluvčí 
Jsem prostě ano, během poslední schůzky v Istanbulu razila ruská delegace vstřícný postoj a výsledek bude mít pozitivní
dopad na celý svět.

mluvčí 
Ukrajina ale byla v Teheránu spíše okrajové téma. Íránský duchovní vůdce jen vyjádřil lítost, že kvůli válce trpí běžní lidé. Před
několika dny přitom Spojené státy upozornily na to, že Írán plánuje dodat Rusku stovky bojových dronů.

Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj teď cestuje sporadicky a za hranice nevyjíždí vůbec. Jeho žena Olena se
dostala až do Bílého domu. Jednala tam s americkou první dámou a oplatila jí květnovou návštěvu západní Ukrajiny. Činil.

mluvčí 
1000 viděla jsem tam hodně uprchlíků matek s dětmi. Mluvili jsme tam o podpoře jejich duševního zdraví. Teď v této oblasti
pracujeme a staráme se o to.

mluvčí 
Olina Želenská ještě dnes vystoupí v kongresu. Už včera přitom americká administrativa přislíbila další balík vojenské pomoci.

mluvčí 
Aut tématu zůstaneme, zdravím Karla svobodu z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Hezký den.

mluvčí 
Den.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pojďme možná začít nebo navázat na předchozí příspěvek. Je podle vás vůbec reálné, že by v následujících dnech mohla být
nějaká mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinu. A připomínám, že za podmínek, kdy ruská armáda cíleně útočí a ostřeluje
města civilní obyvatelstvo.

mluvčí 
Tak ono Rusko nějako nějaké jednání nestojí. Spíše byste, že Vladimir představuje odborně ani to, že Ukrajina navíc on
nadiktoval, takže tam se nedá mluvit o nějaké navíc se ani, ale je to prostě ultimátům. A by Ukrajinci přijali jenom v případě
totálně totálně nás práce na to v tuto chvíli není, že já tam žádnou perspektivu hlavně.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Máte pravdu o ruský prezident znovu zopakuji, co zaznělo. Zopakoval, že se za útoky Kyjev může sám, protože se prý odmítá
podřídit jeho požadavkům. Každopádně ty zprávy, které přichází z Ukrajiny dnešní například hlásí, že Moskva nuceni
deportovala Doněcké oblasti 108 sirotků ve věku mezi pěti až 16 lety, aby dala k adopci ruským rodinám, oznámil ukrajinský
ombudsman. Překvapují vás takovéto zprávy v jedenadvacátém století v roce 2022, že zkrátka a děti, ale i obyvatelstvo je
nuceni deportováno na ruském území.

mluvčí 
Byla nějak řekl standard v úvozu a standardní chování okupační správy a ještě nebo ono to není standardního, prostě prostě
už týden na to území nějaký sval nevyhnete. A odváží děti na převýchovu podobné věci, no není něco Linzer by se mělo. Takže
mě to dostat třeba ministryně jsme určí, zda staráme jsou cenovky, zachraňujeme, zdaňujeme a nebohé uprchlíky, které, kteří
trpělivost s ukrajinskými. Co všechno je tam třeba prostě není to poprvé, co Rusko není Rusko první, kdo dělá.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Co se týče útoků ruské armády, jako které už jsem zmiňovala na města na civilní obyvatelstvo, musím zmínit připomenout
město iniciál také úzké oblasti zasažený hřbitov, kde v jeho okolí není žádná vojenská základna. Náš zpravodaj Andreas
Papadopulos mluvil o tom, že to další důkaz toho, že Moskva cíleně rozsévá teror. Podle vás tím hlavním cílem ruské armády
Moskvy Vladimira Putina je podlomit morálku Ukrajinců a daří se jim to nebo ne?

mluvčí 
Tak jsou 2 možnosti. To to je možnost tady se snaží tak cíleně cíleně likvidovat morálku členů vlastně změny civilisty, aby
vytváří tlak na a ukrajinské vedení, aby, aby se bral zdálo. A druhá možnost jen to, že to, co třeba gen. Konašenkov, mluvčí
ministerstva obrany nazývala mnozí, pojďme přesnými zbraněmi nebo mi chytrými zbraněmi. Ano, co všechno, takže zastat
chytré zbraně nejsou dnes jsou a zavolala určitou určité nedostatky nebo velké nedostatky a Ruskem v ruském vojenském
průmyslu člověk ono tak nebo tak toho a bronz nevyznívá. Dobře, ono se to snaží kamuflovat, kamuflovat prostě různými
tvrzeními o setkáních a za prvních dodavatelů zbraní s ukrajinskými v tom místě, popřípadě nějakým samozřejmě, no atd. ale
prostě vidíme, že to jsou normální civilní civilní objekty. A těžko můžou mít nějaký nějaký vojenský význam hřbitov těžko bude
mít nějaký vojenský význam.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já možná ještě doplním také aktuální zprávu, podle které ruský útok na autobusovou zastávku v Charkově zabil 3 lidi dalšího
zranil. Mezi oběťmi jsou muž žena a třináctiletý chlapec. Pokud se vrátím ještě k aktuálnímu dění na tom mezinárodním poli, tak
také dnes vyšla zpráva, že německý spolkový kancléř Olaf Scholz snížil navzdory slibům vojenskou podporu Ukrajiny. Uvádí na
svém webu deník Die Welt, který se odvolává na seznam dodaných zbraní zveřejněný německou vládou. Myslíte si, že tohle
něco, co by se mohlo začít dít častěji tím, že ta válka trvá téměř 5 měsíců, že ty dodávky zbraní zkrátka budou snižovat svou
intenzitu. Země budou snižovat svůj intenzitu dodávek zbraní na Ukrajinu?
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mluvčí 
Samozřejmě víme jenom jenom část toho onen dodávky. Samotný princip úvahy jsou jsou spíše tajné a německou německou
od začátku vystupoval jako že velmi vážně. Ono ono hned v prvních dnech, kdy Ukrajinci žádné velké Němci řekl vy stejně
Ančincová budeme posílat, ale samozřejmě taky otázkou, kolik těch zbraní mají problémy, takže prostě západ za a nevyráběla
na skládku v Iráku. Jsme sem nějaká výroba rozjela koncovým, ale jako láska výroba čeho, jak bude intenzivní, bude velká a za
dodávky platit, protože není příliš velká šance. Asi náš ještě dodávky financovat.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jaké jsou vaše myslím, že těžká otázka léky jsou vaše osobní odhady předpoklady, jak by se situace na Ukrajině mohla v těch
následujících spíš několika týdnech možná měsících vyvíjet?

mluvčí 
Absolutně nemám žádné odhady znalce. Přiznal, že ve vojenství a trestání příliš nespecializují, může stát prostě cokoliv může
nastat jednou, že se tam máme tu armáda zůstanou. Může, já nevím, Vladimir Putin. By o něm už víc může nastat prostě cokoliv
a strašně špatně se to odhaduje zatím to vypadá klasickou potřebovala válku, kdy o sobě tedy strany střílejí osídlení z Hradce
rakety, ale ani tam nemáš. Příliš se na nějaký nějaký větší problém Ukrajinci, zdá se stejně takovou personu, ale, ale až o
lásku, jak si to a a pokud bych se zeptal na to samé na tom mezinárodním poli a můžete třeba přidat spíš váš pohled, jak by se
na tom mezinárodním poli měla ta situace vyvíjet. Tzn. jaká by měla a jak intenzivní by měla být nadále podpora, ať už z ze
strany unijních států ze strany Spojených států.

Musíme uvážit, co vlastně, co má Controls unie, možná na obou musí být jako jednoznačná velká, protože Ukrajina staň anděl
má trest a ještě silnější, byť teď nějaký síly z celého změna ruské straně nebo i Ruska inscenace má většinu, ale pořád to
prostě prostě Alzy. Některá vládní straně realizovaná je ve straně realizovala, kdy děti prostě cvičím, je a výstava, ale prostě
potenciál, který ale zpomalilo na mezinárodní scéně. Jako já nevidím ani příliš velké změny představa, že přitáhneme na svojí
stranou Čínu Indii nebo o vůbec o oni vlastně nezhroutí, ale stejně jedno místnost nezajímá prostě upínat víc aktivismu pocit
třeba na ty Íránu, kdy krajským předsedou volné. Koukal jenom Koukal víceméně jenom na tom, jak z Finska s Turecko co
nejvíce co nejvíce objeví, které třeba nazývat zůstanou, nenazývá ukrajinské mě to docela je hlavně, když z toho jenom vlastně
k.

mluvčí 
Děkuju moc. Omlouvám se říká Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Děkuju hezký den.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A my teď opět míříme do Sloupu v Čechách, odkud dnes vysíláme další díl zpravodajského speciálu sečteno. Před podzimními
komunálními volbami se zabýváme problémy v regionech, které noví zastupitelé na radnicích budou muset řešit. Tentokrát je
seriál sečteno věnovaný péči o seniory. Domovy důchodců ve Sloupu v Čechách Jana Šrámková. Jano, proč jste se v kraji
zaměřili právě problematiku seniorů?

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Krásný den. Ze statistik totiž vyplývá, že vhledem k počtu obyvatel v Libereckém kraji je lůžek v domovech pro seniory
nedostatek. Klienti čekají na umístění půl až 3 čtvrtě roku. V ideálním případě pochopitelně senior zůstává v domácím prostředí
Asada se o něj rodina, případně terénní pečovatelé. Jim bude věnován následující sečteno. Ale teď je tady se mnou náš první
host Radim Zika. Ředitel EUC Liberec, se kterým se budeme bavit o geriatrii geriatrie pojem pro mnoho lidí velice neznámý, co
je to geriatrie?

mluvčí 
Dobré poledne, vám divákům. Geriatr v podstatě medicínský obor, který má za úkol komplexní péči o pacienta, který je +65 let.
Tím cílem je vlastně včasné odhalení rizik můžou být, jak fyzického psychického rázu a nějaké účinné nastavení terapie.

mluvčí 
Jak se takový pacient na geriatrii dostane, potřebuje doporučení praktického lékaře?

mluvčí 
Tak geriatrie v podstatě interní obory to specialista, jako například urolog, kardiolog i ostatní interní obory. Tam to doporučení
není nezbytně nutné. Většinou se dostává tak, že se přihlásí sám, anebo obvykle alespoň z naší zkušenosti nám odesílají,
posílají pacienty hlavně praktičtí lékaři.

mluvčí 
Když vám přijde ten pacient, musí mít s sebou nějaké lékařské zprávy nebo nějak musí být speciálně připraven na to
geriatrické vyšetření?

mluvčí 
Tak specifiku geriatrické vyšetření zemi na to, že trvá velmi dlouho, protože opravdu geriatr pacienta, které +65 let často se
vyžaduje třeba jeho doprovod opravdu musí tu anamnézu udělat velmi dlouhou. On dostává doporučení od lékaře a právy
geriatrie, není to samec praktický lékař, je tam velmi, řekl bych tenká hranice. Nemá to suplovat praktického lékaře a je tam
velmi nutná právě ta kooperace mezi praktickým lékařem a geriatr tak, aby si třeba i zjišťovali informace nad rámec toho, co ten
pacient uvede, protože samozřejmě někteří pacienti můžou mít. Můžou mít i psychické poruchy, takže tak tantal mezi dotazník
nemusí být úplně přesně tak, jak odpovídá tomu jeho fyzickému stavu.

mluvčí 
Že byste mě zodpovídat další otázka jsem se chtěla zeptat, jestli spolupracujete s praktickými lékaři a že spolupráce musí být
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velice úzká.

mluvčí 
Měla by být úzká ano spolupracujeme my ten obor máme krátce i v rámci naší skupině jsme v podstatě jediné město, které má
geriatrii začínáme. Je to takže paní doktorka, která vede tu naši genetickou ambulanci si i aktivně zjišťuje u praktických lékařů.
Některé skutečnosti na pacienty, kteří chodí.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Počítáte, že budete spolupracovat třeba i domovy pro seniory, protože i tam samozřejmě by třeba někteří pacienti uvítali
geriatrické péči.

mluvčí 
Rádi bychom udělali jsme určité jakoby sondáže v Libereckém kraji. Máme jednu konkrétní spolupráci, bude to s domovem,
který vlastně teďka od 1. 9. bude v provozu nachází naproti krajskému úřadu a tam bychom měli spolupracovat, když ještě širší
širším záběru geriatr, ale praktický lékař i naše lékárny.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Já vám děkuji. A my se teď podíváme v následující reportáži do právě do ambulance geriatrie v Liberci, kde natáčela kolegyně
Barbora silná.

mluvčí 
Dobrý den, pane Kašpare.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
V Libereckém kraji jsou k dispozici pouze 3 geriatrická pracoviště. Kromě liberecké jablonecké nemocnice se teď nově mohou
pacienti objednat také do ambulance na klinice EUC v Liberci.

mluvčí 
Geriatrická ambulance určená pro pacienty od 65 let věku.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
Pacient se může objednat sám, případně ho může objednat rodina. Do ambulance ale míří také pacienti od praktických lékařů.

mluvčí 
Celostní takovej obor, který v sobě zahrnuje vnitřní lékařství, psychiatrii, neurologii, onkologii, rehabilitaci i výživu. Ve.

mluvčí 
40 na 80.

mluvčí 
Každý nově příchozí pacient projde vstupním vyšetřením, které podrobné a časově náročné.

mluvčí 
Václav, a přitom ještě kousek.

mluvčí 
Na.

mluvčí 
Jablko málo a kruté.

mluvčí 
Realism, protože je to obor, kde opravdu musíte u toho pacienta mít trpělivost. Musíte se tu musíte se s ním naučit
komunikovat, nesmíte na ně spěchat. Ten pacient trvá dlouho, než se svlékneš, se přesune, musíte mu dopomoct. Jsou tam
samozřejmě problémy i komunikační, pokud přijde cíleně pacient s tím, že má problémy jsme mít, tak samozřejmě provádíme
škály a testy pro poruchu paměti kognitivních funkcí.

mluvčí 
Testy se vyplňují podle toho, jaký test si paní doktorka určí některý trvá třeba jenom 5 minut. Některý 10 minut některý trvá
třeba půl hodiny. Pacient pak zůstává ve sledování specialisty, který provádí pravidelná vyšetření, anebo upravuje množství
složení léků. Určitě.

mluvčí 
Odebereme minerály a díky tomu, že je i velký tlak na primární péče praktických lékařů, tak samozřejmě se nabízí, aby Rea 3
mohli víceméně spolupracovat více starat se od té od seniory 65 plus, protože ti praktici tam je potřeba jim určitě uvolnit ruce.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
Zajistit ale specializovaný geriatrický tým do ambulance není vůbec snadné. O obor totiž mezi lékaři, ale i sestrami není velký
zájem.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
A se mnou ve Sloupu v Čechách, odkud vysíláme dnešní sečteno na téma péče o seniory je autorka předchozí reportáže
Barbora silná. Báro, už zaznělo v té reportáži, že těch genetických ambulancí v celém Libereckém kraji velice málo zjišťovala jsi,
proč tomu také.
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Barbora SILNÁ, redaktorka 
Těch důvodů je několik. Ono ten základní možná ten, že mladí lékaři, pokud se po kmenu v tom interním menu rozhodují o tom,
kam zamíří dál, jako budu mít specializaci, tak ta geriatrie pro ně není úplně atraktivním oborem. Přestože sami lékaři říkají, že
to je vlastně jeden z oborů, který je oborem budoucnosti, protože těch geriatrické pacientů stále víc přibývá. Tím druhým
důvodem je ale také třeba financování to samotného oborů od zdravotních pojišťoven, protože ten obor je, co se týká vlastně
vyšetření těch pacientů časově velmi náročný není zdravotními pojišťovnami podle samotných geriatrů hodnocen tak dobře
jako třeba jiné interní obory.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Když senioři přijdou ke svému praktickému lékaři, začnou stěžovat na té na ty zdravotní problémy obvykle slyší takovou tu větu.
Je to stáří, myslí, že vědí sami senioři, kam se obrátit vůbec nějaká taková geriatrická ambulance existuje.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
Myslím si, že vzhledem k tomu, že ten obor není v povědomí vlastně těch pacientů až tak známý, takže senioři o něm prakticky
nevědí. Ono to tady už zaznělo, že oni se obrací především na své praktické lékaře, kteří pak třeba odesílají ke specialistům.
Nicméně pokud se geriatr propadl, pokud se pacienti dozvědí o tom, že mohou přijít o těch genetických ambulancí, tak vlastně
ti genia 3 na ně mají čas, mají na ně čas ty sestřičky. Pro ty pacienty samotné to může být to vyšetření samotné daleko
příjemnější aspoň z toho, co jsem mohla vidět.

mluvčí 
Ano, ty jsi právě byla v té geriatrické ambulanci. Předpokládám, že tam byla úplně poprvé, překvapilo tě něco při tom natáčení?
Ano.

mluvčí 
Překvapilo mě to právě ta časová náročnost. Já jsem o tom mluvila, protože ono to také zaznělo v té reportáži. Každý ten
pacient, který přijde tak vlastně ta sestra i ten lékař dopředu úplně nevědí, kolik času na to pacienta budou potřebovat, protože
některé ty testy, které tam ti pacienti museli vyplňovat, byly skutečně časově velmi náročné i třeba půlhodinové. To mě
překvapilo samotnou mě třeba překvapila obtížnost těch testů, které musely děti senioři absolvovat. Sama bych se musela
hodně soustředit na to, abych na to dokázala odpovědět správně.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Já děkuji, tolik autorka předchozí reportáže Barbora silná. A já teď opět přidám několik čísel. V Česku s trvalým pobytem žije
přes 10,5 milionu lidí. Průměrným věkem patří Češi mezi ty mladší v Evropě. Průměrný věk obyvatel v tuzemsku je totiž 43 let.
Populace stárne v seniorském věku byla loni zhruba pětina obyvatel. Před 10 lety to byla sedmina, konkrétně Liberecký kraj
patří k těm menším ve věku. 65 a více let je přes 1 90 000 lidí. To je zhruba o 21 000 víc než před 10 lety. No oproti předloňsku
pak asi o tisícovku. A se mnou je v tuto chvíli tady náš další host Jan Nedvídek, přednosta oddělení následné péče krajské
nemocnice Liberec. Na úvod, prosím, připomeňte, komu jsou určena lůžka následné péče.

mluvčí 
Dobrý den. Děkuju. My jsme oddělení nemocnic čí máme na starosti, zjednodušeně řečeno, postarat se o lidi, který absolvuju
nějaký výkon chirurgický nebo stonají někde v nějakém jiném oboru. Nejsou v té běžné době schopni toho, aby se vrátili domů
tzn. a my se snažíme ty lidi postavit na nohy, dokud Riegrova, co je potřeba a v my vzácně řada těch lidí k nám přichází vůbec
třeba nikdy neměli po tušení, že existuje nějaký sociální podpory a tak. Takže my máme perfektní sociální službu, která zařídí
těm lidem, aby dostaly všechny peníze, na který mají nárok a pak jim poradíme, co s ním dál, když zjistíme, že teda už doma to
nejde. Takže pomáháme při domovy důchodců DPS domovy jako s pečovatelskou službou, tak to je naše naše úloha, jinak
jsme ještě zároveň akreditované geriatrické pracoviště jednoho ze dvou Liberec v libereckém okrese. A měli bychom se
postarat i o budoucí geriatrii. To jenom, že ten zájem o tento obor zas tak velký není, ale občas objeví.

mluvčí 
U vás na lůžkách následné péče smýt ten pacient ležet jakkoliv dlouho nebude ta Vaněk ne omezena.

mluvčí 
Ne. My se snažíme my máme tak něco kolem Měsíce za tu dobu bysme měli postavit na nohy a zařídit, aby se mohl bezpečně
vrátí domů. Samozřejmě to není vždycky možné, ale nejdřív se říkalo, že LDN, že 3 měsíce a pak to se uvidí jiné my jsme teda
jenom takto.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
A daří se to tedy nebo na co jaké největší problémy vy narážíte?

mluvčí 
No narážíme na to, že jsme asi široko daleko jediná instituce, která je zcela bezplatná. Tzn. ty Lidicím zájmu týče nebo slámou
páteř, no a pak po měsíci u nás zjistil, že to je docela dobré, že to jako SIM uspořit svůj důchod. No prostě, když se nám pak
podaří nějakým vyřídit nějakou nějaký zázemí těm lidem, tak od nás odejdou, mají 30 40 000, což já teda považuju za
nehoráznost, ale bohužel to tak.

mluvčí 
Nějaké řešení byste navrhoval tedy.

mluvčí 
Já bych navrhoval toho, aby každej jakýkoliv zdravotnický péčí něco malinko zaplatil.

Pro českýho člověka, když je něco zadarmo, tak to prostě nemá cenu a navíc u nás naše zkušenost je to tak, jak kdybyste šla
do servisu autem. Věděla, že můžete si všechno budete mít zadarmo, tak si budete přát tohle tohle tohle ty lidi tím, že to mají
zadarmo a ještě navíc pocit, že ten personál by měl sloužit posluhovat dělat prostě to. Prostě ta bezplatnost nám opravdu láme
vás.
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Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
A máte, máte pocit třeba, že by, kde jsou senioři až tolik připraveni na to stáří, že si třeba nedají včas žádost někam na
některou z domovů nebo máte zkušenost?

mluvčí 
No zkušenost vůbec česká. Já jsem kdysi byl nějaký čas ve Švýcarsku v Rakousku. Prostě naši důchodci se nepřipravuju nebo
naši starší lidí se nepřipravuju na stáří, mají z dřívějška ten pocit, že se nic nemůže stát to tak bylo. Dřív nemoc neznamenala
žádný ekonomický pokles, prostě nějak se to udělalo, a to těm lidem zůstalo. Oni nejsou ochotní se navíc oproti třeba západu a
severu. Naši lidi jdou do důchodu pěkně zbědovaný, jo nestarej se o to, kolik váže Jirkou veřejné cvičení nic. Náš důchodce
většinou jde do důchodu už nemocen. A pak holt nemá takovou radost ze svého důchodu, protože běhá po doktorech systém
to stojí spoustu peněz, a to takže naši důchodci, no a pak, když začnou sonát, takže by si třeba požádali o domov důchodců, to
ne. To většinou až my začínáme, mnohdy se stane, že nám třeba rodina řekne, prosím vás, nemohli byste naší babičce říct,
jestli by si nepodepsala domov důchodců. Vojna by nám babička vyčetla, že jako se ji se jí snažíme zbavit. Není to jednoduché.

mluvčí 
Já vám děkuji nekončí, tedy příliš optimisticky. Naše sečteno odtud ze Sloupu v Čechách bude pokračovat znovu se odtud
přihlásíme ve 13 hodin a 45 minut.

Západ a jih Evropy se dál utápějí ve vlně mimořádných veder
RÁDIO , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 15:03 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 224 976,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Západ a jih Evropy se dál utápějí ve vlně mimořádných veder. Místy i rekordních. V Británii včera poprvé poprvé v historii
zaznamenali teploty nad 40 stupňů. V Portugalsku už sice tyto hodnoty výrazně poklesly, ale předchozí dny si v této zemi
vyžádaly více než 1000 obětí na životech. To všechno provázejí rozsáhlé požáry a například ve Francii musely být evakuovány
desetitisíce lidí. Podstatně nižší, ale už tropické teploty jsou na pár dalších dnů hlášeny i pro Česko. Zvlášť náročné mohou být
pro obyvatele větších měst a jejich tepelných ostrovů. Odborníci se už řadu let věnují projektům, které mají přizpůsobit
urbanistické plány klimatickým změnám, jimž jsou částečně připisována i aktuální rekordní horka. Naše pozvání přijal ekolog a
krajinný Arch. Dr. Michal Pondělíček z Katedry urbanismu a územního plánování fakulty stavební ČVUT. Dobrý den.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Server Politico v souvislosti s nynějšími vedry poznamenává, že města nemusejí za takových podmínek nutně představovat
fatální past a dokládá to na několika evropských metropolích od Madridu přes Paříž a Vídeň po Norimberk, kde jsou v tomhle
směru podle vás nejdál, nebo který z těch příkladů byste zvlášť zmínil vy?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak to dá těžko takhle úplně vyhodnotit, protože každé to město leží trošku jinde a má trošku jiné klimatické podmínky. Je to
prostě podle toho, jaké má podmínky tak je město u Alp nebo Předalpí je na tom výrazně líp než třeba ten Madrid, které v
takové kotlině mezi horama v zimě je tam krutá zima. V létě je tam kruté vedro. Takže...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Dobře, ale, řekněme si třeba něco bližšího o Vídni, která by nám mohlo být klimaticky poměrně blízká?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
No, to úplně ne, protože ono leží u Dunaje vlastně v poměrně velké nivě a je ochlazována tím Dunajem. Ten Dunaj je výrazně
chladnější než řada jiných řek neustále proudí, takže vlastně to město průběžně ochlazuje, a to město je v tý rovině daleko líp
odvětráno, což třeba u nás tuhle výhodu má Hradec Králové, ale nejenom tu. Tak ta Praha ta má bohužel nevýhodu v tom,
takže je tady ta Vltavská kotlina, která se vždycky ohřeje poměrně hodně, ale zase dole máme tu Vltavu, která díky Vranovské
přehradě se i v létě ochlazuje, ochladí celé město často na poměrně nějaké snesitelné stupně.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Ale, kdybychom to tedy zkusili, promiňte, že vás přerušuji nějak zobecnit, tak vy jste před časem vedl projekt Adaptace sídel na
změny klimatu, ale jaké závěry, jaká doporučení z téhle studie vyplynuly především asi logicky, víc zeleně, míň asfaltu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
No, určitě, určitě. Pracovat s těmi povrchy ve městě. A pokud možno tu vodu pokoušet se, ono to není jenom o té zeleni, ono to
vyžaduje nějaké mikroklima, aby se nekosila tráva, nezůstávaly prostě ty trávníky ve městě, jako vlastně zkosený úplně na
minimum, aby jako zůstávalo to vlhko, tak to vyžaduje takovou jako komplexní péči o vegetaci. Čili vlastně, aby ty stromy v tom
městě nebyly jenom tak jakože někde jsou rozmístěné, ale aby okolo nich byla nějaká tráva, aby ty parky měli nějaký řád, aby
čističky nebyly jen z černého asfaltu a podobně. Čili tohle jsou takový kroky, který když Praha bude, konkrétně Praha zvyšovat
počet těch ploch, kde se dá něco zaparkovat a ta voda nám nebude jenom odtékat, tak je to velmi pozitivní. To vlastně jakoby
to klima, to mikroklima v těch parcích nám to vrátí tou vlhkostí a snížení těch teplot, zejména v noci.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
No, ono se mluví v tomhle případě i třeba o těch travnatých pásech na těch tramvajových linkách nebo o zeleni na střechách
domů a podobně, ale jakou váhu připisují podobným projektům samosprávy českých měst, jakými prostor mají vlastně na
tomhle poli urbanisté a další odborníci?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
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No, nutno říct, že těch strategií adaptace na změnu klimatu, s který se před těma pěti, šesti lety startovalo, to se chytlo jenom
několik měst v České republice. Samozřejmě ta, která to trápí, což jsou ta největší, čili Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, tam se
jakoby, co se děje, pokouší se ty zastupitelstva těch měst něco plánovat a vlastně ovlivňovat to, jaké to klima v těch městech
bud. Ale jsou to řada vlastně jako různých jednotlivých projektů, nemyslím si, že jako v těch strategiích celkových, které byly
přijaty, ještě se nedá říct, že by se to projevilo, byť, řekněme, 3 roky se investuje poměrně intenzivně toho zlepšení toku klimatu
ve městech.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Ovšem, ono tam může stát cestě řada věcí, například sázet nové stromy, je velmi těžké, aby se nepoškodila infrastruktura po
podobně, viďte? Na to také může narážet?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Ano, ano, to je největší nemoc, která toho bude ve městech, jako ty stromy se musí vysadit tak, aby dorostly do určité výšky a
to mikroklima vytvořili, a to s tou infrastrukturou někdy nejde úplně dohromady. A naše zákony tomu nejsou nakloněny aby těm
stromům bylo popřáno, čili tam ještě budeme muset situaci prosekat v České republice, co je pro nás důležitější, než si pak v
létě stýskat.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Tak tolik ekolog a krajinný Arch. Michal Pondělíček. Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Také děkuji, mějte se pěkně. Na shledanou.

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.07.2022 17:59 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:00 Živé vysílání , AVE: 21 722 580,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Je 17 hodin na čtyřiadvacítce. Pro vás máme přehled zpráv vítám vás u něj požadavek Evropské komise snížit spotřebu
zemního plynu 15 % během příští topné sezóny je podle vlády reálný. Tuzemští spotřebitelé už podle premiéra šetří hlavně
kvůli zdravotním. Ve druhém čtvrtletí tak podle odhadů spotřebu snížily o požadovaných 15 % návrh Evropské komise součástí
sady opatření, která mají unijním zemím zajistit dostatek suroviny.

Další americký balík vojenské pomoci Ukrajině bude podle ministra obrany Lloyda Austina obsahovat 4 Haubové raketomety hi
Mars. Kyjev by poté těchto přesných dělostřeleckých systémů měl mít k dispozici už 16. Ukrajinská armáda s jejich pomocí od
začátku měsíce zasáhla desítky ruských velících center skladů munice paliva. Ruský ministr obrany už jednotkám na Ukrajině
nařídil, aby se zaměřili na ničení těchto raketometů.

Poslanecká sněmovna by se měla koncem srpna na mimořádné schůzi zabývat protokoly o vstupu Švédska Finska do
Severoatlantické aliance. Schválila vláda. Odsouhlasit musí senát. Pro finální přijetí dvou skandinávských zemí musí přístupové
dokumenty ratifikovat všech 30 aliančních států.

mluvčí 
Vzniká dohoda, která myslím si, že už se dá potvrdit na to, že bychom koncem srpna se však ne právě mimořádné schůzi
setkali jako první bod bychom na ni chtěl zařadit právě ratifikaci vstupu Švédska Finska do rodiny státu.

Roman FOJTA, moderátor 
Ministerstvo zdravotnictví neplánuje plošné preventivní testování na koronavirus hrazené pojišťovnami. Šéf rezortu Vlastimil
Válek chce ale s pojišťovnami jednat o proplácení PCR testů lidem s příznaky, a to bez žádanky od lékaře. Letní vlna covidu 19
v Česku dál sílí. Podle válka mělo ale plošné testování smysl například na začátku školního roku.

V Česku začalo v posledních měsících pracovat 92 000 uprchlíků z Ukrajiny. To je víc než třetina všech dospělých, kteří se v
tuzemsku zaregistrovaly a dostali vízum dočasné ochrany. Podle ministra práce sociálních věcí Mariana Jurečky obsazují nově
příchozí hlavně místa, která byla dlouho volná a jsou určena pro zaměstnance s nízkou kvalifikací. Přestože uchazečů o práci
přibylo nezaměstnanost v červnu klesla.

Česko bude podle ministra zahraničí Jana Lipavského dál pomáhat Ukrajině v rovině ekonomické politické vojenské. Prohlásil
to v Kyjevě, který navštívil společně se svým rakouským protějškem Alexandrem Van Bergen. Praha bude podle lipovského
taky přesvědčovat další unijní státy, aby Ukrajinu víc podporovali. Dodal, že západní země před invazí podcenili agresivní
záměry Kremlu.

mluvčí 
Je jsme svědky toho, jak se nás Putin snaží vydírat prostřednictvím energií potravin, to je absolutně nepřijatelné. Snaží se nás
zastrašit a zastavit naši pomoc Ukrajině. Chci vás ujistit, že Česko jako předsednická země rady Evropské unie bude pracovat
na tom, aby Evropa v tomto zůstala jednotná.

Roman FOJTA, moderátor 
Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro kolem ba podporu Kyjeva označil za pragmatické rozhodnutí, které je v zájmu evropských
zemí. V Česku poděkoval za jeho snahy přiblížit Ukrajinu členství v Evropské unii a pomoc válečným uprchlíkům. Své partnery
znovu požádal o dodávky hlavně těžkých zbraní.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 263 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Mou profesi víc.

mluvčí 
Nejvíce teď potřebujeme 155 milimetrové houfnice, protože musíme dosáhnout rovnováhy s ruským dělostřelectvem, dále
Salmové raketomety bojová vozidla pěchoty tanky pracujeme na dodávkách těchto zbraní s celým světem, abychom se
vyrovnali ruské palebná síla.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
U ICOS ministr opavský ihned po tom příjezdu a na nádraží v Kyjevu zamířil na některá ta právě místa, která jsou teď už
symbolem té válečné zkázy. Nejdřív to bylo město ho 100 mail, ve kterém se nachází letiště, o které právě na počátku té ruské
invaze vedla ruská armáda velice intenzivní bitvu s ukrajinskou armádou i po těch třech měsících, co se ruské jednotky stáhly,
je to místo naprosto zničené. Stejně jako město i Pinka má také se přijel ministr zahraničí opavských podívat, co se týče i v
kině, tak tam ruská armáda zničila asi polovinu města. Asi 2000 budov naprosto srovnala ze zemí, ale ty škody se tam odhadují
asi na 900 000 000 USD a právě zřejmě po válce bude toto místo velice potřebovat, ale nějakou pomoc na obnovu. Měla to je
právě jedna z priorit českého předsednictví proto se právě ministr Lipavský do firmě přijel podívat sám řekl, když to budu
parafrázovat, že vlastně jsou šokována té zkázy, a když vidí na vlastní oči.

Roman FOJTA, moderátor 
Ruská vojska při ofenzívě v Donbasu na východě Ukrajiny dosahují jen minimálních zisků. Uvedl odkazem na informace
zpravodajských služeb. Britské ministerstvo obrany. Ukrajinci naopak udeřili na ruské pozice na jihu země. Antonín s kým moc
Antonín, jakého most přes Dněpr v okupované estonské oblasti zasáhla desítka střel z raketometu hi Mars. Jde přitom jeden z
pouhých dvou silničních přechodů přes Dněpr, kterými může Rusko zásobovat nebo stahovat své síly. Na západ od Dněpru,
včetně města First on. Podrobnosti o situaci na Ukrajině teď s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. Dobrý den. Já s dovolením začnu dnešní prohlášení ruského ministra
zahraničí Sergeje Lavrova. Ten oznámil nové cíle invaze. Do teď měl být prioritou Donbas. Teď zmínil i Carson show a
Západočeskou oblast. Proč takové prohlášení, proč právě teď?

mluvčí 
To se těžko komentuje, tady je potřeba říci, že lépe, než se soustředit na každý jednotlivý.

mluvčí 
Výrok ruského.

mluvčí 
Vedení je dobré se soustředit na větší širší strategické narativy.

mluvčí 
Které stojí za těmito výroky pro Lavrov má dlouhou historii podávání nepravdivých nebo zavádějících výroků, takže může to být
určitá kouřová clona, ale zároveň může to být velice otevřené ruské poměry přiznání toho, že a ruské cíle jdou daleko za rámec
ochrany ruské menšiny a rusky hovořících občanů Ukrajiny. A čímž ta invaze byla na počátku zdůvodněna, nicméně ty cíle
samozřejmě Ruska a minimálně taktické operační rovině se mohou a úměrně chodu kampaně proměňovat, což je dáno tím, že
ta kampaň neprobíhá podle asi původních ruských plánů. Nicméně pokud ten velký strategický cíl ve vztahu k Ukrajině, tady si
myslím, že se nic nezměnilo Rusové každým dnem každou hodinou dávají najevo, že tím reálným cílem je skutečně destrukce,
ať už fyzická, tak ta spojená s ničením lidských životů, a to všechno má samozřejmě dimenzi v tom smyslu, že je to namířeno na
na destrukci vůbec Ukrajiny coby samostatného subjektu mezinárodních vztahů. A a státu jako takového.

Roman FOJTA, moderátor 
Pojďme k situaci na bojišti, jak už zaznělo, britské ministerstvo uvedlo, že Rusové dosahují jen minimální územních zisků.
Nasvědčuje tomu, že stále trvá jakási operační přestávka nebo se projevuje efekt ničení těch muničních skladů ze strany
Ukrajinců?

mluvčí 
Já si.

mluvčí 
Myslím, že to momentum Rusové už ztratili, přišli o ně dávno. To je dáno tím, že se provalil ten úplně původní plán, který počítal
s se vzetím hlavního města Kyjeva, a to bylo dáno tím, že těch směru útoku bylo více a ty cíle byly stanoveny poměrně
ambiciózně a Rusové byli nuceni úměrně chodu kampaně se soustředil poté, co tedy dosáhli alespoň částečném úspěchu v
podobě. Zabrání jihovýchodní Ukrajiny, respektive části, to se týká části Doněcka Záporoží a chrstnul se soustředit na a postup
Donbasu tady dosáhli zejména tedy v minulém měsíci velkých relativně velkých úspěchů v tom smyslu, že zabraly prakticky
celou loňskou oblast pokračují pokračují útoky v Doněcku. Rusové při tom útoku utrpěli značné ztráty plus. Ty síly se postupně
vyrovnávají, jak díky taktickému mistrovství ukrajinských obránců, tak i díky postupnému přísunu dodávek zbraní ze západu to
se týká těch nejvíce potřebných a ve vaší reportáži zmíněných vysoce přesných dělostřeleckých systémů a které mají delší
dosah, díky čemuž Ukrajinci byli v posledních týdnech skutečně schopni působit Rusům těžké ztráty zejména, co se týče útoků
proti logistickým centrům a základnám a v týlu to neumožňuje 8 a pokračovat v tom v tom útoku tak jako jako dosud, ale nějaké
operační pouze, abych nehovořil. To je z ruské strany do velké míry Boha a a je to určitý vynucený krok daný tím, že Rusové
nedokáže postupovat, tak řekli, tak rychle by si představoval.

Roman FOJTA, moderátor 
Na mlha obestírá také to, co se děje na jihu Ukrajiny. Tam má probíhá nebo Ukrajinci, chystají protiofenzívu. Dnes, jak už jsme
slyšeli, poškodili Antonínské most přes Dněpr. Podle britského pro podle britské rozvědky se most jeví jako slabina ruských
vojsk. Čili jak důležitý je ten most může naznačovat jeho snaha o zničení to, že si v kraji chystají půdu právě pro nějakou větší
ofenzívu.
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mluvčí 
To.

mluvčí 
Je 1 interpretace určitě v delším časovém měřítku. Tento záměr na ukrajinské straně můžeme sledovat tady je potřeba říci, že
po zničení toho nízkého mostu, který spojen Carson mysl levobřežní Dněpru v té deltě. Další moc nachází a šel nové chov, což
je nějakých 50 km severovýchodně po pardon proti proudu toku řeky Dněpr. A takže v momentě, když Ukrajinci přistoupí k té
proti ofenzívě, na kterou sbírají síly, tak v případě, že Rusové nebudou mít kudy ustupovat, tak ty jednotky, které momentálně
jsou soustředěny na pravém břehu řeky Dněpru se mohou ocitnout v určitých kleštích. To určitě Rusové nemají v plánu a
dopustil, nicméně současně s tím je potřeba říci, že zničení těch mostů, jakmile ta ukrajinská a protiofenzíva bude vchodu může
představovat problém pro samostatné pro samotné Ukrajince, protože těch možností, kudy přejít Dněpr tak, aby mohli přistoupit
i osvobozování. Těch momentálně okupovaných částí nejenom Charkovské oblasti na levém břehu, ale i v Záporožské oblasti a
Doněcké oblasti už, kolik nezbývá.

Roman FOJTA, moderátor 
Mimochodem, jak moc Ukrajince tlačí čas při zpětném dobývání těch okupovaných území, jednak z toho důvodu, že se
spekuluje o anexi některých obsazených území a jednak z toho důvodu, že půlka léta a s postupujícím časem bude situaci
komplikovat počasí?

mluvčí 
Je to přesně tak. Já si myslím, že to časové okno se zužuje, pokud jde o vyhlídky Ukrajinců na a úspěšnou protiofenzívu a
vyhnání okupačních vojsk z těch momentálně zabraných území. Počasí je 1 faktor, ale druhý faktor je i ten, že Rusové mohou,
o které se teď spekuluje zejména o zářijovém termínu voleb v rámci čehož by to šlo všechno, lidově řečeno, sfouknout o
případné anexi těchto území. To by mohlo být provázeno i výhrůžkami ve smyslu, že útok na ruská území samozřejmě zakládá
důvod pro případnou jadernou eskalaci a plus samozřejmě úměrně tomu, jak se bude blížit zima a velká část Evropy bude bez
plynu, tak může růst i odpor na straně Evropy a spolu s tím určitý tlak na Ukrajince, aby začali s Rusy o případném příměří
vyjednávat, což pochopitelně podkopává dlouhodobé strategické pozice Ukrajiny. Takže to okno příležitosti to časové okno se
se zužuje a myslím si, že i tyto faktory, které jsem zmínil ukrajinské velení a vedení. A chtě nechtě musí práce do úvahy při
plánování dalšího postupu.

mluvčí 
Říká Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Moc vám děkuju za komentář. Hezký den.

mluvčí 
Děkuji za zavolání.

Roman FOJTA, moderátor 
Evropská komise se chystá na očekávaný výpadek dodávek ruského plynu. Unijní státy by měly podle nového návrhu omezit
během nadcházející topné sezóny spotřebu o 15 % jde o součást sady opatření, která mají evropským zemím díky vzájemné
solidaritě. Zajistit dostatek plynu pro domácnosti klíčové provozy. Pravidla začnou platit a že členské státy schválí. Podle
premiéra Petra Fialy jsou pro Česko unijní požadavky na snížení spotřeby suroviny reálné.

mluvčí 
A žádáme členské státy, aby snížili spotřebu plynu o 15 % to odpovídá 45 miliardám kubických metrů a takovým snížením
můžeme bezpečně přečkat letošní zimu. V případě úplného přerušení dodávek ruského plynu.

mluvčí 
Data spotřeby v České republice za poslední půlrok ukazují, že tyto úspory jsou pro nás možné například ve srovnání s
loňským rokem je spotřeba plynu už nyní o zhruba 20 % nižší. Pokud se budeme dál chovat hospodárně a samozřejmě musíme
přiznat, že to je někdy i na úkor našeho komfortu, pokud se budeme nadále chovat hospodárně, tak tyto úspory nepochybně
zvládneme.

Roman FOJTA, moderátor 
Tuzemské zásobníky zemního plynu jsou víc než tří čtvrtin naplněné surovina z nich pokryje podle ministra průmyslu a obchodu
Josefa týkaly. Spotřebu zhruba do ledna. Při omezených dodávkách plynu z Ruska nebude. Podle odborníků nutné snížit jeho
spotřebu v Česku víc než 30 % očekávají pokles dodávek asi o polovinu.

mluvčí 
My věříme tomu, že Rusko nebude chtít pustit z ruky tu zbraň, kterou má vůči Evropské unii tzn. že nějaký plyn sem bude
proudit, jestli to bude přesně ostrým Ukrajinu či Turecko. Je věc druhá. Nicméně nějaký plyn z Ruska pravděpodobně dostávat
budeme.

Roman FOJTA, moderátor 
Opatření navrhla Evropská komise i s ohledem na omezení dodávek plynu do unie ze strany ruské společnosti Gazprom. Tato
zdůvodňuje generální opravou turbíny pro Nord stream 1. Gazprom prý dosud neobdržel od německé firmy Siemens Energy
ani dokumentaci potřebnou k její opětovné instalaci. Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že plynárenský gigant připraven
dostát svým závazkům ve vývozu plynu. Provozovatel německé plynovodní sítě na čtvrtek eviduje rezervaci na dodávky
suroviny přes Nord stream 1. To by znamenalo, že Gazprom obnoví.

Tuzemské vojenské letectvo by se mohlo do budoucna vyzbrojit americkými bojovými letouny v 35 lightning. O nákupu bude
Česko 1 se Spojenými státy. Podle ministryně obrany Jany Černochové o tom vláda rozhodla na základě doporučení armády.
Její rezort chce pořídit 24 letadel. Dosud má armáda k dispozici 14 stíhacích strojů.

mluvčí 
Víceúčelový bojový letoun jas 39 Gripen.
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mluvčí 
Stroj, který je s českou armádou spojený od roku 2005, kdy si ho začala pronajímat od Švédska, čeští stíhači mají k dispozici
12 jednomístných a 2 dvoumístná letadla.

Nasazení s nimi několikrát byli při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu a nyní jsou v Pobaltí na žádost Litvy tam
zůstanou o 2 měsíce déle než armáda plánovala, tedy do konce září. Stíhačky by nově mohly nahradit americké bojové letouny
EF 35 lightning 2. Je.

mluvčí 
To důležitý krok zásadní krok pro modernizaci české armády jsou to jsou to rozhodnutí, která budou mít dopad na posílení naší
obranyschopnosti v příštích desítkách let.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Počet těch letounů by měl být 24. De facto i tehdy před těmi 20 lety, kdy se jiné vlády pokoušely získat nadzvukové letouny, tak
to číslo 24 už tehdy bylo argumentačně od armády podložené.

mluvčí 
Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun. Půjde tak nejspíš o nejdražší
armádní nákup moderní historii Česka. Rezort obrany se pro obměnu stíhaček rozhodl na základě armádního doporučení.

mluvčí 
Doporučení není jenom o tom zvuku řešit komplexní podobu taktického letectva a všechny úkoly. Ochranu vzdušného prostoru
účinné, ale i třeba podporu pozemních sil, ale v dalších kolech.

mluvčí 
Ve hře byl nákup gripenů. Podle opozice by dokonce byl výhodnější rozhodnutí české vlády koupit letadla FA 35 je politické ne
bezpečnostní. 35 dostaneme nejdříve za několik let. Naopak gripeny můžeme mít téměř okamžitě a pak jsou ještě 2 body
bojová schopnost 35 54 % versus Gripen 80 % letová hodina 35 je 38 000 USD. Versus Gripen 13 000 USD.

mluvčí 
Já považuju obě dvě letadla, jak stávající letadlo Gripen, tak IOF 30 pětku za kvalitní letouny, ale je tady celá řada otázek, která
je ještě třeba zodpovědět.

mluvčí 
Ministerstvo obrany zároveň zrušilo tendr na nákup bojových vozidel pěchoty za víc než 50 miliard korun. Místo toho rezort
osloví přímo švédského výrobce.

Tendr se rezort podle Černochové rozhodl zrušit na základě doporučení právní kanceláře. Nové stroje mají nahradit starou
sovětskou techniku, kterou armáda používala doteď.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Podmínka samozřejmě bude rychlost cena, tak to je vždycky a opět říkám, opět zdůrazňuji ty fronty na jakýkoliv vojenský
materiál jsou nyní velice dlouhé. A mi se tedy musíme co nejrychleji do té fronty postavit.

mluvčí 
Podle údajů výrobce nyní využívá švédská vozidla CD 90 v 15 variantách 7 zemí. Jedná se vedle Švédska, Norsko, Dánsko,
Finsko, Estonsko, Nizozemsko Švýcarsko.

mluvčí 
Armáda je schopna s tímto vozidlem působit. Je to vyhovující vozidlo pro koncepci použití našich ozbrojených sil a je to vozidlo,
které potřebujeme tzn. my jako armáda uživatel říkáme, že jsme s tímto výběrem spokojeni.

mluvčí 
O pořízení obrněnců CD 90 rozhodlo letos koncem června také Slovensko, které koupí 152 těchto vozidel v sedmi
modifikacích. Redakce Tomáš Sýkora, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokračují práce na zabezpečení skály Českého Krumlova. Padaly z ní kameny na silnici. Lezci natahují na masiv ocelové sítě
staví ploty. Provoz na silnici, která vede kolem práce neomezili.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
Tohle je skála nad rušnou silnicí mezi Českým Krumlovem a věcným, která je dlouhodobě v havarijním stavu, a právě proto
tady už pátý měsíc pracují specialisté na skále, kteří zajišťují zabezpečují už natáhli ochranné sítě. Místy jsou také ochranné
ploty a teď připravují dynamické bariéry. My jsme v místě přímo pod tou ocelovou sítí a skálu, kde můžeme stát, protože tady
právě tyto bezpečnostní prvky už jsou. Momentálně tady pracuje 20-25 lidí, kteří očišťují skálu, ale hlavně připravují tu
dynamickou bariéru, pracují v horku. Odpoledne je na přímém slunci 45 stupňů pracují v prachu, je to fyzicky velmi náročná
práce, takže musí dělat častější bezpečnostní přestávky, aby si odpočinuli. Je tady zkrácená pracovní doba a dělníci pak chodí
se osvěžit do nedaleké Vltavy denně třeba vypijí 6 l vody. Ta práce fyzicky velmi náročná, protože používají třeba vrtačky, které
váží 13 kilo, ale jinak to prostě nejde. Momentálně tady zabezpečují úsek skály dlouhý přibližně 500 m, místy je ta skála vysoká
až 60 m. To, co jim komplikuje práci, je ta silnice právě pod skálou, protože tady je velmi silný provoz, hlavně teď v létě. A
někteří lidi řidiči tady nedodržují sníženou třicetikilometrovou rychlost. Často tady jezdí mnohem rychleji, takže de facto ohrožují
právě ty pracovníky na skále. Ty práce tady potrvají ještě zhruba 2 měsíce. Hotovo by mělo být někdy na konci srpna nebo
nejpozději do poloviny září.
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Roman FOJTA, moderátor 
Kvůli horkému počasí jsou v pohotovosti vodohospodáři kvůli nízkým srážkám se některé vodní nádrže mění ve stojaté a kvalita
vody v nich tak výrazně klesá. To je příklad i brněnské přehrady.

mluvčí 
Srážky v oblasti Povodí Moravy Dyje v uplynulých 14 dnech prakticky nebyli. Kvůli tomu se do a potoků řek dostává výrazně
méně vody a řeky potoky Povodí Moravy a Dyje kvůli tomu hlásí v polovině července výrazně podnormální. Hodnoty se mnou je
tu mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, kterého zdravím, dobrý den. Dobrý den. Pane mluvčí, když porovnáme tu situaci
aktuální, řekněme, hydrologickou tou situací před rokem, jak z toho vyjde letošní aktuální.

Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
V loňském i třeba předloňském ruce, ta situace byla o něco lepší. Nechci říct, že byla úplně dobrá. Nicméně v tom letošním
roce bych řekl, že ta situace až téměř extrémní sucho nám nastoupilo prakticky už na začátku. Dubna, kdy nám začal poměrně
výrazní deficit srážek, prakticky se prohlubuje až teďka do léta.

Michal ČEJKA, redaktor 
A on ten dostatek vody samozřejmě projevuje taky ve kvalitě vody ve vodních nádržích, konkrétně tady na brněnské přehradě,
máte opatření, která by, která by kvalitu vody měly zlepšovat, ale bez těch přítoků a srážek nejsou. Tak účinné je to tak?

Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
Ale v podstatě je to tak jedním z těch faktorů, které ovlivňují kvalitu vody, jsou samozřejmě ty vnější faktory. Kromě teploty je to
také síla vody na přítoku a obměna vody ve vodní nádrží, která v tuto chvíli prakticky není ten přítok je pod normální prakticky
už od toho dubna se pohybují přítoky na polovičních hodnotách. Ten průměrný přítok dělá nebo dlouhodobý průměrný přítok
okolo sedmi metrů krychlových za vteřinu. Od dubna zaznamenáváme přítok okolo tří 3,5 metrů krychlových za vteřinu, čili z
toho nám vznikají podmínky, které poměrně nahrávají, nahrávají zhoršování jakosti vody, přestože činíme ta opatření, tak
samozřejmě ty vnější faktory také ovlivňují jakost vody ve vodní nádrži.

mluvčí 
Můžete přiblížit ta opatření je tady to promíchávání vody laicky řečeno.

Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
A těch opatření je více druhů. Zjednodušeně řečeno, máme umístěny vodní nádrže věže, které pro nechávají vodní sloupec
tak, aby dostávali chladnější vodu ze dna vodě nebo k té hladině, kde voda teplejší tím dochází, dochází, pardon,
promíchávání vodního sloupce vznikají podmínky, které úplně nenahrávají rozvoji sinic a současně. Dávkujeme síran železitý,
který sráží fosfor na přítoku, což znamená, že do nádrže se dostává méně fosforu, čili živiny živiny pro sinice.

mluvčí 
Ovšem nejen vody v nádržích málo chybí taky v půdě, co dělá, může dělat Povodí Moravy proto, aby té vody v půdě bylo více
napadá mě například tím tomu handlování řekl ovšem, jak jsme se spolu bavili před tímto rozhovorem. Je to pouze drobná
drobná část toho toho nějakého komplexního řešení.

Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
Ale my se bavíme o klimatické změně, respektive o záležitostech, které vycházejí přímo klimatické změny a ta opatření musí být
komplexní. Jedním z těch hlavních opatření by bylo posilování vodních zdrojů. To je opatření číslo 1, které je potřeba v tomto
období dělat samozřejmě na to se nebo na to navazuje řada dalších opatření, která zmiňujete, jako je ozdravování uzdravování
krajiny, ozdravování půdy tak, aby byla připravená na toto období, protože problémem není samotné množství srážek. To je v
tom celkovém souhrnu přibližně stejné, jaké jsme byli zvyklí v těch předchozích letech. Problémem je to rozložení, takže bychom
měly měly tu vodu lépe zachytávat pracovat s ní. Problémem jsou ale zejména vysoké teploty, což znamená velký odpar vody z
území.

Michal ČEJKA, redaktor 
Pojďme k dalšímu tématu. Vaši kolegové jsou totiž momentálně ve člunu na hladině, tak na brněnské přehradě, a to poměrně
překvapivých důvodů. Někdo vám totiž krade boje, respektive tou vodní značení. Tak, jaká je situace v tomto ohledu?

Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
Nevíme, jestli přímo krade, protože jsme nedopadli pachatele, nicméně je pravda, že od počátku tohoto roku se nám ztratila
téměř polovina bojích, které vyznačují koupací místa na vodní nádrží. Vyznačuje tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi plavidly
a plavci. My to mi tato místa samozřejmě toto značení doplňujeme v současnosti naši kolegové doplňují žluté boje, která
vyznačují pro plavce těchto plavidel místa, do kterých nesmějí vplout. Je pravdou, že v případě dochází-li ke krádežím těchto
těchto bojí, takže mohlo docházet k obecnému ohrožení, takže ano, ano v současnosti dochází k výměně těchto těchto bojí.
Během dnešního dne bylo vyměněno 77 kusů tohoto značení.

mluvčí 
Ona samozřejmě ta bezpečnost je asi to nejdůležitější, rozhodně to nejdůležitější v tomto ohledu přesto vám tím vznikají také
nějaké náklady, na kolik vlastně přijde například osazení jedné boje.

Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
Samotná boje stojí asi něco okolo 3 000 Kč, nicméně vzhledem k tomu, že k němu potřeba pořídit nebo boj potřeba pořídit
ocelové lanko závaží, který se připevňuje ke dni ke dni ke dnu vodní nádrží. A něco také stojí samotná práce té instalace boje
tak 1 boje vychází přibližně 5 000 Kč, což v případě, že si vezmete, že se nám ztratilo přibližně v letošním roce 15 bojí, tak je to
okolo škody za 75 000.

mluvčí 
Už podobným situacím dochází například v minulém roce. Jste mluvil o tom, že pachatel jste letos nechytli už tomu bylo jinak v
minulosti.
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Petr CHMELAŘ, mluvčí Povodí Moravy 
A v minulých letech k tomu docházelo, ovšem ne v takové míře zaznamenávali jsme případy ztráty bojí v jednotlivých případech
v tomhletom ohledu byla dobrá spolupráce, například s veřejností nebo s policií. Na základě ohlášení se podařilo dopadnout
pachatele krádeží. Těchto bojí, kdy policie přivolaná na místo chytla zloděje. Prakticky přímo na hrázi, když si odnášel tuto boj.

mluvčí 
O tolik Petr Chmelař mluvčí Povodí Moravy a já ještě se vrátím k tématu sucha s tím, že průtoky v řekách, které patří do Povodí
Moravy, se pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 15-50 procenty průměrných červencových hodnot. Na většině vodních toků
neteče ani polovina obvyklých hodnot, které jsou standardní pro toto období.

Roman FOJTA, moderátor 
A vysílání čtyřiadvacítky pokračuje přehledem zpráv. Vítám vás u něj. V souboji o funkci britského premiéra lídra konzervativců
zůstaly pouze bývalý ministr financí řešit jinak a ministryně zahraničí stresová zná v posledním kole hlasování rozhodnou
všichni členové konzervativní strany. Jméno vítěze budou Britové znát 5. září mu končící premiér Boris Johnson mezitím
absolvoval poslední interpelace v dolní sněmovně ve funkci. Prohlásil, že zemi pomohl provést pandemií a svou misi v úřadu z
velké části splnil.

mluvčí 
Tak bolí je a zcela místa.

Roman FOJTA, moderátor 
Výroba prodej jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček v Česku skončí v souladu s předpisy Evropské unie. O
zákazu rozhodli poslanci. Zálohování PET láhví dál zůstane dobrovolné. Ty budou muset být do roku 2030 vyrobené až ze 30
% recyklátu. Víčka nebude možné odtrhnout normu teď posoudí senát.

mluvčí 
Od roku 24 by to nemělo být ani nabízeno k prodeji. Určitě to nebude vyráběno a já doufám, že nemůžu vyloučit, že nebudou
někteří spekulanti, dejme tomu, kteří se k tomu pokusí takto nějak vyhnout, ale já si myslím, že už v současné době je to
postupně nahrazováno, takže to ani nebude mu být možné v roce 20.

Roman FOJTA, moderátor 
Ceny výrobců rostly v červnu v zemědělství meziročně o 42,5 procenta. V průmyslu o 28,5 procenta. Vývoj producentů obvykle
naznačuje vývoj cen pro domácnosti. Podle dat Českého statistického úřadu se meziročně ceny zvedaly také ve službách
stavebnictví.

mluvčí 
Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů.

Jednota Evropy v pomoci Ukrajině
TV , Datum: 20.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 01:51 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 900 014,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Česká republika přesvědčuje své partnery, aby více podporovali válkou zmítanou Ukrajinu. Řekl to ministr zahraničí Jan
Lipavský, který přijel do Kyjeva s rakouským kolegou Alexandrem Schallenbergem. Česko by se podle něj mělo stát lídrem v
poválečné obnově Ukrajiny.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Přes 12 hodin cesty vlakem směrem Kyjev, v době největší krize od konce 2. světové války. Český ministr zahraničí se na
Ukrajinu po 5 měsících opět vydal po boku šéfa rakouské diplomacie.

Alexander SCHALLENBERG, rakouský ministr zahraničí 
Za těch 165 dní se Evropa změnila, Ukrajina se změnila, svět se změnil. Když jsme byli naposledy v Kyjevě, doufali jsme, ze je
místo pro diplomacii, že nevypukne válka. Pletli jsme se.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Tentokrát ale přijeli bez slovenského protějšku, který onemocněl, a navíc v době, kdy Česko předsedá evropské
Sedmadvacítce, a to přímo uprostřed ruské agrese. Jedno z míst, které Moskva sevřela mezi prvními v tvrdé bitvě. Letiště v
Hostomelu je i 3 měsíce po stažení ruských jednotek v troskách, včetně ukrajinské chlouby, největšího nákladního letounu
všech dob, Antonovu Mrija. Jen zlomek ohromné válečné zkázy, kterou Ukrajina celkově zatím vyčíslila v přepočtu na téměř 18
bilionů korun. Právě na poválečné obnově Ukrajiny se Česko chce podílet jako unijní lídr. Pomoc potřebuje i město Irpiň, jeden
ze symbolů ukrajinského utrpení. Zbořené zdi i zničená okna. Takřka každý dům v Iprini nese stále stopy po válce. Ruská
armáda při intenzivních bojích zničila téměř polovinu veškerých budov.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
U řady domů zajistit střechu, okna a nějakým způsobem vyřešit vytápění, aby v nich lidé mohli přežít zimu. Takže to je asi ten
úkol, který stojí před Ukrajinou a i před námi, abychom s tím Ukrajině nějakým způsobem v rámci humanitární pomoci pomohli.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Pomoci by mohla Praha podle Lipavského jednou třeba taky s obnovou škol. Nejdřív ale musí válka skončit. Česko se konec
agrese snaží přiblížit jako další západní státy dodávkami zbraní Kyjevu. A ten potřebuje další.

Dmytro KULEBA, ukrajinský ministr zahraničí 
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Naší nejnaléhavější potřebou jsou houfnice s ráží 155 milimetrů a zbraně, protože usíme nastolit rovnováhu s ruským
dělostřelectvem.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka 
Česká diplomacie zopakovala, že pomůže Kyjevu, který má kandidátský status i cestou do Evropské unie. Dál by o
přístupových jednáních mohl Lipavský s kolegou debatovat na neformálním setkání ministrů zahraničí v Praze na konci srpna.
Barbora Maxová, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A se mnou ve studiu už je Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v Česku. Hezký večer.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jaké gesto pomoci vás osobně nejvíc zasáhlo za těch pár měsíců? Může to být klidně nějaká drobnost.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Tak asi to bylo možná jeden z prvních dní po ruské invazi, když dostali jsme od malé holčičky, tuším, 90 Kč, která ona to nám
poslala ze své kasičky a řekla, že posílá to nám, abychom obnovili školy. Tak přiznám se, že když jsem o tom vyprávěl
novinářům, tak byl jsem dojatý opravdu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jsou pořád Češi lídry v té ochotě pomáhat, tak jak jste o tom vy sám mluvil na začátku?

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Ano. Myslím si, že ta podpora stále je velmi silná. Cítíme tu podporu. Samozřejmě, že finanční podpora má své limity, to si
uvědomujeme, že prostě na náš účet Češi poslali už víc než 1 200 000 000 Kč. A logicky ta podpora klesá, ale stále 1 000 000
- 2 000 000 denně dostáváme na náš účet a jsme za to vděčni.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Nemyslíte, že se možná začíná projevovat nejen v Česku, ale i v Evropě, ve světě vzhledem k inflaci, vzhledem k rostoucím
cenám energií, k cenám plynu, k obavám z toho, jak se tady bude třeba v zimě topit, nezačíná se z toho stávat takové to: ano,
pomůžeme, ale má to právě své limity, nechceme na tom být víc tratní, než je třeba?

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
No, taková hrozba existuje. A ta únava z války je cítit po celé Evropě. A my vlastně snažíme se upozornit naše partnery na
západě, včetně Evropské unie, že prostě nemáme právo se vlastně unavit z té války, protože Rusko stále je agresorem, Rusko
ničí Ukrajinu, Rusko chce Ukrajinu, zabít všechny Ukrajince, zničit Ukrajinu jako stát. A není to problém jen Ukrajiny, je to
problém celého světa. A minimálně je to problém Evropské unie, protože Evropská unie a některé státy, které i jsou členy
Evropské unie, budou dalšími obětmi. Putin to říká otevřeně, a proto nemůžeme si to dovolit. Musíme prostě zvítězit společně.
Ukrajinci umírají bohužel, ale potřebujeme pomoc. A ta pomoc je důležitá, abychom dostali zbraně, kterými bychom mohli Putina
porazit.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co říct těm, kteří mají pocit, že sankce proti Rusku nefungují, že zkrátka oslabují Evropu, oslabují svět, ale ne tak Rusko?
Říkají: Rusko možná nemá McDonald, ale čím my budeme topit? Co jim odpovědět?

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Tak samozřejmě, že musíme si uvědomit, že sankce nemají jako okamžitý účinek. Bude to bude trvat, než Rusko se ekonomicky
zhroutí. To je na jedné straně, musíme vydržet prostě. A na druhé straně, když Rusko necítí sankce a když ten účinek není,
tzn. ze ty sankce nejsou dostatečné. Musíme uvalit ještě tvrdší sankce na Rusko. A určitě existuje úroveň sankce, které Rusko
prostě položí ekonomicky, a to je náš vlastně cíl, aby Rusko nemohlo financovat válku. Samozřejmě, že to budeme cítit všichni.
Bude to cítit i Evropská unie, ale nejvíc to cítí Ukrajina, protože za to platíme nejvyšší cenu, životy našich občanů. A mně se
zdá, že prostě svoboda, demokracie a mír vyžaduje určité oběti, včetně ekonomických.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když jste vystavili nebo jsme vystavili nedávno na Letné tu poškozenou techniku z Ukrajiny, ruskou techniku, byl to také signál
Čechům: podívejte se, ta vaše pomoc ale funguje, opravdu je důležitá, je potřeba, tady jsou reálné výsledky té pomoci. Vnímali
to tak taky Češi, nebo jste měl i jiné reakce?

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
Ne, já jsem osobně neměl jiné reakce. Měl jsem jen kladné reakce, dostávali jsme stovky vzkazů od českých občanů. A byl jsem
tam několikrát na té výstavě a prostě přistupovali ke mně a děkovali za tu výstavu, protože má opravdu obrovský symbolický
význam. To, co jste řekla, lze ty zbraně, které nám poskytuje Česká republika, fungují. A nemůžeme vyloučit, že právě českými
zbraněmi tato technika byla zneškodněna. A protože ta technika byla zneškodněna, tak nepřijde sem, nepřijde od České
republiky. No a na druhé straně bylo to symbolické, protože Česká republika, Československo má své zkušenosti s okupačními
tanky, a právě na tomto místě v Letné odehrávaly se pochody vlastně vojenské, včetně s těmi tanky, tak mně se zdá, že to
prostě mělo velmi důležitý symbolický význam.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane velvyslanče, pojďme si teď spolu poslechnout slova, která zazněla včera v našem vysílání, a sice: "Evropa dnes
nedisponuje dostatečným množstvím zbraní, aby Ukrajina dokázala v brzké době ukončit válku na svém území." To v Interview
ČT24 řekl Tomáš Pojar, zahraničněpolitický poradce premiéra.
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Tomáš POJAR, bezpečnostní a zahraničněpolitický poradce premiéra /Interview ČT24, 19. 7. 2022/ 
My nemáme tolik zbraní, aby Ukrajina mohla zítra ukončit válku. A my jako Západ, my nemáme, my jako svět, prostě není to v
tuto chvíli možné ukončit tu válku. Není to tak jednoduché. My máme zbraně, které posíláme, posíláme je dál a budeme je
posílat, budeme to koordinovat. Podporujeme ukrajinskou stranu. A mimochodem, když jsem tam byl, tak jsme měli několik dní
jednání s ukrajinskou stranou. A ukrajinská strana velmi oceňovala to, co děláme, velmi oceňovala to, co dělají mnozí další, ne
samozřejmě všichni. Každý by mohl dělat více, ale to můžete říct vždycky. A Ukrajina je velmi vděčná za to, jaká pomoc tam jde,
a samozřejmě děláme to i v našem zájmu, protože my chceme, aby ta válka nepřekročila k nám, aby se nerozšířila. A čím dále
to Rusko, čím dále od nás bude a čím dále od nás bude zadržováno, tím samozřejmě lépe, takže Ukrajinci tam bojují i za nás.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak se vám to poslouchá, že v EU není možná dost zbraní, aby se to vyrovnalo Rusku, v celé EU? Není to alarmující?

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v České republice 
No, vlastně EU není vojenskou organizací, ale země NATO mají zbraně, které potřebuje Ukrajina. A Ukrajina ty zbraně dostává.
Nedostáváme to v takovém počtu a právě ty zbraně, které bychom potřebovali, abychom dosáhli vítězství zítra. Já s panem
Pojarem v tom souhlasím. Ale například Spojené státy, prezident Spojených států podepsal zákon, tzv. zákon o lend-lease,
který ještě nezačal fungovat. A předpokládá se, že Ukrajina dostane opravdu velké množství zbraní. A už začala dostávat
zbraně, které už mění situaci na frontě. Třeba ty raketomety HIMARS, ony jsou velmi účinné. Samozřejmě, že je toho málo.
Potřebovali bychom mnohem víc. A o tom jednáme se zeměmi NATO, jednám s těmi zeměmi, které takové zbraně opravdu mají.
A souhlasím, že Česká republika opravdu dělá všechno, co může. A Ukrajina opravdu oceňuje tu pomoc, kterou jsme dostali od
České republiky.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vy budete zanedlouho opouštět svůj český úřad. Jak obtížné bude ho předat tak, aby se ta jednání a ta pomoc nikde
nezadrhla. Já vím, že předávání toho úřadu je běžná věc, ale není tak úplně běžné to dělat během války.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v ČR 
Ano, samozřejmě, že válka válka má určitý vliv i na práci diplomatického zastupitelství Ukrajiny ve ve všech zemích, ale máme
hodně zkušených diplomatů, nejen velvyslanců, ale i na nižších úrovních. Já jsem přesvědčený, že náš úřad bude fungovat
účinně, tím spíš, že prostě s Českou republikou máme už velmi velmi účinnou spolupráci ve všech úrovních a dostává se tam
velké podpory. Takže já doufám, že prostě ta spolupráce bude pokračovat. Česká pomoc bude pokračovat, zvlášť teď je
důležitá, když Česko předsedá Radě Evropské unie, a Ukrajina má velké očekávání od českého předsednictví z hlediska
našeho dalšího postupu směrem k EU.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Češi ale mají dobrý vztah i k vám osobně, což se ukázalo právě, když se oznámilo to, že v úřadu budete končit. Ty první
spontánní reakce byly, proč proč, proč ho odvolávají? Vždyť tady dělal dobrou práci, jak se vám tohle četlo, jak se vám to
poslouchalo.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v ČR 
No tak samozřejmě mě to dojalo, protože takové reakce, přiznám se, že bylo to příjemný, to číst, ale na druhé straně občas
velvyslanci musí pamatovat, že zastupují ne tu zemi, kde pracují, ale svou rodnou zem. A občas mají se vracet domů, aby se
neodtrhli od realit ve své rodné zemi. Teď v mé zemi je válka a musíme být tam, abychom pomohli, abychom já třeba osobně
pomohl své zemi na na té pozici, na které budu pracovat dál. Takže velvyslanec není navždy, i když je mi líto opouštět právě
Českou republiku, protože k České republice mám zvláštní vztah, ale vlastně život jde dál, a diplomaticky život předpokládá, že
velvyslanci se mění.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co vás čeká v tom příštím novém životě na Ukrajině, v Kyjevě, víte to v těch příštích měsících?

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v ČR 
Určitě budu pracovat, budu pokračovat v diplomatické službě na ministerstvu zahraničních věcí a doufám, že taky budu mít
nějaký vztah k rozvoji spolupráce právě i s Českou republikou, takže já doufám, že i ten můj vztah Českou republikou se
nepřetrhne a bude pokračovat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v České republice, moc díky, že jste přišel. Hezký večer.

Jevhen PEREBYJNIS, velvyslanec Ukrajiny v ČR 
Děkuju vám za pozvání.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Rusko už na Ukrajině podle ministra zahraničí Lavrova necílí jen na Donbas. Přiznal, že míří i na další oblasti na jihu. Spojené
státy varují, že Kreml se na okupovaných územích pokusí inscenovat referenda a pak je anektovat, jak uvádějí západní
zpravodajci, na východní frontě, postupují invazní jednotky jen minimálně. Na jihu se obránci snaží přerušit nepříteli zásobovací
trasy. Evropská unie se mezitím shodla na nové sadě sankcí.

Lukáš MATHÉ, redaktor ČT 
Most přes Dněpr. Chersonská oblast, jižní Ukrajina. Pro okupanty důležitá zásobovací spojnice, pro Ukrajince cíl, který je třeba
zničit v první salvě na něj mělo dopadnout 11 raket. Útoky pokračují, boj o mosty přes širokou řeku bude podle britské
rozvědky pro jižní frontu klíčový.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Naše armáda dokázala způsobit invazním silám významné logistické ztráty. Pro ruskou armádu je stále složitější držet na
okupovaných územích pozice.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 270 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Lukáš MATHÉ, redaktor ČT 
Ukrajinci na Rusy pálí ze západních zbraní. Postup agresora na východě se podle zpravodajců zpomalil. Washington slibuje
další dodávky těžké techniky a varuje před plány Kremlu. Podle Američanů chystá anexi okupovaných oblastí podle krymského
scénáře.

John KIRBY, mluvčí americké bezpečnostní rady 
Dosazení úředníci uspořádají pseudoreferenda o připojení k Rusku. Rusko pak tato pseudoreferenda použije jako základ k
pokusu suverénní území Ukrajiny anektovat.

Lukáš MATHÉ, redaktor ČT 
Ambice Moskvy přitom podle ruského ministra zahraničí teď sahají daleko za Donbas, zmínil regiony na jihu Ukrajiny. Jeho
nadřízený během návštěvy Íránu zas obvinil Kyjev, že neplní předběžné dohody o míru, které měly obě strany dosáhnout už v
březnu. Jarní ústup Putin vydává za vstřícné gesto.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Potom, co se naše jednotky stáhly ze střední Ukrajiny a od Kyjeva, aby tyto podmínky vytvořily, Kyjev tyto dohody, které byly
prakticky uzavřeny, odmítl plnit.

Lukáš MATHÉ, redaktor ČT 
Od íránských vůdců se Putin Dočkal v Teheránu podpory od třetího účastníka schůzky, turecké hlavy státu Erdogana, perných
chvil čekání před zapnutými kamerami. Načas si přitom většinou dává právě ruský prezident. Pro Putina šlo o první cestu mimo
postsovětský prostor od začátku války. Prezident napadené země Ukrajinu neopouští. K hlavnímu spojenci vyslal svou ženu,
Olena Želenská vystoupila s projevem před kongresmany.

Olena ZELENSKÁ, ukrajinská první dáma 
Prosím vás o zbraně. Zbraně, které nemají sloužit k válce proti cizí zemi, ale abychom mohli ochránit naše domovy a právo na
to, budit se v nich živí.

Lukáš MATHÉ, redaktor ČT 
Ukrajinská první dáma mluvila taky o konkrétních obětech. Mužích, ženách a dětech, které zabily ruské rakety a zabíjejí dál.
Naposledy třeba v Charkově. Lukáš Mathé, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A já už zdravím Michaela Romancova, politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My jsme dnes sledovali další politickou návštěvu Ukrajiny, mimo jiné i český ministr zahraničí ji navštívil. Je to pořád tak silné
gesto, jako to bylo na začátku? A ta slova pomoci jsou skutečná, nebo jsou víc na papíře v téhle fázi? A teď myslím nejen od
nás, ale vůbec od celé Evropy?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak samozřejmě, že už to není tak silné gesto, jako tomu bylo ze začátku, ale pořád, a to je na tom to nejdůležitější, je to velice
důležité podstatné, že to nejsou jenom gesta, že zatím je obrovské množství práce. Myslím si, koneckonců před chvilkou říkal
pan velvyslanec Perebyjnis, díky tomu, že Česká republika momentálně předsedá Radě Evropské unie, tak máme zase jednou
za poměrně dlouhou dobu možnost něco reálně popostrčit, a mám pocit, že pan ministra Lipavský si v tomto ohledu počíná
jaksi velice zdatně. Je to pracovitý člověk. To bylo vidět už v době, kdy zasedal v parlamentu. A myslím si, že se to naprosto
jednoznačně potvrzuje i teď v době, kdy působí v roli našeho ministra zahraničních věcí. Pokud jde o Evropu jako celek, tak
mám pocit, že čím dál tím více evropských politických lídrů si uvědomuje, že jaksi s Ruskem je zapotřebí jaksi něco dělat co
možná nejdříve a co možná nejdále od, řekněme, naší hranicí, mám teda na mysli hranice NATO a Evropské unie. Čili
domnívám se, že se nejedná v žádném případě pouze o gesta, ale skutečně o tu jaksi důležitou práci, která se samozřejmě
odehrává primárně někde v zákulisí, je to skryto před televizními kamerami, což je naprosto v pořádku.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jsme tak jednotní, jak se o tom mluví, že musíme být jednotní, že se musíme semknout, tak je to tak i ve skutečnosti? Protože
my vidíme často některé solitéry nebo jsme viděli v minulosti, že třeba, když se řeklo, že za plyn se bude platit pouze v rublech,
že některé státy ve finále nakonec to obcházely, zkrátka děje se leccos. Tak neslábneme tím, jsme pořád jednotní, neukazuje
to naši nějakou slabost vůči Rusku?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já myslím, že Evropa je prostě tak jednotná, jak jednotná jenom být může. Ta jednota se musí každou chvilku prostě
potvrzovat, obnovovat a ono se to děje. Ono to, co se děje jaksi teď, pokud jde o ten stupeň dosažené jednoty, ono už to tady
bylo mnohokrát předtím. Ta situace teď je sice výrazně jaksi vážnější, ale pořád musíme brát na vědomí, že Evropská unie
nebo jaksi evropské státy, a ono se to koneckonců týká i Severoatlantické aliance, tak to všechno jsou mezinárodní
organizace, které si vytvořily státy. A ty mezinárodní organizace mohou dělat jen to, co jim ty státy dovolí, k čemu ty státy prostě
mají vůli. EU je tvořena 27 suverénními státy, Severoatlantická aliance 30 suverénními státy. Udržet v tomto ohledu jednotu je
mimořádně komplikované. Ono se to daří, ale vždycky, když se přijde s něčím novým, tak je vlastně naprosto nezbytné už třeba
jenom proto, že v těch jednotlivých zemích probíhají různé jaksi jejich vnitřní politické krize nebo musí čelit nějakým výzvám.
Podívejme se teďka třeba na Británii, a to všechno samozřejmě vytváří prostor pro všechny ty vnější hráče, aby se snažili
každé takhle nově vytvořené praskliny nějakým způsobem vytvořit, využít, pardon, pro sebe. A já si myslím, že si upřímně
řečeno, nevedeme jaksi v tomto ohledu jakožto celek vůbec špatně.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Divačka Eva se ptá: EU nemá sílu pomoci Ukrajině k vítězství, to je tedy její názor, sama je vyčerpána sankcemi, které ji
postihují víc než Ruskou federaci, koho tedy sankce trestají víc, nás, nebo Rusko?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Samozřejmě, že trestají víc Rusko, to jaksi v tomto ohledu ta dáma pravdu nemá. Problém je, že o jednom každém problému, o
jedné každé minikrizi uvnitř Evropské unie se můžete bez problémů dočíst. Můžete to vidět, můžete to okamžitě jaksi probírat s
ostatními atd. Pokud jde o ty problémy v Rusku. Je to daleko komplikovanější, zejména pro jaksi ruské občany, vlastně ruský
stát přijal celou řadu velice drakonických opatření, které vlastně zamezují tomu, aby se Rusové svobodně debatovali i o této
krizi. V podstatě se dá říci, že s výjimkou více či méně jednoznačné podpory všemu tomu, co dělá Kreml, tak jakmile ve
veřejném prostoru vystoupíte s něčím jiným, v podstatě stačí už jenom pochybnosti o tom, co se děje, tak minimálně riskujete
administrativní postih v podobě nějaké pokuty. A jakmile byste se začali aktivně vyjadřovat proti státní politice, tak tam jsou
potom poměrně vysoké trestní sazby. A tohleto všechno působí, že jaksi se zdá, že ty problémy máme pouze my, a nemá je ta
druhá strana. Nicméně když se podíváme na veškerá dostupná data, která jsou, přičemž řada těch dat už je v utajovaném
režimu, takže můžeme jenom spekulovat, jak těžce to na Rusko doléhá, tak vidíme, že prostě ruská situace v oblasti
hospodářské není vůbec dobrá a s pokračujícím časem se bude jenom a jenom zhoršovat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak máme za sebou první cestu Vladimira Putina mimo postsovětský prostor. Mluvím o té schůzce Rusko, Turecko, Írán, když
si to rozebereme, Írán, to je země, která sdílí s Ruskem ty protizápadní postoje, co tohle setkání má značit a signalizovat
směrem k EU, směrem k Západu jako takovému?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak podstatné, že oni se formálně minimálně sešli na vlastně půdorysu, tzv. astanského půdorysu, kdy vlastně v Astaně, to
hlavní město město, to už se dneska jmenuje Nursultan, ale tehdy se to ještě jmenovalo Astana, tak kdy vlastně v Kazachstánu
vzniknul jeden z těch půdorysů, na kterém se měly řešit otázky vlastně krize v Sýrii, kde Írán, Rusko i Turecko prostě měli své
zájmy. Takže vlastně formálně to, o čem se o něm bavili, tak to byl jejich nějaký společný nebo více či méně společný zájem v
Sýrii. Společný v tom slova smyslu, že tam tedy ty zájmy mají, protože Turecko, Rusko a Írán v zásadě v Sýrii stojí na těch
opačných stranách, ale s tím, že samozřejmě teď jaksi svezly ty další záležitosti, a máte naprostou pravdu v tom, že Rusko a
Írán čelí společně těm evropským, respektive evropským a americkým sankcím, což samozřejmě také obě strany v kontextu
těch jednání v Teheránu projednávali, když jsem dneska podíval se na ruské jaksi agentury, na deník Rosiskaja Gazjeta, což je
oficiální tiskový orgán ruské vlády, tak tam už vlastně opět jako v uvozovkách bouchalo šampaňské s tím, že Írán a Rusko, když
to dají dohromady, tak představují zhruba 40 % veškeré světové těžby plynu. Samozřejmě v ropě je to sice výrazně méně, ale i
tam je ten jejich společný potenciál obrovský, a nějakým způsobem tímhle tím vlastně zatopí Západu, ať už teda Evropanům,
nebo Američanům. Nicméně zároveň v tom článku je konstatováno, že ty země jsou přirozeně konkurenty, chtějí dodávat na
stejné trhy zejména do Indie a do Číny. Takže jaksi ono ty politické deklarace na straně jedné vypadají úžasně. Ta realita je
potom podstatně komplikovanější a bez ohledu na to, co všechno například dneska ruský tisk tvrdí, že Putin zase v Teheránu
jaksi dohodl a jak už už se vlastně blíží to, že tedy konečně dojde k tomu, že Západ bude donucen akceptovat ruské nebo v
tomto případě rusko-íránské podmínky. Tak ono to má k realitě hodně daleko.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A pak tu máme Turecko a asi nejviditelnější bod té schůzky, minimálně tedy v západních médiích, a to je to, že Vladimír Putin
dlouhých 50 vteřin čekal na Erdogana, 50 vteřin před tiskem. Dřív se spíš stávalo, že ostatní politici čekali na Vladimira Putina,
ostatně sám Erdogan to taky zažil v minulosti. A turecký tisk tehdy o tom psal jako o ponížení Turecka, tzn. že i tohle je
vykládáno jako veliký signál směrem k Putinovi, že se leccos zkrátka změnilo od začátku té agrese, jak byste si to vykládal vy, ty
vztahy mezi Tureckem a Ruskem?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nelze to vykládat jinak, než že mu i jaksi Erdogan i s úroky vrátil to, co mu Putin předtím vlastně jaksi naservíroval. Problém
samozřejmě je, že o tom, jakým způsobem se Putin chová, se vědělo dlouho, a přesto všichni ti, kteří do Ruska jezdili, tak oni
furt čekali. Rekordmankou v tomto ohledu byla Angela Merkelová, která na něj jednou čekala přes 4 hodiny. Já předpokládám,
že měla prostě možnost odejít, nicméně se rozhodla, že neodejde, a Putin tímhletím nepochybně prostě testoval, kam až může
zajít, co všechno si může nebo nemůže dovolit. Teď jaksi dostal od Erdogana ťafku, ale to je jako něco, co může lichotit
samozřejmě jeho egu, tím teda mám na mysli samozřejmě tureckého prezidenta, ale to asi samo o sobě neznamená, že by se
cokoliv prudce změnilo v realitě. Jenom se s tím vlastně Putinovy mění vykolíkování toho hřiště, na kterém se byl zvyklý
pohybovat, což samo o sobě asi vůbec není špatné.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jaká je tedy pozice Turecka v tuto chvíli ještě závěrem?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Turecká pozice v tom konfliktu je poměrně velice silná. Turecko patří k těm zemím, které velice výrazným způsobem podporují
Ukrajinu nepřetržitě od roku 2014. Je třeba si uvědomit, že Krym je citlivý nejenom pro Ukrajinu a Rusko, ale také pro Turecko
jakožto nástupce někdejší Osmanské říše. A Turci tohleto celou dobu dávají najevo. Na druhou stranu Turci mají v uvozovkách
z druhé strany Rusy, nějakým způsobem přítomné v Sýrii, kde myslím si, že daleko důležitější než vlastní ruská přítomnost je
právě ta spolupráce Rusko–Írán, která pochopitelně také na té schůzce v Teheránu byla byla řešena. A Turecko je velký
spojenec Ázerbájdžánu. A Ázerbájdžánec, jak si jistě jistě diváci vzpomenou, tak vlastně vyvolal válku proti Arménii, ve které
dokázal zvítězit a z hlediska fungování toho postsovětského prostoru. To bylo nesmírně důležité, protože Ázerbájdžán byl první
zemí v postsovětském prostoru, který nejenže jaksi bez svolení Moskvy, ale dokonce přímo proti zájmům Moskvy použil sílu a
použil tu sílu úspěšně. To je pochopitelně něco, co se v Moskvě nelíbí, a něco, co v Ankaře si uvědomili, že to je vlastně
známka jaksi určité ruské slabosti.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Michael Romancov, politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , byl naším hostem. Díky za to, hezký
večer.
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Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já děkuji za pozvání. Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A teď k bojům, které se odehrávají na Ukrajině. Střely z ruských raketometů dopadaly na východ, ale i jih země. Právě ten
označil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov za další cíl vojsk. Ukrajinské jednotky odrazily řadu útoků u Charkova, Slovjansku
a Doněcku. Na jihu země si noční ostřelování města Nikopol vyžádalo nejméně 2 mrtvé a 9 zraněných. V jižní části Ukrajiny
zároveň ukrajinská armáda zaznamenala významný úspěch. Ostřelováním silně poškodila Antonivského most přes Dněpr.
Místo zasáhlo 11 střel z ukrajinských raketometů HIMARS. Podle britské rozvědky se most jeví jako slabina ruských vojsk v
okupované Chersonské oblasti na jihu. Právě tam by měla směřovat ukrajinská ofenzíva. A já už teď na dálku zdravím Richarda
Stojara, bezpečnostního analytika z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, hezký večer.

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO 
Pěkný večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Sledujeme, že ruská strana teď oslabuje, možná trochu ztrácí dech i díky těm raketometům, které má ukrajinská strana od
spojenců. Může ruská armáda vzhledem k tomu, že se píše o tom, že sčítá velmi značné ztráty, může ten tlak ustát?

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO 
Tak ruská armáda je pochopitelně asi ve velmi obtížné situaci. Na druhé straně to se to samé dá říct i o armádě ukrajinské.
Obě dvě strany byly velmi vyčerpány těmi posledními intenzivními boji, které probíhaly na Donbase v tom dvojměstí
Severodoněck a Lysyčansk. Poté si tedy ta ruská strana v podstatě uvědomila, že nemá další kapacity, schopnosti na další
ofenzívní operace, proto byla avizována i z úst samotného Vladimira Putina to operační přestávka, ta sice měla skončit, ale jak
můžeme vidět v těch posledních dnech, té ruské straně se asi nepodařilo doplnit ty své síly, ty své kapacity natolik, aby byla
schopna nějakého dalšího intenzivnějšího tlaku na ty ukrajinské obranné linie. Takže tady v podstatě to vše vede k té situaci
situace, kterou můžem vidět na těch aktuálních frontových liniích, ty jsou poměrně statické a ani z jedné, ani z druhé strany
nevidíme nějakou rozsáhlou snahu zatlačit, napadnout toho protivníka. Spíše jde asi na obou stranách o jakési testování
bojem, testování, kde ty linie protivníka jsou nejzranitelnější, a kde by tedy případně bylo možné vést nějakou výraznější
iniciativu. Samozřejmě přispěly k tomu patrně i dodávky těch vyspělých zbraňových systémů, těch salvových raketometů, těch
HIMARSů, které pokud to v podstatě se potvrdí ty ukrajinské informace, tak velice citlivě zasáhly právě tu ruskou infrastrukturu,
tu ruskou logistiku. Patrně v podstatě se podařilo zasáhnout celou řadu velkých muničních skladů, což vedlo následně tedy,
nebo vede v současnosti k omezení tedy aktivit toho dominujícího ruského dělostřelectva. Takže to všechno jsou faktory, které
ovlivňují ten současný stav, a v podstatě ta ruská strana je nepatrně vyčerpána a není schopna nějakým způsobem doplnit ty
ztráty z těch předchozích týdnů nebo měsíců, a proto tedy ta frontová linie má ten aktuální statický charakter a nevidíme tedy
doposud ani z jedné strany nějakou rozsáhlejší snahu o prolomení linií protivníka a nějaký výraznější postup tedy.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruská armáda je vyčerpána na jedné straně, na druhé straně znovu připomínám ta slova Sergeje Lavrova, které měl říct v tom
rozhovoru pro Ria Novosti tedy, že už nejde jen o Doněckou a Luhanskou lidovou republiku, ale i o Chersonskou oblast,
Žáporožskou oblast a řadu dalších území, tak jak číst tohle, armáda je vyčerpaná a Rusko už i oficiálně říká: chceme víc a víc?

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO 
Tak ta slova ministra Lavrova si asi můžeme dát do kontextu s tou aktuální frontovou linií. Ono tu Chersonskou oblast i tu
Záporožskou oblast z velké části ty ruské síly už kontrolují nebo v podstatě ji získaly pod svojí kontrolou už tedy před delší
dobou. V případě té Chersonské oblasti se už dlouho objevují spekulace o tom, že v podstatě má někdy na podzim dojít k tomu
nějakému opět místnímu referendu a případně anexi této oblasti. Ta Chersonská oblast má pro to Rusko pochopitelně
strategický význam. Umožnila by relativně bezproblémové zásobování a spojení s tím krymským poloostrovem, podobně jako ta
Záporožská oblast, která v podstatě také vytváří ten určitý pozemní koridor mezi tím Krymem a zbytkem tedy teritoria Ruské
federace nebo tou Doněckou a Luhanskou lidovou republikou, takže tady možná i v tomto kontextu se v podstatě daly vyčíst ta
slova nebo ta vyjádření ministra Lavrova, tady asi v podstatě si i Ruská strana uvědomuje, že nějaký výraznější postup v
severní nebo tím západním směrem, tedy od Krymu nějaký hloubější postup tedy od Chersonu na Západ není v jejich silách,
ale v podstatě to, co aktuálně má v tom svém držení, to by asi ta ruská strana ráda udržela. A spíš si myslím, že to je taková
taková příprava nějakého toho oznámení, že tedy zde proběhla nějaká referenda, která by z té Chersonské a z té Záporožské
oblasti, minimálně z toho teritoria, které mají ruské síly aktuálně pod kontrolou, učinily opět součást tedy Ruské federace,
nějaký územně správní celek, podobně, jako tomu bylo v případě toho anektovaného Krymu v tom roce 2014.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když se mluví o ukrajinské taktice, tak se hodně mluví o mostech a nejen o tom přes Dněpr, o kterém jsme slyšeli v reportáži
před chvilkou, který je strategický kvůli irskému zásobování, a proto se o něj Ukrajinci pokouší, ale taky o mostu na Krym, o tom
se také mluví, že je v úvahách, že by se zkrátka Rusko od Krymu odstřihlo. Co na tuhle taktiku říkáte, bylo by to na místě teď,
za pár dní, za pár týdnů, nebo se máme obávat těch slov z ruské strany, která říkají, jestli to uděláte, Ukrajino, tak ten konflikt
se nezastaví a bude to váš konec?

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO 
Tak ten aktuální prvně zmíněný most u toho Chersonu, ten má samozřejmě pro tu ruskou stranu velký význam, bez něho by
udržení města Chersonu bylo daleko obtížnější. Je to vlastně ta hlavní komunikační linie, která jde tedy před relativně velký
říční tok, takže tady je pochopitelné, že vzhledem k tomu, že leží velice blízko té frontové linie, je tedy klíčovým cílem těch
ukrajinských sil. Co se týká toho krymského mostu a tom z té ukrajinské strany vyjádření o tom, že v podstatě je na seznamu
těch ukrajinských cílů, ta se objevují další dobu. Dá se říct minimálně 2 měsíce. Aktuálně pravděpodobně ukrajinské síly nemají
dostatečně, řekněme, destruktivní potenciál nebo nedisponují tak efektivními zbraňovými systémy, aby ten krymský most mohli
nějak závažněji poškodit. Pochopitelně ten krymský most bude asi také tím prioritně chráněným cílem ze strany ruské
protivzdušné obrany a jiných tedy součástí ruských ozbrojených sil, takže otázka, zda Ukrajina má aktuálně kapacity k tomu,
aby ho mohla nějakým výrazným způsobem poškodit a narušit případný transport z ruského teritoria na ten anektovaný Krym,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 273 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


to je otázka, která se dá asi velice těžko odpovědět. Určitě by situaci změnily třeba dodávky toho druhého typu dalekonosné
munice, raketomety HIMARS s tím dosahem až 300 km, ty by pak byly schopny pochopitelně ten krymský most zasáhnout a
případně nějakým způsobem i výrazněji poškodit. Ale zda se ukrajinská strana uchýlí k takovémuto řešení, které by samozřejmě
asi mělo za následek nějakou ruskou odvetu, třeba se dá spekulovat o nějakém intenzivnějším opětovném odstřelování
hlavního města Kyjeva nebo podobných cílů v tom hlubokému ukrajinském vnitrozemí, to asi ukáže teprve čas.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Stojare, pojďme si teď k vašim slovům přidat i počty vojáků a vybrané techniky, a to na jedné straně součet zemí
sedmadvacítky a na straně druhé Ruské federace. Tak podle webu Global Fire Power, který sleduje informace o armádě 142
zemí světa, mají státy Evropské unie v součtu přes 1 318 000 aktivních vojáků. Naproti tomu Rusko 850 000. No, a teď vybraná
technika. Stav stíhaček v EU: 1280, v Rusku zhruba o 500 méně. Země sedmadvacítky mají téměř 56 000 obrněných vozidel.
Rusko přes 30 000. Větší sílu má Moskva oproti EU v tancích. Podle posledních dostupných dat jich má přes 12 000, unie ani
ne polovinu. A obracím se zase na Richarda Stojara, a to rovnou s diváckým dotazem od Julie, jak dlouho ještě může Evropa
Ukrajinu podporovat zbraněmi? Třeba i rok? Nevyčerpá se pak natolik, že nebude schopná chránit sama sebe?

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO 
Tak to je samozřejmě otázka, kterou si klade celá řada pozorovatelů, do jaké míry tedy ti západní partneři Ukrajině jsou schopni
ještě tedy dodávat zbraňové systémy nebo i munici pro ty stávající zbraňové systémy, které již Ukrajina obdržela. Samozřejmě
problém je v tom, že dá se říct, téměř nikdo nečekal, že by v Evropě vypukl takto intenzivní konflikt s takovou dlouhou dobou
trvání, takže ty disponibilní kapacity, které ti evropští partneři byli ochotni a schopni poskytnout, jsou z velké části vyčerpány. A
ten obranný průmysl, tak v podstatě nemůže ze dne na den být nějakým způsobem převeden v tom evropském prostoru na
nějakou válečnou výrobu, takže tady to je trošku problém. Otázka, co je ještě k dispozici, co ještě je možné Ukrajině dodat, aniž
by byla tedy ohrožena ta vlastní obranyschopnost. A tady asi se nedá mluvit o Evropské unii jako celku, ale o těch jednotlivých
státech, které tu krajinu podporuji, a tak opět to jsou asi informace poměrně věrné, které se pohybují v tom utajeném režimu. A
opět je to zcela nesnadno zodpověditelná otázka, ale pochopitelně nějaké kapacity tady jsou, ti evropští nebo západní
partnery, a tady asi spíše větší roli budou sehrávat Spojené státy americké než tedy státy Evropské unie. Ty nějaké prostředky
ještě pochopitelně k dispozici mají, pochopitelně ten obranný průmysl může doplňovat a Ukrajina v podstatě asi spoléhá, že ty
dodávky neustanou. Tady každý stát si asi zváží své vlastní možnosti a v podstatě poskytne poskytne tolik, aby tedy ta jeho
vlastní obranyschopnost nebyla narušena nějakým zásadním způsobem, takže ještě i během, řekněme, pokud ten konflikt trval
další rok, tak prostor pro dodávky ze strany těch partnerských států Ukrajině, tady určitě je, je otázka, v jaké množství, patrně
nebudou naplněny v podstatě veškeré ty ukrajinské požadavky, to, co Ukrajinci deklarují, že by potřebovali a očekávali.
Samozřejmě není úplně v možnostech těch ukrajinských partnerů, dnes ukrajinský ministra obrany zmínil, že očekává drastické
nebo kdyby Ukrajina očekávala a potřebovala drastické navýšení těch dosavadních dodávek, ale to je myslím věc, která se
nedá očekávat. Ono to, co třeba bylo zmíněno, to množství před několika týdny ze strany některých ukrajinských činitelů, tak
jsou v podstatě násobky toho, co mají státy typu České republiky k dispozici, takže tady v podstatě ta očekávání ukrajinská asi
beze zbytku naplněna nebudou, ale nějaký vytrvalý proud podpory a pomoci se dá očekávat po celou dobu trvání toho
konfliktu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Richard Stojar z Univerzity obrany, díky za váš čas, hezký večer.

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Do pomoci Ukrajině se zapojili i občané Česka, a to nejčastěji formou příspěvku jednotlivým sbírkám na pomoc napadené zemi.
Kolegové z redakce plánování a analýz oslovili vybrané organizace s dotazem, kolik peněz se jim na účtech od dárců sešlo. A
tady jsou odpovědi. Člověk v tísni vybral už skoro 2 miliardy korun, v posledním měsíci šla pomoct z této organizace třeba na
frontovou linii v Doněcké a Charkovské oblasti, kde zásobili potravinami na 20 000 lidí. Zároveň v osvobozených oblastech
začali podporovat opravy domů a kolektivních center. Ukrajinské ambasádě se od dárců na účtu sešla skoro miliarda a čtvrt
českých korun. Peníze byly využity zejména na vojenský materiál. Na vojenský a také zdravotnický materiál šlo i 340 000 000,
které vybrala organizace Post Bellum. Ta kromě zmiňované pomoci plánuje i dokumentaci válečných zločinů a taky příběhů
uprchlíků. Charita České republiky, z vybraných víc než 150 000 000 šla část přímo na Ukrajinu další část pro uprchlíky v
Moldavsku a část prostředků taky pro zajištění všeho potřebného pro ukrajinské uprchlíky v Česku. A organizace Adra, ta se
od začátku konfliktu podílí mimo jiné i na evakuaci lidí z nebezpečných oblastí, zapojuje se ale i do aktivit pro uprchlíky v Česku,
jako jsou jazykové kurzy nebo psychosociální pomoc. Lidé organizaci od začátku konfliktu přispěli 96 000 000 Kč. A ředitel
Adry, Radomír Špinka je mým hostem, hezký večer.

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Hezký večer i vám.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak neslábne trochu ta pomoc od začátku toho konfliktu, nebo jsou Češi pořád tak ochotní pomáhat i vzhledem k problémům,
které trápí nás v Česku zkrátka?

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Já vnímám, že Češi jsou ochotni pomáhat. Je pochopitelné, že ta pomoc na začátku byla obrovská a s postupujícími měsíci
samozřejmě ten počet dárců a objem prostředků klesá, ale přesto stále vnímám, že jsou lidé ochotni přispívat a pomáhat lidem,
kteří jsou tímto konfliktem zasaženi.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Mě zaujalo, když jsem se dívala dnes na váš web a konkrétně jsem se rozklikla Ukrajinu, že tam píšete, že ta peněžitá pomoc
umožní nakoupit na Ukrajině zboží dle vlastního uvážení a aktuálních potřeb. Tímto způsobem podpoříme během projektu 11
283 osob, to je hrozně konkrétní číslo, jak jste na něj přišli, co se za tím číslem skrývá?
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Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Za tímhle číslem se skrývá konkrétní projekt. Jako Adra jsme získali podporu i z Evropské komise, Evropské unie, takže to je
konkrétní projekt, který se věnuje finanční podpoře. Jedná se konkrétně o 11 000 osob, které každý měsíc získají okolo 2 000
Kč té pomoci.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak se ta pomoc změnila, když si srovnáme začátek toho konfliktu na Ukrajině a teď tu aktuální situaci, kdy ti lidé tam už za
sebou mají 5 měsíců, kdy v tom žijí? Stalo se to pro ně by děsivou takovou každodenní rutinou, tak jak se ta práce mění potom
pro vás?

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Ta práce je hodně podobná, ona se zase tolik nemění. Samozřejmě ty potřeby se mění pouze podle lokality, podle toho, kde
probíhají boje. Nicméně ta pomoc je stále potřeba, zvlášť v místech, které byly osvobozené nebo spousta lidí jsou takzvaně
vnitřními uprchlíky nebo vysídlenci ve vlastní zemi, taky je tam celá řada center, kde lidi se přemístili a pro ty lidi je samozřejmě
potřeba nějaká pomoc.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Anna Marková se ptá, jestli pomáhá Západ Ukrajině i na bázi zdravotnické, konkrétně tím myslím to, jestli jsou nějaké státy
ochotné přijímat a ošetřovat ukrajinské vojáky nebo je s tímto problém? Jaká je vaše zkušenost, možná budete znát odpověď
na tuhle otázku paní Markové?

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
My jsme ze začátku krátce podporovali také i prostřednictvím nějaké zdravotní materiální pomoci několika nemocnicím, nicméně
v současné době to neděláme, jsou to jiné organizace, zvlášť zdravotní světová organizace, která se tomu věnuje, nebo celá
řada dalších organizaci. My jako Adra se věnujeme primárně potravinové, finanční podpoře, ale i také nějaké materiální
podpoře.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pak je tady pomoc v Česku. To jsem taky zmiňovala, že se podílíte i na pomoci ukrajinským uprchlíkům tady u nás. Na začátku
to byla taková ta krizová pomoc, kde byly potřeba základní věci, jídlo, bydlení. Teď už se dostávají Ukrajinci a začleňují do
české společnosti, tak zase, co to znamená pro vás a jak jim konkrétně pomáháte s tímto?

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Pomáháme jim s tím najít práci a v několika případech taky i zaměstnáváme několik lidí z Ukrajiny, ale je to také i pomoct
prostřednictvím různých kurzu adaptačních, případně nějaké kurzy i jazykové. Jsou to také volnočasové aktivity pro děti,
pomoct s registracemi a s nějakými dotazy, které mají díky tomu, že Adra má 15 dobrovolnických center v České republice, tak
většina z nich je velmi aktivně do toho zapojena. A tam, kde je potřeba spolupracují s městy a s obcemi tak, aby ta pomoc se k
těm lidem dostala.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Přímo u vás a přímo s vámi pracují někteří uprchlíci?

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Ano, my máme charitativní obchody Adra, takové, kde lidi mohou přijít si něco koupit, je to většinou takové jako už použité zboží
a v těchto obchodech zaměstnáváme také lidi z Ukrajiny.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A jak se to potom osvědčuje v praxi? Protože když přece přijdu do toho obchodu a chci pomoct a je tam konkrétní člověk,
kterému tím pomáhám, to musí být i na ty dárce psychologický efekt.

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Je to...

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Silný zážitek.

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Já myslím, že to je dobrý i z toho důvodu, že tam celá řada klientů chodí, co jsou Ukrajinci, takže mají člověka, který v jejich řeči
jim je schopný pomoct, takže to vnímám jako velmi dobrý příklad toho, jak pomoct.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Řeknete nám závěr nějaký konkrétní příběh?

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Teď mě nenapadá, ale určitě mám spoustu takových jakoby během té doby lidí, kteří se na nás obrátilo s nějakými konkrétními
pomoci na Ukrajině, kdy tedy měli nějaké rodiny, a prostřednictvím sítě Adry jsme měli jednu rodinu, která byla vlastně v
okupovaných místech, které potřebovali nějakou zdravotní, lékařskou pomoc, takže díky kolegům a kolegyním, kteří, jsou na
Ukrajině, se podařilo vlastně jim dopravit vlastně tu potřebnou lékařskou pomoc.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pak ale slyšíme taky o příbězích lidí, kteří se přesto všechno, že válka stále trvá, rozhodli na Ukrajinu vrátit třeba proto, aby
neměli rozdělenou rodinu, nebo proto, že tam mají starší rodiče, nebo zkrátka proto, že je to táhlo domů. I tyhle příběhy se vás
nějakým způsobem dotýkají? Nebo, pomáháte a jste v kontaktu s těmi lidmi, kterým jste třeba pomáhali tady v Česku, oni se
potom do vlasti nějakým způsobem vrací, jsou tam zkrátka nějaké vazby?
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Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Víme o nich samozřejmě prostřednictvím i těch kolegů na místě. Víme, že někteří lidé tím, že tam mají rodinu nebo pochází z
míst, kde nejsou v současné době nějaké válečné operace, takže se vracejí, že tam mají svoje rodiny, blízké a chtějí se vrátit
také kolikrát do práce, takže jsme s některými lidmi v kontaktu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Radomír Špinka, ředitel Adry, moc vám děkujeme, že jste si na nás udělal, čas hezký večer.

Radomír ŠPINKA, ředitel, ADRA 
Hezký večer taky vám.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Na poválečné obnově Ukrajiny by se mohly podílet i české firmy. Podle zahraničněpolitického poradce premiéra Tomáše Pojara
se chce vláda zaměřit na konkrétní obory.

Tomáš POJAR, bezpečnostní a zahraničněpolitický poradce premiéra 
My máme 4 priority, 4 priority sektorové. Jedno jsou všechny věci, které se týkají železnice, vlaků, příměstské dopravy, městské
hromadné dopravy. Druhá část se týká energetiky, zejména jaderné energetiky. Třetí část se týká zdravotnického zařízení,
vybavení nemocnic a čtvrtá část se týká různých dekontaminací, sanací, odminovávání. A všechno jsou to klastry a všechno je
to nabídka, kde máme nějaké větší schopnosti, kde tady je celá řada firem v každém tom segmentu, které mají zkušenosti s
prací v zahraničí, které jsou konkurenceschopné a které mohou dělat velké projekty, které si mohou, a já doufám, že se to
podaří, sáhnout na peníze Světové banky, měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj tak, aby nakonec prostě to
nebylo dobré jenom pro Ukrajinu, ale bylo to dobré zároveň i pro nás a pro naši ekonomiku.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Téma taky pro Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky, hezký večer přeji.

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Slyšeli jsme včera v tom interview, že konec války sice nevíme, kdy bude možná je dost daleko ale, že je potřeba už teď se na
to připravit, abysme zkrátka obstáli, jak se tohle připravit v momentě, kdy nevíme, kdy válka skončí, jak dlouho to bude co bude
potřeba ani, jak dopadne.

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Myslím, že je to filozofie naprosto správná bez ohledu na to, když válka skončí i na obnovu Ukrajiny a na naší účast při té
obnově. Je třeba se připravovat už teď, protože se na to připravují i jiné země a jejich firmy, to znamená z tohoto pohledu je
potřeba skutečně začít už teď. A my mezi našimi firmami registrujeme velký zájem o to už teď začít a musím říct, že už v tuto
chvíli registrujeme také velký zájem z ukrajinské strany o to, aby se té budoucí rekonstrukce Ukrajiny české firmy účastnili.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A jak to, tedy přesně funguje, když už teď slyšíme, že dochází k nějakému předvyjednávání mezi českou stranou, ukrajinskou
stranou? To znamená, že tam budou nějaké dohody, že bude nějaká jistota, že se Česko na tom bude nějak podílet, nebo že
budou vypsány teprve tendry. A my se jich budeme tedy moci zúčastnit, ale tu jistotu nemáme, jaká je praxe?

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Musíme si to především odpracovat, a to jak na vládní úrovni, tak na úrovni soukromého byznysu. Česká republika a české
firmy, co se týká těch předchozích válečných konfliktů a rekonstrukcí těch válkou postižených zemí, nebyli jsme v tom, musím
říci, příliš úspěšný, to z mnoha důvodů. Jedním z nich bylo například to, že jsme příliš se v těch válečných konfliktech ani na
jedné straně neangažovali, proto jsme také nebyly příliš aktivní, například při shromažďování těch nutných finančních
prostředků, které byly potom na tu obnovu použité, to znamená, to velmi značně handicapovalo naše firmy. Ukrajina je ale
opravdu jiný případ. My jsme skutečně zemí, která přijala, pokud se nepletu, a téměř vůbec největší množství uprchlíků z
Ukrajiny, velmi významně finančně pomáháme Ukrajině, a to nejrůznějšími způsoby i jinými, nejenom finančními, to znamená, to
nám opravdu dává dobrý předpoklad pro to, aby to tentokrát dopadlo lépe a abychom byli mezi těmi zeměmi, které skutečně,
jejichž firmy budou schopny se na té rekonstrukci podílet, a tak, jak správně říkal Tomáš Pojar, aby z toho také něco získaly.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A může se stát, že z toho nebude nakonec vůbec nic, protože máme tady státy kolem sebe, které jsou velmi silné, jsou to velcí
jestřábi, třeba Němci, Španělé, o těch se mluvilo včera v Interview ČT24, tak může se stát teoreticky, že nakonec ale odejdeme
s prázdnou i přes ta jednání, která teď probíhají?

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
To si úplně nemyslím, takhle pesimistický bych rozhodně nebyl. To, jak úspěšní budeme, to bude opravdu na nás a my v tudle
chvíli výchozí pozici máme, řekl bych mnohem lepší nežli naprostá většina evropskounijních státům. A určitě nám také pomáhá
to, že jsme a naše firmy jsou na Ukrajině známé, ta spolupráce fungovala velmi dobře na mnoha úrovních před válkou, funguje
i navzdory válce. My jako Svaz průmyslu jsme v pravidelném kontaktu se svazem ukrajinských průmyslníků, snažíme se jim
pomáhat, jak to jenom jde, a tohle jsou všechno vazby, které i kdyby ta rekonstrukce začala ještě před koncem té války nebo
po jejím konci, které budeme schopni využít v náš prospěch, takže já si myslím, že na prázdno určitě nevyjdeme, a to jak moc
úspěšní v tom budeme, skutečně záleží jenom na nás.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Válka může skončit vlastně za pár týdnů, ale spíš se přiklání analytici k tomu, že ten konflikt bude velmi vleklý, a vůbec je tam
velká řada proměnných, tak jak vy konkrétně při těch přípravách s těmito proměnnými budete pracovat? Protože je něco jiného
připravovat se nakonec války, který může nastat třeba za několik let.
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Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Určitě my se k tomu chováme takovým tím klasickým způsobem, na který jsme zvyklí z podnikání. To znamená, doufáme v to
nejlepší. Samozřejmě kdyby válka skončila jen pár týdnů, to by byl velmi optimistický scénář, ale zároveň se připravujeme na to
nejhorší. To znamená, že to bude zamrzlý, vleklý konflikt, který se potáhne několik měsíců, možná několik let, ale musím říci, že
v tomhle jsou čeští podnikatelé poměrně odvážní, ono také podnikat v České republice není, vzhledem k tomu, jak tady vypadá
podnikatelské prostředí a jak stát podnikatelům v uvozovkách pomáhá, to není nic jednoduchého, a když to zvládnete v České
republice, tak potom už se skutečně nepůjde ve světě téměř ničeho, a to včetně podnikání v zemích, které jsou úplně stabilní,
takže v tomhle jsou čeští podnikatelé, řekl bych poměrně odvážní. Jak už jsem říkal, tu poptávku po aktivitách na území Ukrajiny
registrujeme už v tuto chvíli, už v tuto chvíli jsou například firmy z oblasti vodohospodářství nebo IT komunikací připraveny
spolupracovat s ukrajinskými partnery. A já si myslím, že tohle bude v těch příštích týdnech a měsících /nesrozumitelné/.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vy jste už to teď nakousl, říkal jste vodohospodářství. Pan Pojar zase říkal doprava, zdravotnictví, energetika, co ještě můžou
být ty oblasti, kde můžeme jaksi se na tom podílet, na té obnově?

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Těch oblastí je celá řada to, že si vláda, tak jak o tom hovořil Tomáš Pojar, stanovila nějaké své priority, považuji za správné,
když děláte všechno, tak to neděláte moc pořádně. To znamená, soustředit se na jakési klastry, možná dokonce zaměřit se na
nějaká specifická území na Ukrajině. To skutečně dávat smysl může, nicméně já si myslím, že ten náš rejstřík těch sektorů a
jednotlivých firem, kde můžeme pomoci, je ještě o něco širší. Podíváte-li se na to, jak v tuhle chvíli tou válkou postižená území
na Ukrajině vypadají, tak tam opravdu bude potřeba v podstatě ta města, infrastrukturu postavit téměř znovu. To znamená
určitě stavební firmy v oblasti infrastruktury, takové ty tvrdé klasické infrastruktury, určitě velké příležitosti pro firmy v oblasti té
měkké infrastruktury, to znamená například IT firmy, digitální sítě, my jsme skvělí v oblasti odpadového hospodářství, máme
výborné firmy v oblasti hospodaření s vodou, nakládání s nebezpečným odpadem a tak dále a tak dále. Opravdu čeští
exportéři mají co nabídnout, koneckonců jsme exportní supervelmoc, jejíž ekonomika je na exportu do značné míry závislá, to
znamená, jsem skutečně přesvědčen o tom, že budeme úspěšní.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A mají na to české firmy v této v mnoha ohledech složité době kapacity? Teď myslím jak personální kapacity, logistické,
časové?

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Tak to se ptáte naprosto správně a všechno to, o čem jste hovořila, je obrovský problém. Máme nedostatek zaměstnanců, to
trápí české exportéry navzdory té současné krizi velmi intenzivně. S logistikou je samozřejmě velký problém, ale největší
problém, a to jde skutečně napříč všemi českými firmami, jsou ceny, to znamená to, co český průmysl, my jsme
nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropské unii, platí za elektřinu a plyn, je něco, co je dlouhodobě neudržitelné. A pokud by
například česká vláda byla méně aktivní v podpoře svého průmyslu, v porovnání s takovými zeměmi, které například užívají té
rozvolněné veřejné podpory v Evropské unii, jako je Německo, Francie, Portugalsko nebo Španělsko, tak potom by to s českým
průmyslem opravdu v řádech několika měsíců nemuselo vypadat vůbec dobře. A určitě by to ochromilo i jeho schopnost
pomoci Ukrajině při rekonstrukci a také na tom vydělat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Radek Špicar, ze Svazu průmyslu dopravy České republiky, hezký večer přeji.

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a další pohled, Martin Buchtík, sociolog, s námi ve studiu, hezký večer.

Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Slyšíme to tady v průběhu celého večera. Češi byli od začátku velmi ochotní pomáhat, ale přichází těžká doba, přichází
drahota, přichází strach z budoucna, tak jak moc v české společnosti šíří a rozšiřuje takovéto smýšlení: sami máme málo ve
vztahu k Ukrajině?

Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
To smýšlení sami máme málo se samozřejmě rozšiřuje, protože ta situace není jednoduchá a ta společnost samozřejmě cítí, že
podzim ten nebude snazší, ba naopak, ale jestli je to ve vztahu k Ukrajině, v tom se tedy společnost rozhodně neshoduje. Tam
dochází k nějakému posunu, řekněme, že desítky procent, což jsou miliony lidí, od toho konce února do teď změnilo svůj postoj,
ať už k tomu ve smyslu vstřícností vůči lidem, kteří přicházejí, vůči válečným uprchlíkům, a menší část lidí změnila svůj i postoj k
tomu, jestli máme, nebo nemáme, vlastně na jaké straně máme stát toho konfliktu. Tam je ta česká veřejnost poměrně dost
pevná, to geopolitické smýšlení toho, že Rusko je jednoznačně agresor, tady pořád převládá. Otázka je, do jaké míry máme
podporovat Ukrajinu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Převládá, ale potom slyšíme, nejen už jenom ze strany dezinformátorů a dezinformačních webů a trollů, ale i ze strany
některých třeba politických osobností. Vítězslav Jandák, člen Rady Českého rozhlasu, tento týden rozhodovala jeho slova, že
tam vlastně válka není, že by se to nemělo už nazývat válkou, ten konflikt na Ukrajině, tak když některé i významné osobnosti
tohle říkají a takhle smýšlí, tak jaký to má potom vliv na tu společnost a na lidi, kteří už třeba tak jsou nakloněni věřit různým
dezinformacím a pochybovat o tom, co slyší a vidí v tradičních médiích?
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Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
My máme často pocit, že významné osobnosti jsou něčím zvláštní, speciální, mají nějakou kouzelnou auru, kterou běžný člověk
nemá, ale v praxi to tak úplně nefunguje, ty významné osobnosti, jak aspoň vy používáte ten termín, jsou názorově rozdělené
zhruba stejně jako ta veřejnost. Opravdu máme tady dlouhodobě v české společnosti 4 % lidí, kteří jsou dlouhodobě proruští.
Už před ukrajinskou invazí, už vlastně před Vrběticemi. A pak tady máme zhruba dalších 8 % lidí, což je třeba 650 000
dospělých, kteří podlehli tomu dezinformačnímu narativu nebo tomu prokremelskému narativu, který Kreml preferuje, to
znamená, válka neexistuje, je to nějaká válečná operace, bůhví, co se tam děje. Vraždíme nacisty, fašisty, tak všichni jsme to
slyšeli. A není tedy vlastně nic překvapivého, že i některé vybrané osobnosti tento názor zastávají.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A to jsou potom taky ty vysmáté cynické, příšerné reakce třeba pod články o mrtvých dětech na Ukrajině, to je třeba těch 650
víc lidí, o kterých jste mluvil, nebo to už jsou spíš trollové?

Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
Tak my nemáme, bohužel stále přesná data o tom, které ty účty jsou falešné, které jsou opravdové, kteří lidé vlastně tu činnost
vykonávají dobrovolně, z vlastního přesvědčení, těch je teda většina. A část část lidí je placená, těch jsou spíš desítky,
maximálně nízké stovky, respektive je to jako složitější, v jakém státu ti lidé žijí. A viděli jsme také to, že třeba ty dezinformační
narativy se hodně utlumily vždy, když došlo ke krácení personálu na ruské ambasádě, takže tam nějaké spojitosti určitě jsou.
Viděli jsme velmi silný nárůst dezinformačních příběhů hned 24. a 25. února, kdy ony vlastně velmi rychle překryly ty covidové
dezinformace, velmi rychle se se ty weby, které byly teda potom sestřeleny nebo byly pozastaveny, tak se přeorientovaly nebo
ti mluvčí se přeorientovali právě na tu válku, takže dezinformace jsou důležité, ale vlastně dezinformace nezasahují většinovou
část české společnosti, to rozhodně musíme říct, 85 % české společnosti teď vlastně sice ty dezinformační příběhy zná, ale
nevěří jim.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A co ruská společnost, je vůbec možné získat v Rusku teď nějaká relevantní sociologická data třeba o tom, kolik lidí skutečně
tu válku podporuje?

Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
Ta možnost je omezená, je náročná, pokud někoho my sledujeme, tak je to centrum Levada, které si drží nějakou míru
nezávislosti. Tam je otázka, jestli ti lidé vůbec, když je anonymně oslovujete nebo když je oslovujete i pod příslibem anonymity,
jsou ochotni hovořit, ale všechna ta data nasvědčují jak z analýzy časových řad, tak prostě z nějakých experimentů, že vlastně
tam ta podpora tomu válečnému snažení Ruska je, ono to není zas tak překvapivé.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Protože by zkrátka museli ti lidé připustit, že všechno, co si v posledních letech mysleli, že vlastně musí úplně přehodnotit, je to
ten důvod? Že se zkrátka těžko opouští nějaké smýšlení, které mají dlouhodobě možná, že jsou všichni proti nim?

Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
Měnit postoje je skoro stejně tak těžké jako měnit nějaké naše návyky, to je ještě složitější, nemůžeme si představovat, že lidé v
Rusku jsou nějak jako hloupí nebo nevzdělaní, to vůbec tak není, pohybujou se v jiném informačním prostředí. Mají jiné
vnímání geopolitiky a také, a já jsem v Rusku shodou okolností žil, vím, že mají jiné vnímání státu a toho, čemu oni říkají vlast,
to je něco, čemu my se často smějeme v České republice, ale pro Rusy je to velmi důležité.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Martin Buchtík, sociolog, moc díky za váš čas, hezký večer přeji.

Martin BUCHTÍK, sociolog, ředitel STEM 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a my si teď připomeňme projev ministra zahraničí Jana Lipavkého na tiskové konferenci při příležitosti návštěvy Kyjeva.

/tisková konference Jana Lipavského na Ukrajině/
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Cheers, sweetie 

Balzám na rty s příchutí prosecca 13. srpen patří v USA Národnímu dni prosecca a my nevidíme jediný důvod, proč by tomu u
nás mělo být jinak. Nikdy ho nemáte dost? Vyzkoušejte nový balzám na rty, který jako váš oblíbený nápoj voní, chutná – a
dokonce se tak i třpytí. Navíc udržuje rty zdravé a dá se použít i jako rozjasňovač. A gift that keeps on giving! 

balzám na rty Sweet Care Prosecco, OSTE, 390 Kč 

Každý pes jiná ves(ta) „Mám psa ve střídavé péči, takže si porcelánovou miskou Gucci chvíli zdobím stůl a chvíli roh postele.
Nádoba na Albertovy kapsičky, nebo Adély centrepiece na ovoce? Guess we’ll have to find out.“ 

ADÉLA MAZÁNKOVÁ, šéfredaktorka 

Dobrá zpráva: Váš pes na 100 % netouží po vybavení od Gucci. Špatná zpráva: Vy možná ano? Nikdo by se vám nemohl divit.
Kolekce, ve které si na své přijdou i kočky, snoubí estetiku značky s kvalitním řemeslným zpracováním a eco friendly materiály.
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Oblečky, obojky s vodítky, misky i pelíšky budou uvedeny v září. Než se tak stane, můžete si nejednou zkrátit čekání filmem
Klan Gucci, a to konečně z pohodlí domova. Od osmé večerní 17. července najdete snímek Ridleyho Scotta na HBO Max. 

Co cítíte? Concept store Ingredients slaví 10. narozeniny vlastní vůní Zakladatelé Ingredients Jakub Kopčák a Lukáš Loskot na
ní spolupracovali s uznávaným nosem Thibaudem Crivellim, zakladatelem Maison Crivelli. Složení ale neprozradí. Stejně jako
pražské happy place, i tento tajuplný, vysoce koncentrovaný extrait de parfum vybízí k vlastní interpretaci. parfém Ingredients
07/2012, Maison Crivelli (prodává Ingredients), 50 ml za 5600 Kč Nová éra Národního Činohru ND povede od září duo SKUTR
Lukáš Trpišovský a Martin Kukačka nahradí Danielu Špinar. (Ta se s pozicí umělecké šéfky Činohry ND v červnu rozloučila
novou inscenací Shakespearova Mnoho povyku pro nic.) S respektem k DNA divadla, kterou utvářeli jejich předchůdci, mají v
plánu realizovat tvorbu „tady a teď, ve 21. století“. Na co se ve své nové úloze nejvíce těšíte? MK: Celý náš profesní život pro
nás někdo vytvářel prostor pro svobodnou tvorbu, takže se těšíme, že budeme nyní moci takovou pozici vytvářet pro ostatní
my. LT: Také nám jistě přinese mnoho zajímavých setkání, například i s našimi kontakty v zahraničí. Co pro vás nejspíš bude
největší výzvou? LT: Umět vše dobře komunikovat. Čím větší instituce, tím větší nebezpečí onoho „ztraceno v překladu“. Ne
každý divák dnes respektuje tradiční formální oděv. Patří podle vás do divadla třeba tenisky? MK: Myslím, že je fajn, když máte
občas příležitost obléct se někam jinak, než když jdete na nákup nebo na kolo. To je asi start, jak o návštěvě historických
budov ND přemýšlet. Ale s Novou scénou bych to zas tak vážně nebral. A taky jsou tenisky a tenisky, některé mohou být
slavnostní. LT: Nakonec je důležitější obsah než forma. Každý nadšený divák, co s vámi večer spoluvytvoří divadelní zážitek, je
podle mě víc než košile a motýlek. 

Joie de vivre Kde a čím si osladit život Růžová je ze všech barev rozhodně ta nejsladší, notabene ve zbrusu nové cukrárně
Povidloň (1), jejíž interiér od ateliéru A8000 nám připomíná milánský Bar Luce navržený Wesem Andersonem. Udělejte si do
Lipna nad Vltavou výlet za povidloněm – šumavským zákuskem z nadýchaného odpalovaného těsta s tvarohem a povidly, který
zde šéfcukrář Michal Mandys (dříve působící u cukráře Skály) připravuje jako francouzský éclair. Krásné nové interiéry můžete
obdivovat i v Praze. Ta se totiž dočkala butiků módních domů Balenciaga a Chanel (2). Když už je řeč o výjimečné módě, znáte
kapsulovou kolekci Repurposed od Acne Studios? Značka ji poprvé uvedla loni s cílem dopřát život přebytečným materiálům, a
minimalizovat tak výrobní odpad. I tentokrát v ní najdete originální kousky, jako jsou džíny ekologicky potištěné naivními
kresbičkami (3). Růžová to zkrátka může být. Ale nemusí. My v Cosmopolitanu stojíme na straně diverzity. Baví nás všechny
barvy duhy, klidně naráz. Limitovaná pride edice brýlí, na níž spolupracovali Patty Perreira, Gai Gherardi a Blake Kuwahara
(5), je proto Amorovou střelou do našich srdcí. Model od Blaka (na fotce uprostřed) si můžete vyzkoušet i v Česku. Část
výtěžku z prodeje bude věnována losangelskému LGBT centru. Mít růžové brýle není vždy nejlepší taktika. S duhovými ale
nešlápnete vedle. Forest bathing, but make it fashion Arket nově nabízí kultovní outdoorovou značku Klättermusen Pobyt v
lese je coby péče o duševní pohodu ještě efektivnější díky Arketu, který do svého sortimentu nově zahrnul Klättermusen –
značku, jež zásobuje milovníky přírody vysoce kvalitním, udržitelným vybavením už od poloviny 70. let. Chytrý výběr
sportovního oblečení i doplňků harmonicky dotváří seversky minimalistickou estetiku Arketu a posouvá ji zase někam jinam…
Jestli spíš do města nebo do hor, už je na každém z nás. Švédská dvojka tím každopádně jen stvrzuje stále silnější lásku módy
k outdooru. Další příklad? Třeba poslední přehlídka Jacquemuse. Ten promítl kódy outdoorového oblečení dokonce i do
svatebních looků. vesta, 200 eur, taška, 60 eur, a triko (na fotce zezadu), 50 eur, vše Arket 

Zrcadlo, zrcadlo 10. narozeniny letos slaví také společnost Infokrása „Stát se zákazníkem Infokrásy znamená najít klíč k
prodloužení mládí a krásy,“ zní výstižné motto společnosti, která toho pro zdraví naší pokožky a tedy i její vzhled rozhodně
nedělá málo. Vzdělává jak profesionály v oblasti estetické medicíny, tak i širokou veřejnost o tom, jak správně o pleť pečovat.
Navíc do Česka i na Slovensko dováží přední kosmetické značky, jejichž produkty splňují ty nejvyšší standardy kvality. Více o
jejích aktivitách najdete na infokrasa.cz. Velkolepá party proběhla během letního slunovratu v Hartigovském paláci v Praze. 

Super pow(d)er „Je sice lehčí než vzduch, ale opticky vyzmizíkuje póry a i po víkendovém tahu s ním pleť září jako po
dovolené.“ LUCIE KOCHOVÁ, kosmetická redaktorka VOJTĚCH TKÁČ @vojta_tkac Bývalý profesionální travní lyžař a
amatérský wrestler, který vyměnil sport za hudbu, média a nekončící povídání v rádiu. Vojtěch se v médiích pohybuje od roku
2013. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV  UK . Své texty publikoval v řadě tuzemských magazínů a podílel se na
knize Vladimira 518 Architektura 58-59. Je DJ pražského Radia 1, kde zároveň spolupřipravuje publicistický pořad Reflektor.
Také stojí za dramaturgií koncertní série Pulz v Paláci Akropolis a plní roli garanta kategorie Alternativa a elektronika Cen
Anděl. O playlistu: „Silné životní příběhy, zlomená srdce i hledání štěstí navzdory stereotypům. Nejen to propojuje playlist, který
napříč 25 songy přibližuje výrazné hudebnice posledních několika let,“ říká Vojtěch o playlistu Girl power, který vytvořil na míru
srpnovému vydání Cosmopolitanu, co právě držíte v rukou. „Vydejte se po hudebním světě od elektroniky přes rap až po
kytarovky a zase zpět.“ Ve výběru nechybí ani novinky od umělkyň Yune Pinku, Sudan Archives, Anny Vaverkové nebo FKA
twigs. 

Sluneční znamení Když potřebujete vidět věci v novém světle Národní galerie v Praze nás rozmazluje, nenapadá nás lepší
způsob, jak začít nový den, než pozdravem slunci na terase Schwarzenberského paláce s výhledem na Prahu (5). A aby toho
nebylo málo, zakoupením vstupenky získáte volný vstup na výstavu ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an.
Program lekcí naleznete na ngprague.cz. Trochu jiný jógový zážitek pak slibuje nový notebook Yoga Slim 9i od značky Lenovo
(3), který cílí na ty nejnáročnější a ekologicky smýšlející uživatele. Nabízí rozlišení až 4K, prostorový zvuk ze čtyř reproduktorů
Bowers & Wilkins, je tichounký, díky technologii Low Blue Light šetří vaše oči a má certifikaci uhlíkové neutrality. Rozloučit se s
uplynulým dnem každopádně doporučujeme tištěnou knihou: Kuchařka A Spoonful of Sun (4) vám do kuchyně vnese slunce, i
kdyby za okny probíhala apokalypsa, a nádherný bestseller Klára a Slunce (2), který nyní vyšel v českém překladu, vám něžně
připomene, co to vlastně znamená mít srdce. Ideální četba na dobrou noc. Nechte si zdát třeba o novém náhrdelníku z kolekce
Petit CD (1) od Dior. O něčem snít je přece první krok k tomu to mít. 

Mezi řádky Román o ženách hledajících své místo ve světě Dovedete si představit, že se vzdáte vlastního dítěte? Nebo se
provdáte bez lásky? Zázraky vyprávějí příběh dvou žen, které nedostatek peněz nutí k těm nejtěžším rozhodnutím. – Host, 279
Kč To má váhu Ondřej Stára v rámci své diplomky představil To-do chain Náš oblíbený šperkař právě absolvoval na UMPRUM,
kde studoval v Ateliéru K. O. V. pod vedením Evy Eisler. Jako všechna Ondrova tvorba, i jeho závěrečná práce byla chytrá,
vtipná a samozřejmě řemeslně zvládnutá. Co tě k To-do chainu vedlo? Moje přepracovanost. Kumulace úkolů, které nestíhám
odškrtávat, a jejich tíha, kvůli níž mám často panické ataky. A taky osvobozující pocit při vypisování úkolů a naivní představa,
že až je všechny splním, budu mít klid. Proto každý článek funguje jako prsten. Úkoly, které nosíte na prstech, jsou pak
aktuálnější než ty pověšené na krku. Prsteny se dají spojovat v nekonečný řetěz, jenž nás právě tíží svou vahou. Je v tom
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skrytá dvojakost, stanovování cílů a vyhoření, cílevědomost a deziluze, rychlé pracovní tempo a paralýza. Každý to určitě zná.
Hraje ve tvých špercích roli humor? Ano, a zásadní. Rád kombinuji nadsázku s hravostí. Šperky, co tvořím, jsou především pro
lidi, kteří se neberou tak vážně a trocha ironie a sarkasmu je jim blízká. Není to však na úkor řemeslného zpracování, vždy se
snažím najít rovnováhu mezi zdobností každého šperku a jeho sdělením. Co nejlepšího ses od Evy Eisler naučil? Nehledat oslí
můstky mezi konceptem a objektem. Vytvářet šperky, jež mluví samy o sobě a jsou pochopitelné bez komentáře. 

Přemýšlet čistě a jasně a být hodně sebekritický. Nebát se. Se kterým materiálem pracuješ nejraději? Se zlatem. Protože
neoxiduje, je tvrdé a krásně se leští. Máš svého favorita i mezi drahokamy? Diamant. Je z nich nejtvrdší, tím pádem i
nejodolnější a při práci něco vydrží. A má nejlepší lom světla. Co si lidé často myslí o špercích, ale není to pravda? Že stříbro,
které je padesátkrát levnější než zlato, je jen o trochu levnější než zlato. 

New(er) Balance Teddy Santis debutuje coby kreativní ředitel linie MADE in USA Ikonické siluety tenisek 990 letos slaví 40.
výročí a Teddy Santis, zakladatel značky Aimé Leon Dore a nově kreativní ředitel linie New Balance MADE in USA, jim novou
kolekcí vzdává hold. Volba klasických barev odkazuje k historii New Balance. Spíš než rozruchu chce totiž Teddy docílit toho,
aby se jednotlivé modely staly základem každodwenního šatníku. Kromě limitované edice slavných tenisek ale v kolekci najdete
také typicky americké sportovní oblečení. tenisky M990TA1, New Balance, 6349 Kč 

SAMA V TOKIU Marie Machytková „Nevím, jestli to cítí taky. Ale já ze sebe nemůžu setřást pocit, že tohle děvče už mi v životě
zůstane. Pozoruju v ní podobný plamínek, jaký se skrývá ve mně.“ Marie se rozhodla, že chce žít v Japonsku. A tak tam prostě
odletěla. A napsala o tom knihu. – Cpress, 469 Kč 

DĚVČATA Z FIREFLY LANE Kristin Hannah „Zatímco vytáčela známé číslo, přemýšlela, co své bývalé nejlepší kamarádce po
tolika měsících mlčení poví.“ Kate a Tully sblížilo společné tajemství. Pak se ale rozhodly jít každá svou vlastní cestou… Silný
příběh o ženském přátelství. – Argo, 498 Kč 

A NOC BYLA JAKO SAMET Silvia Moreno-Garcia „Myslí si, že jsem obyčejná sekretářka, a já se přitom plížím lidem do domova
a okrádám je.“ Maite si přivydělává hlídáním zvířat a zaléváním kytek u sousedů. A je trochu kleptomanka. Jenže pak Eleonora,
které hlídala kocoura, záhadně zmizí… – Host, 399 Kč 

MICHAELA KLEVISOVÁ #michaelaklevisova Spisovatelka a knižní kurátorka Cosma miluje toulání po horách, dobrou kávu,
holandské sýry a kočičí společnost. Hvězdný prach „Renaissance ještě ani není celé venku, ale už vím, že bude mým
nejposlouchanějším albem roku 2022.“ MARTIN VÁŠA, redaktor 

JAN ČERNÝ @jancerny_ Když se zrovna nevěnuje navrhování autorské módy, dělí se s Cosmopolitanem o své aktuální múzy,
postřehy a zážitky. „V srpnu se nic neděje, odpočívá se u vody a jí se meloun,“ říká Honza, jen aby vzápětí dodal: „I wish!“ Jeho
tip je proto tentokrát na letní parfém, se kterým přečkává vedro. „Granville od Dior je zelený, citrusový, ale hlavně nadčasový.
Zároveň není příliš rozšířený, takže ho necítíte všude. Za mě unikátní, přitom klasická vůně pro holky i kluky. J’adore!“ 

Foto autor:   FOTO: PROFIMEDIA, IMAXTREE, METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES, ARCHIV ZNAČEK;
Foto popis:   Víte, že existuje pivo a víno pro psy? Seženete ho v obchodě Dogg (dogg.cz).
Foto popis:   Lady Gaga jako Patrizia Reggiani, která nechala zabít svého muže, dědice Gucci.
Foto popis:   kabelka, Chanel, info o ceně v obchodě; džíny, Acne Studios, 350 eur
Foto popis:   U představení Mnoho povyku pro nic tečou v ND slzy od smíchu i dojetí. (4)
Foto popis:   sluneční brýle Chambers, Blake Kuwahara (prodává Žilka Optik Studio), 18 000 Kč
Foto popis:   Inspir Inspiraci na formá formální look s tenis teniskami najde najdete také v pod podzimních kolekc kolekcích The
Row, B Botter nebo Louis Vuitton.
Foto popis:   Martin Kukačka ačka a Lukáš Trpišovský pišovský aka SKUTR. .
Foto popis:   COPERNI
Foto popis:   Protože i cesta MHD může být dobrodružství.
Foto popis:   pudr Vital Pressed Skincare Powder, Westman Atelier (prodává Ingredients), 2100 Kč
Foto popis:   náhrdelník Petit CD, Dior, info o ceně v obchodě; kniha Klára a Slunce, Kazuo Ishiguro (vydává Argo), 448 Kč;
kniha A Spoonful of Sun, Pauline Chardin (Gestalten, prodává Book Therapy), 1250 Kč; notebook Yoga Slim 9i, Lenovo, info o
ceně v obchodě
Foto popis:   Každý článek interaktivního řetězu má vlastní význam.
Foto popis:   „Smět pracovat s umělci jako Bébé Bérard, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Vertes a Van Dongen, s fotografy jako
Hoyningen-Huene, Horst, Cecil Beaton a Man Ray bylo vzrušující. Cítili jsme se, že je nám pomáháno, že jsme povzbuzováni
daleko víc než jen v otázce materiálu a nudné realitě tvorby šatů na prodej,“ píše Elsa Schiaparelli ve své autobiografii
Shocking Life z poloviny 50. let. Budete-li mít do ledna příštího roku cestu do Paříže, navštivte Musée des Arts Décoratifs, kde
probíhá výstava Shocking! (1). Dozvíte se, jak se legendární couturiérka nechávala inspirovat pařížskou avantgardou, čím
inovovala tradiční pojetí ženskosti, ale i jakými sofistikovanými a často excentrickými návrhy vířila módní vody. Tři další ikony se
setkávají na stranách nové, dvouapůlkilové knihy od Taschenu: Marilyn Monroe, fotograf Bert Stern, který ji legendárně
zachytil jen pár týdnů před její tajuplnou smrtí, a spisovatel Norman Mailer, autor kontroverzní biografie Marilyn z roku 1973 (3).
Mimochodem, 23. září bude mít na Netflixu premiéru životopisné drama Blonde, ve kterém hollywoodskou hvězdu ztvární Ana
de Armas, Adrien Brody pak jejího muže Arthura Millera. Ne všechny ikony ovšem patří do minulosti. Renaissance, zbrusu nové
album Beyoncé (4), vyjde 29. července a první sólové album Olivera Sima pojmenované Hideous Bastard (5) 9. září –
ochutnávky z obou čekají na Spotify. Nyní nás omluvte, jdeme si znovu poslechnout Eyeye (2), poslední desku Lykke Li,
tentokrát o heartbreaku. Ale na rozdíl od skutečné zlomeniny srdce je skvělá i on repeat.
Foto popis:   parfémová voda Granville, Dior, 8700 Kč za 250 ml
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Vypuzený starosta vrací úder STAN
TISK , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: Tomáš Lánský , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 21.07.2022 02:19 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Z domova , AVE: 265 004,44 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Starosta Poděbrad za Starosty zavtipkoval o Romech a odešel s celou kandidátkou. 

Bašta STAN, za kterou je považován Středočeský kraj, se otřásla. Hnutí v Poděbradech přišlo v nadcházejících komunálních
volbách o celou kandidátku. Jedenadvacet jejích členů včetně starosty ji opustilo a založili si vlastní nezávislou, kterou v úterý
registrovali na městském úřadě. To vše kvůli tlaku vedení STAN na to, aby dosavadní starosta Jaroslav Červinka odstoupil.
Důvodem byl rasistický vtip, který pronesl na zastupitelstvu a kvůli kterému chtěl šéf hnutí Vít Rakušan jeho odchod. 
„Vyzval mě k odstoupení a já mu vyhověl. Následovala mě celá kandidátka STAN. Během 68 hodin jsme sehnali mezi lidmi 1
968 podpisů, potřebovali jsme jich jen 1003. Naše registrace do voleb jako nezávislého sdružení je tedy potvrzená,“ sdělil MF
DNES starosta Červinka. 
Starosta zároveň ukončil členství ve STAN. „Vít Rakušan mi sdělil, že předsednictvo projedná pozastavení mého členství, takže
abych jim usnadnil práci, členství jsem ukončil sám,“ uvedl. „Místní organizace STAN naším odchodem de facto zaniká,“ dodal. 

„Měli by se střílet“ 

Červinka popudil vedení STAN, když na zastupitelstvu při bodu věnovaném romské problematice glosoval 22 let starou událost.
Pod auto tehdy vběhli psi místního romského občana, to začalo brzdit a vůz za ním do něj naboural. Červinka přivolanému
policistovi sdělil, že by se měli střílet. Policista opáčil, že psi za to nemohou. Dnešní starosta v žertu odvětil, že nemyslel psy. 
Červinka se následně za svá slova omluvil. I dnes jich lituje. „V komunálu působím od roku 1998. Lidi vědí, že jsem nikdy neměl
konflikt s Romy. Zaměstnával jsem 350 lidí, z nichž 10 procent byli právě Romové. Ten vtip byl blbý a je to pro mě poučení pro
život,“ říká dnes. 
Nestačilo to. Šéf STAN Vít Rakušan trval na Červinkově konci. „Samozřejmě mě to mrzí. Ale pokud je na jedné misce vah
aktuální prospěch v podobě potenciálně úspěšné kandidátky v Poděbradech a na druhé misce vah nepřekročitelný princip,
nebylo co řešit,“ reagoval pro MF DNES Rakušan. 

„Nemohl jednat jinak“ 

Za Rakušanovým rozhodnutím stojí i hejtmanka Středočeského kraje za STAN Petra Pecková. „Měli jsme teď nějaké kauzy, po
nichž vždy následoval mediální lynč a výzvy k odstoupení. Myslím, že v této situaci předseda nemohl jednat jinak,“ uvedla
hejtmanka. 
V minulých volbách získal STAN v Poděbradech 14 procent hlasů, téměř přesně tolik lidí nyní nové kandidátce vyjádřilo
podporu. Zdá se, že Červinkův nevhodný vtip tedy jeho podporou u lidí neotřásl. To si ostatně myslí i politologové. 
„Chápu, že někdo silně ukotvený v komunální politice, kdo důvěru voličů už dostal, teď nesklopí hlavu a nezabalí to. Věří si na
to, že výsledek ve volbách udělá. Je to navíc šance osvobodit se od značky STAN, která je teď zkalená,“ myslí si Lukáš
Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Vtip na adresu Romů Červinkovi neuškodí ani podle Josefa Mlejnka z Katedry politologie na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . „Tyhle vtípky patří ke koloritu komunální politiky, navíc se takhle běžně vtipkuje v celých Čechách.
Nevyplývá z toho, že starosta by byl rasista, jenom si prostě nedal pozor. Z lokálního pohledu se tak může zdát extrémní, že
kvůli tomu musel odstoupit. Problém by s tím měli asi hlavně liberální mladí voliči z velkých měst, což Poděbrady nejsou,“ tvrdí
Mlejnek. 
Starosty Červinky se zastal i jeho někdejší stranický kolega, senátor za STAN Michael Canov. 
„Přetěžko udělá kdokoli jakémukoli kandidátovi v letošních komunálních volbách lepší PR, než udělal předseda STAN starostovi
Poděbrad. Jeho zásluhou má starosta Červinka komunální volby vyhrané prakticky již nyní. Místní se vzbouřili. Bránili tak svého
starostu a také bránili své Poděbrady, protože takovéto rozhodování seshora prostě nepřijali. STAN si dokonale vygumoval
jedno město z politické mapy,“ napsal senátor Canov. 

O autorovi: Tomáš Lánský, reportér MF DNES
Foto autor:   Archivní foto: Profimedia
Foto popis:   Vyhnaný starosta Jaroslava Červinku ve STAN kvůli rasistickému vtipu nechtěli, tak odešel a kandiduje jako
nezávislý.

Výroční zpráva ÚMV za rok 2021 URL
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Ruská agrese proti suverénní Ukrajině, členu evropské rodiny národů, pohřbila kontinentální bezpečnostní architekturu a
postavila nás před novou mezinárodní realitu. Místo neviditelného protivníka, koronaviru, ji vyvolal protivník viditelný, dokonce
důvěrně známý. Tváří v tvář směsi geopolitického revizionismu a revanšismu – duchu pomstychtivosti, ze kterého se zrodilo
pošlapání základních norem mezinárodní společnosti i práva ozbrojeného konfliktu –, pro postmoderní společnost sotva
pochopitelné, hledíme na hrůzy, jejichž mementem je Buča nebo Mariupol. Hrůzy, které z liberálního uspořádání mezinárodní
politiky nikdy nezmizely, ale byly – neseny politickými utopiemi zakotvenými v etnickém pojetí národa nebo salafismu, a později
doutnajícím revizionismu a antiglobalizační vzpouře – vytlačeny na jeho periferie; a nezřídka mimo naše zorné pole. Dějiny se
nezastavily v liberálním bezčasí. Pouze nás v něm na čas míjely. Nyní se do nich jako společnost probouzíme.

Ve snaze porozumět nové situaci, otřeseni brutalitou a konceptem absolutního nepřítele vepsaným do ideologie putinismu, si
vypomáháme kulturními schématy – západní civilizace proti nomádské, barbarské hordě z Východu; dobro a zlo –, někdy
uspěchaně hledáme historické analogie, a přitom rozehráváme vlastní geopolitická melodramata („Mnichov“, „Osmašedesátý“).
Lidové, nepoučené teoretizování se nevyhýbá ani nejvážnějším tématům bezpečnosti a strategie („nezmáčkne tlačítko“). 
Z jistého úhlu pohledu je to pochopitelné. Kulturní schémata mobilizují, odstraňují nejednoznačnost a společenské dělení stran
interpretace konfliktu, které je viditelné u některých našich jihovýchodních sousedů. Zločiny páchané ruskými ozbrojenými
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silami vzbuzují oprávněně morální pohoršení. A lidové teoretizování je příznakem, že se česká společnost, na rozdíl od velké
části globálního Jihu, o konflikt zajímá. 
Na druhé straně, rozhodnutí, která se dotýkají války a míru, je třeba činit na pevných hodnotových základech – ale zároveň bez
emocí a na základě solidní, nezaujaté analýzy, bez ideologizujících zploštění a se strategickou rozvahou, jaké jsou v tento
dějinný okamžik naše cíle a zájmy, a jaké nástroje k jejich dosažení můžeme nasadit a které by naopak měly vážné
nezamýšlené důsledky. V současném komplexním bezpečnostním prostředí s vysokou mírou nejistoty a velkým počtem
hybných sil roste význam evidence-based, dlouhodobě a pečlivě budované expertizy, která čerpá z mezinárodního stavu
poznání a posouvá horizonty pro kompetentní a citlivou, na budoucnost připravenou veřejnou politiku. Společenskovědní
výzkum, který má dostatečné a předvídatelné institucionální zajištění pro rozvoj společensky relevantních výzkumných
programů, je jednou z esencí resilientní, antifragilní společnosti. Nenabízí totiž expertizu instantní, stojící na různých křivících
heuristikách a ideologických a priori (a padající s nimi), ale nternacionalizované, kauzální a kumulativní vědění i cenné, na
ozkoušených i nových konceptech založené interpretace. Výzkum, který má být systematický, kritický a poctivý, si žádá čas i
zázemí. A právě takový výzkum v oblasti mezinárodních vztahů, překládající světově renomované akademické výsledky do
praktické, policy analýzy, má v Ústavu mezinárodních vztahů – tradiční, kamenné instituci, která ale usiluje být zároveň
progresivní ve smyslu sledování aktuálních témat globální politiky, vědeckých a analytických metod i prezentace výsledků
svého výzkumu širší veřejnosti –, v českém prostředí jeden ze svých hlavních domovů. V dnešních, pro evropský kontinent
zásadních dějinných událostech nezůstáváme v pozadí. 
Tak jako jsme bezprostředně po příchodu pandemie koronaviru zahájili projekt strategických předpovědí jejích dopadů pro
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, spustili jsme, zcela v duchu našeho sloganu #ExpertiseToImpact, na našich nových
internetových stránkách po ruské invazi na Ukrajinu novou analytickou sekci, která nabízí řadu analýz širších souvislostí
konfliktu vycházejících z rozmanité expertizy našich výzkumníků – od možných dopadů na evropskou obrannou integraci přes
mezinárodněprávní studie až k pohledům z Číny, jihovýchodní Asie nebo Afriky. Svou expertizu nabídla řada kolegů a kolegyň
ve stovkách mediálních vystoupení. Ustavili jsme stipendijní program pro ukrajinské studenty a navázali novou spolupráci 8 s
ukrajinskými kolegy. Vedoucí našeho Centra mezinárodního práva, Veronika Bílková, byla spoluautorkou zprávy o porušování
mezinárodního humanitárního práva v ukrajinské válce uskutečněné v rámci Moskevského mechanismu OBSE. 
Setrvale tedy prostředkujeme svou odbornost, dlouhodobě budovanou v interakci s mezinárodním výzkumným prostředím,
relevantním odběratelům i širší veřejnosti. Dění na Ukrajině se nyní pochopitelně dostává více pozornosti. Naše práce ale
pokračuje i v jiných oblastech – a díky rostoucí institucionální odpoře na základě výsledků národního hodnocení vědy a
výzkumu jsme mohli dále rozšiřovat paletu pokrývaných témat. V loňském roce jsme přitom kladli důraz zejména na rozvoj
výzkumných programů governance nových technologií a studia strategických globálních regionů. 
V této zprávě, ale třeba i na výše zmíněných nových internetových stránkách s přehlednější, strukturovanější a
kontextualizovanou prezentací obsahu se dočtete, čemu jsme se věnovali – a čeho jsme dosáhli. V oblasti akademického
výzkumu to bylo mj. 22 výsledků v časopisech v renomované mezinárodní databázi Web of Science, z nichž 2 byly články v
časopisech prvního decilu, tedy první desetině nejvýznamnějších světových oborových časopisů. Zvyšujeme tak nejen
kvantitativní, ale i kvalitativní výkon svého základního výzkumu. Zároveň v ÚMV vzniklo loni 66 výsledků výzkumu aplikovaného
– od kratších policy paperů po rozsáhlejší operativní analýzy na aktuální témata od analýz zahraničních modelů čelení
hybridního působení po Sahel a nové technologie (vesmír, umělá inteligence). 
Řešili jsme 8 projektů základního výzkumu podpořených z prostředků GA ČR, 4 projekty TA ČR, 2 projekty HORIZON 2020 a
řadu dalších menších projektů. V projektech základního výzkumu jsme se věnovali hybridním hrozbám, strategické analýze
bezpečnostního prostředí, migraci nebo energetice. Hybridním působením a migrací se naše výzkumné týmy zabývaly i v
projektech aplikovaného výzkumu, podobně jako planetární obraně a těžbě ve vesmíru nebo best practices propojování
expertní sféry, státních institucí a médií za účelem zkvalitňování procesu tvorby veřejné politiky v nově zahájeném projektu TA
ČR ÉTA (CURIE), realizovaném ve spolupráci s Fakultou  sociálních  věd  UK  a společností McCann. Spolu se zahraničními
partnery jsme také podali úspěšnou přihlášku mezinárodního projektu RECLAIM podpořeného v programu HORIZON EUROPE,
který se bude věnovat výzvám liberální demokracie v postfaktické době. 
V oblasti komunikace s veřejností jsme dosáhli vyšších hodnot návštěv a sledovanosti na sociálních sítích a navýšili přítomnost
v respektovaných zahraničních médiích jako Foreign Policy, War on the Rocks nebo veřejných formátech Carnegie Europe,
RUSI a Chatham House. Přijali jsme novou komunikační strategii, začali organizovat pravidelné mediální briefingy pro zástupce
českých sdělovacích prostředků hlavního proudu a připravovat vlastní sérii podcastů Flux. Nakonec, navzdory trvajícím
pandemickým omezením jsme uspořádali 22 expertních akcí včetně našich tradičních vlajkových konferencí, Prague European
Summit (včetně Future European Leaders Forum), Sympozia k české zahraniční politice, Černínského bezpečnostního fóra
(#CSF) a Mezikulturního dialogu. 
Vážím si toho, že se činnosti ÚMV dostává ocenění v průběžném národním hodnocení výzkumu, ve kterém již potřetí získal
nejvyšší možnou známku (A), i pozornosti domácí i zahraniční odborné a široké veřejnosti, a jeho policy výstupy jsou ceněny
odběrateli ve státní správě. Za vše, čím se můžeme touto výroční zprávou prokázat, i za mnohé další, patří v první řadě dík
všem kolegům a kolegyním, kteří společně i v obtížných pandemických podmínkách vytrvale a s vědomím společného cíle
tvořili pevné předivo naší výzkumné komunity. Rád bych poděkoval za spolupráci i všem partnerům, bez nichž by řada našich
aktivit nebyla možná, a za přízeň Vám všem, kteří naši činnost sledujete ať již z odborných důvodů nebo prostého zájmu o
mezinárodní politiku! 

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 11:12 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:00 Živé vysílání , AVE: 18 227 385,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
V 10 hodin začíná studio ČT24. Vítám vás přeji hezký den. Plynovodem Nord stream 1 opět proudí plyn. K obnovení dodávek
tak došlo ihned po skončení desetidenní odstávky způsobené pravidelnou údržbou. Řada evropských zemí se obávala, že
Moskva dodávky neobnoví. Kvůli aktuálnímu napětí mezi Ruskem a Západem. Podle vedoucího regulátora německých síťových
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služeb je plynovod zatím zprovozněn zhruba ze 30 % kapacity.

Ukrajinské síly údajně vytlačili nepřítele od elektrárny u Doněcku. Podle britského ministerstva obrany se tam Rusové snaží
proniknout ke klíčovým městům, Kramatorsk a Jánský obsazení klíčové infrastruktury je podle Londýna teď hlavním cílem ruské
armády. Ta už měla během invaze podle americké CIA přijít téměř 15 000 vojáků. Značné ztráty ale podle zpravodajců utrpěli i
Ukrajinci.

4 lidé utrpěli zranění při výbuchu v chemičce v Litvínově. Jeden z nich je zraněný velmi těžce. Vrtulník ho přepravil do
nemocnice v Praze. Po explozi vypukl v budově technologie požár, který se už hasičům podařilo uhasit. Příčinou je podle
skupiny Orlen Unipetrol, které závod patří technická závada.

mluvčí 
Požár je lokalizovaný technologie odstavená mostě a okolí hasiči v ovzduší nenaměřili žádné škodliviny. Během noci se
postupně všechny jednotky požární ochrany vraceli na své základny. Na místě zůstala jen podniková jednotka a kolem osmé
hodiny bude pokračovat vyšetřování výbuchu.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Italský premiér Mario Draghi dnes nejspíš rezignuje ještě dopoledne setká s prezidentem Sergio Mattarella EU a informuje o
svých záměrech. Předseda vlády to prohlásila ráno před zákonodárci. Podle analytiků téměř jistě podá demisi. Předčasné volby
by se v zemi mohly konat.

Laboratoře v Česku za poslední den odhalily 3773 případů covidu 19. Zhruba tisícovku víc než před týdnem přibývá těch, kteří
kvůli koronaviru potřebují péče v nemocnici hospitalizovaných je 664 lidí. 27 z nich je ve vážném stavu.

mluvčí 
A vracíme se k úvodnímu tématu. Ve vysílání zdravím Jiřího Gavora energetického konzultanta ředitele asociace nezávislých
dodavatelů energií, hezké dopoledne.

mluvčí 
Dobrý den, vám divákům.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Obnoví se podle vás plně průtok plynu plynovodem Nord stream 1 nebo to zůstane zkrátka už na těch omezených dodávkách.
Připomínám, že teď byl obnoven zhruba na 30 % to si opravdu musíme počkat, ale já se domnívám, že kapacita bude postupně
navyšována. Je to z toho důvodu, že Rusko si asi obsahuje zachovat tvář. Koneckonců čekáme ještě pořád na dodávku
opravené turbíny a po jejím osazením a zprovoznění by asi těžko se hledá argument, proč kapacita nebude dále zvýšená.
Tento průtok dnešní byl v příjemné překvapení pro trhy. Spíše jsme očekávali, že bude prodleva ve spuštění plynovodu
dosavadní vývoj tedy opravdu optimistický.

Na druhou stranu od Gazpromu v minulosti zaznívaly argumenty, které se odkazovaly na vyšší moc, tak v takové situaci. Myslíte
si, že by skutečně Ruská federace, potažmo Gazprom potřeboval nějaký pádný argument pro to, aby neobnovil plně dodávky
plynu?

mluvčí 
Tak argument vyšší moci u ukazoval právě na to, že do dosud není dodána turbína a tím pádem plynovod norským 1
nefunguje na plné kapacitě, což je realita. Funguje zatím pouze na zmíněných 30 % to je pořád ale více než 0, která byla v
uplynulých 10 dnech a umožňuje nám to zvýšit vlastně plnění zásobníků, která opravdu zatím pozitivní vývoj pochopitelně
nemůžeme předem vyloučit nějaké negativní překvapení, že dojde k přerušení dodávek, tentokrát čistě politických příčin.
Nicméně zatím dosavadní vývoj toho nedá Hélene nenasvědčuje.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Přednost odstávkou byl snížen objem dodávek zhruba 40 procenty, tedy jak jsme říkali, na 30 % co tzn. pro evropské.

mluvčí 
Státy. Evropské státy.

mluvčí 
To není znamená vítanou úlevu a příležitost k nadechnutí se a k urychlenému doplňování podzemních zásobníků plynu tzn.
pořád moc bude pro nás lepší příprava lepší výchozí pozice při možném budoucím přerušení dodávek. Česká republika už má
vlast kolem 77 % možná zbývá pouze vlastně těch 3 % do 80 % který byl prvotní cíl Evropské komise jako příprava na zimu. A
já doufám, že pakliže dostal nedojde k úplnému zastavení toku plynu z Ruska, tak na zimu budeme připraveni, že zásobníky
budou plné mnoha oslav minimálně 90 % své kapacity. Určitě bude výchozí situace evropských zemí a České republiky při
případném zostření situace lepší, než kdyby jsme již není čelili zastavení toku plynu to nepochybně.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ministr průmyslu Josef týkala říkal, že tzn. více času na naplnění zásobníků. Ale znovu zdůraznil, že Česká republika se musí
připravit taky na další zimu tak jak.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Co se týče těch výzev k úsporám, jak ze strany Evropské komise, tak ze strany české vlády, tak ty jsou vlastně tím platné v
každé situaci jenom bohužel není byly akcelerovaly pod tíhou hrozící ekonomické krize. No a co se týče odchodů od ruského
plynu vlastně nutnosti diverzifikace, to je rovněž dlouhodobý vlastně plán Evropské komise, o co jde nyní, tak potřebujeme
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získat čas a jak se víte, jak to vypadá, tak tento čas nám zatím byl pozor bude poskytnut.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Na to jsem se chtěla zeptat právě ten plán Evropské komise, který počítá s tím nebo doporučuje, aby státy snížily spotřebu 15
% jak jste zmínil, tak vyšetřili na úrovni domácností, ale také podniků. Tak to dál platí toho by se dál unijní státy měly držet?

mluvčí 
Já myslím, že ano, protože opravdu situace se může den ze dne horší. Koneckonců stále probíhá válka na Ukrajině a
domnívám se také, že nebude asi jednoduché tento plán prosadit jako absolutním souhlasem všech členských zemí, že situace
jednotlivých států je rozdílná. Koneckonců výhrady k tomu k této výzvě zatím výzvě doporučení oznámilo Španělsko oznámilo
Polsko. Tyto státy jsou zkrátka na tom lépe nezávislí, tak na ruském plynu. Uvidíme, jak se budou vyvíjet jednání ze začátku na
úrovni ministrů od té na úrovni premiérů členských států.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ještě 1 věc unijní plán snížit závislost na ruském plynu do konce roku o 30 % je to reálné podle vás?

mluvčí 
To už by bylo asi zřejmě pod tvrdým ekonomickým tlakem, kdyby přestal téct ruský plyn úspory opravdu v řádech 10 15 možná
20 % to tolik nebolí, koneckonců v sektoru domácností to reprezentuje snížení teploty na vytápění zhruba 3 stupně. To
neznamená, že by obyvatelstvo mrzlo. Nicméně a když už jdeme do vyšších úspor, jak říkáte, požadovaných 30 % dá a více, to
už by vyžadovalo určité omezení omezení spotřeby, jak jsme byli zvyklí. Asi bychom bychom museli regulovat některé
průmyslové spotřeby a tohle bylo bohužel bolestné smutné.

mluvčí 
Říká energetický konzultant Jiří Gavor. Děkuju přeju hezký den.

mluvčí 
Na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ukrajinské rakety v noci zasáhly nejspíše ruské velitelské centrum. V okupovaném s karlovskou chartúmské oblasti. Ruská
protivzdušná obrana v noci pálila také na několika dalších místech na jihu země. V posledních dnech tam Ukrajina s pomocí
raketometů hi Mars dodaných Spojenými státy zničila několik skladů munice paliva nepřítele.

A tématu Ukrajiny ještě zůstaneme. Ve studiu vítám Michala smetanu výzkumného pracovníka katedry bezpečnostních studií
institutu politologických studií pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký den.
Dobrý den. Já bych chtěl začít tím, co dnes ráno objevilo v médiích vyjádření ruského ministra zahraničí Lavrova, který v
podstatě řekl, že Moskvě už nejde jen o doněckou Luhanskou oblast, ale také o další území, včetně jihu Ukrajiny, tak v
podstatě asi první veřejné a otevřené přiznání Moskvy na nějaké územní nároky.

mluvčí 
Je to přesně tak politicky je to významné v tom smyslu, že se vlastně a koukáme na první odůvodnění toho, proč se aktuálně
ruské jednotky nacházejí v těchto oblastech, včetně včetně jihu, včetně Charkovské oblasti. A jaký je potenciální budoucí
záměr s těmito s těmito lokalitami, kde už vidíme v posledních měsících vlastně snahu nějakým způsobem učinit kroky, které
předcházejí možná anexi těchto těchto území.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Tzn. možná bychom mluvili konkrétněji, tak já řeknu, přesně jeho vyjádření. On řekl, že geografii není jiná, už nejde jen
doněckou Luhanskou lidovou republiku, ale i Chrz loňskou oblast za pražskou oblast řadu dalších území. Tzn. můžeme
očekávat, že plán Moskvy bude právě ta zmíněná území, ale i řadu dalších, řekněme, dobýt, případně okupovat případně,
řekněme, naverbovat prorusky smýšlející obyvatelstvo.

mluvčí 
To je potřeba říct, že těch zmiňovaných oblastech vlastně už od aktuální Rusko část těchto oblastí okupuje o jak celá města,
tak tam vlastně operují ruské jednotky. A do budoucna to je vlastně nějaký jako signál, jak budou pokračovat politicky tzn. té
možné anexi těchto území nějaké formální, ale také odůvodní a pro toho, proč vlastně bude o Rusko ochotno toto území bránit
ve chvíli, kdy se bude o Ukrajina o snažit o protiofenzívu. Například právě v oblasti personu na jihu země.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A ukazuje to možná i to, co Moskva bude požadovat v případě nějakých, řekněme, budoucích mírových jednání, jaké oblasti
bude chtít postoupit?

mluvčí 
To je obecně strašně těžké, když o Rusko oznámilo někdy začátkem dubna, pokud se nepletu a zase ten záměr a záměr dobýt
východní východní části Ukrajiny, tedy tu oblast Donbasu, tak vlastně mnoho lidí spekulovalo, co se bude dít s těmi oblastmi,
které aktuálně v Turbu okupovalo, včetně včetně jeho země. A obecně se počítalo s tím, že to přesně může být jako nějaký ten
vyjednávací token do budoucnosti, kdy bude, kdy o výměnou za nějaké jiné ústupky ze strany Ukrajiny bude toto postoupeno
zpátky Ukrajině Ruskem. Teď se toto bude pochopila výrazně více více komplikovat zvlášť pokud skutečně Moskva udělá ten
kroužek formálně toto území a Anetu například na základě nějaký zfalšovaných reference už známe z minulosti.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Co se týče Szarková, tak tam se mluví velmi intenzivně o tom, že se pravděpodobně Rusové pokusí dobýt znovu nebo
respektive pokusí se není udeřit znovu, protože se nepodařilo dobýt. Podle našeho zpravodaje se tisíce Rusů šikují na
hranicích města, snaží se na barvu naverbovat právě proruské obyvatelstvo. Co Charkov pro ruskou armádu znamená, proč je
pro ně tak důležitý možná symbolicky možná strategicky.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 284 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Je to možná více politicky pro Moskvu než skutečně pro samotnou ruskou armádu Charkov je o druhé největší město na
Ukrajině je to největší rusky mluvící město na Ukrajině. Je to vlastně město, které odolává těm ruským útokům úplně počátku
války od února letošního roku a snahu dobrý rozhodně nebude pro Rusko snadná. Spíše se to nepodaří, protože způsob
nepovedlo za celou za celou dobu. Každopádně politicky to bylo určitě to být významný cíl pro Rusko a bylo by to i celkově pro
ruskou propagandu asi o důležité vítězství. Mimo jiné je také jenom to k nějakému zvyšování morálky o vlastních vojáků, kdy
toto město skutečně vyvolává velké a velké množství měsíců.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Z těch posledních signálů, které zaznívají od představitelů Ruské federace, tak to nevypadá nenaznačuje, že by se mohlo
schylovat, neboť by se mohla přibližovat se nějaká mírová jednání. A možná nutno zmínit, že je to dáno asi hlavně postoje
Moskvy, která v podstatě říká, že Ukrajina nemá zájem mírová jednání. Nicméně říká, že Ukrajina se nehodlá podvolit těm
podmínkám, které si Rusko stanovuje. Podle vás je reálné, že by se v následujících, řekněme, týdnech několika nejbližších
mohlo další kolo jednání mezi zástupci Ukrajiny a Ruské federace uskutečnit.

mluvčí 
Není vyloučené, že by nějaká forma, například video konzultací opět se mohla obnovit vyloučené, to není, ale to extrémně
nepravděpodobné aktuálně nebo vidíme na obou stranách zájem pokračovat o v útočných operací. V případě Ruska teda na
východu země. V případě Ukrajiny snaha o protiofenzívu na jihu země. A dokud tyto pokusy neproběhnou nějakým způsobem
vlastně tady ty samotné vojenské operace nebudou kulminovat, takže obě dvě strany budou schopni, jak postupovat, tak si
nemyslím, že dojde k nějakému průlomu jednání. Rozhodně ne v řádu týdne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já bych možná ještě zmínila, že podle odhadů amerického ministerstva zahraničí bylo od začátku ruské invaze na Ukrajinu
zabito víc než 5000 civilistů, včetně několika stovek dětí. A byli jsme svědky v těch minulých dnech ostřelování centra střední
Ukrajiny indicie. Byli jsme také svědky toho, kdy jsou bombardovány hřbitovy. Podle vás. Ten důvod, proč ruská armáda
udržuje na civilní cíle, proč ostřeluje města, proč ostřeluje místa, kde nejsou žádné vojenské cíle. Je to hlavně zlomení
ukrajinské morálky.

mluvčí 
Na ty důvody jsou zase 2 v některých případech, který není konkrétně tento ale některý případech je to používání té tzv.
vozovka hloupé munice, kdy skutečně se například cílí na nějaké ekonomické cíle industriální cíle a nakonec oba jsou
zasaženy i civilní cíle. V některých případech, včetně tohoto to skutečně asi popisujete správně, že to je nějaký nátlak
vyvolávání pocitu, že na žádném místě, pokud se na Ukrajině se v podstatě nemůžete cítit bezpečně, včetně západní Ukrajiny.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Zejména příklad o nucených deportací těch území, která jsou pod kontrolu ruské armády.

mluvčí 
A slýchával o tom dost čísla, která jsem viděl, která říkal zloby bych neřekl, ale zněla zněla hrozivě před čísla byly skutečně
velmi vysoké opět to nějaká širší součást nějaké politické strategie o strategii Moskvy. Asi moc nevím, co říct víc.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Zatím děkuju. My se ještě budeme spolu v dalším bloku bavit samozřejmě také dál situace na Ukrajině Michal Smetana, děkuji
prozatím.

Výbuch výbuch v chemičce v Litvínově policie vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Při
explozi a následném požáru utrpěli zranění 4 lidé. Jeden z nich byl zraněn velmi vážně. Podrobnosti přidá Barbora Barbora
Lancová. Barboro, ví se už proč k výbuchu došlo.

mluvčí 
K pěkné dopoledne. Příčinou by měl být podle společnosti Unipetrol technická závada na hit rock rocková jednotce, která slouží
k úpravě ropy. Vyšetřovatelé ale pracují více verzemi možné příčiny. Technologie byla po půlnoci odstavená z provozu a hasiči
už nechávali kontrolovaně dohořet, protože teď jednotka ještě horka hasiči ochlazují a na místo tak budou moci vyšetřovatelé
dorazit až během poledne nebo odpoledne tak, aby mohli pokračovat v jejich práci. Během noci taky proběhlo měření zplodin
ze vzduchu. Podle odborníků ale v ovzduší žádné nebezpečné látky nejsou a nebyli a já ještě připomenu, že k explozi došlo
včera ve večerních hodinách krátce po třiadvacáté hodině. Podle místních se ozvala silná rána. Vidět byly mohutné plameny.
Podle hlášení si měli lidé z okolí zabezpečit zavřít všechna okna zhruba kolem jedné ráno měli hasiči požár pod kontrolou a
Jana závěr ještě doplním, že společnost Unipetrol je největší rafinérská a petrochemickou výrobou v Česku zpracovává ropu a
distribuuje třeba plyn plasty hnojiva.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Už jsme zmiňovali laboratoře v Česku za poslední den odhalily 3773 případů covidu 19. Zhruba tisícovku víc než před týdnem.
Přibývá těch, kteří kvůli koronaviru potřebují péči v nemocnici. Aktuálně jich tam leží 664 7 20 z nich je ve vážném stavu.
Většina nemocných lidí se tak potýká hlavně s mírnými příznaky. Léčí se doma podle doporučení praktických lékařů. Víc teď
jednou z nich. Ludmila Bezdíčková, zdravím vás i vám přeji hezké dopoledne.

mluvčí 
Dobré dopoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jak velká část našich pacientů přichází k vám do ordinace s vážnějšími příznaky covidu 19. A kolik z nich vám jen třeba
telefonuje požádat se na test PCR.
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mluvčí 
Tak vážnějších příznaků pokud máte na mysli vlastně stavy, které přímo bezprostředně indikovali nutnost hospitalizace, tak
musím říct, že prostě, kdo jsem takového pacienta praktickým ordinacím neviděla. Naštěstí, nicméně to riziko je hlavně těch
starších a hodně Ash ohrožených pacientů stran ostatních chorob, pro které třeba léčí a tam už jsme pár pacientů, kde se ten
stav v průběhu třeba zhoršil, došlo k dehydrataci nebo nějaké jiné komplikaci a pacient musel být hospitalizován viděli.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Teď tedy prakticky, jaký je správný postup, pokud se necítím, dobře, kterých příznaků bych si měla všímat, pokud bych
nechtěla někoho případně nakazit covidem 19, na co se zaměřit. A možná, pokud ty příznaky budu mít tak co ideálně dělat, tak
je to nejlepší postup?

mluvčí 
Tak stále trvá vlastně ty příznaky covidu 19 nejsou rozložitelné od příznaků bílých infekčních onemocnění, a to nejenom
respiračních těmi typickými, zvýšená teplota. Suchý kašel, škrábání, krku, bolest hlavy, lidé nyní udávají často i bolestí za očí
má pálení, očí, únava, malátnost, bolest, kloubů, svalů, někdy i nevolnost zvracení zejména u dětí starších lidí, ale zase je to
nějaké extrémní zvracení až časté stolice, tak to spíše bude nějaká jiná infekční choroba způsobující spíš postihující spíš ten
zažívací trakt. Ale nedá se to úplně rozpoznat někdo taky dává velké noční pocení, už se nelze divit v těch příštích poté, co teď
vidíme, takže já určitě má smysl zejména, aby ti rizikoví pacienti, kteří mají jakékoliv příznaky infekčního onemocnění a prostě
se necítí dobře byli otestování, což je možné jinak v našich ordinacích, ale i v ordinacích bílých lékařů, ať už ambulantních
nebo samozřejmě, pokud k tomu důvod i ve specializovaných centrech a a je možné, aby se otestovaly domácím testem, kdy
ten test poskytuje určitou informační orientační hodnotu. Ale nelze se na ten výsledek úplně stoprocentní. Ale.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jsem si chtěla právě zeptat, zdali vy bychom neměli mít jako povinnou výbavu domácnosti v lékárničce, zkrátka antigenní testy,
jestli není nejlepší postup. Nejprve se sám otestovat, než vyrazím k lékaři, než možná vyrazí dál hlavně třeba opakovaně
otestovat.

mluvčí 
Určitě je to vhodné pro letectví je potřeba mít na paměti, že soků certifikované antigenní testy je to většina těch testů, co se dá
koupit v lékárnách. My jsme na stránky společnosti všeobecného lékařství, jíž České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně www slavilo, co za ujistili vlastně informace pro pacienty, kde je také odkaz na stránku, kde je seznam těchto
certifikovaných antigenních testů. A ten člověk může udělat vlastně jednoduše doma a získat tak základní orientaci pro
pacienta, který není nijak rizikový, je třeba mládí a jenom opravdu lehké příznaky onemocnění, tak po konzultaci potom s námi
v některých případech mu není ani nutné nic dalšího. A pokud ten člověk může dodržovat zásady samoizolace a zůstat doma,
tak vlastně my nemáme co dalšího muže do ordinace poskytnout, pokud ten stav vyžaduje kontrolu lékařem, anebo se jedná o
pacienta rizikového, tak samozřejmě pro důkaz toho onemocnění. Co se týká evidence získání třeba certifikátů o prodělání, je
nutný test ve zdravotnickém zařízení, a to buď v našich ordinacích, ať už odběrových center.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A z vaší praxe jsou lidé už teď zodpovědnější. Volají vám, pokud mají zmíněné příznaky a možná, v jakých stavech olej, když už
skutečně chtějí žádanku na PCR test.

mluvčí 
Lidé volají a objednávají Simsona, ale v naší ordinaci přistoupili k tomu, že jsme si rozdělili ordinační dobu na část pro pacienty
s příznaky infekčního onemocnění, kdy takoví pacienti mohou přicházet bez objednání vždy ošetříme. Bohužel stále zůstává, že
do této doby vlastně chodí pacienti, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění a pak samozřejmě se vystavují zvýšenému
riziku nákazy a některé jiné ordinace třeba kvůli zabezpečení elektronickým systémem tak, aby nepřetěžovali ty telefonní linky,
takže i způsoby jsou různé. Každá ordinace má svůj zavedený způsob, jak oddělit ten provoz, ale maximálně se snažíme
uzpůsobit to, aby se oddělil od dělalo vlastně vyšetřování pacientů příznaky infekce od těch, kteří mají jiné příznaky
onemocnění.

mluvčí 
Ludmila Bezdíčková, všeobecná praktická lékařka. Moc vám moc vám děkuji, přeji hezký den.

mluvčí 
Pak také na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Na Břeclavsku honil uhynuly podle odhadu desítky tun ryb asi 250 kg jen za včerejší večer vylovili hasiči společně s rybáři z
řeky Dyje. Podle vodohospodářů stojí za velkým úhynem nedostatek kyslíku ve vodě kvůli přemnoženým sinicím. Těm vyhovuje
horké počasí. Nízký průtok řece. Unie je teď i Kateřina Švédová. Kateřino, jak dlouho bude odklízení mrtvých ryb trvat?

mluvčí 
Hezké dopoledne. Odklízení zatím podle odhadů hasičů rybářů zabere zhruba týden, protože to, co vidíme na vodní hladině.
My jsme dnes viděli desítky na břehu, tedy desítky uhynulých ryb rozhodně není všechno, protože podle knih je mnoho z nich
právě ještě na dně řeky bude zkrátka trvat než vyplavou. Právě teď se tady u splavu na řeky na řece je v Břeclavi připravují na
další kolo odklízení. Uhynuli pravděpodobně desítky tun ryb, které budou tedy shromažďovat do kontejnerů, které sehnalo
město a potom budou odvážet do Brna do kafilerie. Na podobná situace také v Bulharech tady na Břeclavsku i tam se právě u
splavu nashromáždilo velké množství leklých ryb. A i když se tady část z nich včera podařilo odlovit, tak teď tam na sobě leží
desítky mrtvých ryb. Místní si navíc stěžují na silný zápach. Důvodem podle vodohospodářů je tedy vedro, které vytváří ideální
podmínky pro množení sinic navíc ve vodě také zvýšený výskyt nebo obsah fosforu, které do vody vypouští nedostatečným
čištěním čističky odpadních od a právě i o to přispívá k přemnožení sinic.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Nafta i benzínce zlevnily v průměru zhruba 60 haléřů za litr. Benzín se prodává za
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46 Kč 91 haléřů. Litr nafty stojí 47 Kč 14 haléřů. Víc už teď řekne Petr kozlíček. Petře, kde řidiči natankují nejlevněji?

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Hezký den. Nejlevnější benzín nejlevnější naftu v tuhle chvíli řidiči tankují v Ústeckém kraji, ale skutečně se bavíme o průměru,
protože benzín tam tankují něco málo přes 46 Kč naftu za 46 50. Nicméně my tuhle chvíli skutečně máme Ústecký kraj tady pár
set metrů od nás a jak je vidět tady za mnou, tak skutečně třeba konkrétně na této pumpě k tomuhle průměru mají výrazně
daleko, takže skutečně je potřeba si uvědomit, že se bavíme o průměru celou krajové nejdražší paliva. Naopak klasicky v
Praze, a to ať naftu a nebo benzín benzín už zlevňuje vlastně od konce června. Nafta začala zlevňovat mírně za začátku
července. Je to každý týden zhruba o nějakých 10 20 haléřů. Podle ekonomů by tato situace měla ale pokračovat i v
následujících týdnech.

Denisa Hejlová: Školství, zdravotnictví i vláda. Místo komunikace vládne komunikační chaos URL
Automatický překlad
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Rozsáhlý výzkum zaměřený na komunikaci v oblasti školství odhalil závažné nedostatky. Aktérů komunikace je příliš, informace
jsou nesrozumitelné, nadbytečné a chaotické. Závěry studie lze ale vztáhnout na všechny veřejné instituce včetně vlády. Jak
komunikaci mezi státem a občany zlepšit? Proč je efektivní komunikace důležitá pro demokracii? Expertka Denisa Hejlová v
audiozáznamu ještě prozradí, jak komunikuje česká vláda, i to, jak bojovat s dezinformacemi.

Výzkum, který na výzvu ministerstva školství provedla Katedra marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , probíhal dva roky. Zaměřen byl nejenom na oblast školství, ale na celou širší oblast vzdělávání. Zahrnuty
byly všechny typy škol – mateřské, základní i střední. Výsledkem je, že situace je opravdu velmi komplikovaná.

„Je tam spousta aktérů, kteří mají různé zájmy. Problém je i to, že ministerstvo školství, které by mělo být hlavním arbitrem,
považuje spousta lidí za vzdálenou instituci,“ nastiňuje v pořadu Jak to vidí... expertka na politický marketing Denisa Hejlová.

Zastaralé kulisy

„Pořád si s sebou neseme duch habsburského školského systému. Dosud se nám ani nepodařilo vyrovnat se s hierarchií moci.
Převládá tady struktura, kdy čekáme, že nám hlava ze shora něco nařídí, ale zároveň to nechceme úplně respektovat. Raději
bychom si to prodiskutovali mezi svými blízkými. To se potom samozřejmě střetává a vytváří nerovnosti v celém systému.“

Nejzávažnější nedostatky ale spočívaly v tom, že spolu lidé paradoxně málo mluví a málo se setkávají. „Ze zkušeností víme, že
komunikace mnohem lépe funguje, když jsou spolu lidé více na blízko. Řešením by mohly být pravidelné porady, aby lidé spolu
mohli více mluvit. A když už ministerstvo něco nařizuje, tak aby toho nebylo tolik.“

Podle Denisy Hejlové je totiž agenda, kterou musejí například ředitelé během jednoho roku vyřešit, obrovská. „Ředitelé o všem
musejí diskutovat s ostatními, často se doptávají právníků, jaký je výklad toho kterého doporučení, rozhodují, jak se mají
zachovat, a co vlastně řeknou svým podřízeným. Informací je skutečně neuvěřitelné množství. A oni se pak cítí zahlcení a
nesmírně přetížení.“

Vyšší úroveň demokracie

K efektivní komunikaci by mohlo podle Denisy Hejlové mohlo přispět i to, kdyby komunikační kompetence nebyly pouze v gesci
tiskových mluvčích, ale přenesly by se i na profese uvnitř ministerstva, na jednotlivé úředníky, náměstky a ředitele. „Zaměřovali
jsme se sice jen na jedno ministerstvo, ale problém komunikace a její struktura se týká třeba i zdravotnictví a vůbec veškeré
státní agendy. Mohl by to tedy být velký přínos pro celou českou administrativu.“

Fungující komunikace mezi občany a veřejnými institucemi je totiž nesmírně důležitý prvek demokratického uspořádání. „Když
tato komunikace nebude dobře fungovat, lidé budou mít pocit, že žijí v zemi, kde můžou jenom málo věcí změnit. Budou mít
pocit, že jsou nařízení špatná, že se jich netýkají, že se proti nim musejí vymezovat. Proto je potřeba nabídnout jim adekvátní
možnost participace tak, aby všichni měli možnost projevit svůj názor, aby měli pocit, že je někdo slyší, že jim někdo naslouchá.
Pak se demokracie může posunout na trošku vyšší úroveň,“ uzavírá Denisa Hejlová.

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 12:30 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:30 Živé vysílání , AVE: 19 092 645,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V půl dvanácté pokračujeme zprávami. Připojuje aktuální.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Zprávu. Dodávky plynu potrubí Nord stream 1 dosáhl 40 % kapacity, tedy stejné úrovně jako před JUDr. a údržbou. Podle
ministra průmyslu a obchodu Josefa vsítili tzn. více času na naplnění zásobníků před zimou. Česko také podle něj musí
pokračovat ve zbavování se energetické závislosti na Rusku. Jako dobrou zprávu označil zprovoznění dodávek plynu i
předseda vlády Petr Fiala.

mluvčí 
Obnovení provozu plynovodu Nord stream 1 a dodávek plynu do Evropy je dobrá zpráva. Stále se ale připravujeme na všechny
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scénáře a jednáme o dodávkách plynu z dalších zemí. Můžu ujistit občany, že děláme opravdu vše pro to, abychom byli
připraveni na zimu.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Moskva zřejmě pracuje na vytvoření dobrovolnických praporů. Důvodem jsou vysoké ztráty ruské armády na Ukrajině. Regiony
mužům do 60 let nabízejí i několikanásobky průměrné mzdy. Kreml podle některých analytiků nenařídil všeobecnou mobilizaci z
obav před odporem veřejnosti. Do bojů proto nasazuje žoldnéře z Vagnerovy skupiny.

Italský premiér Mario Draghi podal demisi. Prezident Sergio Mattarella ho ale požádal, aby ve funkci dál dočasně pokračoval
jako úřadující premiér. Média Draghiho rezignaci spekulují od včerejška, kdy v senátu nezískal podporu všech koaličních stran,
tak jak si přál.

Evropská centrální banka kvůli rostoucí inflaci v eurozóně zřejmě zpřísní měnovou politiku. Poprvé od roku 2011 by měla
přikročit ke zvýšení svých základních úrokových sazeb. Spekuluje se, že se úroky zvýší o čtvrt nebo dokonce o půl procentního
bodu. K obdobným krokům přistupuje v poslední době i Česká národní banka.

mluvčí 
Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková dál požaduje odškodné za trestní stíhání v kauze solárních
elektráren. V odvolání k Nejvyššímu soudu vymáhá od státu 49 000 000 Kč. Pražský městský soud v dubnu odvolání Vitáskové
zamítl. Rozhodl ale, že ji má ministerstvo spravedlnosti zaplatit 600 000 Kč.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A teď zamíříme do Británie v příštím lídrem konzervativní strany a britským premiérem bude buď bývalý ministr financí, když
sune k nebo současná ministryně zahraničí list rasová. Sunar dostal 137 hlasů trasovat 113. Jméno nového britského premiéra
bude známo 5. září do té doby povede zemi Boris Johnson. O tom, kdo bude novým šéfem vlády strany, rozhodne asi 200 000
konzervativců. Bude to naše téma i pro následující minuty. Ve vysílání zdravím Jana váš vkus katedry evropských studií
institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Tak.

mluvčí 
Můžeme upřesnit, jaký budete následující postup. Zúžilo se to na 2 kandidáty, jak jsem zmínila řešit jinak a list rasová, co teď
dál?

mluvčí 
Tak tím včerejším hlasováním v parlamentu skončila ta v lize etická první fáze rolby. Teď nastává to finální kolo, jak jste
předeslal, během celého srpna, budou členové konzervativní strany korespondenčně vybírat mezi těmi dvěma posledními
kandidáty. A já bych možná doplnil, že těch 200 000 členů v žádném případě nepředstavuje nějaký reprezentativní vzorek
britské populace jako celku. Odhaduje se, že asi 70 % z nich jsou muži a polovina z nich starší 60 let v drtivé většině jsou to
běloši bydlí v těch více prosperující částí Británie na jihu Anglie. Pak během toho srpna průběžně dojde k řadě politických
debat mezi těmi dvěma kandidáty v jednotlivých regionech a výsledek bude znám na začátku září. 5. září se schází po letní
přestávce dolní sněmovna v té době měl už být zformován nový kabinet v čele s novou premiérku nebo nový premiér. A pak
které buď Británie podle Británie bude mít nadále konzervativní vládu vlastně docela slabý politicky slabým premiérem se
zprostředkovaným ne úplně reprezentativní mandátem, anebo budou předčasné volby.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Dá se říct 2 u konzervativců větší šanci.

mluvčí 
Tuhle chvíli podle všech průzkumů to vypadá, že větší šance má-li stresová, která dokázala získat podporu a členů, kteří
zastupují, víte, tradičně pravicové brexit nářky křídlo strany, která dokáže-li hovořit o takových věcech, které konzervativci rádi
slyší. Silné Británii navenek i o ochraně tradičních hodnot úctě k historii nízkých daní, když u nás sice vyšel jako vítěz z toho
hlasování v poslaneckém klubu, ale širší straně poměrně výrazně nepopulární, takže vlastně bude na něm, aby dokázal tu
podporu získat důvěru.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
S jakým plánem pro Británii oba dva kandidáti přichází připomenu, že je to v době, kdy meziroční inflace v Británii se blíží k 11
procentům také ekonomický růst stagnuje. Tak se tím receptem oba dva přichází.

mluvčí 
No ty strategie k hospodářskému ozdravení vlastně uzdravení Británie teprve vznikají-li stresová vydala včera takový politický
manifest, který je plný takových těch tradičních konzervativních ideologický trošku klišé, malý stát, nízké daně, silná Británie. A
posilování posilování vojenské moci a rychle sune se AŽD v centrálním akcentem vlastně klíčem k hospodářskému ozdravení a
obnovení hospodářské růstu má být snížení daní, když ona jako bývalý ministr financí se k té vizi staví mnohem skeptičtí. A
stylizuje se dole takové pragmatičtější věcnější katedra. Nicméně i on se oba se dovolávají odkazu nebo takové ideálu, který
kdysi vytvořil Margaret Thatcherová, takže list rasová se obléká jako Margaret Thatcherová. Snaží se mluvit jako Margaret
Thatcherová. A režim jsou na vydal dneska Telegrafu čáry komentář, který má titulek. Já budu více Margaret, červe. Nicméně
to velké EGNOSu daně.

mluvčí 
A jakou mají oba podporu veřejnosti, třeba o nich píše tamní tisk.

mluvčí 
Po hlasu poměrně známý, když Sudek víc ho zná v podstatě podle čísla, které jsem viděl 96 % Britů a NATO, že byl ministrem
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financí samozřejmě může být milovaný, ale poměrně respektovaný. Pro to, jakým způsobem vedl veřejné finance vlastně
podporu v britském hospodářství během covidové krize, takže respektive jako pragmatický kompetentní věcný politik, než
stresová je známá o něco méně, nicméně taky zastával vysoké vládní úřady. Ale její veřejný profily takový neurčitý, čili ta ještě
má větší prostor pro to, aby se nějak definitivně vyprofiloval. Pokud jde o psaní tisku, díval jsem se, jak se tak vyjádřil k tomu
souboji pravicové listy, tak tam asi platí, že čím dále od politického středu směrem k pravici. Tím mě silnější podpora pro trasu,
která v tuhle chvílema vlastně za sebou veškerou mašinérii Borise Johnsona a jeho jeho přátel. A naopak čím lidovější, čili čili
do výše i titul, tím taky větší podpora pro rasovou středové tituly spíš důvěřují. Důvěřují Češi jsou jako levicové tituly, obecně
zpochybňují jakoukoliv kompetence morální právo konzervativců ještě vláda po 12 letech toho, co považují za vlastně rozvrat a
postupně rozklíčovat hospodářské ekonomické země.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já se vrátím ještě ke končícímu premiérovi Borisi Johnsonovi, protože pro něj bylo včera pravděpodobně poslední jednání
parlamentu. A on řekl, pokud budu citovat, pomohli jsme, já jsem pomohl dostat tuto zemi skrz pandemii a pomohl jsem
zachránit jinou zemi před barbarstvím. Mise většiny splněna, tak opravdu Boris Johnson z většiny splnil svou misi a možná ještě
taková reflexe odchází s ostudou nebo naopak hlavou vztyčenou.

mluvčí 
No on taky řekl a stala Vista a mnozí v tom vidí příslib, že se bude pokoušet vrátit mnozí ve straně budou přemlouvat, aby se
vrátil, protože charisma. A jeho takový jako jsme rázně politický appeal navzdory všem skandál prostě žádný z těch
následovníků možných nemá. K té vaší vaší otázce, tak asi většina nezúčastněných pozorovatelů by řekla, že odchází s hlavou
vztyčenou, nicméně měl by odcházet s ostudou, ani ne, tak proto, jakou politiku vláda vedla, ale pro ty skandál, který provázely
a pro tu moderní story jako naprosto nebývalou degradaci politické kultury. A v politických mravních standardů ve veřejném
životě země ke které za jeho vlády došlo jinak a je pravda, že i ta bilance vlády, pokud jde o zvládání covidové krize, je
smíšená. Určitě očkování se vydařilo. Naopak tam, kde mnozí spatří zásadní deficit 1 Johnsonová ochota. Při první vlně covidu
přestoupit na nějaká nepopulární omezení. A podle odhadů si to vyžádal desítky tisíc zbytečně zbytečně zmařených lidských
životů. A pokud jde o pomoc Ukrajině, tam samozřejmě Británie stojí, pokud vojenskou politickou podporu v čele snah západní
společenství. Na druhou stranu mnozí, myslím dost oprávněně kritizoval britskou nepřipravenost významně pomoci zvládat
velkou uprchlickou vinou. Bylo na začátku krize.

mluvčí 
Tak já moc děkuju za vaše odpovědi. Jen vážka z katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Děkuju přeju hezký den. Tak.

mluvčí 
Já děkuju za pozvání hezký den.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Rekordní vedra dál sužují Evropu. Po západní části kontinentu hlásí nová maxima země položené více na severu východě
Evropy. Několik regionálních teplotních rekordů padlo v Německu a přinejmenším červencového teplotního maxima dosáhl
Dánsko. V zemích na jihu kontinentu pak tisíce lidí musely před plameny uprchnout ze svých domovů.

mluvčí 
Horská vesnice ve středním Španělsku, jeden z požárů, které se v zemi šíří v důsledku sucha a vysokých teplot z ní vyhnal na
2000 lidí.

Mezi evakuovanými je i osmašedesátiletý Fernando. Ve velké sportovní hale plné dětských postýlek i plastových židlí. Jen
obtížně potlačuje slzy.

mluvčí 
AFI.

mluvčí 
And cítím uvnitř jakousi prázdnoty znám sklon být pozitivní, ale když myslím na hory lesy spoustu statisíce stromů, pak si říkám,
co barety.

mluvčí 
Hasiči ve splnění vstupují s požáry v pěti regionech. Desetidenní vlna veder v zemi třetí nejdelší od začátku záznamů.

mluvčí 
Jí vzali jsme všechno, co jsme mohli to nejnutnější peníze, oblečení všechno, co jsme našli. Narychlo jsme vše zabalili do
Bruselu a odjeli v autě. Jelo letos se nad Nizozemci je postaráno všechny jejich potřeby. Především se snažím psychicky
podpořit, protože museli opustit domov Sue, aniž by věděli, co je čeká, uvedl gestapa Sant.

mluvčí 
Lesní požáry zničily v zemi za více než týden přes 60 000 ha. Ty letošní se tam zřejmě stanou nejhoršími v historii. Vyžádali si i
2 lidské životy. Zemřel jeden z hasičů a pastýř dobytka škody způsobené ohněm si v jedné ze zasažených oblastí aragonie.
Přijel prohlédnout španělský premiér Antipin.

mluvčí 
Tváří tvář extrémním teplotám, jaké zažíváme, bych chtěl požádat občany, aby byli extrémně opatrní.

mluvčí 
Rozsáhlé požáry sužují i další země na jihu Evropy. Kromě Portugalska Francie taky Itálii, kde musely stovky lidí uprchnout z
toskánské města Luca.
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Plameny tam zničily přes 500 ha lesa a způsobili navíc explozi několika nádrží na zkapalněný plyn.

V ohrožení se ocitly i lidé v okolí řeckých Atén. Plameny tam spalují domy i auta pouhých 20 km od centra. Úřady nasadily do
oblasti na 500 hasičů.

mluvčí 
Má Hollows můj dům právě hoří. Hasiči už udělali, co mohl.

mluvčí 
K E.ON rozvoji celý.

mluvčí 
Shořel všechno ztraceno. Knihy CD klavír oblečení je mi 50 Franta si to představte. V tuto chvíli mám jen to co mluvíte.

mluvčí 
Vedro v Evropě vydrží podle světové meteorologické organizace až do půlky příštího týdne a kvůli klimatickým změnám budou
podobné vlny vysušovat kontinent zřejmě čím dál častěji.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Hrad nový most přes řeku vydru na šumavské Modravě je znovu otevřený pro chodce cyklisty. Uzavřen byl loni na podzim kvůli
špatnému technickému stavu. Původně měl fungovat už od začátku prázdnin. Kvůli dlouhé zimě se ale oprava zdržela.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Nová ocelová konstrukce je z modřínu tzn. že by měla mít mnohem větší životnost než ta původní smrková, která tady vydržela
20 let a byla už ve velmi špatném technickém stavu. Kvůli tomu musel být už vloni ten most uzavřený. Celá ta rekonstrukce, tak
se zdražila až do začátku tohoto týdne. Kvůli letošní dlouhé zimě původně celý ten projekt měl být hotový na začátku prázdnin,
aby byla průjezdná právě cyklostezka směrem od Rocky. Ty právě most je součástí té cyklostezky kvůli tomu cyklisté museli
jezdit buď po té hlavní silnici od Rocky ty směrem na Modravu, anebo museli zasednout právě na konci mostu a dál pokračovat
po pěší stezce směrem na Modravu. Ten most také věrnou kopií toho původního, který tady byl vlastně v době, kdy se ještě
odtud plavebním kanálem plavilo dřevo kromě té mostové konstrukce, tak rekonstrukcí částečně prošly jednotlivé pilíře.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Končící ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis se odpoledne setká s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou
Pekarovou Adamovou. Ve včerejším vysílání České televize mluvil o evropské únavě z války nebo efektivitě protiruských
sankcí.

Jevhen PEREBYJNIS, ukrajinský veľvyslanec v ČR 
Znovu z války je cítit po celé Evropě. My vlastně snažíme se upozornit naše partnery na západě, včetně Evropské unie, že
prostě nemáme právo se vlastně unavit z té války, protože Rusko stále je agresorem, Rusko ničí Ukrajinu. Rusko chce Ukrajinu
zabít všechny Ukrajince zničit Ukrajinu jako stát a není to problém jen Ukrajiny, je to problém celého světa. Ty sankce nejsou
dostatečné. Musíme uvalit ještě tvrdší sankce Rusko a určitě existuje úroveň šance, která Rusko prostě položí ekonomicky, a
to je nás vlastně cíl a aby Rusko nemohlo financovat válku, například Spojené státy. Prezent Spojených států podepsal zákon
o poskytl tzv. zákon Lendl Lízu, který ještě nezačal fungovat a předpokládá sféře Ukrajina dostane opravdu velký velké
množství zbraní a už začala dostávat zbraně, které už mění situaci na frontě. Třeba ty raketomety a Mars. Oni jsou velmi
účinné.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
4 lidé byli zranění během nočního výbuchu a následného požáru v chemičce v Litvínově. Obyvatelé v okolí byly nejprve
varování pomocí SMS, aby nevycházeli. Hasiči ale v ovzduší později nenaměřili škodlivé látky. Na místě Petra Musilová. Petro,
jaká je situace teď začalo vyšetřování výbuchu?

Petra MUSILOVÁ, redaktorka 
My jsme teď před branou rozsáhlého chemického areálu dovnitř z logiky věci. Vzhledem k té situaci, která nastala, nemůžeme
hořelo několik stovek metrů od nás na místě jsou už vyšetřovatelé hasičů, ale celé vyšetřování komplikuje situace, že během
požáru výrobní jednotka byla hodně silně rozžhavená. A čeká se až v podstatě vychladne. Chemička tady v Litvínově jedním z
hlavních výrobců pohonných hmot pro Česko jede se tady na třísměnný provoz, takže i v noci se tady pracovalo. Takhle
vypadal výbuch následný požár.

Litvínovská chemička má dlouhou historii vznikla během druhé světové války. Teď ale patří Petr chemickému gigantu. Orlen,
jak už jsem řekla, vyrábí většinu pohonných hmot pro Česko. Například ale třeba i oleje nebo také letecké palivo. Pracuje tady
na 2,5 tisíce zaměstnanců. 4 z nich byli během nočního požáru popáleni.

mluvčí 
Ve večerních hodinách jsme zasahovali v průmyslovém areálu Unipetrolu Litvínov, kde došlo k požáru. Na místě byli 4 zraněné
osoby. 1 osoba utrpěla velmi vážné zranění a byla letecky vrtulníkem letecké záchranné služby Praha transportován. Do
popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Další 3 osoby utrpěly vážné zranění. Byli tak teď sanitními
vozy převezeny do tohoto.

mluvčí 
Popáleninového centra.

mluvčí 
Mým hostem je teď Pavel Kaidl, mluvčí chemické společnosti. Dobrý den. Jaká je teď tedy uvnitř situace, co se tam teď je?

mluvčí 
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Dobrý den, my jsme během 20 minut po explozi dokázali požár lokalizovat osadu pod kontrolu. Poté během několika hodin
dobro probíhá tzv. řízené dohořívá ní. Oheň samotný byl v ranních hodinách uhašen, nicméně není tam stále jsou hasiči, kteří
monitorují situaci termo kamerami tak, aby ta technologie mohla vychladnout. My jsme věděli, že je přístupná a už není
bezpečná.

mluvčí 
Jako společnost provádíte i vlastní vyšetřování, jakými verzemi zatím pracujete, proč k tomu zřejmě došlo.

mluvčí 
Pár verzí už máme nicméně, abychom zveřejnili ještě brzo, protože jak říkám, technologie je stále ještě v rukou hasičů a my tam
vstup nemáme ani ostatní ošetřovatelská čekáme odpolední hodiny, kdy se bude moci podívat na to dané místo.

mluvčí 
Hořela Hydro Krakova jednotka, vysvětlete nám laikům, co dělá, co se na ni vyrábí?

mluvčí 
Je to jedna z jednotek, které která přeměňuje ty těžké na frakce na lehčí ropné frakce, který se potom dále vyrábí například
paliva, anebo suroviny pro petrochemii dělali.

mluvčí 
V této souvislosti to, že jste ji odstavili, protože hořela můžete nějakým způsobem ovlivnit výrobu pohonných hmot pro Česko.

mluvčí 
Hydroizolací fotka je odstavená. Uvidíme, podle vyšetřování, jak dlouze, jak bude odstavená a kolik bude stát, nicméně my jsme
předzásobeni pohonnými hmotami nečekáme vliv na výrobu ani na dostatečně dostatek pohonných hmot tzn. že provoz
Nacherem jako celku zůstane i nadále zachován.

mluvčí 
Jak jsem říkala, v areálu pracuje 2,5 tisíce zaměstnanců, ale samozřejmě spousta z nich je v administrativních profesích. Jak to
tady vypadalo v noci, kolik tady bylo lidí a a jak vlastně chemička funguje v tom nočním provozu?

mluvčí 
Během noční směny v té rafinérské části, která je za mnou, je většinou zhruba 50 60 směnných pracovníků nebo během po
explozi nebylo potřeba vyhlašovat evakuaci, protože způsobila svým rozsahem velmi malá. Lokální znamená nepřesáhla nejen
hranice areálu jako takového, ale zároveň hranice samotné výrobní jednotky tzn. ostatní kromě fotky nebyly dotčeny.

mluvčí 
Není to první takový případ, který se v areálu stal zkušenosti i v minulosti, jak ho třeba bude trvat vyšetřování a kdybyste mohli
vědět závěry.

mluvčí 
Jak jsem říkal, vyšetřování začne v odpoledních hodinách, aspoň doufáme, že začne také třeba může trvat někdy pár dnů, ale i
také týdny měsíce znamená až čas ukáže, jak velké bylo poškození a co je potřeba všechno víceméně vyšetřit a poté také
opravit.

Petra MUSILOVÁ, redaktorka 
Děkuji za rozhovor. Já tady zopakuji, že v noci tady v areálu litvínovské chemičky došlo k výbuchu následnému požáru.
Případem se už zabývá i policie. Prošetřuje, zda nedošlo k ohrožení obecného ohrožení z nedbalosti.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Začal festival Sculpture line akce, která načas staví sochy na veřejná místa. Od teď do září zaplní ulice parky 11 měst v Česku.
A několika dalších v zahraničí. První exponáty jsou k vidění třeba na pražském Vyšehradě.

mluvčí 
Tohle je lenoška socha, pro kterou její autorka hledala to správné místo. Nakonec položila na hradby.

mluvčí 
Symbolizuje o vlastně dnešní dnešní silnou ženu. Vlastně ona využívá kompletně všechno, co má, včetně dámské krásy a
intelektu.

mluvčí 
Okus dál nainstalovala své dílo sochařka tvořící pod pseudonymem Sikora na Akademii výtvarných umění. Sochařství učil taky
Jaroslav Róna. Ten své práce vystavuje na festivalu pravidelně. Letos posadil do parku lvici vznikla jako návrh sochy pro vrch
Parukářka.

mluvčí 
Otevřel ten takhle takhle to více, která uměla jako být partnerkou protějškem českému lvovi, který je na protějším kopci na
Hradčanech. Nakonec se to nerealizovalo, ale já jsem si pro sebe udělal tu ulici v týhle velikosti.

mluvčí 
Jedna ze soch letošního ročníku festivalu Sculpture line teprve vzniká v rámci mikulovského výtvarného sympozia vytváří Kurt
Gebauer.

mluvčí 
Dáme tomu název radost, že on tomu takhle jako staženy ruce je to jakoby konstrukce taková sucha ale bude prorůstat. Lze
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nějakou vegetaci, takže to bude zelené.

mluvčí 
Hotové trpaslíky má už teď na pražském Vyšehradě. Další dílo pojmenoval Kurt Gebauer nohy z vody. Festival bude
pokračovat do září. Už teď má u Kongresového centra dílo Michal Trpák nebo Alexandra Koláčková vystavuje taky v Ústí nad
Orlicí. Další sochy přibudou v Olomouci, Ostravě nebo Hradci Králové Petr Minařík a Anna Bahnerová, Česká televize.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
U Karlštejna končí opravy svahu, který se v důsledku vydatných dešťů před třemi týdny utrhl. Následně do něj narazil rychlík.
Při nehodě utrpělo zranění 5 lidí. Na místě stále ještě pracují horolezci, kteří skálu zpevňují a zajišťují. Zároveň vlaky úsekem
projíždí sníženou rychlostí po jedné koleji. Živě tam teď míříme za Andreou Grubnerová. Andreo, zdravím tě, jak dlouho tam
ještě práce potrvají, kdyby se mohla druhá kolej znovu zprovoznit?

mluvčí 
Dobré dopoledne, tak ty hlavní práce, které se odehrávají of v tuto chvíli za našimi zády, tak potrvají do neděle tzn. že správa
železnic prozatím počítá s tím, že provoz by se na tu druhou kolej tedy ne na tu, kde stojíme, ale na tu druhou mohl vrátit v
neděli někdy po osmnácté hodině. Připomenu, že právě kvůli té opravě tudy oba sváteční červencové dny neprojížděli vlaky
vůbec přes den. A během noci byla tímto úsekem poušť, anebo mohla projíždět pouze nákladní doprava.

Ivana MALÁ, redaktorka 
Déšť uvolnil kusy skály a ty spadly na koleje. V tu chvíli tam jel rychlík se 150 cestujícími následky 5 zraněných a od rána
uzavřená trať mezi Berounem Prahou. Nejprve lezci zajistili skálu, pak mohli začít vyprošťovací práce.

mluvčí 
Po sedmi hodinách přijela na místo nehody odtahová lokomotiva, která odvezla první 4 vagony na revizi do plzeňského depa.

mluvčí 
Železnic.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka 
Na místě dál zůstává přibližně 30 horolezců a také pracovníci zemi šanci správy železnic, kteří tady tedy společně ten svah
opravují. Podle mluvčího správy železnic, ale i přestože ty hlavní práce by měly skončit tuto neděli, tak je možné, že ještě nebo
tak se určitě bude ještě během léta pokračovat a je možné, že k tomu omezení provozu. Pouze ale v řádu hodin ještě během
následujícího měsíce dvou dojde.

mluvčí 
Práce se toho prvního dne po mimořádné události prakticky nezastavili. Můžete si všimnou tedy za mnou, že v té části už
vyměněné štěrkové lože, které bylo potřeba vyměnit z důvodu zraněna padalo zemina, že vyměněné tímto úsekem už projíždí
pod víčka tak, aby srovnala geometrickou polohu koleje, mohl být provoz této koleji co nejdříve obnoven. A pokračují
samozřejmě i práce na sanaci samotného skalního svahu.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka 
Jaké konkrétní práce se tady dělá, dělali já i v současné chvíli dělají už s Davidem lžou ptákem vedoucím lezců, dobré
dopoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Prosím říci, co pánové, tedy teď aktuálně na čem pracují?

mluvčí 
Včera vrtali vrtali šestimetrový kotvy, který zalévali i všech cementové mlíkem. A dnes pokračuje tady síťování natahování
magmatu, což magma vlastně by chrání tu skálu proti erozi a vlastně ten déšť potom plastika, takže už by nemělo hrozit tomu,
že by něco padalo prostě.

mluvčí 
V jakém úseku, konkrétně se to dělá, jak je velký, jak je to náročná.

mluvčí 
Tady té 60 60 m náročné. To já samozřejmě, ale nás tady to prostě tady schodolez, který prostě kvalitně na to připravili.

mluvčí 
Kde si to dělat tedy v celém tom úseku, který vidíme, že je očištěn.

mluvčí 
A budete dělat celé tohle úseku?

mluvčí 
A jistě bych se zeptala, jak dlouho třeba tedy ten materiál, který tam dávají, jako to má životnost, kdo to třeba vydrží.

mluvčí 
Vydrží to, vydrží to třeba 30 20 let. Prostě záleží na tom.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka 
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A pojďme ještě připomenout, jaké práce byly potřeba před tím než právě došlo k tomu síťování, protože vy jste tady byli
rozděleni do několika skupin. Tak prosím, pojďme to podrobně popsat.

mluvčí 
Aby se těžilo tenhle úsek vlastně co cely co vypad, takže tady v sobotu od vozilo 3000 kubíků.

A tady byl nebezpečný ty úseky vlastně to užila, který teďka síťovou. Vlastně díky tomu tady vykolejil vlak, že to celý spadlo. Z
vzniklo tam převis Lucie těžili a za čistili tady celou kompletní skal.

mluvčí 
Kde viděl, tak děkuju moc.

mluvčí 
Děkuju, na shledanou.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka 
A já tedy ještě připomenu, jak už zaznělo, že tím důvodem, proč se musí ten svah tedy upravovat, je nehoda, která se stala na
konci června, kdy vlivem silných dešťů se ten svah sesunul. Do kolejiště popadaly kameny a do nich potom tedy narazil rychlík
část soupravy vykolejila 5 cestujících se zranilo.
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„Nudný vs. bláznivá.“ Nového britského premiéra určí i vztah k tomu starému URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.07.2022 15:48 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Do finále volby lídra britské Konzervativní strany postoupili bývalý ministr financí Rishi Sunak a současná ministryně zahraničí
Liz Trussová. Podle kuloárních informací ani jeden nevyvolává u členů strany nadšení.

Hasta la vista, baby - tak zněla slova, se kterými se ve středu Boris Johnson rozloučil v Dolní sněmovně britského parlamentu.
Na postu premiéra Spojeného království mu po červencové rezignaci zbývají jen necelé dva měsíce. 
Země po posledním hlasování konzervativních poslanců již zná dvojici, která stane ve finálním klání o jeho křeslo. O vítězi
rozhodnou členové strany, kteří jsou ale jinak dost možná naklonění Johnsonovi. 
O jejich přízeň se budou ucházet bývalý ministr financí Rishi Sunak a současná ministryně zahraničí Liz Trussová. Těsně před
závěrečnou rovinkou ze závodu vypadla Penny Mordauntová, náměstkyně ministryně obchodu a bývalá ministryně obrany ve
vládě Theresy Mayové. 
Výsledek středečního hlasování poslanců byl poměrně těsný; Sunak získal 137 hlasů, Trussová 113 a Mordauntová 105. 
Jak pro Seznam Zprávy již dříve předpověděl politolog Jan Váška z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , těsnější než
obvykle by mohlo být i samotné finální hlasování. „(Souboj mezi Sunakem a Trussovou) bude velice otevřený a vítěz podle
mého nebude mít příliš silný mandát, protože strana bude rozštěpená,“ domnívá se Váška. 
??I když všechna dosavadní hlasování vyhrál Sunak, průzkumy a nejrůznější předtuchy mezi mnohými ve Westminsteru v
současné době naznačují, že favoritkou je spíše Liz Trussová. Může za to zejména přístup bývalého ministra financí k daním a
jeho podíl na pádu Borise Johnsona. 
Královrah SunakCo se totiž týče ekonomických otázek, které jsou v Británii nyní jedním z důležitých témat, Sunak na první
místo staví zásah proti rostoucí inflaci spíše než okamžité snižování daní. „Snížím daně, ale udělám to odpovědně. Protože
nesnižuji daně, abych vyhrál volby, ale vyhrávám volby, abych snižoval daně,“ nechal se slyšet politik, který z pozice ministra
financí zvýšil daně téměř na nejvyšší úroveň od 50. let minulého století. 
Pokud jde o nálepku královraha, kterou si s sebou Sunak nese, může za ni jeho rezignace na funkci v Johnsonově vládě, která
spustila lavinu dalších a následně přispěla i k samotnému konci předsedy vlády. Dvaačtyřicetiletý Sunak přitom s Johnsonem
držel po celou dobu takzvané Partygate a podpořil ho i v červnovém hlasování o nedůvěře. Opustil ho až těsně před koncem. 
PartygatePartygate byl politický skandál ve Spojeném království týkající se večírků a dalších setkání vládních zaměstnanců a
zaměstnanců Konzervativní strany. Ty se konaly během pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021, kdy omezení veřejného
zdraví zakazovala většinu shromáždění. 
Podle údajů, které jsou k dispozici, se členská základna Konzervativní strany v posledních letech výrazně rozrostla a řadu lidí
přilákalo volební vítězství v roce 2019, kdy v čele konzervativců stál nyní odcházející Boris Johnson. Pro Sunaka by tak blížící
se finální hlasování, do kterého se zapojí celá strana, nemuselo dopadnout zrovna růžově. 
„I když to tak nevypadá mezi širší veřejností, tak mezi lidmi, kteří budou volit mezi posledními dvěma kandidáty, může být míra
loajality a obdivu k Johnsonovi poměrně velká,“ upozornil Váška a podotýká, že pro kandidáty nebude úplně taktické, aby se od
rezignujícího premiéra zásadním způsobem distancovali. 
Trussová cítí, odkud fouká vítrTrussová je pak na rozdíl od Sunaka vnímána jako člověk, který nejvíce ztělesňuje možnou
kontinuitu s Johnsonovou érou. Šestačtyřicetiletá ministryně také lobbuje za okamžité daňové škrty, což ji staví do kontrastu s
jejím oponentem, a její ekonomický plán zahrnuje i zvrácení růstu sazeb národního pojištění či snížení korporátní daně. 
Jak upozorňují i zdroje deníku The Guardian, Trussová navíc v posledních letech byla schopna vycítit, odkud vítr fouká, a
přestože v roce 2016 hlasovala pro setrvání Británie v Evropské unii, dnes si to pamatuje jen málokdo a politička se posunula k
brexitovému křídlu strany. 
„Nedělejte si iluze, tohle bude něco, na co bude muset Rishi zaútočit tvrdě a rychle. Nyní je outsider a ti bojují špinavěji,“ cituje
britský list anonymní zdroj z řad konzervativců. Jiný se zase podělil o myšlenku, že by Sunak měl Trussovou donutit k co
největšímu počtu televizních vystoupení. „Čím více ji lidé uvidí, tím více budou podporovat Rishiho.“ 
Důležitou roli ve hře totiž hrají i tyto faktory. Kampaň ministryně zahraničí začala pomalu, brzdil ji poněkud prkenný styl a
smíšené výkony právě v televizních debatách. Podle jednoho ze stratégů strany pak Trussová není mezi kolegy zas tak
oblíbená. „Myslí si, že je trochu bláznivá a zní trochu divně,“ cituje odborníka list The Times. 
Ani o Sunakovi konzervativci nesmýšlejí pozitivně. „Nevzrušuje je… Je to muž z establishmentu; trochu nudný,“ vysvětlil stratég.
Právě multimilionářské zázemí Sunakovi již dříve vysloužilo kritiku. Podle některých mu totiž bude bránit, aby myslel i na nižší
vrstvy britské společnosti. 
V poslední fázi volby budou lídra konzervativců prostřednictvím korespondenčního hlasování vybírat všichni členové strany,
kterých je kolem 160 tisíc. Jméno vítěze, který převezme také povinnosti premiéra, by mělo být známo 5. září. Do té doby se
bude odehrávat předvolební kampaň a plánované jsou také dvě televizní debaty. 
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Dějiny lidí: pestrost světových kultur
TV , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 31 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 00:02 , Sledovanost pořadu: 895 356 , Pořad:
19:00 Události , AVE: 2 070 207,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,95
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Lidé všude po světě používají jazyk, gesta a nástroje, dávají si jména a dary nebo zpívají a tančí. Často ale jinak a z jiných
důvodů. Co nás spojuje a čím se naopak liší různé kultury, popisuje obsáhlá kniha Dějiny lidí, která vychází z konceptu tzv.
kulturních univerzálií, tedy jevů, které najdeme u všech lidí na světě.

ukázka 
To je dobrota, to je ale dobrota. Jsem majitelem tohoto sadu.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Mnich zlodějem ovoce. /nesrozumitelné/, krátká japonská divadelní fraška, v tomto případě odehraná Čechy na dvoře
Náprstkova muzea, je jedním z příkladů toho, co mají všechny lidské kultury společné: žertování.

Martin RYCHLÍK, etnolog a novinář, Univerzita Karlova 
Všichni lidé si dělají nějakou legraci, srandu, snaží se trošku si ten život ulehčit.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Humoru věnoval Martin Rychlík závěrečnou kapitolu své nové knihy. Dohromady je jich 73. Podle seznamu kulturních
univerzálií, který před více než 70 lety sepsal antropolog George Murdoch.

Martin RYCHLÍK, etnolog a novinář, Univerzita Karlova 
Všichni lidé gestikulují, všichni lidé mají hry, všechny kultury mají kalendáře, nějakým způsobem organizují svůj rok.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Konkrétní příklady ale zároveň odhalují, jak moc se můžeme lišit, a tedy, jak pestré je lidstvo.

Martin RYCHLÍK, etnolog a novinář, Univerzita Karlova 
Pak jsou tady třeba takový věci jako truchlení. Všichni nějakým způsobem projevují smutek. A tady máme právě ze Srebrenice,
vidíme, že ta bolest je prožívaná jinak, že byly plačky v různých kulturách nebo si třeba pohanky uřezávaly prsty, když jim
zemřel třeba manžel.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Autorovou specializací jsou úpravy vlasů a vůbec zdobení lidského těla. Třeba tetování je velice důležité pro novozélandské
Maory.

Martin RYCHLÍK, etnolog a novinář, Univerzita Karlova 
Tady máme i zobrazenou hlavu /nesrozumitelné/, což byly takové trofejní hlavy, bohužel kolem toho vykvetl i koloniální jako
obchod, protože každé muzeum chtělo mít potetovanou hlavu mumifikovanou.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
I proto je třeba mít na paměti, odkud se na cizí kultury díváme a že pohled Evropana může mít své limity.

Martin SOUKUP, antropolog, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nám to vlastně umožňuje tak trochu ta knížka, jako kdyby procestovat svět. A cestování nás učí toleranci.

ukázka 
Život člověka lze prožít na 10 000 různých způsobů.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Tadeáš Hlavinka, Česká televize.

Starostové jedou na sněm po aférách s touhou po změně. Rakušana ale chtějí v čele dál URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Radek Bartoníček, Barbora Doubravová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022
05:41 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,85 ,
Návštěvy za měsíc: 26 400 000
Po sérii afér, které otřásly důvěryhodností strany, mají před sebou Starostové narychlo svolaný mimořádný sněm. Hnutí Víta
Rakušana se chystá vyměnit téměř celé vedení, aby před podzimními volbami zabránilo odlivu voličů. Naposledy stranu těžce
zasáhla korupční kauza pražského politika Petra Hlubučka. Na sobotním sněmu se do vedení chystá několik nových tváří,
Aktuálně.cz všechny oslovilo.

Je to teprve necelý rok, co za potlesku Starostů a nezávislých děkoval opětovně zvolený předseda Vít Rakušan za obrovskou
podporu. "Výsledek je takřka Severní Korea, a ten potlesk trochu také," komentoval loni v srpnu skutečnost, že ze 187 lístků se
na 179 objevilo jeho jméno. 
Po roce je ale mnohé jinak. Před sobotním mimořádným sněmem nemá sice Rakušan na předsednickou funkci protikandidáta a
posbíral nominace ze všech krajů, problémy má však po aférách celá strana. Hrozí jí, že přijde o voliče, objevují se dokonce
obavy o její další existenci. "Vážím si podpory ze všech regionů, ale v nynější situaci bych se divil, kdyby neklesla," prohlásil
Rakušan s tím, že jako předseda nese za nynější stav odpovědnost. "To je bez debat," podotkl.

Úspěšně přitom pro Starosty dopadly listopadové volby do sněmovny. Strana výrazně posílila, místo šesti poslanců získala
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rekordních 33, Rakušan se stal vicepremiérem a ministrem vnitra, místopředseda Jan Gazdík usedl do křesla ministra školství.
Následovalo ale několik kauz, nejzávažnější se týkala dnes už bývalého šéfa pražské buňky STAN Petra Hlubučka, jehož policie
obvinila z účasti na organizovaném zločinu. Gazdík musel z vlády odejít, opozice volá i po odchodu Rakušana.
Přestože se odpovědnosti nezříká, Rakušan těsně před sněmem tvrdí, že neselhal. Kritici mu vyčítají, že Hlubučka ponechal ve
funkcích až do zásahu policie. V médiích se přitom informace o policejním vyšetřování objevily už v únoru. Hlubuček ale
zůstával náměstkem pražského primátora, šéfem pražského buňky strany a byl na třetím místě kandidátky pro podzimní
komunální volby. 
"Kdybych došel k tomu, že jsem selhal, neměl bych tu drzost ucházet se znovu o post předsedy," odpověděl Rakušan na dotaz
Aktuálně.cz, jestli se v této kauze nedopustil chyb.
Jednalo se například o upozornění serveru Seznam Zprávy, že není jasné, kde vzal Hlubuček peníze na nákup nemovitostí ve
Španělsku. "Ale já jsem po něm ty informace chtěl. Prosadil jsem usnesení, kterým mu to předsednictvo uložilo. S kolegy jsme
se shodli, že není důvod, aby kdokoliv tajil informace o svém majetku," tvrdí nyní Rakušan s tím, že o podezření měl jen
náznaky, ale žádné důkazy.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ale prohlašuje, že by měl Rakušan předsednický post
opustit. "Jeho obhajoba je sporná. Můžeme mu namítnout, že je špatný předseda, když netuší, co se děje uvnitř jeho strany.
Vyvstává i pochybnost, zda má být ministrem vnitra. Diskvalifikuje ho jak to, že o něčem věděl a nekonal, tak i to, kdyby nic
nevěděl," uvedl Mlejnek. Rakušanův konec ale nečeká. "Je to celostátně známá politická postava, má zkušenosti. Nemohou
přijít s celou novou nezkušenou garniturou," řekl.

Kandidáti tvrdí, že v čele musí zůstat Rakušan

Politologův názor odpovídá mínění straníků. Když Aktuálně.cz oslovilo kandidáty do vedení strany, všichni tvrdili, že chtějí za
předsedu i nadále Rakušana. O správnosti jeho chování během kauz nepochybují. 

Nominaci na místopředsedu získali hejtmani Petra Pecková ze Středočeského kraje a Josef Suchánek z Olomouckého,
exposlanec Jan Farský, čtyři nynější poslanci a dvě poslankyně. Vesměs jde o parlamentní nováčky Lukáše Vlčka, Viktora
Vojtka, Jana Kuchaře, Jana Lacinu a Michaelu Šebelovou. Jediná Věra Kovářová je ve sněmovně delší dobu.
"Síla osobnosti Víta Rakušana a jeho snaha řešit věci i za nepříznivé situace je pro mě jednoznačná a určující. Podle svého
vyjádření vůči Hlubučkovi zakročil, vzhledem k informacím a zejména důkazům, které měl k dispozici, patrně neměl příliš
možností k důraznějšímu řešení," prohlásil olomoucký hejtman Suchánek. 

Větší počet kandidátů na stranického šéfa by podle něj byl lepší, situaci ale vidí jasně. "Když zblízka vidím Rakušanovu práci, je
mimo realitu, že by hnutí přebíral někdo jiný. Myslím, že by mnohým na jeho místě už podklesla kolena. On má ale stále drive,"
řekl. 
Středočeská hejtmanka Pecková zase uvádí, že Rakušan řídí nejtěžší ministerstvo, kterým podle ní vnitro nyní je. "Do toho čelí
bezprecedentnímu tlaku majícímu jediný cíl - získat jeho skalp a zničit STAN. Dokázal, že umí unést zodpovědnost v těžkých
časech. Zodpovědně řeší nepříjemné kauzy," uvedla s tím, že nejzávažnější byla právě Hlubučkova aféra.

"V ní reagoval rozhodně ve chvíli, kdy byly na stole jasné důkazy a kroky policie. Do té doby šlo jen o spekulace. Dokonce,
když se v únoru objevily v médiích materiály ze spisu, policie jejich pravost dementovala. Prostě tu byly šuškandy a nebyly
důkazy," řekla Pecková.
Podobně mluví i další. "Rakušan je charismatický, schopný a čestný předseda, který svoji práci dělá dobře. Vždyť prosazoval
ráznější přístup, například zveřejnění majetku Petra Hlubučka," uvedl Vlček. "Po bitvě je každý generál, ale my jsme takové lži a
zradu nečekali, je to pro nás poučení. Tehdy se zdálo, že stačí změny v pořadí pražské kandidátky, a ty Rakušan prosadil.
Nevidím důvod, proč by neměl být předsedou i dál," přidala se Kovářová.
Nedaří se nám dostat z přeboru do ligy 
Na podpoře nynějšího předsedy se tak kandidáti do vedení shodují. Zároveň ale volají po změně fungování hnutí. "Musíme
změnit předsednictvo, ale především se mnohem více zorganizovat a sami usměrnit. Na to nejsme zvyklí," nastínila Pecková.
Právě o ní se v hnutí mluví jako o jedné z nových tváří do předsednictva. Vedle poslance Vlčka ji jako adeptku do vedení
jmenuje i Rakušan.

"Ocitli jsme se v největší krizi od sametové revoluce. Předchozí vláda náš stát zadlužila, místo aby státotvorně investovala,"
obvinila Pecková kabinet Andreje Babiše z ANO. "Naším úkolem je hledat řešení a lidem srozumitelně vysvětlovat, že to nebude
procházka růžovým sadem. Pokud se to nepovede, pak možná v dalších volbách zvítězí populisté a nacionalisté," varovala.
Jestli ale skutečně převezme křeslo jednoho z místopředsedů strany, není jisté. Přestože na ni spolustraníci naléhají, sama
ještě váhá. "Vnímám velkou podporu, ale zároveň jsem odpovědná vůči Středočeskému kraji. Čekají mě rozmluvy s nejbližšími
spolupracovníky, zatím vám nemůžu dát jednoznačnou odpověď," řekla Pecková.

Vlček naopak Aktuálně.cz potvrdil, že by chtěl být prvním místopředsedou, který by se věnoval manažerské činnosti uvnitř hnutí
a zlepšení vnitřní komunikace. Strana se podle něj musí především dostat z nynější defenzivy. "Myslím, že se nám nedaří
dostat z krajského přeboru do první ligy, ačkoli máme jasné ideové zakotvení, kvalitní osobnosti a reálný i ambiciózní program,"
sdělil.
Cítíme, že hnutí potřebuje restart
Že se Starostové chovají jako strana komunálních politiků a na celostátní úrovni se pohybovat neumí, upozorňuje i politolog
Mlejnek. "Nemají pevný ideový profil. Jeho nedostatek vždy řešili vstupem do koalic. Prvně s jasně profilovanou TOP 09, pak se
pokoušeli o spolupráci s lidovci," popsal s tím, že samostatně šla strana do voleb jen v roce 2017, kdy se jen těsně dostala do
sněmovny.

Další z kandidátů do vedení, poslanec Vojtek, mluví o naštvanosti uvnitř strany a od budoucího fungování očekává větší
čitelnost. "Všichni cítíme, že hnutí potřebuje restart. Po volbách skokově vyrostlo a je zjevné, že na to není připravené," přidala
se ke kritice kandidátka a poslankyně Šebelová. "Je potřeba se zabývat komunikací s regiony, kontrolními procesy, rozvojem
programu a vizemi," vyjmenovala. 
Důvěru voličů bude ale těžké získat zpět. "Lidé si s politikou na lokální úrovni spojují neideologičnost a čistý štít. Hnutí STAN
bylo pro řadu lidí záložní varianta, takové dobré béčko v momentě, kdy nevěděli, koho volit. O tento bonus ale přišlo, každému
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teď na mysli vyvstane Hlubuček a Redl," uvedl Mlejnek s odkazem na podnikatele Michala Redla, kterého policie označuje za
hlavu organizované zločinecké skupiny v pražské korupční kauze.

Právě s ním udržoval kontakt dlouholetý čelný politik Starostů Petr Gazdík. Kvůli tomuto spojení odstoupil z vlády a změnou
oproti všem minulým sněmům strany nebude kandidovat do jejího vedení. "Nic jsem neudělal, ale vnímám, že na politika jsou
přísnější kritéria. Cením si toho, kolik lidí mi dává najevo přízeň, a váží si toho, že jsem odstoupil, přestože nejsem obviněný ani
trestně stíhaný," prohlásil Gazdík, který zůstává poslancem.

Přepis: Jak to vidí Denisa Hejlová – 21. července 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 09:30 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Denisa Hejlová.

Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes docentka Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a Public relations na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , konzultantka v oblasti komunikace. Zdravím vás
po Skypu na chalupu do České Sibiře, dobrý den.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKDobrý
den.Vladimír KROC, moderátorProč je pro zemi životně důležitý způsob vládní komunikace, jak působí osvěta ministerstva
zdravotnictví, proč přetrvává ve školství informační chaos, co přináší diskuze o smyslu víceletých gymnázií? A co veřejnost ví o
průběhu a významu českého předsednictví Evropské unie? I tomu se budeme v příštích minutách věnovat. Příjemný poslech
vám přeje Vladimír Kroc. Vy jste se zaměřili na výzkum komunikace ve školství, proč právě tam?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí
katedry marketingové komunikace FSV  UKMy jsme byli velmi rádi, protože v podstatě jednak je to věc, kterou my jsme vždycky
chtěli dělat, ale bylo to samotné ministerstvo, které vypsalo výzvu na tento výzkum a dva roky jsme pracovali na výzkumu toho,
jakým způsobem probíhá komunikace nejenom ve školství ale v té celé širší oblasti vzdělávání. Zaměřovali jsme se na typy škol
mateřských přes základní prostřední. A ta situace je opravdu velmi komplikovaná. Je tam spousta aktérů, kteří mají různé
zájmy, ale zároveň trošku paradoxně to školství nebo vzdělávání zajímá převážně ty, kdo sami do něj chodí nebo se jich nějak
týká. Jakmile ti lidi ty školy opustí, tak už prostě to ztrácí zájem.Vladimír KROC, moderátorA co tedy přináší tato obsáhlá víc než
300 stránková zpráva, k čemu jste došli?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKTak je hrozně
zajímavé, že ministerstvo školství, které by mělo být takovým tím hlavním arbitrem, tak je pro spoustu těch lidí považované za
nějakou vzdálenou instituci. My pořád si s sebou neseme trošku duch takového toho habsburského školského systému a
motáme se v tom, že se nám nepodařilo vyrovnat ani s tou o hierarchii moci. Převládá tady taková ta struktura moci, kdy my
čekáme, že nám ta hlava ze shora něco nařídí, ale zároveň to nechceme tak úplně respektovat. Raději bysme si to
prodiskutovali mezi svými blízkými, třeba učitelé mezi učitelé, ředitelé mezi řediteli. A to se potom samozřejmě střetává vytvoří,
vytváří takové nerovnosti v tom celém systému.Vladimír KROC, moderátorJak byste to tedy změnila, co by mělo být jinak nebo
v čem vidíte ty nejzávažnější nedostatky?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKTy závažné
nedostatky spočívají v tom, že ti lidi se spolu paradoxně poměrně málo setkávají, málo spolu hovoří a mnohem lépe ten vztah
funguje tam, kde ti lidi jsou spolu více na blízko. Třeba mezi zřizovateli a řediteli. Takže určitě bychom doporučili, aby se zavedly
nějaké opravdu pravidelné porady, aby ti lidi spolu více mluvili. A když už to ministerstvo něco nařizuje, tak aby toho nebylo
tolik. My jsme viděli vlastně to, co ředitelé dostávali během jednoho roku. Bylo to teda v období covidu, takže lze předpokládat,
že toho bylo víc. A to je opravdu jí za ten jeden rok, je to jeden obrovský šanon plný textů, ve kterém si ti ředitelé čtou,
podtrhávají, musí to diskutovat s ostatními. Leckdy se musí doptávat třeba právníků, jaký výklad toho kterého doporučení. Jak
se mají zachovat a tak dál. A těch informací je skutečně neuvěřitelné množství. Navíc to nedostanou třeba všichni ještě v jeden
čas, protože takový detail, když vám něco přijde datovou schránkou, tak někomu to může přijít v pátek ráno a někomu až třeba
v sobotu odpoledne. Takže tam je spousta té komunikace, která je nadbytečná. Ti lidi se potom cítí zahlceni, převážně ti
ředitelé. Ale ti ředitelé jsou ti, kdo vlastně potom musí rozhodnout, co z toho řeknou tomu svému učitelskému sboru, jak jim to
podají a také vlastně jsou ti, kteří dohlížejí, zda se podle toho někdo zachová. Takže myslíme si, že určitě by se mělo nějak
revidovat to, kdo všechno k těm ředitelům mluví, protože jsou skutečně nesmírně přetížení.Vladimír KROC, moderátorJaká z
toho vyplývají tedy doporučení z vaší strany? Mělo by se ministerstvo školství víc otevřít té, řekněme, odborné veřejnosti?
Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKJe hrozně zajímavé, že ta struktura komunikace se nyní
zaměřuje hodně na média. A vlastně v podstatě ty komunikační kompetence by měli mít nejenom tiskoví mluvčí, ale měli by se
přenášet i na ty profese, které v tom uvnitř všech ministerstev. My jsme dělali tohle to pouze na tom jednom ministerstvu
školství, ale to se týká každé té státní agendy, aby se v nich vzdělávali mnohem více těch odpovědných úředníků, náměstků,
ředitelů sekcí a tak dál, protože potom vlastně ty tiskové odbory jsou přetížené, ale oni po nich chtějí věci, které oni jako
nemůžou zvládat. Takže v tom si myslíme, že vidíme vlastně takový přínos pro celou českou administrativu, aby se ten náklad
nějakým způsobem rozložil a zatraktivnilo se to.Vladimír KROC, moderátorKomu můžu být tak podrobná analýza, kterou jste
vypracovali k užitku? Máte už nějakou zpětnou vazbu, věříte, že si z ní vezme vedení rezortu poučení?Denisa HEJLOVÁ,
vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKTak samozřejmě v současné situaci je to velmi těžké, protože, jak se
častokrát říká, ministři školství se točí na svých pozicích jako panáčci na Staroměstském orloji. Takže my čekáme určitě na to,
až dostaneme příležitost. Ale já si myslím, že tohle to je opravdu inspirace pro všechny ty státní instituce a je to, je to podle mě
první takový krok do toho, abychom si uvědomili, jak moc je důležitá ta komunikace mezi občany a mezi veřejnými institucemi,
protože to je základ demokratického uspořádání. A když tato komunikace nebude dobře fungovat, tak lidé budou mít pocit, že
žijí v zemi, kde můžou jenom málo věcí změnit, že ty věci jim někdo neustále nařizuje, že ta nařízení jsou špatná, že se jich
netýkají, že se proti nim musí vymezovat. A je potřeba jim nabídnout adekvátní možnost participace tak, aby všichni občané
měli možnost projevit svůj názor, aby měli pocit, že také někdo slyší, že jim někdo naslouchá, a aby skutečně ta demokracie se
ještě zase posunula na trošku vyšší úroveň.Vladimír KROC, moderátorPodle nového ministra školství Vladimíra Balaše by bylo
vhodné přezkoumat, jaké rozdíly vlastně víceletá gymnázia mezi studenty dělají. Ředitelé mu ale vzkazují, že má příčinu sociální
propasti hledat jinde. Možná tady si můžeme dát příklad, řekněme, neobratné komunikace.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry
marketingové komunikace FSV  UKJe to tak, primárně je to, myslím si v zásadě taková základní věc, že lidé se rádi baví o tom,
co mají pocit, že je důležité právě v tuto chvíli. A to téma osmiletých gymnázií se podle naší analýzy určitě v analýze školství
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objevuje, ale rozhodně není prioritní. Nyní teď v této době hledá mnohem, mnohem více řeší to, jak bude vypadat nástup do
škol v září. Zda se tam vůbec všichni vejdou, kolik tam bude dětí, jak bude vypadat složení těch tříd, co se tam budou učit. A v
neposlední řadě lidé řeší i to, jako zdá se v těch školách bude vůbec topit. To můžeme brát s nadsázkou, ale to jsou reálné
obavy lidí, kteří teď v této náročné situace, ve které se nacházíme, tak skutečně prožívají a nějaký problém osmiletých
gymnázií je opravdu netrápí.Vladimír KROC, moderátorMimochodem, když ale odbočím, jaký na to máte názor vy, jestli se
mohu zeptat, co si myslíte o opodstatněnosti těch víceletých gymnázií?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové
komunikace FSV  UKTak já tady musím přiznat, že moje dcera chodí do osmiletého gymnázia, se kterým jsme opravdu velmi
spokojeni. Dcera je tam šťastná. Takže já osobně na tom, to je můj osobní názor, který deklaruji tady, ale četla jsem opravdu
velmi zajímavé názory, které říkají, že my se musíme bavit o tom, co je to vlastně elita společnosti. Stále je to u nás nějaké
slovo, které je nepatřičné, má negativní nádech. Když někoho označíte za elitáře, tak to je opravdu člověk, se kterým se
nechcete, nechcete jít do, do hospody si popovídat. A to je určitě špatně, protože to je nějaké dědictví možná v minulosti, kdy
byla /nesrozumitelné/ označovaná prostě za něco nekalého. A my se s tím musíme vyrovnat. Elity u nás nedostávají dostatečný
prostor, myslím tím intelektuální elity a my se mnohem více věnujeme jiným typům elit. Ať jsou to sportovní nebo kulturní nebo
umělecké, ale na tuto podporu častokrát v tom veřejném diskurzu zapomínám.Vladimír KROC, moderátorKdyž se vrátíme k
tomu původnímu tématu, obecně to vypadá, že ve školství přetrvává informační chaos. Myslím, že jste to jinými slovy už řekla.
Jak to ale změnit tedy účinně?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKMusíte si uvědomit, že ta
komunikace se neuvěřitelně změnila. V té poslední době ta komunikace je rychlejší, každý se ke všemu může vyjadřovat, těch
komunikačních kanálů je nepřeberné množství. A každý má pocit, že najednou musí mít všechno, že musí mít Facebook,
Instagram. A rozhoduje se, jestli má mít TikTok, ano, nebo ne. Je potřeba se zamyslet jako nad těmi základy. Co chci říkat, o
čem chci mluvit a s kým se chce bavit a na to se soustředit nejenom na to, jestli budu mít dobré video a na jaké sociální
síti.Vladimír KROC, moderátorNa které ministerstvo se zaměříte příště, měl bych tip, co zdravotnictví, ani tam není způsob
komunikace s veřejností uspokojivý, nebo to vidíte jinak?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV
UKTo bychom byli opravdu velmi rádi, protože se domníváme, že ta oblast zdravotní komunikace, která všude jinde ve světě se
rozvíjí, a to nejenom v západních zemích ale opravdu globálně, tak u nás velmi podceněná. To je celá opravdu, jako celá veliká
oblast Health Communication, kde se střetává mnoho různých lidí, kteří se tomu věnují. Ať už je to přímo ta komunikace lékařů
s pacienty, ale i, anebo to slovo, které už jsem předtím použila, a to je osvěta. To znamená, jak lidem zprostředkovávat
informace o tom, jak se starat sami o sebe tak, aby předcházeli třeba nějakým zdravotním dopadům, onemocněním a tak dále.
A to u nás je stále velmi rozvinuté. Dá se říci, že stát na tu zdravotní osvětu nebo různé typy zdravotní gramotnosti. Ať už třeba
nutriční gramotnost a tak podobně, tak nemá rozvinuté nástroje a nemá tady vlastně ani žádnou politiku vzdělávání veřejnosti
tady v té oblasti.Vladimír KROC, moderátorKdo podle vás supluje například v pandemii onu osvětovou funkci ministerstva
zdravotnictví?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKTak v pandemii jsme viděli, že to byl
absolutní chaos, a protože zde právě chyběla takováhle nějaká důvěryhodná instituce nebo ten závazný diskurz, tak častokrát
novináři se obraceli na úplně jako nejrůznější lidi, kteří byli ochotni a schopni jim k tomu poskytnout svůj názor, což určitě
nepřispělo k tomu, aby ta situace byla nějakým způsobem dobře nebo jednoznačněji pochopitelná pro ty lidi. Takže já si
myslím, že opravdu tohle to je, je jako důležitá věc a nelze ji změnit ze dne na den jenom postupným budováním a
uvědomování si tady toho problému.Vladimír KROC, moderátorČím to je, že se střídají ministři dokonce vlády a ta komunikace
rezortu zůstává stále víceméně stejně mizernou?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKJe to
povahu té instituce. Vezměte si, že opravdu tenhle ten, tenhle ten systém je tady u nás na desítky ale stovky let těch institucí a
ty, jako myslím tím opravdu takový ten, ten mentální systém a ty instituce jsou ze své povahy byrokratické. Lidi, kteří tam
pracují, tak mají v první řadě svoje zájmy, vykonávat tu práci dobře, správně podle pravidel. Podle těch nařízení podle prostě
vnitřních nějakých struktur a ty inovace ve všech typech tady těch institucí jsou velmi pomalé. Takže to je prostě dané povahou
a jako velmi těžko se to mění. Je ale potřeba, aby vůbec začalo mluvit ve veřejnosti o tom, že je to problém a co ta veřejnost
vlastně může pořádně chtít.Vladimír KROC, moderátorMimochodem jak sledujete komunikaci vlády v souvislosti s
předsednictvím Česka v radě Evropské unie, které, které trvá už 3 týdny. Umí to kabinet hodně v uvozovkách prodat?Denisa
HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKTak když bych chtěla být trošku sarkastická, tak bych se vás
zeptala také otázkou, jakou komunikace myslíte. Myslím, že ta komunikace není příliš viditelná. Může to být také tím, že je léto a
lidé mají jiné problémy. Když se podíváte i do českého zpravodajství na to, že do toho mezinárodního, tak tam vlastně kromě
nějakých pár komentářů o tom, zda se premiér Fiala má vyjadřovat k Havlově odkazu nebo ne, toho příliš zatím
nezaznělo.Vladimír KROC, moderátorV pořadu Jak to vidí mluvíme po Skypu s Denisou Hejlovou vedoucí katedry marketingové
komunikace a Public relations na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Obecně se zaměřujete na vládní komunikaci,
proč ji považujete za tak významnou?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKProtože vládní
komunikace je důležitá pro každého občana, který žije u nás v České republice, protože ovlivňuje jeho život. Každý občan
participativní demokracie by měl mít pocit, že i on se podílí na tom, jak ten život v České republice vypadá, a to nejenom jednou
za 4 roky ve volbách.Vladimír KROC, moderátorNení to asi problémem jen této vlády, ale proč podle vás nedokáže vhodně
přesvědčit lidi, že dělá svojí práci dobře, vysvětlovat jednotlivé kroky, zkrátka získat si důvěru občanů?Denisa HEJLOVÁ,
vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKJe to, tady se pohybujeme na pomezí toho, kdy ta vláda má říkat lidem to,
co dělá ve smyslu nějaké běžné agendy. To znamená to, co vykonává, jak plní programové prohlášení vlády a na pomezí toho,
kdy si takzvaně politici dělají svoje PR, jak se říká. Kdy se politici snaží sami sebe promovat a sami sebe chválit. Tam je potřeba
říci, že tam je poměrně jako velký rozdíl. Ta vládní komunikace nemusí vždycky chválit. Ta vládní komunikace může nabízet
nějaký otevřený dialog a třeba jenom zprostředkovávat komunikaci nebo hlasy různých skupin, protože v té společnosti
častokrát jsou hlasitější ti, kdo chtějí být slyšet. Ti, kdo sami lobbují nebo zastupují nějaké zájmy a ti, kdo mají něco na srdci.
Ale to neznamená, že tady není nějaká velká silná mlčící většina, která by také třeba chtěla něco říci, ale neumí to formulovat.
Takže ta vládní komunikace je o něčem jiném, než jenom poplácat se po zádech a po ramenou a říkat si, jak jsme dobří, že
jsme, že jsme dokázali to a to. Ta vláda by měla více říkat o tom, jako co chce dělat a také potom, jaké jsou její skutečné
výsledky.Vladimír KROC, moderátorSamostatnou kapitolou může být aktuální vyjednávání odborů s vládou o zvyšování platů
ve státním sektoru. Jednání zatím jsou bezvýsledná, kdo podle vás v tuto chvíli, teď myslím právě ve vztahu k veřejnosti nebo k
tomu, jak jí veřejnost vnímá, tahá za ten takříkajíc kratší konec?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace
FSV  UKJá se k tomu vyjádřím trošičku obecněji, protože ta otázka těch odborů je neuvěřitelně zajímavá a provází nás také
hrozně dlouhou dobu. Odbory jsou jednou z nejsilnějších klubů organizací, které zastupuje zájmy, když bychom to chtěli říct s
nadsázkou, tak můžeme i říct, že i odbory vytvářejí svůj vlastní lobbing a jsou v tom velmi aktivní, ale samozřejmě, kdo by
nechtěl více peněz? Každý zaměstnanec vždycky chce pro sebe více peněz a lepší podmínky. Takže tento boj je takový
neustálý a přirozeně nyní, když jsme se trošičku vzpamatovali, jsme po té první fázi toho prvotního šoku a začínáme cítit
dopady války na Ukrajině, které také přispívají k tomu, že prostě roste inflace a my nakonec máme v našich peněženkách
mnohem méně peněz, za které si můžeme koupit méně věcí. Tak ty odbory jenom zprostředkovávají ten strach těch lidí tady z
toho a snaží se pro ně vyjednat co nejlepší podmínky. Tady z toho pohledu vždycky ty odbory tahají za silnější konec.Vladimír
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KROC, moderátorK čemu podle vás aktuálně slouží stávková pohotovost devíti odborových svazů? Je to nějaký symbol,
funguje jak oni říkají jako vztyčený prst?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKJe zajímavé, že
ty stávkové pohotovosti jsou hrozně rozdílné země od sebe. Když se podíváme na Francii, tak tam ty stávky vypadají úplně
jinak než u nás a vždycky by měli být až k nějakým krajním řešení. Myslím si, že my si tady všichni ještě pamatujeme třeba
stávky lékařů, za kterých měla veřejnost opravdu velmi silné obavy a ty, ty zapůsobily jako jeden vlastně z takových těch
hraničních případů toho, co Češi ještě snesou. Jinak obecně se domnívám, že ty stávky zaměstnanců z pohledu jiné veřejnosti,
než jsou ti zaměstnanci samotní, nejsou vnímány příliš dobře. Když přiletíte do Francie na letiště a teď zjistíte, že vám stávkuje
pozemní personál, řidiči vlaků prostě hromadné dopravy, že vy se třeba nedostanete do toho města, tak jako z pohledu občana
nejste úplně na straně těch stávkujících spíš naopak.Vladimír KROC, moderátorV souvislosti s válkou na Ukrajině se často
mluví o dezinformačních aktivitách. Jak se jim na státní úrovni účinně bránit?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové
komunikace FSV  UKTy dezinformační aktivity jsou součástí širší propagandy, která je součástí každé války. A je potřeba si
uvědomit, že dezinformace jsou v dnešní době jenom jedním z mnoha dalších nástrojů propagandy.Vladimír KROC,
moderátorA bránit se jim?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKJak se jim můžeme bránit, je to
velmi těžká. Vidíme, že ta obrana, kterou jsme zvolili my, to znamená doporučení k uzavření některých serverů v České
republice nebyla příliš účinná a jakkoliv dneska jsme četli v médiích nějaké první informace o tom, že byla, soud ji označil za
oprávněnou nebo nenapadnutelnou, tak my se musíme bavit o tom, zda tohle to skutečně jako by bylo možné opakovat v
případě dalším, já se sama domnívám, že ne. A hlavně také jako jestli je to efektivní. Ten stát se musí bránit také nejenom jako
nějakým následnými kroky ale přípravnými kroky. Ten stát musí začít pracovat na tom, co už u nás máme prostě zpracované od
roku 2016 ve formě auditurární národní bezpečnosti. A od toho roku 2016 se skutečně tady v tom udělalo jenom velmi málo.
Takže toto padá jako na hlavu těch předchozích vlád, které od toho roku 2016 to naimplementovaly a nedokázaly Českou
republiku připravit na ten účinný boj proti dezinformacím, který teď zažíváme mnohem, mnohem intenzivněji. Je potřeba, je
potřeba opravdu nastavit nějakou strategii jednak boje, který souvisí primárně s kybernetickou bezpečností, se vzděláváním
obyvatel a také s přímým působením proti té propagandě, která je u nás zacílená třeba na ruskojazyčné menšiny, které u nás
žijí, která prostě také jsou mnohem více vystavené tlaku, konkrétně ruské propagandy, když se bavíme o válce Ruska na
Ukrajině, ale těch propagand je mnohem více. Existuje prostě propaganda čínská i dalších, dalších jiných zejména států, které
mají nějaké totalitnější uspořádání.Vladimír KROC, moderátorJsou prázdniny, přála jste si, aby náš rozhovor nevyzněl úplně
depresivně. Napadá vás něco, za co bychom se mohli v oblasti komunikace pochválit?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry
marketingové komunikace FSV  UKJá si myslím, že čeští občané se můžou velmi sami sebe pochválit za to, jak zvládli tuto krizi
od toho jara, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tak Češi, jak prokázala nedávná analýza ministerstva práce a sociálních věcí, přijali
vlastně v přepočtu na hlavu nejvíce ukrajinských uprchlíků z evropských zemí a velmi dobře se k tomu postavili. Přestože se o
tom stále mluví a stále lidí má spoustu problémů, které musí, konkrétních problémů, které musí řešit, tak Češi byli skutečně
velmi nápomocní a jako velmi hezky se k tomu postavili. A myslím si, že celá tady ta situace trošičku posunula vnímání České
republiky jako naši národní identity.Vladimír KROC, moderátorSpíše jak se vnímáme my sami, jestli tomu dobře rozumím anebo
myslíte i navenek?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKNo, především to, jak se vnímáme my
sami, ale i to, jak nás vnímají ostatní. Ale mluvila jsem o tom i s výzkumníky z jedné velké české výzkumné agentury a oni mi
potvrdili, že ta národní povaha Čechů je v současné chvíli taková, že prostě se opravdu jako chopíme toho začneme pracovat
bez toho, aniž bychom o tom vedli nějaké příliš velké řeči. A já si myslím, že to je jako velmi hezký rys, na kterém se dá dobře
budovat nějaká národní, národní identita a národní povaha, že jsme tam, kde je potřeba a bez nějakých okolků se postavíme k
dílu a začneme pomáhat těm, kterým je potřeba.Vladimír KROC, moderátorJinými slovy, nejsme možná taky xenofobní, jak by
se mohlo na první dojem vzdát, nebo jak se možná i tradovalo?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace
FSV  UKPřesně tak ono je ty výzkumy častokrát nás matou a myslím si, že někdy je také potřeba podívat se na to z té dobré
stránky, pochválit se a vidět v tom ty dobré věci, na které se dá navázat a ve kterých se dá pokračovat.Vladimír KROC,
moderátorA věříte, že ten entuziasmus v tomto směru vydrží. Přeci jenom je to, jak se říká běh na dlouhou trať.Denisa
HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UKUrčitě nevydrží, ta nálada podle všech předpovědí sociologů se
bude jenom zhoršovat, protože se bude zhoršovat ekonomická situace. Ta válka na Ukrajině je ještě dlouhá, umírá tam spousta
civilistů, zasahuje to velkou část lidí a je to jako velmi bolestné a je to únavné pro všechny zúčastněné. Takže je potřeba
opravdu zaměřit se na ty pozitivní momenty a uvědomit si tu situaci toho, i když člověk udělá něco dobře a přispěje tak třeba k
nějakému společenskému veřejnému dění, tak to si myslím, že je teďko vhodná chvíle na to, aby, aby si Češi to sami uvědomili
a vlastně se cítili dobře a tady k té, tady k tomu pocitu se více vztahovali.Vladimír KROC, moderátorPo Skypu byla hostem
pořadu Jak to vidí vedoucí katedry marketingové komunikace a Public relations na fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Denisa Hejlová. Děkuju vám za rozhovor a přeji hezký den, na shledanou.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry
marketingové komunikace FSV  UKHezký den, na shledanou.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.
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Výzva, obroda, nový začátek, spousta nadějných politiků, kteří nebudou mít potíže nahradit ty zkompromitované.“ Starostové a
nezávislí sice před svým sobotním mimořádným sněmem vědí, že jsou ve velkých potížích. Zároveň ale při rozhovorech s jejich
představiteli padají hlavně optimistická provolání jako ta výše zmíněná. Že bude stačit vyměnit tváře ve vedení a volič si svého
starostu zase najde.

Konečně, hnutí stále má čtyři ministry, 33 poslanců, o jediného méně než nejsilnější vládní strana ODS, a čtyři hejtmany, nejvíc
ze všech. Ve sněmovně se rychle rozkoukali nováčci Lukáš Vlček, svého času Nejlepší starosta kraje Vysočina za volební
období 2014-2018, nebo náměstek primátora Českých Budějovic Viktor Vojtko. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková
při posledních volbách ve svých čtyřtisícových Mnichovicích získala přes 80 procent hlasů. Ti všichni by mohli bývalé nebo
dosluhující místopředsedy a spoluzakladatele hnutí Stanislava Polčáka s Petrem Gazdíkem, kteří udržovali až příliš
nebezpečné kontakty s hlavním obviněným v kauze Dozimetr Michalem Redlem, nahradit. Navíc je tu stále místopředsedkyně
hnutí i sněmovny Věra Kovářová, která do žádné z kauz zapletená nebyla a léta platí za jednu z nejpracovitějších poslankyň.

A také některé starostky menších obcí, Michala Opltová z Kozolup nebo Michaela Šebelová z Kunčic pod Ondřejníkem, ukazují,
že se jako poslankyně nespokojí jen s rolí těch, které voliči náhodou poslali do sněmovny díky iniciativě Zakroužkuj ženu.
Přesto jsou odborníci přesvědčení: restart Starostů, pokud se vůbec podaří, bude těžký a bude trvat dlouho.

„Firmy v podobné situaci často mění název i logo,“ hodnotí situaci STAN politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . „Je otázkou, zda STAN najde nové lidi a zda se mu podaří ideová profilace. Už si nevystačí s tím, že je to
fajn parta schopných lidí z komunálu, co nekradou,“ dodává. Naznačuje tak, že to, co bylo pro Starosty léta výhodou – mohli se
opřít o image strany, která ani stranou vlastně moc není, spíše je sdružením nezávislých, kteří se nehádají, ale jako správní
starostové se snaží dohodnout – už je pryč.

Zatímco třeba zamlčenou studijní cestu prvního místopředsedy STAN Jana Farského mohli ještě představitelé hnutí omlouvat
tím, že jsou kamarádi, a tak úplně nedomysleli, že veřejnost nemusí mít ze studijního úspěchu jejich kolegy stejnou radost jako
oni. Po kauze Dozimetr, kdy se mezi kamarády rozdělovaly úplatky a křesla, už však slovo kamarádství dostává v podání STAN
zcela jiné konotace.

Politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci přesto myslí, že hnutí se může ještě propracovat k lepším časům.
Také on je ale přesvědčen, že to je otázka dlouhé doby, možná let, a určitě vše nevyřeší jeden sněm.

„Dokážu si představit, že ta značka nemusí být mrtvá, ale budou muset znovu začít od nejnižší úrovně komunální politiky,“ říká s
tím, že STAN logicky jde o co nejlepší výsledek v letošních komunálních volbách. Proto také hnutí spěchalo s uspořádáním
mimořádného sněmu po kauze Dozimetr v termínu, kdy politici spíš řeší, kde strávit prázdniny. Aby se na podzim, až se voliči
vrátí z dovolených, mohlo zase prezentovat jako sebevědomé a očištěné hnutí. I kdyby se však STAN letošní volby podařily,
zdaleka to nemusí znamenat, že je hnutí zpět.

„Komunální volby dělají hlavně místní osobnosti. Pokud uspějí, může to třeba znamenat, že silou své osobnosti se dokázali
vypořádat s tím, aby poškozená značka STAN pro ně nebyla velkou komplikací, ale jen menší přítěží,“ uvažuje Šaradín.

Právě v regionálních osobnostech stále vidí potenciál hnutí. „Jsou tam lidé, kteří mají velmi dobré jméno na venkově a dokáží
být pro venkovského voliče alternativou. Zmínil bych například poslankyni Elišku Olšákovou, která je zároveň předsedkyní
Sdružení místních samospráv České republiky. Jsou to všechno lidé, kteří jsou pracovití, jsou odborníci, ale v politickém
zákulisí musí ještě proniknout,“ naráží na to, že přejít od komunální politiky k nejvyšší bývá pro mnohé často nezvládnutelné.
Paradoxně tím, komu se to před lety, v roce 2008, povedlo vzorově, byl dnes odepsaný Petr Gazdík.

Jako starosta slovácké obce Suchá Loz tehdy tolik kritizoval způsob, jakým malé obce dostávají peníze z daní, až naštval
pražského primátora Pavla Béma, s kterým si pak na týden vyměnil post. Na Starostech teď je, aby mezi sebou našli podobné
politické talenty, kteří si ale – kvůli tomu, že STAN stále je vládní hnutí, na které je upřená pozornost – budou muset dát velký
pozor na to, jak a s kým se prezentují.

Teoreticky na to mají času dost, další sněmovní volby jsou na programu až na podzim 2025. Pro eventuální restart STAN však
podle Šaradína může být komplikací ještě jeden významný faktor: celková společenská atmosféra.

„Dostali jsme se do ekonomické a sociální krize, kdy prim hraje ODS, která má nějaký svůj scénář, jak z této krize ven, ale těžko
říct, jestli to bude účinné i pro STAN. Pro politiky nastává období, kdy budou převažovat neúspěchy nad úspěchy, a to může
pro STAN hrát obrovskou roli,“ říká Šaradín. Pokud bude krize na Čechy dál dopadat jako teď, kdy inflace dosahuje už přes 16
procent, STAN tak bude mít co dělat, aby svoje kroky ve vládě obhájil. Zvlášť když ministerstvo financí vede konkurenční ODS
a hlavní ekonom a vizionář STAN Věslav Michalik už svým kolegům v hnutí poradit nemůže. I za něho bude muset STAN v
nadcházejících letech – byť představitelé hnutí tvrdí, že by to rádi zvládli už na sobotním sněmu – najít náhradu.

Sankce namířené na ruské špičky zůstaly na půl cesty. ‚Elita se semkla kolem Putina,‘ míní odborník URL
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Jaký mají pět měsíců od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu vliv balíčky západních sankcí na ruské oligarchy a politické elity?
Podle oslovených odborníků část původních cílů splnily, dost možná to hlavní ale nikoliv. Západu se skrze ně nepodařilo špičky
ruského režimu rozdělit. „Naopak docílily opačného efektu, že se elita semkla kolem Putina,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 300 / 349

https://domaci.hn.cz/c1-67095930-zmenime-vedeni-a-zase-nam-lidi-uveri-doufaji-starostove-restart-poskozene-znacky-je-ale-prace-na-roky
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdomaci.hn.cz%2Fc1-67095930-zmenime-vedeni-a-zase-nam-lidi-uveri-doufaji-starostove-restart-poskozene-znacky-je-ale-prace-na-roky
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/sankce-ruske-elity-propagandiste-oligarchove-rusko-moskva_2207220615_jgr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fsankce-ruske-elity-propagandiste-oligarchove-rusko-moskva_2207220615_jgr
http://www.newtonmedia.eu/


například odborník na Rusko Pavel Havlíček.

Podle jiného experta na Rusko a postsovětský prostor Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  měli ruští
podnikatelé a politici zasažení sankcemi dvě možnosti. Buď sankce skousnout, anebo se vzbouřit. V tom případě by je ale
čekaly velké potíže.

„Pokud by se proti Putinovi a jeho režimu oligarchové a jiní pohlaváři vymezili, můžou je zavřít, vymyslí si na ně daňové úniky,
narkotika, potká je ‚nešťastná náhoda‘, cokoliv… V Rusku je takovéto vyřizování si účtů docela populární,“ popisuje Svoboda
pro iROZHLAS.cz.

Z minulosti lze uvést například případ Michaila Chodorkovského, který jako jeden z nejvýznamnějších oligarchů 90. let chtěl
posílit i politicky. V roce 2003 oznámil kandidaturu na prezidenta, zkritizoval vedení tehdy jen pár let vládnoucího Vladimira
Putina, ale ihned za to zaplatil desetiletým pobytem ve vězení.

„O vztazích mezi ruskými mocnými toho ale moc nevíme. Už do letoška to bylo zahalené tajemstvím a od začátku invaze je to
zvenčí ještě nepřehlednější. Rozhodně si ale nikdo z ruských elit nemůže dovolit veřejně Putina zkritizovat, to je absolutně
nemyslitelné. Kdo to udělá, musí mít pocit, že je někde v bezpečí,“ popisuje Svoboda.

Dopad sankcí

Část sankcí na ruské pohlaváry Západ uvalil už před osmi lety po ruské anexi Krymu a invazi na východní Ukrajinu. V současné
době přitom Evropská unie připravuje už sedmý letošní balíček sankcí a do toho probíhá debata o úpravě již stávajících
protiruských postihů a omezení.

V rámci toho už sankce postupně zasáhly více než tisícovku Rusů nebo ruských podniků, a to včetně podnikatelských i
politických elit a jejich příbuzných či kremelských propagandistů.

Pomocí sankcí se ale podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) nepodařilo rozdělit ruské elity
na ty, které jsou s Putinem a přímo odpovídají za válku, a ty, které by se mohly vzepřít. Z toho důvodu tak celý sankční
mechanismus namířený na tuto vrstvu Rusů zůstal na půl cesty a nefunguje stoprocentně.

„Nebyly důsledně dotaženy, jednak protože na sankční seznam nebyla přidána část lidí, kteří mohou za každodenní útoky na
Ukrajinu, a jednak se nepodařilo rozdělit elity, aby se odklonily od nejužšího Putinova vedení. Určitě je proto prostor na jejich
reflexi,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Havlíček ale zmiňuje, že sankce dosáhly toho, že identifikovaly klíčové osoby z okolí prezidenta Putina, ale i vojenských
struktur. „Jestliže bylo dílčím cílem vyslat symbolický signál ostatním, aby se na stranu Putinova režimu nepřidali, tak toho
dosaženo být mohlo.“

Připomíná ale i fakt, že se jich proti ruskému režimu v konečném důsledku postavilo jen velmi málo.

Přestože se nepovedlo rozdělit jejich jednotu, oligarchové a různí jiní ruští mocní sankce rozhodně pocítili. Dopady se zhmotnily
ve zmrazení luxusního majetku (vily, jachty či auta) nebo v zákazu vydávání západních víz.

„Velmi citelným omezením je nemožnost cestovat do západní Evropy,“ popisuje Svoboda s tím, že mezi oblíbená letoviska pro
ruskou elitu patří jihofrancouzské Nice nebo třeba italský ostrov Sardinie.

„Dnes už je pověstné, jak Solovjov (Vladimir, ruský televizní moderátor a propagandista, pozn. red.) fňukal, že k čemu to
všechno bylo, když nemůže do své vily v Itálii. To jsou věci, které se jich samozřejmě velmi dotýkají. Na druhou stranu velmi
dobře věděli, do čeho jdou,“ popisuje odborník z Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Oligarchové pod tlakem

Podle Svobody ale uvalení sankcí na ruské elity tuto společenskou vrstvu nijak výrazněji nesemklo, jde podle něj skutečně
spíše o nedostatek jiných možností.

Například oligarcha Oleg Děripaska je k válce od jejího začátku velmi zdrženlivý. „Jsem stále přesvědčen, že nejlepším a
jediným řešením, jak zastavit toto šílenství na Ukrajině, je okamžité příměří a mírová dohoda, co možná nejdříve to bude v
lidských silách,“ uvedl už v březnu na twitteru. Postihy své osoby kritizoval s tím, že již k Putinovi dávno nemá tak blízko.

„To, co bylo vykládáno jako kritika války, tak ale rozhodně nebylo. Děripaska byl velmi opatrný, ale je u něj vidět zdrženlivost,“
popisuje Svoboda s tím, že ruského vůdce oligarcha přímo nekritizoval.

Jiný z předních ruských podnikatelů Oleg Tiňkov se v uplynulých měsících od Ruska úplně odstřihnul. Velmi tvrdě za invazi
kritizoval i přímo Putina. Ani to mu nepomohlo se vyhnout například britským sankcím. Není vítán v Rusku ani příliš na Západě,
navíc poslední roky bojuje s leukémií.

Tiňkov je připraven už se do vlasti nikdy nevrátit a neustává v tvrdé kritice. V jednom z nedávných instagramových příspěvků
dokonce lidem radí „diktátorské Rusko“ opustit ve většině myslitelných případů.

„Emigrace není děsivá, zvyknete si rychle. Pro každého je lepší žít ve svobodné zemi, než kooperovat s režimem, který zabíjí lidi
v sousední zemi jen proto, že si dovolili být svobodní,“ napsal.

A Svoboda z FSV  UK  zmiňuje i zřejmě nejznámějšího ruského oligarchu Romana Abramoviče, který se kvůli sankcím musel
zbavit svého londýnského fotbalového klubu Chelsea. Přesto se ale podílel na rusko-ukrajinských vyjednáváních.
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„Abramovič vysvětloval, že sice může zatelefonovat Putinovi nebo že se k němu může dostat, ale jestli si někdo myslí, že mu
něco může nařídit, například aby stáhl tanky, tak to rozhodně ne. Na tato rozhodnutí vliv nemá,“ popisuje Abramovičovu roli
Svoboda.

Vrcholní byznysmeni v Rusku museli vždy alespoň do nějaké míry vycházet se státem a s jeho politickými špičkami. „Že koupil
Chelsea a zároveň i CSKA Moskva, to nebyla náhoda. Že se stal gubernátorem Čukotky, také nebyla náhoda. Vykupoval si tím
klid na podnikání. To je tzv. sociální odpovědnost v Rusku,“ uzavírá Svoboda.

Na začátku června navíc ruští oligarchové v čele s Abramovičem zažalovali Evropskou unii kvůli uvaleným sankcím. Proti svému
zařazení na seznam osob se zmrazeným majetkem a zákazem cestování se snaží soudní cestou bránit například i oligarchové
velmi blízcí prezidentu Putinovi Ališer Usmanov nebo Petr Aven.
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Výzva, obroda, nový začátek, spousta nadějných politiků, kteří nebudou mít potíže nahradit ty zkompromitované.“ Starostové a
nezávislí sice před svým sobotním mimořádným sněmem vědí, že jsou ve velkých potížích. Zároveň ale při rozhovorech s jejich
představiteli padají hlavně optimistická provolání jako ta výše zmíněná. Že bude stačit vyměnit tváře ve vedení a volič si svého
starostu zase najde.

Konečně hnutí stále má čtyři ministry, 33 poslanců, o jediného méně než nejsilnější vládní strana ODS, a čtyři hejtmany, nejvíc
ze všech. Ve sněmovně se rychle rozkoukali nováčci Lukáš Vlček, svého času Nejlepší starosta kraje Vysočina za volební
období 2014–2018, nebo náměstek primátora Českých Budějovic Viktor Vojtko. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková
při posledních volbách ve svých čtyřtisícových Mnichovicích získala přes 80 procent hlasů. Ti všichni by mohli bývalé nebo
dosluhující místopředsedy a spoluzakladatele hnutí Stanislava Polčáka s Petrem Gazdíkem, kteří udržovali až příliš
nebezpečné kontakty s hlavním obviněným v kauze Dozimetr Michalem Redlem, nahradit. Navíc je tu stále místopředsedkyně
hnutí i sněmovny Věra Kovářová, která do žádné z kauz zapletená nebyla a léta platí za jednu z nejpracovitějších poslankyň.

A také některé starostky menších obcí, Michala Opltová z Kozolup nebo Michaela Šebelová z Kunčic pod Ondřejníkem, ukazují,
že se jako poslankyně nespokojí jen s rolí těch, které voliči náhodou poslali do sněmovny díky iniciativě Zakroužkuj ženu.
Přesto jsou odborníci přesvědčení: restart Starostů, pokud se vůbec podaří, bude těžký a bude trvat dlouho.

„Firmy v podobné situaci často mění název i logo,“ hodnotí situaci STAN politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . „Je otázkou, zda STAN najde nové lidi a zda se mu podaří ideová profilace. Už si nevystačí s tím, že je to
fajn parta schopných lidí z komunálu, co nekradou,“ dodává. Naznačuje tak, že to, co bylo pro Starosty léta výhodou – mohli se
opřít o image strany, která ani stranou vlastně moc není, spíše je sdružením nezávislých, kteří se nehádají, ale jako správní
starostové se snaží dohodnout –, už je pryč.

Zatímco třeba zamlčenou studijní cestu prvního místopředsedy STAN Jana Farského mohli ještě představitelé hnutí omlouvat
tím, že jsou kamarádi, a tak úplně nedomysleli, že veřejnost nemusí mít ze studijního úspěchu jejich kolegy stejnou radost jako
oni. Po kauze Dozimetr, kdy se mezi kamarády rozdělovaly úplatky a křesla, už však slovo kamarádství dostává v podání STAN
zcela jiné konotace.

Politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci přesto myslí, že hnutí se může ještě propracovat k lepším časům.
Také on je ale přesvědčen, že to je otázka dlouhé doby, možná let, a určitě vše nevyřeší jeden sněm.

„Dokážu si představit, že ta značka nemusí být mrtvá, ale budou muset znovu začít od nejnižší úrovně komunální politiky,“ říká s
tím, že STAN logicky jde o co nejlepší výsledek v letošních komunálních volbách. Proto také hnutí spěchalo s uspořádáním
mimořádného sněmu po kauze Dozimetr v termínu, kdy politici spíš řeší, kde strávit prázdniny. Aby se na podzim, až se voliči
vrátí z dovolených, mohlo zase prezentovat jako sebevědomé a očištěné hnutí. I kdyby se však STAN letošní volby podařily,
zdaleka to nemusí znamenat, že je hnutí zpět.

„Komunální volby dělají hlavně místní osobnosti. Pokud uspějí, může to třeba znamenat, že silou své osobnosti se dokázali
vypořádat s tím, aby poškozená značka STAN pro ně nebyla velkou komplikací, ale jen menší přítěží,“ uvažuje Šaradín.

Právě v regionálních osobnostech stále vidí potenciál hnutí. „Jsou tam lidé, kteří mají velmi dobré jméno na venkově a dokážou
být pro venkovského voliče alternativou. Zmínil bych například poslankyni Elišku Olšákovou, která je zároveň předsedkyní
Sdružení místních samospráv České republiky. Jsou to všechno lidé, kteří jsou pracovití, jsou odborníci, ale v politickém
zákulisí musí ještě proniknout,“ naráží na to, že přejít od komunální politiky k nejvyšší bývá pro mnohé často nezvládnutelné.
Paradoxně tím, komu se to před lety, v roce 2008, povedlo vzorově, byl dnes odepsaný Petr Gazdík.

Jako starosta slovácké obce Suchá Loz tehdy tolik kritizoval způsob, jakým malé obce dostávají peníze z daní, až naštval
pražského primátora Pavla Béma, s kterým si pak na týden vyměnil post. Na Starostech teď je, aby mezi sebou našli podobné
politické talenty, kteří si ale – kvůli tomu, že STAN stále je vládní hnutí, na které je upřená pozornost – budou muset dát velký
pozor na to, jak a s kým se prezentují.

Teoreticky na to mají času dost, další sněmovní volby jsou na programu až na podzim 2025. Pro eventuální restart STAN však
podle Šaradína může být komplikací ještě jeden významný faktor: celková společenská atmosféra.

„Dostali jsme se do ekonomické a sociální krize, kdy prim hraje ODS, která má nějaký svůj scénář, jak z této krize ven, ale těžko
říct, jestli to bude účinné i pro STAN. Pro politiky nastává období, kdy budou převažovat neúspěchy nad úspěchy, a to může
pro STAN hrát obrovskou roli,“ říká Šaradín. Pokud bude krize na Čechy dál dopadat jako teď, kdy inflace dosahuje už přes 16
procent, STAN tak bude mít co dělat, aby svoje kroky ve vládě obhájil. Zvlášť když ministerstvo financí vede konkurenční ODS
a hlavní ekonom a vizionář STAN Věslav Michalik už svým kolegům v hnutí poradit nemůže. I za něho bude muset STAN v
nadcházejících letech – byť představitelé hnutí tvrdí, že by to rádi zvládli už na sobotním sněmu – najít náhradu.
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Denisa Hejlová: Podle výzkumu komunikace ve školství tu je pořád duch habsburského systému URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.07.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 11:09 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Rozsáhlý výzkum zaměřený na komunikaci v oblasti školství odhalil závažné nedostatky. Aktérů komunikace je příliš, informace
jsou nesrozumitelné, nadbytečné a chaotické. Závěry studie lze ale vztáhnout na všechny veřejné instituce včetně vlády. Jak
komunikaci mezi státem a občany zlepšit? Proč je efektivní komunikace důležitá pro demokracii? Expertka Denisa Hejlová v
audiozáznamu ještě prozradí, jak komunikuje česká vláda, i to, jak bojovat s dezinformacemi.

Výzkum prováděla dva roky Katedra marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  na výzvu
ministerstva školství. Zaměřený byl na celou širší oblast vzdělávání: na mateřské, základní i střední školy. A výsledek?

„Pořád si s sebou neseme duch habsburského školského systému. Dosud se nám ani nepodařilo vyrovnat se s hierarchií
moci,“ nastiňuje v pořadu Jak to vidí... expertka na politický marketing Denisa Hejlová.

„Převládá tady struktura, kdy čekáme, že nám hlava ze shora něco nařídí, ale zároveň to nechceme úplně respektovat. Raději
bychom si to prodiskutovali mezi svými blízkými. To se potom samozřejmě střetává a vytváří nerovnosti v celém systému.“

Nejzávažnější nedostatky ale spočívaly v tom, že spolu lidé paradoxně málo mluví a málo se setkávají. „Komunikace mnohem
lépe funguje, když jsou spolu lidé více na blízko. Řešením by mohly být pravidelné porady. A aby toho ministerstvo
nenařizovalo tolik.“

Podle Hejlové je totiž například agenda ředitelů obrovská. „Musejí o všem diskutovat s ostatními. Často se doptávají právníků
na výklad konkrétního doporučení. Rozhodují, jak se mají zachovat a co vlastně řeknou svým podřízeným. Informací je
skutečně neuvěřitelné množství. A oni se pak cítí zahlcení a nesmírně přetížení.“

Vyšší úroveň demokracie

K efektivní komunikaci by podle Hejlové mohlo přispět i to, kdyby se komunikační kompetence přenesly pouze z gesce
tiskových mluvčích i na profese uvnitř ministerstva. Na jednotlivé úředníky, náměstky a ředitele.

„Zaměřovali jsme se sice jen na jedno ministerstvo, ale problém komunikace a její struktura se týká třeba i zdravotnictví a
vůbec veškeré státní agendy. Mohl by to tedy být velký přínos pro celou českou administrativu.“

Fungující komunikace mezi občany a veřejnými institucemi je totiž nesmírně důležitý prvek demokratického uspořádání. „Když
tato komunikace nebude dobře fungovat, lidé budou mít pocit, že žijí v zemi, kde můžou jenom málo věcí změnit. Budou mít
pocit, že jsou nařízení špatná, že se jich netýkají, že se proti nim musejí vymezovat.“

„Proto je potřeba nabídnout jim adekvátní možnost participace tak, aby všichni měli možnost projevit svůj názor, aby měli pocit,
že je někdo slyší, že jim někdo naslouchá. Pak se demokracie může posunout na trošku vyšší úroveň,“ uzavírá Denisa Hejlová.

Donald Trump 6. ledna loňského roku celé hodiny sledoval v přímém přenosu útok na americký Kapitol
RÁDIO , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 13:30 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 209 280,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Vladimír KROC, moderátor 
Někdejší americký prezident Donald Trump 6. ledna loňského roku celé hodiny sledoval v přímém přenosu útok na americký
Kapitol. Ignoroval přitom prosby svých dětí a blízkých poradců, aby vyzval své příznivce k zastavení násilí. Uvedly to v noci na
dnešek svědci při slyšení výboru Sněmovny reprezentantů. Podle bývalého právníka Bílého domu Pata Cipollona Tramp
nekontaktoval během nepokojů ani ministra obrany, ani ministra správnosti nebo pro vnitřní bezpečnost. Útok na Kapitol si
vyžádal několik mrtvých. Z účasti na nepokojích bylo obviněno více než 850 lidí, z nichž více než 325 se dosud přiznalo k vině.
Naším hostem je Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor 
Jaké pozornosti se ve spojných státech toto slyšení těší, mimochodem osmé během šesti týdnů?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Podle průzkumů ho sleduje alespoň částečně nadpoloviční většina Američanů, dokonce i mezi republikány se to číslo blíží
polovině. Je to vlastně, dá se říct při započtení chyby pravděpodobně vyrovnané i mezi republikány, mezi těmi, kdo to slyšení
nebo ta slyšení sledují a kdo je ignorují, takže mu pozornost určitě vyvolává.

Vladimír KROC, moderátor 
Další kolo slyšení má pokračovat v září, jaký se dá očekávat výsledek?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
No, samozřejmě ten výbor sněmovny nemá pravomoc vznést nějaká obvinění, takže jde spíš vlastně o nějaký soud před
veřejným míněním, dá se říci, ale samozřejmě ty informace, které odkryje, tak může potom ve svém vyšetřování použít
ministerstvo spravedlnosti. Ten proces probíhá vlastně paralelně, takže určitě, pokud některá ta svědectví budou z tohohle
pohledu užitečná nebo bude ministerstvo považovat za užitečná, tak můžeme čekat, že se ještě objeví vlastně i v tom
trestněprávním procesu, byť nemusí být tedy směřoval přímo proti bývalému prezidentovi samozřejmě.
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Vladimír KROC, moderátor 
Přineslo šetření nějaké zcela nové dosud neznámé okolnosti?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
No, určitě to svědectví Cassidy Hutchinsonové bylo velice pro Trumpa nepříznivé a ukázalo ho tedy krajně v nelichotivém
světle. Mnoho věcí se samozřejmě vědělo nebo minimálně tušilo, to že Trump vlastně odmítl vystoupit veřejně a ty své příznivce
vyzvat ke klidu, tak to samozřejmě překvapení není, ale možná to, do jaké míry vlastně na něj ostatní tlačily, jak moc on to
odmítal dokresluje vlastně to, jak on celou situaci vnímal a, jak vlastně možná doufal, že to dopadne tedy, že skutečně se
podaří zabránit ratifikaci vítězství Joea Bidena.

Vladimír KROC, moderátor 
Donald Trump své pochybení stále popírá. Nadále tvrdí, že prohrál kvůli rozsáhlým podvodům. Jaké je dnes jeho postavení v
rámci Republikánské strany?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
On si svou popularitu pořád, dá se říct, udržuje, byť podle těch posledních průzkumů přece jenom nějaký posun tam vidět je.
Asi polovina republikánů se vyslovila, že by si přála jiného kandidáta v roce 2024 než je Donald Trump. Je samozřejmě otázka,
kdo by to měl být, protože bývalý viceprezident Mike Penc není moc oblíbenější než Donald Trump. Guvernér Floridy Ron
DeSantis, o kterém se spekuluje, který pravděpodobně mohl být Trumpovým vyzyvatelem, tak zase není přece jenom až tak
známý. Asi necelá třetina lidí řekla, že jeho jméno nezná, takže bude záležet i na tom, kdo vlastně mezi republikány by se mu
dokázal v těch primárkách postavit, ale určitě nemá nominaci tuhle chvíli jistou.

Vladimír KROC, moderátor 
Na ta nová svědectví Trump reagoval sérii příspěvků na své sociální síti, ve které útočí na kongresmany i svědky, obviňuje
vyšetřovací výbor z manipulace. Mění se pod vlivem nových zjištění nějak obliba u jeho skalních příznivců, jak ta slyšení
ovlivňují veřejné mínění?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Skalní příznivci určitě mu neodejdou, protože bych řekl, že oni jsou ti, kteří věří tomu, že volby skutečně byly ovlivněné
podvodem a tudíž vlastně na tom, na těch událostech 6. ledna nevidí nic špatného, ale ten posun tam samozřejmě je i mezi
republikány vlastně mírně klesá počet lidí, kteří vlastně to vnímají nebo vnímají ty události 6. ledna jako legitimní protest, který
se možná jenom trochu zvrhnul. Je ale také zřejmá tendence, že říkají, že je to sice politování vhodné, ale že už by vlastně, už
je to minulostí, a už by se v tom neměli zákonodárci příliš šťourat.

Vladimír KROC, moderátor 
Tak to byl Jiří Pondělíček z katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Á propos, kdyby měl být ten proces ukončen, kdy budeme znát výsledky šetření?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já mám pocit, že někdy na podzim jsou plánovaná ta poslední, ale samozřejmě oni si aglomerace nechávají otevřené dveře pro
případ, že samozřejmě se ještě objeví nějaká jiná převratná zjištění.

Vladimír KROC, moderátor 
Dobrá, děkuju. Na shledanou.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Díky, na shledanou.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A pokračujeme přehledem zpráv ve 13 30. Dobré odpoledne. Evropská komise zahájila další 4 řízení proti Velké Británii.
Londýn vytýká, že neplní části brexitové dohody, která opravný obchod za Severním Irskem. Připomíná, že se Británie zavázala
k přísnějším celním kontrolám při dopravě zboží do severoirský přístavů. Tyto kontroly mají zabránit tomu, aby Severní Irsko
Irsko znovu rozdělila hranice. Brusel nevylučuje, že zavede sankce, pokud Londýn nesplní co slíbil.

Ruská centrální banka snížila svoji základní úrokovou sazbu o 1,5 procentního bodu na 8 % na konci února po začátku invaze
na Ukrajinu sazbu víc než zdvojnásobila až na 20 % od té doby přestupuje ke snižování, aby levnějšími úvěry podpořila tamní
ekonomiku. Pro letošek přesto očekává propad výkonu hospodářství. O 4-6 %.

Laboratoře v Česku za uplynulý den odhalily 3627 případů covidu v mezitýdenním srovnání je to téměř 1300 nakažených víc.
Přibývá těch, kteří kvůli koronaviru potřebují péči v nemocnici hospitalizovaných víc než 700 lidí. 29 z nich je ve vážném stavu.

Česko zítra zasáhnou bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území republiky, a to od tří hodin ráno. Do devíti večer.
Ojediněle mohou být bouřky silná. I dál musí lidé počítat s vysokými teplotami. Na východě Česka může být až 34 °C.

Někdejší americký prezident Donald Trump loni 6. ledna celé hodiny sledovala v přímém přenosu útok na sídlo kongresu, aniž
by kontaktoval špičky bezpečnostních složek nebo vyzval své příznivce k zastavení násilí. Taková svědectví zazněla při dalším
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slyšení výboru Sněmovny reprezentantů, která okolnosti události vyšetřuje. Bývalá pracovnice Bílého domu dokonce
vyjadřovala názor, že Trump cituju dál účastníkům nepokojů zelenou. A pojďme okomentovat s Jiřím Pondělíčkem
amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobré odpoledne přeju. Dobré odpoledne. Tak pojďme, prosím, zasadit závažnost těch nových tvrzení do kontextu ostatních
svědectví, která před výborem Sněmovny reprezentantů už zaznělo?

mluvčí 
Tak ta minulá slyšení se zabývala především tedy tím, co těm událostem ze 6. ledna předcházelo. Tzn. to Haubovou úsilí volby
nebo výstavbu nějakým způsobem zvrátit napadnout. Potom tedy samozřejmě přišlo to svědectví 10 16, které už se věnovala
Trumpovi chování 6. ledna. Dnes vlastně zazněla srazí především od lidí, tedy prostředí bezpečnostního aparátu, která
alespoň některé věci podpořila nebo to svědectví podpořila. Teď vlastně by to mělo by to mělo být vlastně o hlavní. To, co se
týče tedy reakce na na ty na ty násilnosti. Já samozřejmě má to být snaha prokázat, že to nebyl protesty se jenom nějak, no,
ale že tam vlastně jenom mě to asi nějak soudy provokoval a neměl vůbec v plánu ho nějakým způsobem zastavit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dá se to tehdejší dění, myslím dění 6. ledna 2021 nás shrnout to tím, co taky před to výboru zaznělo, a sice, že dav plnilo
záměr prezidenta Trumpa, tak jak to shrnoval jeden z kongresmanů?

mluvčí 
Já si myslím, že ty důkazy, které zatím zazněly v těch několika slyšení v tom dnešním, tak ukazují na to, že skutečně tohle bylo
přání Donalda Trumpa. A žes chtěl narušit vlastně ten proces certifikace svého protivníka Joe Bidena o jeho testují a žel prostě
doufal, že kongres buď tedy nebude schopen Giovanni nakonec certifikovat jako prezidenta, ale bohužel případně tedy
podlehnou členové kongresu tomu nátlaku, anebo případně Mike Penc jako viceprezidenta řekne, že tedy ty volby o výsledky z
těch velkých států neuznává. A že tudíž tady dojde k vrácení volebního vítězství Joe Bidena.

mluvčí 
S jakou pečlivostí a na výbor přistoupil k tomu zjišťování toho, co se odehrálo 6. ledna 21.

mluvčí 
Zatím to vypadá, že skutečně se snaží velice důkladně namalovat Fenykem obrázek těch počátku tzn. od toho prvotního
vlastně odmítnutí uznat výsledky, ale což ještě samo o sobě sama samozřejmě nic neznamená. Prezident plné právo obrátit na
soudy, ale v okamžiku, kdy vlastně soudy mu dali zapravdu, kdy jeho vlastní ministr správnosti říkal, že existují důkazy pro
volební podvody, které by ovlivnily výsledky, tak prezident nadále vlastně to veřejně tvrdil, vyvozoval vzbuzoval lidi činů a
myslím si, že opravdu ten táta, ale děje od toho odmítnutí uznat výsledky potom přes vlastně rozhodnutí soudu a slova jeho
nejbližší spolupracovníci, kteří přesvědčovali, ať udělá až vlastně tomu těm událostem 6. ledna, takže ta linka tam nakreslená,
dá se říct, velice podrobně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To má Trump opět reagoval tvrzením, že ta svědectví jsou zmanipulovaná až samotný výbor je zkorumpovaný. Dávají si
členové toho výboru pozor, aby nezavdali věcně Donaldu Trumpovi důvod, aby mohl podložit ta svá tvrzení, že to je
zmanipulované, že to je zkorumpované?

mluvčí 
Určitě se snaží, aby tam těch případných nebo nedostatků bylo co nejméně, ale samozřejmě pro mnoho republikánů ten fakt,
že tam sedí jenom 2 zástupci strany, a to navíc tedy nepříliš oblíbení Liz Cheneyová a intenzivně tak může být důkazem toho,
že se jedná o politikům, nikoliv tedy o vlastně nalezení pravdy. Zároveň vzbudil Ross trošku rozruch, když vlastně do malý
pronikla zpráva, že někteří členové tajné služby ochranky prezidenta rozporují, byť tedy pod přísahou rozporují některé části
svědectví právě, jestli radši Ančincové, to samozřejmě také není pro výbor asi úplně nejlepší, říká, ale zatím nikdo vlastně
nerozporoval. Tady se pod přísahou, což je mohla uměle přirozeně těch nějakých nedostatků nebo matku se bude prezident
Trump bývalý prezident Trump pokoušel využít a pokud bude výbor delegitimizovat. Jak.

mluvčí 
Pravděpodobné, jež ta slyšení budou ještě pokračovat, že závěr toho projednávání nebude do listopadových voleb?

mluvčí 
Já mám pocit, že výbor by chtěl dokončit na podzim, ale samozřejmě nechávají otevřené dveře pro případ, že samozřejmě
budou chtít vystoupit další svědkové. Míse E.ONu teďka jasné, že by mohl, nebo že chce svědčit i z té banán, který předtím
vlastně odmítal. Takže uvidíme vlastně, kolik nových svědků a jsem ještě ještě tady, dejme tomu, přihlásí a jako podstatné
budou případně informace, které mohou nabídnout dál. Myslím, že to není omezeno tak, že by to skutečně muselo skončit
nějakého data, byť ten cíl samozřejmě je, aby to, aby to bylo skončeno Alzy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mají slyšení potenciál ovlivnit domácí politické dění odclonit pozornost od aktuálních problémů, především ne příliš velkých
úspěchů Joea Bidena a jeho velké popularity?

mluvčí 
Já si myslím, že ne, že co se týče těch současných voleb alespoň podle těch průzkumů a je pravda, že tady jsou ještě mluvil do
voleb ještě poměrně dlouho, ale podle těch průzkumů jasné, že s nejvyšší pravděpodobností demokraté přijdou o většinu ve
sněmovně. Co se týče senátu, tam jsou ty šance poměrně minulé léto díky tomu, že republikáni objeví více řezal než demokrati
tady v těch senátních volbách, ale toto oslabení most je přirozené v polovině prvního prezidentského mandátu vlastně sní o
jediný, kdo dokázal vlastně obhájit většinu ve sněmovně, tak to byl George Bush mladší, a proto vlastně v atmosféře po 11.
září, takže myslím si, že to slyšení bude víc vliv na tyhle volby, ale samozřejmě může mít vliv na potom republikánské primárky v
roce nebo před volbami v roce 2024.

mluvčí 
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A tam.

mluvčí 
Má v tuto chvíli hlavní roli stále Donald Trump. Tam tedy vidíte potenciál, že by se něco mohlo v tomto směru změnit.

mluvčí 
Donald Trump pořád je poměrně dost oblíbený, ale ten posun v posledních několika týdnech v těch průzkumech je zřetelný.
Klesá počet republikánů, kteří si myslí, že události 6. ledna byly byly vlastně jenom obyčejný protesty se možná trochu zvrhnul.
Zároveň tedy roste počet těch republikánů, kteří tady ho stalo se stalo, bylo to špatně, ale zapomeňme na to podle různých
průzkumů by až polovina republikánských voličů preferovala jiného kandidáta Donalda Trumpa v roce 2024, ale bude hodně
záležet na tom, kdo půjde tedy jeho protivníkem. Spekuluje se Mike Pencovi bývalém viceprezidentovi, ale není moc
oblíbenější, jsou E.ONu Santy sovy uvedené nové vlády. Ten ale není až ta celonárodní známý, ale do těch primárek ještě
část, takže to může napravit, říkám bude záležet na těch protikandidáty, ale ta v opozici to určitě oslavuje.

mluvčí 
Jiří Pondělíček, moc vám děkuju.

mluvčí 
Děkuju za pozvání na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Od pondělí se mohou lidé starší 18 let nechat naočkovat druhou posilující dávkou vakcíny proti covidu. Dojít si pro ni mohou ti,
kterým uběhly od posledního očkování. Alespoň 4 měsíce. Dnes spouští vakcinaci posilující dávkou, například kroměřížská
nemocnice.

mluvčí 
Zdejší očkovací centrum, které v areálu kroměřížské nemocnice se otevřelo v 7 hodin ráno. Do jedenácté hodiny se tady pro
očkovací dávku přišlo zhruba 160 lidí z toho 2/3 si přišli pro tu čtvrtou dávku proti onemocnění covid-19. A centrum se tak
dostává na hranici své kapacity. Doteď bylo připraveno na naočkovat zhruba 200 lidí. Za den šlo zejména o lidi o 60 plus, a
když jsem se ptala, tak ty důvody opravdu byly různé, ale veskrze převažovalo právě to zdraví. Jednak někteří měli nebo mají
nějakou závažnou nemoc. Jiní zase jsou zdraví ale chtějí cestovat, a tak se chtějí více chránit. Co se týče toho rána, tak tady
se tvořily opravdu poměrně dlouhé fronty. Lidé místo čekaly i desítky minut. Ty už se situace pomalu uklidňuje. Každopádně
očkovací centra tady v Kroměříži otevřené až do patnácté hodiny. Lidé se sama mohou chodit bez registrace a v případě, že
ten zájem opravdu bude přetrvávat i odpoledne bude takto vysoký, tak nemocnice připravená na tu situaci zareagovat,
případně těch v tom dalším týdnu přidat očkovací hodiny nebo zavést další očkovací den. Té ale samozřejmě stále jednání
uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál.

mluvčí 
Lidé volali, my jsme včera měli informací zhruba 70 lidí má zájem o očkování pro čtvrtou dávku, ale již více než 70 lidí dorazilo
od toho rána, takže opravdu ten zájem je velký.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Hasiči po celé Evropě bojují s lesními požáry. Hoří teď například v Itálii nedaleko hranic se Slovenskem. Situace se zlepšuje ve
Španělsku, kde oheň v posledních dnech napáchal velké škody. Paragony zadaří hasit nová ohniska požáru, který propukl v
pondělí a rozšířil se na plochu 14 000 ha.

mluvčí 
Momentálně v posledních asi 24-48 hodinách se situace i díky částečnému poklesu teplot zlepšila. Dnes ráno se dá říci, že
největší nejhorší požáry už mají hasiči pod kontrolou. Jedná se zejména o požár v provincii za Nora, který mimo jiné způsobil i
velké problémy. Dopravy muselo být přerušeno vlakové spojení mezi Madridem a velicí. A plameny se totiž dostaly do
investičně blízkosti a tratí, který jezdí i slova, ale asi jednodenní přerušení dopravy. Byla to Praha znovu obnovena největší ničí
požáry pod kontrolou. Situaci je mnohem lepší, ale bohužel stále ještě na některých místech horší hoří další požáry nejhorší
situace je momentálně na kanárském ostrově Tenerife tam vypukl včera nový požár, který momentálně působí velké problémy
hasičům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zatím seriálu sečteno putujeme dnes do jižních Čech ve Veselí nad Lužnicí. Kolegové mapují dopravu a společně s experty se
zaměřují na jednotlivá odvětví dopravní infrastruktury. Veselí nad Lužnicí a zásadní železniční uzel. Vede tam dálnice D3 stékají
se jím 2 řeky. A moderátorka Edita Kadlecová se teď se svými hosty zaměří na dopravu leteckou. Edito, zdravím tě přeju hezké
odpoledne. Je to už 3 roky od poslední modernizace letiště České Budějovice. Za víc než miliardu korun na dovolenou jezděj
ale stále létá otázka jasná proč.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Krásné odpoledne. Dnes už potřetí z Veselí nad Lužnicí českobudějovickému letišti pro ten plnohodnotný provoz stále totiž
chybí potřebné certifikace. I když politici slibovali, že se z něj bude létat na zahraniční dovolené stále se tak neděje. A provoz
letiště každoročně stojí několik desítek milionů korun. Jeho zisky ale zdaleka neodpovídají původním představám. Kolega
Martin Štěpánek z českobudějovické redakce dnes podruhé se mnou ve vysílání dobré odpoledne. Martine dobré on. Ty se
tématu českobudějovického letiště věnuješ o začátku. Vedení kraje teď to téma znovu otevřelo, s jakými přišla návrh.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
My jsme teď sice na nádraží vlakovém nádraží ale budeme bavit o budějovickém letišti a Jihočeský kraj jihočeské letiště čeká
na tu certifikaci už víc než 2 roky. Přesně od roku 2020 v roce 2019 skončila modernizace budějovické letiště a víc než 2 roky
už se čeká na certifikaci. Je to poměrně zdlouhavý složitý a pomalý proces, který má trvat ještě přibližně 1-2 roky. A další věc
zásadní věc, která chybí Budějovickému letišti, je v podstatě vyřešení řízení letového provozu. Jihočeský kraj podle hejtmana
Martina Kuby jedná se státem o tom, že by se stát podílel na řízení letového provozu alespoň částečně. A Toby vyhovělo i v
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Jihočeském kraji z toho důvodu, že by se podělili přibližně rovným dílem. O ty náklady na provoz.

mluvčí 
Pověz tedy, ale prosím, kdo teda přesně teď jihočeské letiště v Českých Budějovicích vlastně využívá.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
To letiště je z mého pohledu zatím poměrně málo využít ne využité, protože je to moderní letiště. Tzn. že odtud létají především
obchodníci podnikatelé na své služební cesty na jednání po Evropě, například do Rakouska Švýcarska, anebo do Itálie. A dá
se říct, že tam lítají létají hlavně malá soukromá letadla. Podle statistiky letošního roku od ledna do konce června napočítali na
budějovickém letišti necelých 4000 obchodních letů a zhruba 600-620 mezinárodních letů. Když to vysvětlím, tak ty
mezinárodní lety to jsou soukromé lety malými letadly, například na dovolenou do zahraničí k moři do Chorvatska nebo Itálie.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Jeho provoz není levná věc. Kolik přesně stojí v rozpočtu kraje.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
Jihočeský kraj je jediným akcionářem, má 100 % akcií. Nebylo to tak vždycky, protože město České Budějovice se v roce 2020
de facto zbavilo těch akcí 50 % právě z toho důvodu nechtělo doplácet na ten provoz letiště, které úplně na 100 % nefunguje.
Takže ty roční náklady kraje se pohybují někde mezi 70-80 000 000 Kč. No a kraj chce přivést investora, který by využil
pozemky kolem letiště v návaznosti a ve spodní na Cargo dopravu a zároveň vytvořil podmínky, tedy prostředí proto, aby
Jihočeši už konečně mohli létat do zahraničí.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Ano, to je přesně ono Cargo doprava je 1 věc, ale mně asi i tebe nejspíš zajímá, odkdy bude možné odletět z
českobudějovického letiště do zahraničí k moři nebo kamkoliv na dovolenou.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
Podle Jihočeského hejtmana Martina Kuby by to bylo možné nebo mělo by to být možné do dvou maximálně do tří let. Kraj už
jedná s partnerem s investorem se zájemcem o ty pozemky, který by zároveň provozoval to letiště. Většinový názor veřejnosti
ale takový, že to letiště už stálo spoustu peněz. Připomenu víc než jednu miliardu korun, včetně provozních nákladů. Stále se
odtud nelétá v moři stále nefunguje letiště naplno. Ono to způsobeno, ale i tou covidovou situací v každém případě. Někteří lidé
už jsou poměrně skeptičtí. Říkají, že raději na tu dovolenou budou létat z jiných letišť z rakouského lince nebo Vídně.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Tak uvidíme, zda se dočkáme a teď pro srovnání letiště v ostatních krajích, například Pardubice, Karlovy Vary, odtud už se na
dovolenou ze zahraničí léta, ale obecně na leteckou dopravu. Vlastně doba covidová dolehla velmi také, jak na tom jsou i ta
ostatní letiště v krajích.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
Všechna regionální letiště zaznamenalo během covidu obrovský propad. V podstatě počítali velké ztráty, a když jsem si zjišťoval
čísla, tak třeba Karlovy Vary přišly o 19 000 000 Kč za jiný rok Pardubice 40 000 000. To se samozřejmě netýká Českých
Budějovic, které stále čekají to letiště čeká na certifikaci. Ale dá se říct, že i pro jižní Čechy jihočeské letiště je to propad v
cestovním ruchu, protože původní záměr postavit to letiště byl takový, že jednak o tom budou Jihočeši létat do zahraničí na
dovolenou. A za druhé naopak do jižních Čech a do Budějovic budou létat letadla s ruskými čínskými a asijskými turisty tak, jak
to bylo běžné v roce 2019 dřív. Jenže teď je to naprosto nereálné kvůli té současné situaci, ať už kvůli covidu nebo kvůli válce
na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko. A teď se to obrací v podstatě jihočeská centrála cestovního ruchu se obrací spíš na ty
sousední země a tzn. na turisty z okolních zemí, jako jsou Rakušané Němci a ti dávají naopak přednost té individuální
automobilové dopravě před tou leteckou.

mluvčí 
Martine i tentokrát ti mockrát děkuju za informace. Ještě se spolu uvidíme, a to v 16 45, takže díky své informace.

mluvčí 
Hezký den.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Naopak velkou vytíženost zažívají, a to díky pilotním kurzu malá regionální letiště v kraji amatérské létání je totiž velmi populární
záležitostí. Není ale pro každého a tím limitem nemusí být pouze finance. Pilotní instruktoři totiž upozorňují, že budoucí pilot by
měl splňovat několik důležitých předpokladů. Na první místo ve vzduchu vždy řadí bezpečnost.

mluvčí 
Jedenadvacetiletá Denisa Doležalová trávila na letiště dětství. Létání přivedl děda.

mluvčí 
Někdy ve třech letech jsem dobrý letěl letadlem. Měli ještě dávno tady vlastně hospodu, takže jsem tu celé odmalička, takže
toho spíš otázka času začnou lítat.

Docela stresující, protože jako poprvý sama máte, ale pak se to dalo, když člověk pak odletěl z té země, tak už nic nezbývá, než
to krásně dosadit dolů.

mluvčí 
Létat se podle instruktorů naučí téměř každý. Letecké škole by ale měli odhadnout, kdo skutečně může do vzduchu sám.

mluvčí 
Za mě asi základní požadavek, aby, aby s tím lidi mohli lítat sami, tak tak je mít v hlavě srovnaný mít trošku jako rozum. A toužit
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se vzdělávat, musíte nesmíte podceňovat. Je to je to samozřejmě nádhernej obor, nádhernej koníček, kterej, kterej prostě
přináší spousta radosti, ale ale prostě lusknutím prstu, když něco zanedbá, tak tak může být muži.

mluvčí 
Pásy kabina.

mluvčí 
V táborském aeroklubu se učila řídit kluzák taky Adéla Hrbáčová. Na letišti trávila 14 hodin denně. Do vzduchu se s
instruktorem za zády vydala hned první den.

mluvčí 
Co tady děláme ten výcvik intenzivní od pondělí do pátku v podstatě na konci toho více už bychom mohli lety první jsou.

mluvčí 
Je to o kvalitě výcviku, aby prostě a kvalitě instruktorů, tak samozřejmě, aby oni dokázali ty lidi dobře připravit na všechny
možné eventuality potom, který můžou v té kariéře toho lítání potkat.

mluvčí 
Lidské selhání hraje podle Martina Šonky roli u většiny nehod Denise i ostatním začínajícím pilotům proto instruktoři stále
opakují, že létání nesmí ztratit respekt. Předseda aeroklubu v Jindřichově Hradci pan Aleš Ferra je mým dalším hostem ve
speciálním vysílání z Veselí nad Lužnicí, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pane Fero, jednoho z těch příběhů z reportáže,
jste osobně byl, protože i vy působíte jako instruktor u vás na letišti v Jindřichově Hradci, tak jak to tam momentálně vypadá se
zájmem o pilotní kurzy?

mluvčí 
Jak to tam vypadá. Momentálně máme žáků víc, než máme instruktorů zájem o létání, dá se říct poměrně veliký.

mluvčí 
O.

mluvčí 
Mladé lidi to zajímá teď u nás končí letecké tábory příměstské letecké tábory. A toho se nám jinou právě ty patnáctiletý mladý
zájemci dnes tam zrovna 2 dívčiny projevili zájem, že by se chtěli naučit lítat.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Říkáte patnáctiletí mně osobně to třeba přijde hodně brzo. Je to správný věk. Je to dobře, že takto mladí lidé se vydávají sami
do vzduchu.

mluvčí 
Je to asi ten správný věk. Zákon umožňuje od 15 let, můžete lítat sama. Nesmíte nikoho vozit z je to vlastně první sólový let,
který můžete absolventi 15 letech. A mladí lidé obecně, jak říká můj kamarád nasávají jako houba, takže ty vědomosti a
dovednosti velice rychle a dobře vstřebávají. Je to úplně ideální věk. Lučan začátek létání.

mluvčí 
Je to třeba dobře i pro ně. Pozorujete třeba na těch mladých lidech budoucích pilotech, že mají jiné vlastnosti, že se třeba v
životě pak chovají jinak?

mluvčí 
Určitě si myslím, že lítání lidi tak trochu kultivuje, protože tam široké spektrum oborů, který musí do sebe třeba, ať je to fyzika,
zeměpis, nějaká zdravou věc dál letecký předpisy. Prostě je to strašně moc, co musí do sebe pojmout toku nenásilnou formou
je to vzdělává, včetně jazyků angličtiny, což je takový letecký jazyk.

mluvčí 
Když se navíc podíváme ekonomicky, jsou to právě pilotní kurzy zájem o amatérské létání, které drží ta malá regionální letiště
ekonomicky nad vodou?

mluvčí 
To si úplně nemyslím, protože pilotní kurzy se dělají tak, řekněme na hranici rentability. Na těch se nedá něco dělat. Totální
samo o sobě poměrně dost drahý a teď přesvědčte ty rodiče, že mají vydat takový peníze, protestuje patnáctiletý dítě jeho.
Takže tam se snažíme s tím, aby to bylo tak jako za režii a žijeme díky dotacím krajského úřadu lomnického úřadu národní
sportovní agentury a vlastní hospodářské činnosti, což je třeba pořádání příměstských dětských táborů.

Letecky dny v areálu Jindřichův Hradec provozuje skládku stavebního materiálu. Teď připravujeme, v nichž ještě drcení toho
materiálu, takže se snažíte prostě nějakou vedlejší činností vylepšit ekonomiku to ruku.

mluvčí 
Jak to vypadá podle vás do budoucna, je to udržitelné a teď opět se ptám na peníze, protože letecký provoz nad Českem se v
prvním pololetí zvýšil o 97 % stále ale letů 38 % méně než v době před covidem. Tak moje otázka směřuje tam, jaká je
budoucnost malých regionálních letišť.

mluvčí 
Já si myslím, že malý letiště stejně jako celý letectví se budou i nadále rozvíjet. Vaše čísla jsou s spíš bych řekl z toho velkýho
komerčního lítání sportovně tání mimo tvrdého lockdownu covidu nezaznamenalo nějaký úbytek z celé trasy čím dál tím víc
navzdory vzrůstu cen pohonných hmot.
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mluvčí 
Pane Feri i vám mockrát děkuji za informace za vaši návštěvu. Tady u nás ve Veselí nad Lužnicí. Nashle.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Veselí nad Lužnicí se přihlásíme ještě jednou, a to krátce před sedmnáctou hodinou a ze vzduchu se přesuneme na vodu.
Budeme si povídat například o populární o nejpopulárnější jihočeské řece Vltavě o vodácích o popularitě lodní dopravy, ale
také o tom, jestli na vodu patří, anebo nepatří alkohol víc 16 45. Těším se na viděnou.

mluvčí 
ČT24 dědek vám zajímá nás lékařská péče v Orlové sociální služby ve Sloupu v Čechách a regionální doprava ve Veselí nad
Lužnicí.

Speciálu sečteno obce ve volebním roce. Tento týden na ČT 24.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 22.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.07.2022 15:18 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 17 498 745,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Pokračuje studio ČT24, hezké odpoledne. V letech u písku začíná demolice vepřína na místě, kde stál.

mluvčí 
Koncentrační tábor pro Romy. Dnešní akce spíš symbolický samotné bourání odstartuje v pondělí. Táborem prošlo.

mluvčí 
Přes 1300 Romů přes 3 stovky zahynuly přímo v něm. Většina dalších pak po transportu.

mluvčí 
Do vyhlazovacích táborů.

mluvčí 
To je demolice nějaké studii, která není jenom ostudou doby druhé světové války, kdy naše země byla v područí nacistů, ale
bohužel je i ostudou doby poválečné sedmdesátých let, kdy tady na tom místě byl postavený právě tento velkokapacitní vepřín.

mluvčí 
Jak Ukrajina.

mluvčí 
Tak Rusko se připravují na přepravu dalšího obilí sklizeného na ukrajinském jihu. Prusové dopravili na Krym kombajny, které
mají sklízet ukrajinská pole s Ukrajinci zase doufají, že se podaří uzavřít dohodu o bezpečném vývozu obilí z přístavů. Jejich
námořníci ve Skotsku cvičí v sebeobraně před ruskými plavidly. Na stejných lodích by mohli taky odminovávání mořské dno.

mluvčí 
Toto jsou specializované lodě používané proti námořním minám. Vojáci se učí, jak tyto miny najít, jak je zničit.

mluvčí 
Omezila počet zaměstnanců, kteří smí pracovat pro slovenskou diplomatickou misi v Rusku. Slovensko se bude moci najmout
nanejvýš 16 evropských pracovníků. Podobné omezení se dotkne čtyř dalších evropských zemí. Jedná se o Slovinsko,
Chorvatsko, Dánsko, Řecko. Slovinská chorvatská diplomacie nebudou moci přijmout dokonce ani jednoho ruského
zaměstnance.

Česká pošta prodá svou budovu v pražské Hybernské ulici společnosti Penta. Ta za ně zaplatí minimální nabídkovou cenu 220
000 000 Kč. Firma byla v aukci jediným zájemcem. Penta plánuje památkově chráněnou část objektu v blízkosti Masarykova
nádraží zrekonstruovat zbytek zbourat na místě mají vzniknout komerční.

Starostové nezávislí budou zítra vybírat nový tým, pod kterým se bude vládní hnutí chtít odstříhnout od kauz a dalších
problémů z posledních měsíců. Funkci předsedy na stranickém sněmu v Hradci Králové patrně obhájí vicepremiér Vít Rakušan,
který dostal podporu od všech krajských organizací starostu. Zbytek užšího vedení se ale z velké části změní. To už je téma
pro Josefa Mlejnka politologa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Hnutí STAN během několika měsíců přišlo v podstatě celé předsednictvo řadových místopředsedů zůstala jen Věra Kovářová,
ať už tedy kvůli kauze dozimetr nebo kvůli úmrtí pana Michalika, jak sil jaké silné osobnosti. Stan teď má z těch 25 jmen, která
kandidují na ten místopředsednický post.
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mluvčí 
Samozřejmě, že těch osobností třeba tak papež prověřit, jestli jim voliči důvěřují čisté, jestli je nemilé pozici, poněvadž slibuje
nové vedení a na takové vedení bylo státně přijatelného a tím reálným konkrétním testem trhu, kteří které postavy, kteří politici,
které politicky starostou pro voliče přijatelně akceptovatelný, tak tím testem zkoušky komunální volby trestu už na podzim účet.
Samozřejmě trošku otázka do loterie a já jaksi neodvažuju sázet proti kdo to odhadovat dopředu, který z těch, komu to.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Mluví se nicméně hodně o ženách, například paní Peckové středočeské hejtmance, co třeba je jméno?

mluvčí 
Tak samozřejmě zase jako 1jedna z mála političek dostanu, která by hejtmankou jako političku regionální úrovni, tak my jsme
zapsala do celostátního povědomí, takže jí možná nic moc nezbývá než v situaci, jaká je a klub převzít jeden z těch
místopředsednických postů, ale tak tak jako tak. Tam určitě je zde velké krizi Al nalezení nových postav, které budou schopné
přitáhnout voliče a držet preference pro tu stranu, kde vysoko nad pěti procent, tak to bude samozřejmě velmi obtížné.

mluvčí 
Na sjezdu se čekají i projevy premiéra dalších předsedů dalších stran pětikoalice, do jaké míry v jaké formě myslíte, že budou
zmiňovat dění kolem kauzy dozimetr?

mluvčí 
Já si myslím, že na těch pokut, a to tam o účast na sjezdu a ty projevy tak budou chtít na diplomatické. Nemyslím, že by premiér
nebo kolik z těch pozvaných hostů nějak vnímal v kauze centimetr.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Podařilo se stanou celou tu kauzu dostatečně vysvětlit, myslím ty kroky, které hnutí podniklo rezignace pánů Polčáka pana
Gazdíka, ale ne z postu tedy poslanců. Je třeba tohle dostatečné?

mluvčí 
Tak dostatečně vysvětlit jsem to myslím úplně nepodařilo, poněvadž pořád celá řada otazníků a ten největší otazníky, které ten
tam Dachser zůstane, ale visí a fakt, jak je možné, že probíhaly ty věci, které vyplavaly napovrch. A kdo nic nevěděl, protože o
nich nevěděla, vyplouvá na tvoji také to, že samozřejmě většina lidí v tom tak nějak měla ušila nebo kolovaly nějaké zjistil jsem
vám halu nebo skoro nikdo k tomu nepřistoupil nějak razantně. A nechávám to být. Čili tyto otazníky zůstávají jasný z tohoto
důvodu samozřejmě veřejnost bude, protože dosavadní voliči v Istanbulu demokraticky, pokud je na to nové vedení velmi
hákliví na řeku v Portugalsku. Další podobnou záležitost, čili tam na tom sjezdu bude nutné plexi volit kandidátku pro stany
důležité, aby do vedení. On je skutečně kandidáti, kteří jako dobře frustrovaní soupeře nemají žádné kontakty s podnikateli
typu pana Redla nebo nebo něco takového.

mluvčí 
K tomu je to je to taky kauza pardubického starosty těch jeho rasistických tmy extrémních výroků, což je ale ve velkém
nesouladu s tím, jak se projevuje hnutí na té celostátní úrovni. Jak to brát jako selhání jednotlivce nebo jako ukazatel toho, že
ta strana vznikla v komunálních politiků, kteří ale mají velice rozdílné postoje zcela společenských otázkách.

mluvčí 
Já bych tady toto myslím, ta kauza je spíš osobní selhání, to je, myslím si, že nějak furt dál. Jako takové to znamenalo, by tam
tenkrát byli uvnitř na postoj těch představitelů blízká třeba SPD Tomio Okamura. Čili já zkontaktoval koštování.

mluvčí 
Jak se všechno tohle všechny tyhle kauzy posledních týdnů posledních měsíců projeví na podzim v komunálních volbách.
Ublíží to stanul nějak výrazně nebo příliš ne vzhledem k tomu, že na komunální úrovni volí lidé prostě tváře, které dobře znají ze
své obce ze svého města?

mluvčí 
Tak důležité to může, protože v těch komunálních volbách lidé část voličů volí na základě celostátních preferencí. Takže 4 část
voličů, kteří bylinu tam volili celostátních parlamentních volbách, volil komunálních volbách nebo krajských volbách, pokud ty
kauzy rozladily, tak může skutečně stát se tam nepodpořili ve volbách komunálních, byť by tam a třeba byl nějaký přijatelný
kandidát, takže nějaké poškození tam asi bude. Na druhou stranu pořád, protože to jsou komunální volby, tak strana má velkou
šanci právě u kandidátů, kteří se těší v tom městě ověřená podpoře jako získat hlasy obhájci pozice, poněvadž ti místní
kandidáti mohou tyče, chtěl Budamar říct, že, že jsou představiteli. Tam v tom E.ONem, že státní první mají společného, takže
nakonec může se stanu stavební zní to vlastně štěstí, že ty volby, které nadcházejí ty komunální, kde přece jenom, a to je
pravda, co jste říkala, že ta role osobnosti. Tam samozřejmě hraje hraje na 1 u nás byl velký význam má velký význam, takže to
poškození nemusí být tak velké na komunální úrovni, ale samozřejmě asi větší bude poškození na celostátní úrovni, kdy ten
chystaný park u voličů bylo takové jako vhodné béčko nebo ta vratka taková volba. Jaksi, když ten volič nedovedou úplně,
která Afriku, jaký třeba ideově profilovaných stran a ovšem tuto roli musí tam mohl hrát, pokud měl čistý štít čistý provoz, pokud
byli voliči přesvědčeni, že představitelé jsou korupčníci nebo nejsou zapomínat korupčních afér, že to jsou poctiví šiku. Politici z
komunální úrovni získat vší zkušeností na komunální úrovně. A tento kredit v tom tati on načne bude velmi škrob.

mluvčí 
Josef Mlejnek, politolog. Díky za váš čas hezký den.

mluvčí 
Děkuji za pozvání a panu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Itálii v září čekají předčasné volby. Prezident napodruhé přijal demisi premiéra Maria Draghiho rozpustil parlament. Nový
předseda vlády se bude muset vypořádávat s mnoha problémy třeba s vysokým zadlužením země.
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mluvčí 
V Itálii se to dalo čekat trošičku, že to tak dopadne, protože tato vláda, která vznikla pod vedením Maria Draghiho v únoru 21,
tak je to vláda, kde jsou všechny politické strany kromě strany pravice, bratři Itálie, a když v jedné vládě jsou všechny strany
zvolení v parlamentu, kromě mírný, tak ať je to levice nebo pravice střed, tak bylo zřejmé. A dalo očekávat, že ne na všechno
se shodnout a taky to pak teda tedy dopadlo, takže před šesti měsících nebo sedmi měsíci před novými volbami vlastně tato
váda už neexistuje. Není to lehká situace a mi vlastně Mario Draghi a celá ta vláda bude pracovat do zvolení nový vlády, a ale
Mario Draghi řekl, že vlastní rozpočet na příští rok si bude úkolem nové vlády, že bude absolvovat to nejdůležitější, což je G7 v
Praze EU a hlavně stav komunikace stavu italské komunity ekonomiky. Komisi, ale že rozpočet na příští rok je úkolem té nové
vlády, která bude.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pátý den mají lidé možnost nechat se očkovat druhou posilující dávkou vakcíny proti covidu 19. Ministerstvo zdravotnictví
doporučuje hlavně těm, kteří patří do rizikové skupiny seniorů nebo pacientům s oslabenou imunitou. V celém Česku se zatím
přišlo znovu naočkovat přes 12,5 tisíce zájemců. Očkovací centrum i pro druhou posilující dávku dnes otevírá Fakultní
nemocnice v Hradci Králové.

mluvčí 
V Královéhradeckém kraji je možné nechat naočkovat druhou posilovací dávkou. Za ten v pěti městech jako první to bylo v
Trutnově. Potom postupně v Náchodě Rychnově nad Kněžnou Jaroměři a dnes mohou také lidé poprvé nechat naočkovat ve
fakultní nemocnici v Hradci Králové. Nemocnice očkují jen ve vybrané dny. Většina tady tedy jen 1 den v týdnu v Trutnově za
první den si pro očkovací dávku přišlo na 120 lidí. Číslo je ale za všechny očkovací dávky, tedy nejen tu druhou posilovací.
Právě pro tuto dávku se od pondělí do dnešního rána přišlo v celém Královéhradeckém kraji na 231 osob. Kapacity zatím na
všech očkovacích místech dostačují v případě potřeby jsou nemocnice připravené otevírací dobu prodloužit. Některé
potencionální zájemce o očkování oslovila přímo Fakultní nemocnice.

mluvčí 
My jsme oslovili rizikové pacienty z některých klinik, aby zvážil tu možnost očkování tu možnost očkování čtvrtou dávku jsme
také nabídli všem zaměstnancům Fakultní nemocnice, kteří mohou přijít na to očkování, abysme upozornili na tu možnost a o
očkování je v tuto chvíli takový zájem, že v ty pátky během prázdnin přicházelo zhruba 100 lidí na to očkování.

mluvčí 
Evropská měna po včerejším zvýšení sazeb v eurozóně výrazně posílila. Později se ale vrátila na předchozí hodnoty, a to i
přesto, že Evropská centrální banka zvýšila sazby víc než původně avizovala tedy o půl procentního bodu. Podrobnosti přidá
Vendula Pokorná. Vendulo, hezký den. Hezké odpoledne. Tak nějakých hodnotách euro dnes v zásadě těch hodnotách, na
kterých byla v minulých dnech, což znamená zhruba 1,02 USD za euro a NATO mi možná vidět to, že to euro opravdu v
posledních dnech docela hodně oslabovalo. Dokonce jsem v jednu chvíli dostalo i na úplně stejnou hodnotu, jako byl dolar, a
to samozřejmě není úplně dobrá zpráva pro celou eurozónu, protože stejně jako platí u koruny, čím slabší tím je to vlastně
proinflační, tak to stejné platí u eura. Čím slabší euro, tak tím vlastně víc vytváří inflační tlaky prodat a inflaci vlastně ten důvod,
proč se včera vyšel velice sazby. A už bylo řečeno, je přesto, že se ty sazby navýšili o půl procentního bodu a ne o čtvrt, který
původně, řekněme, avizovala Evropská centrální banka. Ono nejde úplně avizovat dopředu, ale hovořilo se nejčastěji o této
variantě, tak se možná čekalo, že by euro posílilo o něco více a na delší dobu, než se se to stalo, protože on to opravdu trvalo
jenom malou chvíli relativně rychle se potom vrátilo právě na ty hodnoty, na které jsme byly zvyklé zvyklí předtím. Reagovala.

mluvčí 
Na rozhodnutí evropské centrální banky česká koruna.

Vendula HORNÍKOVÁ, moderátorka 
Dá se říct, že vlastně vůbec nereagovala, protože tím, že nijak zvlášť nereagovalo to euro, tak vlastně ani korunou to nic moc
zvláštního, řekněme, neudělalo. Počítalo se možná trošičku s tím, že kdyby euro posílilo na dýl na delší dobu posílil o něco
více, tak tím pádem by logicky koruna k euru oslabila, což by znamenalo další, řekněme, mírné potíže pro českou ekonomiku,
ale dá se očekávat, že kdyby se toto stalo tak intervencemi, které Česká národní banka dělá, tak byl asi velice pravděpodobně
euro, respektive korun dostala. Tam, kde by chtěla mít, takže koruna, které teď zhruba nějakých 20 čtyřech korunách 50
haléřích za jedno euro a v těchto hodnotách se pohybuje vlastně byl poslední dobu relativně často.

mluvčí 
Zmínila, že Česká národní banka intervenuje už několik měsíců na podporu koruny, tak na jakých hodnotách chce udržet.

Vendula HORNÍKOVÁ, moderátorka 
Kdysi začala intervenovat v květnu, což bylo letos vlastně podruhé poprvé se za intervenovala, řekněme, na malou chvíli. Na
začátku války na Ukrajině, kde potřebovala posílit korunu, tak v tom květnu to vypadalo, takže bych chtěla korunu držet na 20
čtyřech korunách 70 haléřích za euro, protože to byla hodnota, na které se právě koruna nejdéle nejčastěji udržovala. Teď, ale
se drží o něco silnější, pohybuje se kolem 20 čtyřech korun 50 haléřů za euro. Je také pravda, že podle těch čísel, které máme
k dispozici, to vypadá, že Česká národní banka intervenuje o něco, nechci říct více, ale možná důrazněji než v těch uplynulých
měsících, protože podle těch hodnot, které my můžeme vidět jednou za 10 dní právě z dat centra cen centrální bank banky. To
vypadá opravdu takže intervenuje relativně hodně, ale evidentně tedy drží korunu tam, kdy chce mít. Máte zhruba těch 24 Kč
50 haléřů.

mluvčí 
A dá se odhadnout, kdy ta intervence skončí?

Vendula HORNÍKOVÁ, moderátorka 
To si budeme muset asi chvíli počkat. Je možné, že se už něco dozvíme na začátku srpna, kdy bude první měnové zasedání,
které tedy povede nový guvernér Aleš Michl. Ten známý tím, že nerad zvyšuje úrokové sazby, kdybyste měla takto říct, takže je
možné, že tam bude debata o tom, jestli vůbec navyšovat dál u úrokové sazby, jestli jen nechat tam, kde jsou a jestli tedy
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pokračovat v těch intervencích. Takže si myslím, že za pár dní budeme v tomto chytřejší a možná se dozvíme něco víc.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vendula Pokorná kolegyně z ekonomické redakce. Díky.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

mluvčí 
Někdejší americký prezident Donald Trump loni 6. ledna podle svědků hodiny sledoval v přímém přenosu útok na sídlo
kongresu, aniž by kontaktoval špičky bezpečnostních služeb nebo vyzval své příznivce zastavení násilí. Taková svědectví
zazněla při dalším slyšení výboru Sněmovny reprezentantů, které okolnosti události vyšetřuje. Bývalá pracovnice Bílého domu
dokonce vyjádřila názor, že Trump dal účastníkům nepokojů zelenou.

mluvčí 
Minulá slyšení se zabývala především tedy tím, co těm událostem ze 6. ledna předcházelo tzn. to Haubovou úsilí volby nebo
výsledek voleb nějakým způsobem zvrátit napadnout o tom tedy samozřejmě přišlo to svědectví, kde se dá číst. Některé už se
věnovala Trumpovi chování 6. ledna dnes vlastně zazněla srazí především od lidí, tedy prostředí bezpečnostního aparátu,
která aspoň některé věci po podpořila nebo to svědectví podpořila. Teď vlastně by to mělo by to mělo být vlastně o hlavní. To,
co se týče tady ta reakce na na ty na ty násilnosti. Já samozřejmě má to být snaha prokázat, že to nebyl protesty se jenom
nějak jde, ale že tam vlastně vědomě to nás nějak soudy provokoval a neměl vůbec v plánu ho nějakým způsobem zastavit. Já
si myslím, že ty důkazy, které zatím zazněly v těch několika slyšení v tom dnešním, tak ukazují na to, že skutečně tohle bylo
přání Donalda Trumpa a žes chtěl narušit vlastně ten proces certifikace za protivníka Joe Bidena o jeho testují a žel prostě
doufal, že kongres buď tedy nebude schopen Giovanni na kole certifikovat jako prezidenta, ale uložil případně tedy podlehnou
členové kongresu tomu nátlaku, anebo případně Mike Penc jako viceprezidenta řekne, že tedy ty volby o výsledky z těch
nových států neuznává. A že tudíž tady dojde k vrácení volebního vítězství Joe Bidena.

mluvčí 
Pražský hrad opět vystavuje díla německých holandských nebo italských malířů přelomu šestnáctého sedmnáctého století,
plátna i ze sbírek Rudolfa druhého byla původně hradní obrazárně. Ta se ale před třemi lety zavřela kvůli rozbité klimatizaci.
Část děl je ode dneška tamní císařské konírně, kam už zdravím Kateřinu Trnkovou. Kateřino, dokdy výstava potrvá, případně
počítá se s jejím přesunem zpět do obrazárny.

Kateřina TRNKOVÁ, redaktorka 
Pěkné odpoledne v tuhle chvíli výstava plánovaná jako tříměsíční. Jak nám ale dnes řekl mluvčí správy Pražského hradu, tak
velmi pravděpodobně se prodlouží a zůstane tady i po říjnu, konkrétně tedy skutečně tady v císařské konírně. Říkal nám totiž,
že to nevypadá rozhodně zatím žádné přesouvání do té původní obrazárny, protože to zůstává nepoužitelná kvůli zmíněné
rozbité klimatizaci by tam nebylo možno zajistit teplotní podmínky a vlhkost ošetřit zkrátka byla taková, aby tam ty obrazy
nějakým způsobem mohli zůstávat bez úhony. A důvodem jsou podle něj zkrátka finance říkal, že už se počítalo nějakým
způsobem s tou opravou, ovšem pak do toho zasáhl COVID také zdražování původně soutěže na částky okolo 30 000 000 Kč
na opravu by se to dostalo až na dnešních zhruba 50 000 000 Kč. Tím, že klesly samozřejmě přímé turismu také pražskému
hradu, tak říkal, že jednoduše na to nejsou peníze. Ta díla tady vystavovaná ode dneška tedy minimálně na ty 3 měsíce jsou
ale skutečně zajímavá svědčí o tom také to, že třeba v roce 2020 je vystavovaly také ve Slovinsku to tamní Národní galerie v
Lublani. Teď je tady zhruba šedesátka děl, mezi nimi třeba ETA italského malíře Tiziana 2 z nich můžete vidět tady vedle mě on
je také autorem obrazu Apollo a Marsyas, který tedy není k vidění tady umístěný v Kroměříži a je to vůbec nejdražší
nejhodnotnější zřejmě obraz na území České republiky. Jsou ale zastoupeni také další malí čeští velikáni, mezi nimi například
Rubens co a nebo u teď za původního? Jejich samozřejmě vícero, ale je to také 1 unikátnost, na které se.

mluvčí 
Se.

mluvčí 
Tak k dalším zprávám. Zájemci se můžou hlásit do výběrového řízení na nového šéfa Cermatu až do 1. srpna. Termín
prodloužilo ministerstvo školství, protože zájem zatím projevil 1 kandidát. Původní lhůta měla skončit dnes bývalou šéfku
Michaela Kleňhová. Odvolal tehdejší ministr školství Petr Gazdík na konci května.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Ministr školství Balaš by chtěl situaci kolem chybějícího šéfa Cermatu ideálně vyřešit do konce prázdnin do konce léta sám ale
přiznává, že ta situace skutečně tak komplikovaná, že velmi pravděpodobně do konce léta přece jenom nového šéfa Cermatu
ještě znát nebudeme. Aktuálně také ale visí otazníky nad tím, kdo by dočasně měl vést Cermat, protože aktuálně je ve vedení
Cermatu dočasně dosazen náměstek ministra školství totiž Milan Štábl. To je ale člověk, který zřejmě z ministerstva a také
Cermatu, potažmo bude odcházet, protože to náměstek, který na jaře přivedl na ministerstvo školství jakožto poradce lůžka
Šteffel, což je muž, který je jedním z obviněných v aktuální kauze kolem pražského Dopravního podniku. A právě to by měl být
důvod pro to, proč by právě náměstek štáb byl měl odejít sám ministr Balaš při svém příchodu do funkce totiž uvedl, že si
neumí představit spolupráci právě s tímto mužem. Dnes nám také řekl, že očekává, že právě náměstek štáb sám odejde.

mluvčí 
Já mimo jiné jednám také celou řadou lidí, o kterých vím, že ty manažerské schopnosti mají a a že se vyznají v té problematice.
A oni mají celou řadu celou řadu velmi dobrých postřehů, ale nikomu se do toho zatím nechtěl, tak třeba něco ještě přemluvit.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Lékaři nějak diagnostickém centru v Novém Jičíně dokážou zjistit, jestli se kostra dítěte vyvíjí přiměřeně jeho věku potřebují k
tomu jen rentgen zápěstí. Tato metoda pochází z šedesátých let minulého století. Je stále nejpřesnější, ale také nejsložitější.

mluvčí 
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Stojíme před diagnostickým centrem v Novém Jičíně. Lékaři tady na radiodiagnostické pracovištích provádí kromě běžných
vyšetření také zjišťování tzv. kostního věku dítěte. Jedná se o posouzení, zda se kosti dítěte vyvíjejí vzhledem v jeho věku
adekvátně, anebo je vývoj opožděný nebo naopak urychlený. Dětský pacient musí nejdříve na rentgen, kde mu laborantky
udělají snímek ruky. Úprava kalové levák a potom pravé na tvaru zápěstní kůstek se kostní věk posuzuje nejlépe, když lékaři
zjistí odchylku, tak mohou dále reagovat mohou zjistit, zda je zrychlený nebo opožděný vývoj dán geneticky, nebo jestli dítě
netrpí nějakou hormonální, popřípadě jinou chorobou. Navíc umějí podle rentgenového snímku aktuální výšky váhy dítěte a
také výšky rodičů s velkou mírou přesnosti zjistit, jakou výšku bude mít dítě, až dospěje. Tato metoda je použitelná pro děti od
narození po 16 let věku u chlapců a 14 let u dívek.
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Příštím britským premiérem bude Rishi Sunak, nebo Liz Trussová. Kdo z nich má větší šance na vítězství v nemilosrdném
vnitrostranickém klání? A co bude dál s končícím premiérem Borisem Johnsonem? Zasvěcený pohled do zákulisí britské politiky
nabízí v podcastu KONTEXT analytik Jan Váška.

Zatímco dosavadní prosívání kandidátů skrz pětikolové hlasování v poslaneckém klubu Konzervativní strany připomínalo show
Nejslabší, máte padáka, nyní se rozjíždí politický cirkus na kolečkách. 

Mezi finalisty bude rozhodovat celá členská základna strany, tedy asi 200 000 lidí. Během srpna budou oba kandidáti objíždět
debaty po celé Británii, výsledek korespondenčního hlasování by měl být znám na počátku září. Jako favoritka jde do finále
ministryně zahraničí Liz Trussová, kterou má podle průzkumů na své straně 62 procent straníků.

„Dosud vystupovala dost nepřesvědčivě. Nemá přirozené charisma, neumí nadchnout a působí poněkud dřevěně. Ale šikovně
manévrovala, aby získala podporu vyřazených kandidátů. Je také kandidátkou odcházejícího premiéra Borise Johnsona a tvrdě
brexitového křídla ve straně,“ říká Jan Váška.

Rishi Sunak sice ve všech pěti kolech hlasování mezi poslanci skončil jako první, mezi řadovými členy strany je však
nepopulární. Byla to totiž právě jeho rezignace na post ministra financí, co kauzami stíhanému Borisu Johnsonovi podtrhlo židli
a donutilo ho rezignovat.

„Sunak má mezi jeho věrnými punc královraha, který má na rukou Borisovu krev, a původce akutní krize ve straně. Proto je
také proti němu z vlivných kruhů kolem Johnsona namířena silná kampaň,“ říká odborník na britskou politiku, který přednáší na
Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .

Sunak má podle něj jedinou šanci, jak dostat skeptické straníky na svou stranu: přesvědčit je, že konzervativci by pod jeho
vedením měli výrazně větší šance ve volbách. „To je jediná deviza, která mu hraje do karet, protože podle průzkumů je pro
váhající středové voliče přijatelnější Liz Trussová,“ vysvětluje Váška.

Vzhledem k tvrdým útokům v konzervativním tisku jako je Daily Mail, je každopádně jasné, že Konzervativní stranu čeká velmi
ošklivý souboj. „Je vyrovnanější a promlouvají do něj starší animozity. Ať už mandát získá Trussová, nebo Sunak, bude daleko
slabší než měl Boris Johnson,“ připomíná Váška drtivé volební vítězství konzervativců v roce 2019.

Může Rishimu Sunakovi přitížit jeho přistěhovalecký původ? Měl by budoucí premiér po vítězství ve vnitrostranickém klání
vypsat předčasné volby? A dočkáme se comebacku Borise Johnsona? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.

Foto:
Rishi Sunak a Liz Trussová v televizní debatě kandidátů na britského premiéra (17. července 2022)
Profimedia.cz

FotoGallery:
Kandidáti na britského premiéra Rishi Sunak a Liz Trussová 
AP

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
ČTK

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová příjimá gratulace poté, co se probojovala do finále volby nového premiéra (20. června
2022)
AP

Rishi Sunak a Liz Trussová v televizní debatě kandidátů na britského premiéra (17. července 2022)
Profimedia.cz

Liz Trussová
Profimedia.cz

Ministři zahraničí ČR a Británie Jan Lipavský a Liz Trussová vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání (27. května
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2022)
ČTK

Ministři zahraničí ČR a Británie Jan Lipavský a Liz Trussová vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání (27. května
2022)
ČTK

Ministři zahraničí ČR a Británie Jan Lipavský a Liz Trussová vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání (27. května
2022)
ČTK

Rekonstrukce útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a pietní shromáždění k 80. výročí atentátu. Na
snímku uprostřed šéfka britské diplomacie Liz Trussová,ministryně obrany Jana Černochová (vlevo) a Jan Lipavský. (27.
května 2022)
Petr Topič, MAFRA

Rekonstrukce útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a pietní shromáždění k 80. výročí atentátu. Na
snímku šéfka britské diplomacie Liz Trussová. (27. května 2022)
Petr Topič, MAFRA

V Bruselu se konají summity NATO a EU. Na snímku je britský premiér Boris Johnson, za ním pak jeho ministryně zahraničí Liz
Trussová. (24. března 2022)
Reuters

Zleva ministři zahraničí Litvy Gabrielius Landsbergis, Estonska Eva-Maria Liimetsová, Lotyšska Edgars Rinkevics a Velké
Británie Liz Trussová na společné tiskové konferenci k válce na Ukrajině. (3. března 2022)
AP

Boris Johnson oznámil, že odstupuje z pozice lídra britské Konzervativní strany. Premiérem zůstane, dokud nebude vybrán
nový vůdce konzervativců. (7. července 2022)
AP

Boris Johnson odchází po oznámení rezignace na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
AP

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson přichází oznámit rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson hovoří na tiskové konferenci v rámci summitu NATO v Madridu. (30. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson (vlevo) s americkým prezidentem Joe Bidenem na summitu G7 v bavorském zámku Elmau (28.
června 2022).
Reuters

Po levé straně britský premiér Boris Johnson, japonský premiér Fumio Kišida, předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová a americký prezident Joe Biden na setkání zemí G7. (27. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson (uprostřed) po boku německého kancléře Olafa Scholze (vlevo) a italského premiéra Maria
Draghiho (vpravo).
AP Photo/Susan Walsh, Pool, AP

Zleva kanadský premiér Justin Trudeau, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz, americký
prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson, japonský premiér Fumio Kišida a předsedkyně Evropské komise Ursula von
der Leyenová. (26. června 2022)
Benoit Tessier/Pool via AP, AP

Britský premiér Boris Johnson přichází na televizní interview během summitu G7. (25. června 2022)
Stefan Rousseau/Pool via REUTERS, Reuters

Aktivisté z organizace Oxfam pózují s obří injekční stříkačkou během demonstrace v Mnichově. Lídři na snímku zleva:
francouzský prezident Emmanuel Macron, japonský premiér Fumio Kišida, americký prezident Joe Biden, italský premiér Mario
Draghi, kanadský premiér Justin Trudeau, britský premiér Boris Johnson a německý kancléř Olaf Scholz. (sobota 25. června
2022)
(AP Photo/Matthias Schrader), AP
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Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
ČTK

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson
AP

Premiér Boris Johnson v televizním rozhovoru po hlasování o důvěře jeho vedení. (6. června 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson opouští budovu Parlamentu po hlasování o důvěře. (6. června 2022)
AP

Kromě královské rodiny dorazily i další osobnosti, mezi nimi premiér Boris Johnson s chotí Carrie. Ta patřila mezi nejlépe
obléknuté dámy dne. 
AP

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová po jednání o sankcích proti Rusku (22. ledna 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na návštěvě v Moskvě. (10. února 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
AP

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
AP

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
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Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
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Příštím britským premiérem bude Rishi Sunak, nebo Liz Trussová. Kdo z nich má větší šance na vítězství v nemilosrdném
vnitrostranickém klání? A co bude dál s končícím premiérem Borisem Johnsonem? Zasvěcený pohled do zákulisí britské politiky
nabízí v podcastu KONTEXT analytik Jan Váška.

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Váškou v Kontextu:Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

Zatímco dosavadní prosívání kandidátů skrz pětikolové hlasování v poslaneckém klubu Konzervativní strany připomínalo show
Nejslabší, máte padáka, nyní se rozjíždí politický cirkus na kolečkách. 

Mezi finalisty bude rozhodovat celá členská základna strany, tedy asi 200 000 lidí. Během srpna budou oba kandidáti objíždět
debaty po celé Británii, výsledek korespondenčního hlasování by měl být znám na počátku září. Jako favoritka jde do finále
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ministryně zahraničí Liz Trussová, kterou má podle průzkumů na své straně 62 procent straníků.

„Dosud vystupovala dost nepřesvědčivě. Nemá přirozené charisma, neumí nadchnout a působí poněkud dřevěně. Ale šikovně
manévrovala, aby získala podporu vyřazených kandidátů. Je také kandidátkou odcházejícího premiéra Borise Johnsona a tvrdě
brexitového křídla ve straně,“ říká Jan Váška.

Rishi Sunak sice ve všech pěti kolech hlasování mezi poslanci skončil jako první, mezi řadovými členy strany je však
nepopulární. Byla to totiž právě jeho rezignace na post ministra financí, co kauzami stíhanému Borisu Johnsonovi podtrhlo židli
a donutilo ho rezignovat.

„Sunak má mezi jeho věrnými punc královraha, který má na rukou Borisovu krev, a původce akutní krize ve straně. Proto je
také proti němu z vlivných kruhů kolem Johnsona namířena silná kampaň,“ říká odborník na britskou politiku, který přednáší na
Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .

Sunak má podle něj jedinou šanci, jak dostat skeptické straníky na svou stranu: přesvědčit je, že konzervativci by pod jeho
vedením měli výrazně větší šance ve volbách. „To je jediná deviza, která mu hraje do karet, protože podle průzkumů je pro
váhající středové voliče přijatelnější Liz Trussová,“ vysvětluje Váška.

Vzhledem k tvrdým útokům v konzervativním tisku jako je Daily Mail, je každopádně jasné, že Konzervativní stranu čeká velmi
ošklivý souboj. „Je vyrovnanější a promlouvají do něj starší animozity. Ať už mandát získá Trussová, nebo Sunak, bude daleko
slabší než měl Boris Johnson,“ připomíná Váška drtivé volební vítězství konzervativců v roce 2019.

Může Rishimu Sunakovi přitížit jeho přistěhovalecký původ? Měl by budoucí premiér po vítězství ve vnitrostranickém klání
vypsat předčasné volby? A dočkáme se comebacku Borise Johnsona? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.

Foto:
Rishi Sunak a Liz Trussová v televizní debatě kandidátů na britského premiéra (17. července 2022)
Profimedia.cz

FotoGallery:
Kandidáti na britského premiéra Rishi Sunak a Liz Trussová 
AP

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
ČTK

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová příjimá gratulace poté, co se probojovala do finále volby nového premiéra (20. června
2022)
AP

Rishi Sunak a Liz Trussová v televizní debatě kandidátů na britského premiéra (17. července 2022)
Profimedia.cz

Liz Trussová
Profimedia.cz

Ministři zahraničí ČR a Británie Jan Lipavský a Liz Trussová vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání (27. května
2022)
ČTK

Ministři zahraničí ČR a Británie Jan Lipavský a Liz Trussová vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání (27. května
2022)
ČTK

Ministři zahraničí ČR a Británie Jan Lipavský a Liz Trussová vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání (27. května
2022)
ČTK

Rekonstrukce útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a pietní shromáždění k 80. výročí atentátu. Na
snímku uprostřed šéfka britské diplomacie Liz Trussová,ministryně obrany Jana Černochová (vlevo) a Jan Lipavský. (27.
května 2022)
Petr Topič, MAFRA

Rekonstrukce útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a pietní shromáždění k 80. výročí atentátu. Na
snímku šéfka britské diplomacie Liz Trussová. (27. května 2022)
Petr Topič, MAFRA

V Bruselu se konají summity NATO a EU. Na snímku je britský premiér Boris Johnson, za ním pak jeho ministryně zahraničí Liz
Trussová. (24. března 2022)
Reuters

Zleva ministři zahraničí Litvy Gabrielius Landsbergis, Estonska Eva-Maria Liimetsová, Lotyšska Edgars Rinkevics a Velké
Británie Liz Trussová na společné tiskové konferenci k válce na Ukrajině. (3. března 2022)
AP
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Boris Johnson oznámil, že odstupuje z pozice lídra britské Konzervativní strany. Premiérem zůstane, dokud nebude vybrán
nový vůdce konzervativců. (7. července 2022)
AP

Boris Johnson odchází po oznámení rezignace na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
AP

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson přichází oznámit rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Boris Johnson oznamuje rezignaci na post lídra Konzervativní strany. (7. července 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson hovoří na tiskové konferenci v rámci summitu NATO v Madridu. (30. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson (vlevo) s americkým prezidentem Joe Bidenem na summitu G7 v bavorském zámku Elmau (28.
června 2022).
Reuters

Po levé straně britský premiér Boris Johnson, japonský premiér Fumio Kišida, předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová a americký prezident Joe Biden na setkání zemí G7. (27. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson (uprostřed) po boku německého kancléře Olafa Scholze (vlevo) a italského premiéra Maria
Draghiho (vpravo).
AP Photo/Susan Walsh, Pool, AP

Zleva kanadský premiér Justin Trudeau, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz, americký
prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson, japonský premiér Fumio Kišida a předsedkyně Evropské komise Ursula von
der Leyenová. (26. června 2022)
Benoit Tessier/Pool via AP, AP

Britský premiér Boris Johnson přichází na televizní interview během summitu G7. (25. června 2022)
Stefan Rousseau/Pool via REUTERS, Reuters

Aktivisté z organizace Oxfam pózují s obří injekční stříkačkou během demonstrace v Mnichově. Lídři na snímku zleva:
francouzský prezident Emmanuel Macron, japonský premiér Fumio Kišida, americký prezident Joe Biden, italský premiér Mario
Draghi, kanadský premiér Justin Trudeau, britský premiér Boris Johnson a německý kancléř Olaf Scholz. (sobota 25. června
2022)
(AP Photo/Matthias Schrader), AP

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
ČTK

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson navštívil Kyjev. (17. června 2022)
AP

Britský premiér Boris Johnson
AP

Premiér Boris Johnson v televizním rozhovoru po hlasování o důvěře jeho vedení. (6. června 2022)
Reuters

Britský premiér Boris Johnson opouští budovu Parlamentu po hlasování o důvěře. (6. června 2022)
AP

Kromě královské rodiny dorazily i další osobnosti, mezi nimi premiér Boris Johnson s chotí Carrie. Ta patřila mezi nejlépe
obléknuté dámy dne. 
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Britská ministryně zahraničí Liz Trussová po jednání o sankcích proti Rusku (22. ledna 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na návštěvě v Moskvě. (10. února 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
Reuters

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
AP

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
AP

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
AP

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. (10. února 2022)
AP
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TEREZA KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ (proděkanka Fakulty  sociálních  věd  UK ). Věnuje se analýze veřejné komunikace a také
tomu, jak srozumitelně a efektivně komunikovat vědu a vědecká témata. 

CO PRÁVĚ ČTU? 
Kromě Zahrady Jiřího Trnky, která časem stále zraje, a Bratrů Lví srdce od Astrid Lindgrenové a na vyžádání dětí i
Andersenových Pohádek (sic) si kromě listování v Herbáři k čemusi horšímu Petra Borkovce (místy třeskutě zrcadlí naši i moji
realitu) a v Internetové jazykové příručce (desítky přístupů denně jdou za mnou) jsem právě zaklapla Piranesiho Susan
Clarkové. Pomalý pobyt v Domě, jejž někteří autorce vyčítají, jsem si naopak užívala stejně jako spornou důvěryhodnost
vypravěče. Postavy, jakkoliv místy nezřetelné, vyústění příběhu i fantasy rozměr mě na chvíli vytrhly z Běžného Života. Dočetla
jsem i Bizarní povídky Olgy Tokarczukové. Každá jiná, všechny zneklidňující. 

KNIHA MÉHO ŽIVOTA 

Uvedu spíš některé, jež mám ráda nad jiné. Čapkova Hordubala pro atmosféru vnitřní i vnější, U snědeného krámu pro Ignáta
Hermanna ne tolik typického, Černé světlo a Svědka Václava Řezáče pro dobrou psychologii postav, Egypťana Sinuheta Miky
Waltariho pro nadčasovost vyprávěného, Vévodkyni a kuchařku a Myši Natalie Mooshabrové Ladislava Fukse pro velikost
románu, respektive dovedné vykreslení bizarnosti a Katyni Pavla Kohouta pro obdivuhodné literární zpracování námětu. U
všech jmenovaných rovněž cením vynikající jazyk. A nemohu nezmínit Krále duchů Michela Tourniera, román, v němž je
všechno, jihoamerickou trilogii Louise de Berniera nebo Piknik u cesty Arkadije a Borise Strugackých. NA CO SE CHYSTÁM? 

Těším se na čekající komínek: Mlýn na mumie Petra Stančíka, Lucemburskou zahradu Michala Ajvaze, Sedmou funkci jazyka
Laurenta Bineta nebo Nikdo o tom nemluví Patricie Lockwoodové. Výrazová reflexe současnosti, jazyková témata i mystifikace
– těším se na všechno. 

Foto autor:   FOTO ARCHIV LN

Ruské ekonomice kvůli západním sankcím hrozí kolaps. Jde o postupné sklouzávání, náraz nenastane URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 09:47 , Celková návštěvnost:
7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Západní sankce uvalené na Rusko kvůli rozpoutání války na Ukrajině podle expertů oslovených serverem iROZHLAS.cz
nasvítily, jak je ruská ekonomika zaostalá a příliš provázaná se Západem. Potíže mimo jiné ukazují, že sankce fungují, což se
projevuje například platební neschopností. K žádnému jasně definovanému nárazu pravděpodobně nedojde, v budoucnu ale
hrozí Rusku postupný ekonomický kolaps, shodují se odborníci.

Podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) dnes ruská ekonomika dopady sankcí cítí velmi vážně, a to
navzdory všemu, co z Kremlu či od jeho spojenců zaznívá.

„Dochází k zásadnímu zaostávání a prohlubování strukturálních problémů v ruské ekonomice, které tam byly vždycky, ale dnes
se ještě posílily. Narůstá podíl toho primitivního v ruské ekonomice, což je závislost na vývozech ropy a zemního plynu, a
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ostatní sektory ekonomiky se smrskávají,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Havlíček s tím, že tento proces v konečném důsledku
pravděpodobně přivede ruskou ekonomiku až ke kolapsu.

Zatímco západní sankce namířené na politické a ekonomické elity Putinova režimu nesplnily svůj hlavní cíl – rozdělit jejich
jednotu a rozdrolit vazalství, které je k vládci Kremlu poutá –, sankce namířené na ruskou ekonomiku jsou velmi úspěšné, jak
se shodují oslovení experti.

„Čím dál tím více je vidět, že ruská ekonomika není ekonomikou zdravou. Nedokáže rychle nahradit svou závislost a
provázanost se Západem,“ popisuje Havlíček.

V současné době Evropská unie připravuje už sedmý letošní balíček sankcí a do toho probíhá debata o úpravě již stávajících
protiruských postihů a omezení.

Chutně a tečka nestačí

Jednou z cest, jak se s odchodem západních značek Rusko potýká, jsou náhražky. Ty se staly symptomatickým příkladem toho,
jak se Moskva snaží se zpřetrháním vztahů se Západem vyrovnat.

Expert na Rusko z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  Karel Svoboda konkrétně zmiňuje ruskou náhražku fast foodu
McDonald’s.

„Chutně a tečka se potýká i s problémy veskrze praktickými. McDonald‘s dostával levnější nájem i proto, že je atrakcí, která
přitáhne do nákupního centra další lidi. Chutně a tečka už takovou funkci ale nemá. To samé smlouvy s dodavateli. Dodávat
pro McDonald‘s bylo prestižní, ale dodávat pro Chutně a tečka žádná velká hitparáda není,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Seznam západních firem, které se ještě v Rusku drží, se tak neustále zmenšuje. Nejnověji se z Ruska začala stahovat například
oděvní firma H&M.

Rusko se v tuto chvíli stalo z obchodního hlediska toxickou destinací. Svoboda upozorňuje, že jde pro západní firmy v podstatě
o jednoduchou matematiku. Kdyby v Rusku zůstaly, udělalo by jim to velmi špatnou reklamu na Západě, navíc přijít o ruský trh
není z globálního hlediska tak problematické.

„Když zůstanete v Rusku, tak to ale neznamená 140 milionů potenciálních zákazníků. Koupěschopného ruského obyvatelstva
může být třeba jen 30-40 milionů. Je to rozlehlá země plná chudých lidí. Takový trh nemůžete nikdy Západu nadřadit,“ přibližuje.

Ale upozorňuje, že část západních firem v současnosti vymýšlí, jak tamní byznys na přechodnou dobu předat, aby se do Ruska
mohly v případě opadnutí sankcí vrátit.

Orbánovy klacky pod nohy

Evropská unie se ale musí při uvalování sankcí zabývat i svou vlastní vnitřní opozicí. Maďarský premiér Viktor Orbán udržuje
dlouhodobě dobré vztahy s Ruskem a před týdnem prohlásil, že by si lídři Evropské unie měli přiznat, že sankce nefungují,
poškozují více unii a je třeba je změnit.

„Dospěli jsme do okamžiku pravdy, politici v Bruselu musejí připustit, že jejich kalkulace nebyly správné,“ řekl Orbán v
rozhovoru pro stanici Kossuth. Místo toho, aby tím, že Rusko oslabí, válku zkrátily, ji sankce jen protahují, dodal Orbán a navrhl
vyjednávat s Rusy za každou cenu.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell to však jednoznačně odmítl. „Sankce fungují. Ruská ekonomika je vážně zasažena.
Rozhodně nezastaví válku přes noc, ale důsledky způsobí Rusku spoustu hospodářských potíží.“

V případě vyčerpání ruské ekonomiky se ale nedá mluvit o jednom momentu, kdy by hospodářství najednou zkolabovalo.
„Bude to postupné sklouzávání, žádný náraz nenastane. Uvidíme to třeba na tom, že poroste nezaměstnanost, čas od času
budou chybět nějaké výrobky. To musí nastat ze samotné logiky věci,“ domnívá se Svoboda z Institutu mezinárodních studií
FSV  UK .

Vojenský analytik Richard Stojar pro iROZHLAS.cz zmínil, že sankce Rusko velice tvrdě zasáhly, což se projevuje zejména v
sociální oblasti, ve vojenské oblasti ale budou mít delší setrvačnost. „Ruská strana patrně není zcela vyčerpána. Stále má k
dispozici vojenské prostředky, necítí se být vojensky poražena. Navzdory tomu, že původních cílů dosaženo rozhodně nebylo a
musely být zredukovány.“

Také český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) už v červnu varoval, že efekt sankcí je postupný. „Sankce, které přicházely
na začátku, byly do velké míry v symbolické rovině, byly to zákazy pro jednotlivé osoby z politické sféry, členy parlamentu atd.
Posouváme se k ekonomickým sankcím, kde má trvání a jejich projevení delší horizont. Přece jen má Rusko kapacity. Ale už
dnes můžeme pozorovat, že v některých odvětvích jsou nedostatky.“

Ministr konkrétně zmiňoval ochromení ruského vojensko-průmyslového komplexu, kdy byla na základě omezení exportu do
Ruska značně oslabena možnost vyrábět nejmodernější zbraně.

Platební neschopnost

Už v dubnu přitom Moskva přestala zvládat splácet úroky ze svých dluhopisů, jelikož v důsledku sankcí ztratila přístup ke svým
rezervám v zahraničních měnách.

Analytik Havlíček z AMO právě tuto zprávu označil za úspěch západních sankcí. „Zmrazení devizových rezerv je možné
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považovat za krok, který Rusové pravděpodobně neočekávali. Že sankce dopadnou i na ruskou centrální banku a že bude
polovina všech valutních rezerv, kterými Rusko disponovalo, zablokovaná. Že se to daří, je pro Západ bezesporu úspěch,“
uvedl.

Na konci června dokonce ratingová agentura Moody’s Investors Service oznámila, že je Rusko v platební neschopnosti. Kvůli
západním sankcím nemá Moskva přístup k mezinárodní finanční infrastruktuře, od které byla odstřižena, a tak nemůže dokončit
platby do zahraničí. V platební neschopnosti se ocitla poprvé od bolševické revoluce před 105 lety.

Renesance Lady Nivy

Podle Havlíčka je největším ekonomickým problémem pro Rusko v současnosti jeho přílišná provázanost se Západem. „Rusko
je celými sektory své ekonomiky závislé na dodávkách komponentů, technologií nebo dílů ze Západu. Do očí bijící je třeba
případ automobilového průmyslu,“ popisuje.

V uplynulých měsících se totiž například kvůli chybějícím dodávkám mikročipů ze zahraničí musely části tohoto segmentu ruské
ekonomiky hned několikrát zastavit. To v reakci vedlo i k přechodu na výrobu starších modelů aut. Renesanci tak zažívají
modely Klasik nebo Legend automobilky Lada Niva.

„To je ale zase velmi nemoderní auto, které je do tří let totálně nepoužitelné. Nemá věci, které dnes už považujeme za naprosto
běžné, třeba ABS,“ říká Svoboda s tím, že obecným fenoménem ruských výrobků bude jejich velmi špatná kvalita.

Pomůže Čína nebo Indie?

Obchodní bilanci se Západem, která tvořila v ruském hospodářství většinu, v krátkodobém či střednědobém horizontu
nedokážou nahradit Čína, Indie, Pákistán či střední Asie, se kterými Moskva nadále obchoduje.

„Spoléhají se na to, že jim západní výpadek nahradí Čína. Transsibiřská magistrála ale není dimenzovaná na to, aby to zvládla.
Nehledě na to, že přeprava tímto směrem trvá daleko déle,“ přibližuje Svoboda.

Ruské ropné společnosti sice vyvážejí do Číny nebo Indie, v porovnání se západními výpadky jde ale o velmi malé objemy.
Zmíněné země mají navíc již nasmlouvané dodávky odjinud, takže levná ruská ropa nebo plyn jsou pro ně nyní přebytkové.

S tím souhlasí i Havlíček: „Na jedné straně odběr ruské ropy nebo plynu v Číně a Indii narůstá, na druhou stranu jsou ale
značně omezeni kapacitou, není k tomu infrastruktura.“

Čína podle analytika AMO ale ráda ruské situace využije, protože nad ním může mít v těchto otázkách rázem značnou převahu.
„Využijí toho, že je dnes Rusko v koutu, v izolaci. A z toho Čína benefituje,“ říká Havlíček.

Co se týče prezentovaných makroekonomických ukazatelů, může se zdát, že je Rusko schopné se se sankcemi vypořádat.

„Oficiální místa sice tvrdí, že je všechno báječné, skvělé, perfektní. Když ale Rusové říkají, že se jich sankce nedotýkají, že to
zvládají, tak je to z toho důvodu, že nezveřejňují všechny statistiky. Propady ekonomické úrovně jsou tam ve skutečnosti
brutální,“ odmítá Ruskem prezentované statistiky Svoboda.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 23.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.07.2022 15:22 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 18 830 790,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dobré odpoledne ve 14 hodin nabízíme zprávy na ČT24. Delegáti mimořádného volebního sněmu hnutí starostové nezávislí
zvolili nové vedení. Staronovým předsedou se stal vicepremiér ministr vnitra Vít Rakušan, který neměl protikandidáta prvním
místopředsedou pak byl zvolen poslanec Lukáš Vlček, který nahradil Jana Farského. Ten se vzdal kandidatury. Farský se ale
stal řadovým místopředsedou. Kromě něj byli zvoleni tak i Michaela Šebelová Pavel Čížek a Jan Lacina.

Tajemník OSN odsoudil ruský raketový útok. Na vodě sůl připomněl, že Rusko včera podepsalo dohodu, která má umožnit
vývoz obilí z ukrajinských přístavů. To podle něj naléhavě potřebují miliony lidí, kteří se potýkají s potravinovou krizí. Zdůraznil,
že je zcela nezbytné, aby Rusko Ukrajina Turecko dohodu dodržovali.

Ratingová agentura Fitch zhoršila Ukrajině hodnocení úvěrové spolehlivosti o 3 stupně. Nově řadí do kategorie CA, značí
vysokou pravděpodobnost, že země nesplní své závazky. Agentura hodnocení zpřísnila po tom, co Ukrajina požádala
zahraniční držitelé svých dluhopisů od dvouletý odklad splátek Fitch taky očekává, že ukrajinský dluh v příštím roce překročí
100 % HDP.

V hmotné nouzi, kteří mají zdravotní dietu, by se mohl od října zvýšit příspěvek na výživu, a to o 9,5 procenta. Teď se částka
pohybuje od tisíce do 2800 tisku 800 Kč měsíčně. Podle onemocnění nově by to mělo být 1095-3 066 Kč za měsíc. Počítá s tím
vyhláška ministerstva práce asociálních věcí. Rezort tak reaguje na skokový nárůst inflace. Zároveň upozorňuje, že výše
podpory v posledních letech neupravovala.

Koronavirová epidemie v Česku dál na vzestupu v mezitýdenním srovnání laboratoře potvrzují čím dál víc případů. Podle
ministerstva zdravotnictví nejde o nic překvapivého. Čísla by podle očekávaného scénáře měla v příštích dnech ještě dál růst.
Trend se měl podle předpokladů epidemiologů začít otáčet zhruba do dvou týdnů.
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Josef PAVLOVIC, náměstek ministra zdravotnictví /Piráti/ 
Bude to poměrně velice rychle. Totiž ukazuje na tu vysokou nakažlivost právě té varianty s názvem BH 5. Očekáváme, že
vrcholy tato vana bude během 10 dnů a potom zahájí vlastně pokles jsme viděli v těch ostatních evropských zemí, kteří jsou
přibližně o ten 6 týdnů až 2 měsíce napřed.

mluvčí 
Další vlnu covidu 19 ministerstvo očekává na podzim plošná opatření, jako jsou třeba povinné respirátory. Rezort zatím
nechystá. Doporučuje je ale třeba v zařízeních pro seniory u lékaře nebo v nemocnicích. I tam počty spojené s covidem v
posledních týdnech rostou přibývá i hospitalizovaných.

Josef PAVLOVIC, náměstek ministra zdravotnictví /Piráti/ 
Vzhledem k různému typu charakteru těchto zařízení letnímu provozu, tak to opravdu nezavádíme plošně velice vhodné, aby
tito všichni nosili, poněvadž ti můžu ochránit sebe, ale samozřejmě ty naše nejbližší, případně ty zranitelné osoby.

mluvčí 
Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka na dalšího dobrý den.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Jak jsme říkali počet potvrzených nákaz covidem roste, jaká je situace u vás?

mluvčí 
Tak u nás situace toto kopí vedou určité míry, ale zase to není dramatického. My v současné době máme, řekněme, kolem 20
pacientů, čili zatím mě to ta čísla skutečně není vysoké. Navíc jsou to pacienti, kteří většinou nebo převážně přicházejí pro
potíže, které ani nejsou spojené s koronavirem, ale jsou třeba hospitalizováni. Víte mně dají fotili nebo mají jak a provede se z
těch jako na virus, který je pozitivní. Máme samozřejmě několik pacientů, kteří přichází s respiračními potížemi, ať to slyšel v
menšině a rozhodně to není tak dramatické. Naposledy je ten obraz nebo jsme viděli předchozí vrcholech epidemií tzn. vyplyne
varianty než Micra.

mluvčí 
A teď taky počítáte s tím, že toto je letní volná a budeme čekat, jaká případně bude ta podzimní?

mluvčí 
Tak počítáme určitě s tím samozřejmě ten virus chová tak, jak se chová tzn. že probíhá v určitých vlnách. Probíhá také ty vlny v
závislosti na těch jednotlivých variantách světu teď méně nakažlivé, tahle ta Šperňák měla každý, ale zase příznivé je to nebo
relativně příznivé. Je to, že ne ten průběh, jak jsem říkala, je ve většině případů mírný. Řada pacientů jde velká většina lidí,
kteří jsou pozitivní, zůstávají v domácí izolaci, takže pěkně je to takto předvídatelné a počítáme pochopitelně, že ty podzimních
měsících nebo zimních se ten počet pacientů asi zvýší, ale také počítáme, že řada mně lidi samozřejmě převážná většina si
očkována. Řada lidí samozřejmě provoněná provozujete dále právě při tomhle tom rychle vlastně šíření viru, takže ten já
osobně nemyslím, že ne ta situace bude tak dramatická jako podstav v loňském roce.

mluvčí 
Tak se vlastně teď lidé mají chovat, kdybyste byla pro nějaká plošná opatření.

mluvčí 
Tak já tedy osobně pro nějaká velká opatření možná nejsem. Určitě i lidé, kteří jsou nějakým oslabeni tzn. mají poruchu imunity
nebo berou léky, kde ulic světa měli být jaksi ostražitější a měli být také očkování, bohužel setkávám si, že stále nejsou ti, kteří
doporučujeme, ale samozřejmě třeba v nemocnicích nebo domovech seniorů nebo domovech vnesli nějaké sociální péče atd.
tam si myslím, že je namístě, aby spadá ještě vy zvlášť ty, kteří mají nějaké respirační potíže, a tak kapka vůbec nechodili.
Nepůjdu zítra návštěvy, anebo nebo se zranil společně respirátorem, ne nicméně taková ta plošná opatření pro, v uvozovkách
běžnou populaci. Já si myslím nebo doufám sousto máme za sebou, že prostě těmhle těm plošným opatřením ve smyslu nějaké
nabídky striktně dojde.

mluvčí 
Podle WHO ale bude potřeba proti šíření koronaviru nasadit nové očkovací látky jaké.

mluvčí 
Samozřejmě ten virus jen velmi mě lidi. Já bych to přirovnala, to půjde se sice kdysi přeočkovávat vlastně každým rokem už
také ten virus také 1 ráno velkou antigenní variabilitou a u koronaviru je to záležitost podobná nebo ještě rychlejší, takže ty
očkovací látky samozřejmě by měli reagovat na ty varianty, které jsou v současné době očkovat dávky, které jsou používány.
Nefungují určitě stoprocentně na tu variantu Omikron, nicméně pořád udává rok brání tak druhý nebo tě Sejmu lékem těžkému
průběhu a nové očkovací látky, které byste připravují, budou připravovat reagovat právě nás změnu vlastně antigenní složení.
Očekáváme v průběhu, řekněme, konce konci roku nebo jara, že se objeví, tedy ty nové očkovací látky, ale musíme
samozřejmě přinese přinese i dalších chování chování viru.

mluvčí 
A co by to znamenalo, že by to byla pátá dávka pro nás?

mluvčí 
Tak byla by to vlastně jakoby dávkách, nechci říct v tomto případě asi posilující, ale bylo by to vlastně nové složení očkovací
látky, které vlastně reflektuje nové složení viru. Takže.
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mluvčí 
Protože ty Žáčková máme čtvrtou dávkou. Vy jste říkala, že někteří lidé nemají ani třetí, proto se ptám, jak by to tedy bylo
bráno?

mluvčí 
Tak, jak by to bylo bráno, tak otázka, to už potom tam první taková jako politika říct nebo úvaha. Jo, jestli tomu budeme říkat
pátá dávka, nebo to bude říkat první nová. To asi skoro v tomhletom kontextu prostě jedno jo, je známo, že ty ty očkovací látky
NIBE neudrží zase tu imunitu tak dlouho, takže proto doporučujeme hlásit posilovací dávky teďko, řekněme, tou tou nebo
někoho teprve třetí dávkou, ale jestli do té nové variantě nebo té nové vlastně budeme říkat pátá, ale po první to nevím, ale
spíš bych, že každý bude posilovací dávka proti nové varianty.

mluvčí 
Spíš šlo o to, jestli lidé mají teď čekat, jestli si někdo neřekne. Já už nepůjdu na čtvrtou počkal na novou.

mluvčí 
Rozumím, je pravda, že NATO v té hodně ptají, ale já jsem je fyzika, že především také těch lidí, kteří se pár dní řekl, já jsem
prodělal Omikron naproti krát očkovaný nebo 2× úspory. Tak řeknu, počkejte, pokud jsou to lidé, kteří jaksi neprodělali tu
infekci očkování třeba s těmi dávkami, tak tak říkám, mně zvažte to očkování a já bych i doporučovat třeba v průběhu srpna.
Září, aby ta strava vlastně ten pocit, ale určitě bych se té čtvrté dávce teda nebránila, protože pro pouze mě táta nová. Já sám
jste, kdy bude možná konec roku možná začátek roku.

mluvčí 
A zájem o očkování teď vás je. Ono to je takže v Praze celkem je zájem o přeočkování, tedy tu čtvrtou dávku samozřejmě
mezitím jsou některé ty třetí dávky. A v regionech je menší.

mluvčí 
Jako i u nás pozorujeme teďko zvýšený zájem o očkování, to je pravda od toho minulého ne, že se zhruba dvoj až trojnásobek
Stonea klinice. Tak my jsme tomu rádi samozřejmě, jak tam čím více ta populace bude proočkována a v oboře na tak tím, že
větší šance, že nebudeme muset jaksi nějakým nějakým opatřením právní komunitou nepříjemná.

mluvčí 
Primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová. Děkuji za váš čas.

mluvčí 
Já také děkuji na shledanou.

mluvčí 
Hnutí STAN má kompletní nové vedení zvolení už byli řadoví místopředsedové. Mimo jiné se jim stal Jan Farský, který byl až
dosud prvním místopředsedou starostů. Neuspěla naopak místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová. Druhým
mužem hnutí se stal poslanec Lukáš Vlček. Šéfem stanu zůstává Vít Rakušan, který neměl protikandidáta. Hlas mu dalo 92.

mluvčí 
Z 3.

mluvčí 
05 přítomných delegátů.

mluvčí 
Naším úkolem je, aby stan prokázal, že je životaschopnou politickou silo, čemuž mu pomůžete vy aktivní lidé, k čemuž mu
pomůže jasné směřování do budoucnosti, k čemuž mu také pomůže to, aby už jsme se nikdy nezpronevěřili našim hodnotám.

mluvčí 
Znovuzvolení Vít Rakušan, předseda Starostů a nezávislých uvítali zástupci koaličních stran. Věří, že se mu podaří obnovit
důvěru voličů, jak sliboval na sněmu. Opoziční hnutí ANO naopak potvrzení staronového předsedy vnímá jako důkaz toho, že
hnutí STAN nejde o vlastní očistu.

mluvčí 
Důvěra voličů se obnovuje velmi těžko. Ten úkol, který před sebou má nelehký, ale jediná cesta, která vede k tomu očištění, je
to, že se přesně zbaví všech sazeb, že podezření, které se v posledních dnech objevily a postupně poctivě prostě budou
pracovat tak, aby tu důvěru těch voličů obnovili.

mluvčí 
Gratuluji Vítu Rakušanovi ke znovuzvolení předsedou hnutí STAN a těším se na pokračování naší spolupráce v rámci vládní
koalice. Přeju Vítkovi mnoho úspěchů a věřím, že společně dokážeme dobře zvládnout hrozby a výzvy, před nimiž naše země
dnes stojí.

mluvčí 
Hnutí STAN prochází velmi jednoduchým obdobím, ale určitě pan Rakušan, který je schopen ukázat i nás v tom dnešním
sněmu pojmenovávat problémy, lakuje situaci narůžovo a staví se k těm výzvám čelem. Je tou osobou, která může právě
obnovit důvěru celé hnutí a já v tom držím palce, protože si myslím, že ten úkol, byť jen lehký také možnost.

mluvčí 
Výsledek není překvapením, ale nic to nemění na tom, že hnutí STAN je symbolem prorůstání organizovaného zločinu do
nejvyšších pater politiky.
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mluvčí 
A já ještě doplním a opravím, že pro Víta Rakušana hlasovalo 292 z 305 přítomných delegátů.

Plyn z Ruska přes potrubí Nord stream 1 opět proudí do Evropy, respektive do Německa. Ruská energetická společnost
Gazprom tím překvapila trh velká část evropských politiků i energetických expertů totiž nepředpokládala, že po plánované
odstávce budou dodávky obnovené v původním termínu. Naším dalším hostem je Vladimír handl z katedry německých
rakouských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Do jaké míry ta situace, ale nakonec uklidnila Němce a celou Evropu.

mluvčí 
Myslím, že o uklidnění asi jít nemůže, protože je vidět, že ruská strana používá dodávky plynu jako politický nástroj. A s tím
tvrdit o něm německá politika teďka stejně jako Evropská komise musí počítat samozřejmě je velice pozitivní, že by obnoveny
dodávky, ale je to i období dávek na úroveň asi 40 % kapacity nasmlouvané kapacity, takže ta opatření, o kterých hovořil
předtím obnovení dodávek, ta platí a budou sem muset realizovat postupnými kroky od září dál až do konce letošního roku.

mluvčí 
Já připomenu tu situaci, že poté, co Gazprom napsal RWE v souvislosti s dodávkami plynu tzv. vyšší moci, tak celkem znejistily i
o další klíčový němečtí politici, jaký postoj vůči Gazpromu teď, respektive Moskvě Německo zastává?

mluvčí 
Nedá vůbec hovořit o nějaké míře důvěry. Samozřejmě německá strana bude vítat každé plnění těch nasmlouvaných kapacit
tuto pochopitelně. Nicméně pokud o tom, jak důvěřuje německá strana tomu, že ruská strana prostě postupujeme podle
ekonomických v případě technických technologických kritérií nebo podmínek, tak ta důvěra skutečně prakticky na nule je vidět,
že prostě ruská strana používá. Ten nástroj politicky, a to také německá strana se otevřeně říká, takže ano vítá a podporuje
platí také samozřejmě za plyn, což samo o sobě kontroverzní německé společnosti v době války. Nicméně platí, ale že by tam
nějaká důvěra a očekávám, že to bude pokračovat naopak růst, tak ta důvěra tam skutečně není žádná.

mluvčí 
Německo řeší velký problém německá vláda, konkrétně převezme třicetiprocentní podíl ve společnosti nefér, aby zabránila
právě jejímu pádu, víte nějaké podrobnosti k tomuto kroku. Já jenom řeknu, že nepanuje v Německu největším dovozcem
ruského plynu.

mluvčí 
Tak potom prostě úplně jiným místům prostě včera pan kancléř, který hovořil o tom, že skutečně německá německý stát
vstoupí 30 procenty liber. Základem, protože nový zákon bez energetické bezpečnosti, který umožňuje teď německému státu
vstupovat do heren, aby Praha zajistily minimální dodávky energií plynu, tepla atd. dále víme, že NIBE skutečně bude
podporován i německou státní bankou pro rozvoj dalšími původně měly být 2 miliardy. EUR dneska to je 10 miliard 9-10 miliard
euro, čili stát skutečně masivně intervenuje do zásad do toho stav do stabilizace energetické situace. A problém samozřejmě
bude, že stát bude muset sdílet některé ty nároky některých náklady i strach obyvatelstvem. Není možné úplně, aby stát
převzal všechno. To teď bude velká debata, čili o tom, jak jaksi předávat na úrovni té ceny energií lidem ty náklady a zároveň,
jak lidi, zejména slabší sociální skupiny podpořit, aby nedošlo dokonce nepokojů, o kterých o kterých říkala ministryně
zahraničí věcí Baerbocková nedávno, že v případě takové nepokoje by mohly hrozit v Německu. Čili tohleto je samozřejmě
politická otázka, která se řeší.

mluvčí 
Jak vypadají dosavadní podpůrné programy právě pro lidi kompenzace Německa, jak občanům, tak firmám kvůli drahým
surovinám?

mluvčí 
Tak byly přijaty 2. Má podpůrné balíčky, které skutečně podporují podpořit nejslabší sociální skupiny, jak při podpoře jaksi
dodávek tepla dodávek energií bydlení. Připravuje se nový tzv. byl generál, čili to je nějaká dávka občanská dávka, která by
měla platit od 1. ledna příštího roku, což je zjednodušený systém sociální podpory pro ty nejslabší skupiny, kterým má být
zrušený tím, že lidé nebudou muset nutně vykazovat majetek vykazovat hodnotu bydlení, což dříve byl dříve byla pod
podmínka. Čili tato podmínka není ho odsud až na dobu po dvou letech, čili má to být zjednodušení a širší zahrnutí veřejnosti
slabších právě sociální skupiny do té podpory a tím samozřejmě Německa se snaží kompenzovat ten náklad. Pokud jde o firmy
znovu ten za zákon o energetické bezpečnosti umožňuje státu kompenzovat firmám jejich ztráty do určité míry tu míru s myslím,
ještě nebyla úplně stanovena pro určitě se vyplní vyjednávat a je to docela problematický bod jednání v rámci koalice, kde na
jedné straně je levicová SPD zelení na druhé liberální FDP léčit. Tam skutečně ten boj úkol vnitrokoaliční je docela zajímavý
ostrý. Někteří komentátoři hovoří o tom, že to největší momentální tedy zkouška soudržnosti koalice právě takto pestré a dnes
nestejné rudé koalice. Uvidíme v každém případě v každém případě německá politika si dobře vědoma toho, že nemůže nechat
ty náklady prostě jen tak přelít na bedra. Zejména právě těch sociálně slabších skupin a že musí do toho stát stát vstupovat a i
teda pomáhat i pomáhá ten firma.

mluvčí 
Německo také přiznává, že jeho surovinová politika směrem k Rusku vlastně selhala. Připomeňme, ale jak se do té situace a
nás s ním Německo postupem dostalo proč?

mluvčí 
Tak to byl známý hospodářský byznys model bych řekl německé už po asi 200 let tzn. že taková symbióza hospodářská
Německo Ruska, kdy Německo po celou tuto dobu 200 let dodávalo do Ruska. Vlastně vysoce by vysoké technologické
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výrobky technologie stavil existovalo, ale naopak přebíralo tím především surovinové dodávky z Ruska, to byl model, který
fungoval vlastně velice dobře. Kromě pochopitelně v době druhé z té války a tento model momentálně přichází se v Kesongu
jsem konci, kdy vlastně ta symbióza prostě přestala fungovat díky teda nebo vzhledem k té válce, kterou Putin rozpoutal proti
Ukrajině. Vlastně dochází dneska vidíme jsme svědky toho, že Německo se prostě hospodářsky od Ruska odřezává zcela
systematicky, ne stoprocentně, dejme tomu, 90 % jak k tomu nedošlo. Je to páteř ještě výhodná spolupráce. Byla to 1
spolupráce v posledních letech celkem pro celou Evropu, protože nejen německým ne Německo, ale celá Evropa. Vlastně žila
dobře s těmi levnými dodávkami stabilní dodávky ruského plynu, čili i náš naše životní úroveň byla, anebo exportní možnosti
byly spojeny s tím, že skutečně není Rusko bylo spolehlivý, ale dodavatel. Koneckonců i ty známe LN Geam terminály prostě to
stlačený plyn v Holandsku byly naplňovány jenom asi 40 % nebo 50 % protože Holandsko a další radši pobývali ten ústí levný
plyn či šlo jenom o Německo. Skutečně Evropa se stala závislá na druhé odpovědět, že růst německé vždycky považovalo
hospodářské vztahy s Ruskem za politického investici politickou chemici investici do nějaké normality vzájemných vztahů. Toto,
že Rusko bude mít zájem pokračovat normální vztazích. Samozřejmě se všemi možnými konflikty vyjednáváním atd. ale
normálních vztazích mírových vztazích. A koneckonců právě odstín 2, který je nesmírně problematický projekt od samého
počátku byl právě to je také jako Mikota největší poslední investice do toho, aby Rusko zůstalo v normálním partnerem, aby ten
zájem a zajímavá struktura Ruska a Německa, potažmo Evropy byla tak silná. Vazba byla tak silná, aby se Stavo Rusko
nenavázal nějakým takovým krokem, jaký teď učinil, takže ano samozřejmě, a to bez toho dnešního pohledu chyba. Bylo to
jaksi skutečně naivní předpokládat, že Putin bude buď budou zajímat hospodářské zájmy Ruska, to prostě ruští experti už
hovoří několik léčit Putin skutečně nekalkuluje ekologicky už vůbec postup od doby teda války na na tom pas 2014. A všechno
to smysl to byla, to byla to byla chyba, ale na to, jak říkám, poslední velká investice Německa do toho, aby se Rusko zůstalo
partnerem, se kterým je možné počítat. Můžeme mít jako mírové konstruktivní vztahy.

mluvčí 
Já vám děkuju Vladimír handl Univerzita Karlova na shledanou.

mluvčí 
Děkuju nastanou.

mluvčí 
Nízkonákladové aerolinky RyanAir zrušily 2 80 letů, které měly dnes zítra mířit z Belgie nebo do ní belgičtí piloti letecké
společnosti totiž zahájili stávku za lepší pracovní podmínky a zvýšení platů. Jim firma snížila v době pandemie. Protestovat se
chystají nejméně do zítřka. Původně se k nim měli připojit jejich francouzští španělští kolegové. Společnosti se ale nakonec
podařilo uzavřít dohodu s jejich odbory.

mluvčí 
Každá stávka, ať už je to Ryanairu nebo komukoliv mnoho, omezí prostupnost našich turistů do zahraničí zrušené lety
znamenají také velké trable s ubytováním s dalšími na přípoj víme linkami tzn. je to veliký zásah. Myslím si, že by ani piloti ani
stevardi ani pracovníci letiště neměli brát se cestující jako rukojmí, protože a to není fér cestující jim dávají mzdu cestujícím
dávají práci a pokud si je berou jako rukojmí, taky konec. Myslím si, že pro nové zájezdy už jsme na to připraveni a vypisujeme
velmi obezřetně, vybíráme z letecké společnosti, které jsou spolehlivé a které míří se z letiště, kde nejsou potíže. Ovšem
samozřejmě již vypsané zájezdy prodané zájezdy, to je pro nás veliký problém, protože musíme často měnit letecké spoje.
Musíme měnit dokonce ubytování na první noci často nestíháme ten program tak jak jsme klientům slíbili, takže jsou to veliké
problémy a já doufám, že do konce srpna se ty věci ustálí tak, aby se vše vrátilo Norman.

mluvčí 
Plány na snižování emisí dusíku v Nizozemsku můžou výrazně proměnit tamní zemědělství, přesněji živočišnou výrobu. Tamní
vláda chce redukovat stáda zhruba v polovině z 50 000 hospodářství v zemi. Farmáři požadují, aby vláda zapojila. Taky do
projektu jiné sektory. Nizozemsko je druhý největší vývozce zemědělských produktů na světě.

mluvčí 
Ty dopady jsou jsou a budou velmi citelné. Nicméně myslím si, že je současně potřeba říct, že and ten vývoj, který tam nastal,
je výsledkem problémů, které jsou staré 30 40 50 let a a že to není něco, co je nové. Akorát, že vlastně se nedařilo postupně,
jak se teď říká, že by se to mohlo dát dělat postupnými kroky, tak ta ta ten požadavek na to tam už byl samozřejmě mnohem
mnohem dříve. Připomenu jenom, že evropská směrnice volný krát už vlastně učí na více než 30 let a permanentně
dlouhodobě Nizozemí porušovalo, takže i strach v tomto ohledu nejde o novou věc. Nové je to, že se nizozemská vláda rozhodla
s tím konečně něco zásadního dělat a tím pádem ty dopady samozřejmě to na kumulované problému jsou citelné. Nemyslím si,
že snížení objemů nutně znamená ztrátu konkurenceschopnosti, znamená samozřejmě snížení celkového objemu výroby tzn.
menší podíl na světových trzích z hlediska toho, že prostě se vyrobí sumě méně, ale ten, kdo vyrábět bude, tak si myslím, že
konkurence schopný zůstane či nebude problém s umístěním těch výroků je na domácích teda evropských nebo zahraničních
trzích.

mluvčí 
Meteorologové varují před bouřkami. Ty odpoledne hrozí na celém území Česka. Ojediněle můžou být silné horko zatím ale
nepoleví na Moravě. Ve Slezsku bude 31-34 stupňů. Na západě bude o něco chladněji. Řada lidí kvůli tropickému počasí tráví
čas úvody.

Adéla DAVIDOVÁ, redaktorka 
Toto koupaliště v Praze 6 dnes dopoledne zaznamenalo výrazně nižší návštěvnost než v těch uplynulých dnech, kdy se
například ve středu kvůli velmi vysokým teplotám naplnila ta maximální kapacita, která je 1600 lidí. V jednu chvíli museli vyhlásit
stopstav. Provozní manažer areálu ráno odhadoval, že to dnes bude jen zhruba 200-300 lidí. To číslo se ale může měnit. Právě
podle počasí to se má podle meteorologů zhoršit v podstatě na celém území Česka. Odpoledne, kdy varují před silnými
bouřkami. Ta výstraha platí až do jedenadvacáté hodiny. Bouřky můžou doprovázet kroupy nebo nárazy větru rychlosti až 70
km v hodině, případně kroupy.

mluvčí 
V Mukově na Teplicku si připomínají památku amerických letců, kteří zemřeli při náletu na nedalekou chemičku během druhé
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světové války. Útok provádělo 143 amerických bombardérů. 4 z nich byly sestřeleny.

mluvčí 
Dietní a začal v 8 hodin ráno průjezdem vojenských historických aut z Teplic jsem domů Kova, kde k památníku lidé a zástupci
zdejších měst obcí pokládají věnce. Květiny zazní tu taky česká a americká hymna. Konvoj pak bude pokračovat dál do Teplic.
Nálet prováděla 21. července roku 1944 143 amerických bombardérů. Na zdejším okolí pak byly 4 z nich sestřeleni. Podle
historiků jsem měl 1 zřítit u obce křižovatky. Další přímo do ulic města Teplic, zbylé bombardéry měly havarovat právě nedaleko
obce Mukov. Při těchto haváriích zahynulo celkem 28 letců navíc Teplicích byli lynčováni davem místních obyvatel. V Oseku byl
1 letec zastřelen. Památník, který v Mukově byl postaven v roce 1999 a dneškem si tak připomínáme sedmdesáté osmé výročí
této tragické válečné události.

Sněm STAN: Rakušan ustál kauzu Hlubuček! Obhájil křeslo, záda mu bude krýt Vlček URL
Automatický překlad
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38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Politika , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc:
26 500 000
Vládní hnutí Starostové a nezávislí (STAN) si dnes na mimořádném sněmu v Hradci Králové do svého čela opět zvolilo
vicepremiéra Víta Rakušana. Prvním místopředsedou strany se stal poslanec Lukáš Vlček, řadovými místopředsedy jsou
Michaela Šebelová, Jan Farský, Pavel Čížek a Jan Lacina. Narychlo svolaným sněmem reaguje STAN mimo jiné na korupční
kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček.
Rakušan se voličům a kolegům v projevu omluvil.

Funkci předsedy obhájil vicepremiér Vít Rakušan, který dostal podporu od všech krajských organizací Starostů. Hlasovalo pro
něj 292 z 305 přítomným delegátů. Zbytek užšího vedení se z velké části změní poté, co hnutí o většinu jeho členů přišlo.

„Možná jsme obětí vlastní politické puberty,“ řekl Rakušan ve svém projevu. Podle něj hnutí poslední týdny nedělalo nic jiného,
než se hledalo příčiny svých problémů. Může si za ně samo, uvedl. Posléze předseda přiznal, že je třeba se omluvit jak voličům,
tak členům strany. „Ztratit důvěru lze velmi rychle,“ konstatoval.

Později delegáty poprosila o minutu ticha za zesnulého místopředsedu hnutí Věslava Michalika. „Musíme se přestat zabývat
sami sebou, nejsme hlava hydry. Máme jednoho zatčeného politika....Omluva je na místě, ale pracujme a mysleme na
budoucnost,“ vyzval Rakušan delegáty sněmu k odstřižení se od debat nad kauzami, které hnutí v posledních měsících stíhají.

Přihlásil se také jednoznačně také k zavedení eura v Česku. Starostové a nezávislí by podle něj měli diskutovat s koaličními
partnery o zavedení eura. Chce jednat i o rozšíření schengenského prostoru na západní Balkán.

Prvním místopředsedou Vlček

Prvním místopředsedou se stal poslanec Lukáš Vlček, favorit Rakušana. Vyzval ke změně stylu uvažování a práce v hnutí
STAN. Nahradil Jana Farského, který se vzdal kandidatury na mimořádném volebním sněmu STAN. Pro Vlčka hlasovalo 291
delegátů, hlasovací lístek jich odevzdalo 297.

Čtyřicetiletý Vlček ve svém profilu prezentovaném na sněmu uvedl, že je předsedou sněmovní komise pro hybridní hrozby a
dlouhodobě se věnuje životnímu prostředí a managementu veřejné správy.

Farský se stal pouze řadovým místopředsedou. Tuto pozici zíslali také poslankyně Michaela Šebelová, exstarosta Pavel Čížek
a poslanec Jan Lacina.

Šebelová je od loňských voleb poslankyní, jako starostka Kunčic pod Ondřejníkem chce přispět ke komunikaci s regiony. Čížek
se dnes vzdal nominace na prvního místopředsedu. V kandidátské řeči uvedl, že je třeba, aby se hnutí věnovalo řešení
energetické krize a nastartování fungování nájemního bydlení. Chce se také zaměřit na definici jasného programového
zaměření hnutí.

Místopředseda poslaneckého klubu Starostů Lacina se chce věnovat médiím a mediálním strategiím STAN. Nabízí také znalost
volební analýzy, věnovat se chce podle svých slov revitalizaci pražské organizace.

Fiala hostem

Hostem sněmu byl premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala (ODS), prostřednictvím předtočených vzkazů
vystoupili i lídři dalších stran vládní pětikoalice. Fiala pochválil práci ministrů za hnutí, vyzvdvihl hlavně roli Mikuláše Beka při
současném evropském předsednictví a Rakušana jakožto koordinátora uprchlické krize.

„Společně (nyní) vytváříme vládu, jsme partneři, máme společné hodnoty, cíle a hlavně společnou odpovědnost,“ řekl premiér.
Česko podle něj potřebuje v nelehké době dobrou vládu. „Lidé čelí kvůli válce nebývalým výzvám a potřebují naši pomoc,“
uvedl s odkazem na energetickou krizi a inflaci. „Máme odpovědnost vyplývající z předsednictví EU, aktivně pomáháme
Ukrajině,“ vypočítával dál.

Odpadlíci Gazdík a Polčák

Starostům se v posledních měsících z velké části rozpadlo vedení, které zvolil řádný sněm loni v létě. Ze čtveřice řadových
místopředsedů zůstala pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová, která ale pozici neobhájila.

V březnu na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák po zveřejnění informací o své odměně za prosazení zákona o
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odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích.

Další z místopředsedů Petr Gazdík opustil stranickou funkci i post ministra školství kvůli kontaktům s dalším obviněným v kauze
Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem. Michalik v červnu náhle zemřel.

Farský v USA

Vedle kauzy Dozimetr, ve které čelí stíhání Hlubuček, se Starostové v posledních měsících potýkali například s kritikou
stranického financování. Hnutí kvůli tomu v lednu oznámilo, že vrátí všechny dary od právnických osob od loňských voleb, i
když neporušilo žádný zákon.

Bývalý místopředseda Jan Farský pak v posledních měsících tráví čas v USA na stipendiu, kvůli kterému v lednu po kritice
opozice složil poslanecký mandát. V reakci na mediální informace o svém dřívějším podnikání na Kypru se pak loni v listopadu
vzdal kandidatury na ministra průmyslu Michalik - důležitá zákulisní postava v hnutí STAN. Michalik tragicky zemřel 12. června
ve věku 59 let při výletu na Vlčí horu, (nejen) pro politiky ze STAN včetně samotného Víta Rakušana to znamenalo těžký šok.

Politologové: Nové vedení? Jen dílčí krok pro obnovení důvěry

Podle politologů bude obnovení důvěry voličů ve STAN po všech kauzách běh na dlouhou trať. Obměna vedení je podle nich
jen jedním z dílčích kroků k jejímu znovunabytí.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má hradecký sněm za úspěch stávajícího předsedy
Rakušana. „Nejen kvůli silnému mandátu, který na sněmu získal, ale i s ohledem na složení nového vedení. Je ale samozřejmě
otázkou, zda voličům bude tato obměna stačit k obnovení pošramocené důvěry,“ sdělil. STAN podle něj pro trvalé zakotvení v
celostátní politice potřebuje silnější ideové vymezení. Koncept decentralizace, o němž Rakušan hovořil, ani apel k zavedení
eura, k tomu samy o sobě nebudou stačit, míní.

Podle vedoucího katedry politologie Metropolitní univerzity Praha Petra Justa se hnutí snažilo ihned po vypuknutí kauzy
reagovat tak, aby minimalizovalo negativní dopad. „Ty kroky byly ve znamení sebereflexe, přiznání chyb a vyvození politické
odpovědnosti. Přesto následoval poměrně rychlý pád preferencí,“ uvedl.

FOTO:
Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
Mimořádný sněm hnutí STAN: Kandidátský projev Víta Rakušana (23.7.2022)
Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
Mimořádný sněm hnutí STAN: Nově zvolené vedení (23.7.2022)
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Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
Mimořádný sněm hnutí STAN: Jan Farský (23.7.2022)
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Mimořádný sněm hnutí STAN (23.7.2022)
Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
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Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
Mimořádný sněm hnutí STAN: Věra Kovářová (23.7.2022)
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Mimořádný sněm hnutí STAN (23.7.2022)
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Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
Mimořádný sněm hnutí STAN: Premiér Petr Fiala (ODS) a Vít Rakušan (23.7.2022)
Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
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Mimořádný sněm hnutí STAN: Projev premiéra Petra Fialy (23.7.2022)
Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
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Mimořádný sněm hnutí STAN: Jan Farský (23.7.2022)
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Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
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ČTK / Vostárek Josef
Mimořádný sněm hnutí STAN: Víta Rakušana přijel podpořit premiér Petr Fiala (ODS) (23.7.2022)
ČTK / Vostárek Josef
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Mimořádný sněm hnutí STAN: Víta Rakušana přijel podpořit premiér Petr Fiala (ODS) (23.7.2022)
ČTK / Vostárek Josef
Mimořádný sněm hnutí STAN: Jan Farský (23.7.2022)
Blesk
Vít Rakušan a Věra Kovářová
ČTK / Vostárek Josef
Mimořádný sněm hnutí STAN (23.7.2022)
ČTK / Vostárek Josef
Mimořádný sněm hnutí STAN: Petra Pecková (23.7.2022)
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Mimořádný sněm hnutí STAN: Petra Pecková (23.7.2022)
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Mimořádný sněm hnutí STAN: Petr Gazdík (23.7.2022)
ČTK / Vostárek Josef
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ČTK / Vostárek Josef
Mimořádný sněm hnutí STAN: Vít Rakušan (23.7.2022)
ČTK / Vostárek Josef
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Mimořádný sněm hnutí STAN: Vít Rakušan (23.7.2022)
Blesk Jakub Poláček
Vít Rakušan na sjezdu v roce 2019: S Petrem Gazdíkem
Blesk Jakub Poláček
Vít Rakušan na sjezdu v roce 2019
Blesk Jakub Poláček
Vít Rakušan na sjezdu v roce 2019: S Petrem Gazdíkem
ČTK / Taneček David
Zahájení českého předsednictví: Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) (1.7.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v Poslanecké sněmovně (19.5.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v Poslanecké sněmovně (19.5.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Jednání Sněmovny o prodloužení nouzového stavu: Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)(19.5.2022)
Reprofoto ČT
Šéf STAN Vít Rakušan a poslankyně Barbora Urbanová na tiskovce ve Sněmovně
Blesk:Jakub Poláček
Mimořádná schůze Sněmovny: Ministři s premiérem (4.5.2022)
Foto Blesk - Michal Protivanský
Povolební jednání: Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti) při příchodu do centrály ODS na jednání se Spolu (9.10.2021)
Foto Blesk - Michal Protivanský
Povolební jednání: Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti) při příchodu do centrály ODS na jednání se Spolu (9.10.2021)
Blesk:David Malik - CNCenter A.S.
Volby do Sněmovny 2021: Jednání vítězné SPOLU a PirSTAN (9.10.2021)
Blesk:Michal Protivansky/CNC
Volby 2021: Volební štáb Pirátů a Starostů, La Fabrika
Blesk:Michal Protivanský
Volby 2021: Volební štáb Pirátů a Starostů, La Fabrika
Blesk:Michal Protivansky/CNC
Volby 2021: Volební štáb Pirátů a Starostů, La Fabrika
Blesk:Michal Protivansky/CNC
Volby 2021: Volební štáb Pirátů a Starostů, La Fabrika
Facebook - I. Bartoš
Ivan Bartoš (Piráti) s koaličním partnerem Vítem Rakušanem (STAN)
Facebook - I. Bartoš
Ivan Bartoš (Piráti) s koaličním partnerem Vítem Rakušanem (STAN)
ČTK / Kamaryt Michal
Předseda Pirátů Ivan Bartoš (vlevo) a předseda hnutí STAN Vít Rakušan podepsali 21. ledna 2021 v Praze koaliční smlouvu o
společné kandidatuře do Poslanecké sněmovny.
Facebook - I. Bartoš
Ivan Bartoš (Piráti) s koaličním partnerem Vítem Rakušanem (STAN)
Blesk:Michal Protivansky/CNC
Koaliční lídři mají jasno: Rekonstrukce vlády není třeba. Náhradu za Gazdíka shání
Blesk:Michal Protivansky/CNC
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Koaliční lídři mají jasno: Rekonstrukce vlády není třeba. Náhradu za Gazdíka shání
Blesk:Michal Protivansky/CNC
Koaliční lídři mají jasno: Rekonstrukce vlády není třeba. Náhradu za Gazdíka shání
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Foto Blesk - Jakub Poláček
Vicepremiér Vít Rakušan byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk.cz (10.5.2022)
Úřad vlády ČR
Jednání vlády: Vít Rakušan (27.4.2022)
Úřad vlády ČR
Jednání vlády: Vít Rakušan na tiskovce (27.4.2022)
Blesk:Jakub Poláček
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Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:Jakub Poláček
Loučení Jana Farského (STAN) poté, co složil poslanecký mandát (15.2.2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika - Petr Gazdík. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika - Petr Gazdík (uprostřed). (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika - exministr školství Petr Gazdík. (23. 6. 2022)
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Pohřeb Věslava Michalika: Hejtmanka Petra Pecková (STAN) (23. 6. 2022)
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Pohřeb Věslava Michalika - Vít Rakušan (STAN). (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC
Pohřeb Věslava Michalika: Ministr dopravy Martin Kupka (ODS). (23. 6. 2022)
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Pohřeb Věslava Michalika: Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). (23. 6. 2022)
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Pohřeb Věslava Michalika. (23. 6. 2022)
Nikola Forejtová, Lukáš Červený
Poslední rozloučení s Věslavem Michalikem
Videohub
Prostor X: Rozhovor s Vítem Rakušanem
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Tak vám nevím. Věřit? Nevěřit? Já spíše nevěřím. Tedy tomu, co se ke mně dostalo. Pokládám to za lživou propagandu. Jistě
jde o fake news, abych se vyjádřil novočesky. Ale abych nezdržoval. Kdosi mně poslal zprávu nebo spíš informaci, kterou
přečetl na telegramovém kanálu »Nezygar«. Jde o, jak jsem se dočetl na Googlu, ruskou obdobu WhatsAppu, která je
anonymní a diskutují na ní (hádají se) odpůrci Putina s jeho stoupenci. Kdo má navrch, nevím. Prý ještě loni byl více satiricko-
kritický k současné vládě. Asi tak jako před svým zvolením ukrajinským prezidentem Volodymyr (v jeho rodné ruštině Vladimir)
Zelenskyj.

Zmíněný »Nezygar« založil před asi osmi lety Denis Bilunov, esejista, spisovatel, politický scientista, absolvent Karlovy
univerzity. Jinak prý tento pán v letech 2006 až 2009 organizoval pochody ruské opozice a byl prvním šéfredaktorem webových
stránek, jak jsem si přečetl, »Kasperov.ru«, které byly nepokrytě v opozici k Putinovi. Dnes prý působí v Praze  na Fakultě
sociálních  věd . Takže zřejmě »Nezygar« nepatří mezi putinovský sdělovací kanál. 
Zmíněná informace, která se ke mně dostala, by tedy měla obsahovat přece jen kus pravdy. Anebo už nelze věřit ničemu? 
Podle ní má prezident Zelenskyj na účtu v kostarické pobočce Dresdner Bank 1,2 miliardy dolarů. Prý mu však jednou za měsíc
další dolary (údajně od 12 do 35 milionů) posílají ukrajinští oligarchové Achmetov (převod z First Union Bank), Pinčuk (z
Deutsche Bank) a Kolomojskyj (z Banque Nationale de Paris se sídlem v Ženevě). Údajně má také nějaký ten dolar dostávat i
od dalších sponzorů. Proto si za 34 milionů měl koupit vilu na Miami a zřejmě nějaké ty klenoty v britském klenotnickém domu
Graff, za což zaplatil 80 000 dolarů. Tolik »Nezygar«. A zřejmě to není všechno. 
Je mi jasné, že nic ve světě není zadarmo, ani pro prezidenta, který si dělá velké ambice. Chce-li se zajistit »na stáří«, musí
počítat se sponzory. Ostatně i Gorbačov si proto mohl koupit usedlost na Floridě, ač před tím, než vstoupil do »velké politiky«,
byl jenom tajemníčkem ve Stavropolu a neměl v podstatě nic. Nebýt zahraničních dárců, jen těžko by si takovou vilu mohl
dovolit. Chápu ovšem, že ten, kdo dělá dobrou službu, musí být těmi, pro něž se činí, náležitě odměněn. To se netýká jen
Gorbačova, ale i Zelenského. Také proruský Janukovyč měl prý slušné vedlejší příjmy, které nebyly jen z platu. I bývalý premiér
Jaceňuk, gruzínsko-ukrajinský gubernátor Saakašvili a ukrajinská copatá expremiérka. 
Informace, nevím, zda se výše uvedeným skutečnostem nechá říkat informace, anebo jde o zlovolnou pomluvu, se mně zdá
nadnesená. V případě Zelenského se jí nechce věřit. On totiž působí přece tak neúplatně a věří mu všechny »hlavy
pomazané« z téměř celé Evropy, Spojených států, Kanady a dokonce i z Marshallových ostrovů. Také náš premiér Fiala. Proto
za ním jel do Kyjeva a darem přivezl houfnice, munici a jiná vojenská zařízení. Dáme ještě víc, jak slíbil. I vrtulníky vyměněné
svého času za MIGy-29, tehdy nejlepší bojová letadla. Pak jsme neměli na čem létat, ale zbavili jsme se ruského výrobku a
nakonec si půjčili Grippeny. Kdybychom se tak jednoduše mohli zbavit i vzpomínky na osvobození z roku 1945, bylo by to
krásné. Možná časem vsugerujeme další mladé generaci, že nebýt Pattona, nezvítězili bychom na Ostravsku a neosvobodili
Brno. Ale to má čas. 
Nyní jsou na řadě pomluvy týkající se našeho přítele Zelenského. Znovu prohlašuji, že jim nevěřím, i když je zveřejnil
neputinovský »Nezygar«. Jak jsem si totiž přečetl v jednom stanovisku jisté ukrajinské sportovkyně, Rusům se nenechá věřit.
Všichni jsou »nepřáteli lidstva«. Proto se zřejmě v Praze grupují neruské národnosti a žádají rozparcelování Ruska na
jednotlivé národní celky. Pak prý bude klid. Jak toho chtějí dosáhnout, nevím. Ale na rozdíl od pomluv směřujících na
Zelenského, jejich program chápu, byť o jeho reálnosti pochybuji a pokládám ho za »výmysl sluncem poněkud přehřátých
mozků«. To současné vedro totiž i na mě působí. Jen se bojím, aby se tím nechtěla inspirovat naše bojechtivá ministryně
obrany. 
Jaroslav Kojzar 
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Předseda hnutí STAN, ministr vnitra a první místopředseda vlády Vít Rakušan obhájil dnes stranickou funkci. Stalo se tak na
mimořádném sněmu hnutí v Hradci Králové šest týdnů po propuknutí korupční kauzy kolem pražského dopravního podniku. V
té je stíhán bývalý náměstek pražského primátora za hnutí Petr Hlubuček a odstoupil kvůli ní ministr školství a jeden ze
zakladatelů STAN Petr Gazdík.

Od sněmu si znovuzvolený šéf slibuje odstřižení od minulosti a nastartování profesionalizace hnutí a obnovy důvěry u voličů.
Mandát získal Rakušan na dva roky. V komunálních a senátních volbách za dva měsíce by rád obhájil volební zisky z
předchozích hlasování. Připustil, že to bude těžší, než v minulosti. 
"Troufám si říci, že tento tým je velmi kompaktní, reprezentuje nejrůznější vrstvy naší české politické scény, od ryze
komunálních politiků, přes ty, kteří jsou ve vládě a samozřejmě i přes Parlament ČR a krajskou úroveň," řekl Rakušan. 
Ocenil, že delegáti chtějí jít dál a dívat se dopředu. "Vyjádřili důvěru vedení hnutí STAN. Je to pro nás závazek a doufáme, že
ho naplníme bez nějakých dalších přešlapů," řekl Rakušan. Podle něj má hnutí dva měsíce na to, aby veřejnosti dokázalo, že v
komunálních volbách má šanci uspět. "Nebude to jednoduché, ale budeme se snažit obhajovat to, čeho jsme dosáhli před
čtyřmi lety," řekl Rakušan. Podle politologů bude obnova důvěry u voličů pro Starosty během na dlouhou trať, volby ukážou
první výsledky. 
Rakušan dostal silný mandát, když získal od 305 přítomných delegátů 292 hlasů. Přímo na sněm přijel vicepremiéra, ale i další
zástupce STAN ve vládě, podpořit ministerský předseda Petr Fiala (ODS). Uvedl, že problémy má čas od času každá politická
strana, záleží ale na tom, jak je řeší. Rychlá reakce na kauzu podle něj ukázala "demokratickou DNA" hnutí. Stejně jako
předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová později Fiala Rakušanovi pogratuloval na sociálních sítích k
znovuzvolení. Expremiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který opakovaně vyzývá Rakušana k odstoupení z
funkce ministra vnitra, ČTK napsal, že pokud se Starostové chtěli očistit, neměl vůbec Rakušan kandidovat. 
Po rozpadu úzkého předsednictva zvoleného v loňském roce delegáti sněmu zvolili dnes do nového čtyři nové tváře. Na
doporučení Rakušana jako prvního místopředsedu poslance Lukáše Vlčka, mezi řadové místopředsedy byli zvoleni poslanci
Michaela Šebelová a Jan Lacina a také bývalý starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek. Nejvíce hlasů ve volbě řadových
místopředsedů získal Jan Farský, který se po kritice své stáže ve Spojených státech vzdal poslaneckého mandátu a neucházel
se o obnovení funkce prvního místopředsedy. Neuspěla naopak místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová, která byla
místopředsedkyní dosud. Zvolena byla mezi osm řadových členů předsednictva. 
Rakušan před sněmem i dnes přiznal, že STAN řeší největší problémy od založení vůbec. Problém vidí stejně jako někteří
účastníci diskuse na sněmu hlavně v tom, že hnutí dosud fungovalo na základě přátelství a jeho růst byl hektický. Od nového
vedení si slibuje profesionalizaci, zlepšení komunikace, to jak s veřejností, tak s regiony. Voličům se omluvil, míní, že do
komunálních voleb za dva měsíce, se hnutí obnovit důvěru zcela nepodaří. Chtěl by ale, aby bylo do té doby vidět, že tento
proces nové vedení nastartovalo. 
Rakušan před sněmem zmínil, že by si ve vrcholných rolích dokázal představit své nejbližší spolupracovníky, například
středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, místopředsedu poslaneckého klubu Vlčka či poslankyni Šebelovou. Pecková, kterou
v pátek přijalo předsednictvo jako členku hnutí, nakonec kandidovala pouze mezi osm řadových členů předsednictva s
odkazem na kumulaci funkcí. 
STAN má za sebou několik úspěšných let, výrazně se hnutí prosadilo v loňských volbách do Sněmovny, po nichž se stalo
členem koaliční vlády. Podle Rakušana paradoxně po těchto úspěších stihlo hnutí několik kauz. Nejzávažnější je spojená s
hospodařením pražského dopravního podniku. Zatím poslední sněm hnutí se konal loni v srpnu a Rakušan na něm obhájil
funkci předsedy, do které byl poprvé zvolen v dubnu 2019. 
V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny dostala koalice Starostů s Piráty 15,6 procenta hlasů a získala 37 mandátů,
přičemž díky preferenčním hlasům 33 z nich právě zástupci STAN. Vstup Starostů do Strakovy akademie podle části delegátů
odcizil hnutí regionům, ze kterých vzešlo. Kritizovali i malou viditelnost programových a ideových priorit hnutí. 
Podle Rakušana má STAN jako decentralizované hnutí zaměřené na zásadovou politiku s důrazem na praktická a dlouhodobá
řešení potřebnou sílu, musí se ale profesionalizovat, víc zaměřit na vnitřní chod. Na sněmu vypíchl jako programový bod přijetí
eura, o kterém by podle něj měla vést vládní koalice diskusi. Současné problémy v Evropě by podle něj neměly být překážkou
pro přijetí evropské měny v Česku. 
Sněm upravil stanovy hnutí STAN, úpravou posílil kompetence dozorčí rady. Přijal také usnesení odsuzující dnešní
bombardování ukrajinského přístavu Oděsa. 
Politologové: Obnovení důvěry u voličů bude během na dlouhou trať 
Obnovení důvěry u voličů po kauzách, které vyvrcholily obviněním náměstka pražského primátora Petra Hlubučka v korupční
kauze Dozimetr, bude pro hnutí STAN během na dlouhou trať. Shodli se na tom politologové, které oslovila ČTK. Obměna
vedení, jak ji dnes provedl mimořádný sněm v Hradci Králové, je podle nich jen jedním z dílčích kroků k jejímu znovunabytí. 
Politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má hradecký sněm za úspěch stávajícího předsedy Víta
Rakušana. "Nejen kvůli silnému mandátu, který na sněmu získal, ale i s ohledem na složení nového vedení. Je ale samozřejmě
otázkou, zda voličům bude tato obměna stačit k obnovení pošramocené důvěry," sdělil ČTK. STAN podle něj pro trvalé
zakotvení v celostátní politice potřebuje silnější ideové vymezení. Koncept decentralizace, o němž Rakušan hovořil, ani apel k
zavedení eura, k tomu samy o sobě nebudou stačit, míní. 
Podle vedoucího katedry politologie Metropolitní univerzity Praha Petra Justa se hnutí snažilo ihned po vypuknutí kauzy
reagovat tak, aby minimalizovalo negativní dopad. "Ty kroky byly ve znamení sebereflexe, přiznání chyb a vyvození politické
odpovědnosti. Přesto následoval poměrně rychlý pád preferencí. Tím chci naznačit, že obnova důvěry je během na dlouhou
trať," uvedl. 
Dnešní sněm a obměnu většiny nejužšího vedení hnutí vnímá jako jeden z dalších nápravných kroků v řadě. "Samozřejmě to
neznamená, že se podpora hned zase vrátí. STAN tak čeká práce na další týdny a měsíce," řekl Just. Jak změnu voliči vnímají,
ukážou blížící se komunální a senátní volby, v nichž byli Starostové dlouhodobě úspěšní, dodal. 
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Už se to blíží! Start nového ročníku je za rohem. Přípravy finišují, forma se optimalizuje, zbývá dořešit několik transakcí na
přestupovém trhu a směle do toho. Kluby se taky chlubí novými dresy, ve kterých hodlají vyhrávat a zapsat se nesmazatelně
do historie. Komu to sluší nejvíc? A kdo naopak ustřelil? Hitem na sociálních sítích se staly opět Benátky. Chválu sklízí Arsenal,
Real nebo Juventus. A taky Bayern ve zlatobílé.

Ačkoli Benátky v posledním ročníku italské Serie A sestoupily, jejich dresy se v posledních letech staly hitem. A odhalení
nových nezklamalo. Na sociálních sítích sklízí kladné recenze. Zejména třetí sada ve zlaté barvě zabodovala.
Doma

Venku

Třetí

V minulé sezoně se utrhl, střílel góly a stal se tahounem. Nebýt zranění, mohl Patrik Schick nasázet ještě o něco víc branek. V
létě podepsal nový kontrakt, kterým utvrdil své postavení v Bayeru. A navíc se stal i hlavní tváří nových dresů.
Doma

Venku

Třetí

Coufal se utrhl, centruje do vápna, kde se do vzduchu šponuje Souček a hlavou míč zatlouká dos sítě. Až uslyšíte komentátora
pronáše tahle slova, oba čeští reprezentanti budou mít na sobě jeden z dresů, které West Ham představil.
Doma

Venku

Atlético se v nedávných letech stalo symbolem urputné defenzivy. Trenér Diego Simeone sází na pevnou obranu, která v
posledním ročníku příliš neklapala, což byla ale výjimka. V těchto dresech budou jeho svěřenci bránit v nové sezoně.
Doma

Venku

Třetí

Dluží, kam se podívají, přesto vesele nakupují. Chceme tebe a taky tebe. Finanční trable? Kdepak. S tím na nás nechoďte, zní
v Katalánsku. A když nemáme peníze, můžeme alespoň hezky vypadat. A Lewandowskému to sluší dost.
Doma

Venku

Třetí

V těchto dresech se měl fotit Kylian Mbappé. Jenže Francouz se rozhodl pro setrvání pod Eiffelovou věží. Bílý balet ale už v
minulé sezoně ukázal, že je s ním nutno počítat. Ve které sadě vyhraje další Ligu mistrů? V bílé, nebo fialové?
Doma

Venku

Dělat v marketingovém oddělení PSG asi nebude nejnáročnější práce na světě. Prostě tam postavte Kyliana Mbappého. Nebo
Neymara. A nebo třeba Lionela Messiho. Dresy s těmito jmény na zádech se budou prodávat vždycky.
Doma

Venku

Doma klasika červená s bílou, a k tomu límeček. Venku černá s netradiční bronzovou barvou. A jako třetí do party se přidává
růžová. Arsenal se vyparádil. Teď už jen dokráčet pro nějakou trofej. A hlavně zpět do Ligy mistrů.
Doma

Venku

Třetí

Modrá je dobrá. Tak se zpívá na Stamford Bridge. Blues představili doposud jen nový domácí dres. Okolo venkovního a třetího
se zatím mlží, i když na internet jejich podoba pronikla. Pokud tedy nejde o podvrhy, tak uvidíme zlatou Chelsea.
Doma

Venku
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Třetí

Na Anfield se neexperimentuje. Domácí hráči na slavném stadionu mají předepsaný jasný dresscode: červený. Ale jakmile
vyjedou na venkovní hřiště, tak se rádi pobaví. Především druhá sada působí trochu jako diskotéka.
Doma

Venku

Třetí

Červená? Cože? Zděsili se fanoušci City, když se doslechli, že venku bude jejich milovaný klub oblékat barvu, která patří
městskému rivalovi United. Aspoň že pro domácí duely se nic nemění. Citizens si jdou s Haalandem pro další titul.
Doma

Venku

Soupiska United zchudla oproti minulému ročníku hned o sedm hráčů. Old Trafford prochází rekonstrukcí. Dietní léta jsou pryč,
uslyšíte od zbývající hrstky optimistické skupiny fanoušků. Ti ostatní si kupují nové dresy spíš z povinnosti.
Doma

Venku

Trofej a Tottenham? Tohle spojení spadá do kategorie archaismu. Spurs se naposledy radovali ze zisku ligového poháru v
roce 2008. A to je dlouhých 14 let. Těmto dresům by titul slušel, ne? Jen možná raději neslavit v těch venkovních...
Doma

Venku

Jelikož Bayern tradičně představuje dresy pro nový ročník již na konci toho minulého, v Mnichově naleznete hned několik
nespokojených zákazníků. Kde se vyřizují reklamace? Na zádech mám jméno hráče, který v našem klubu není!
Doma

Venku

Když hrajete na stadionu Borussie proti slavné tribuně, které se přezdívá žlutočerná zeď, nebývá to příjemné. A v tomto smyslu
odhalil Dortmund domácí dres. Venku vsadil na černou. Ta by slušela Haalandovi, teskní ještě fanoušci.
Doma

Venku

Když Zlatan uviděl nový domácí trikot, měl jasno: „Ještě nekončím!" Takhle to prý bylo. Jen co se Ibrahimovič uzdraví, hodlá AC
dovést k dalšímu titulu. V červené části Milána jsou při chuti. Venku hodlají sbírat body v elegantní bílé.
Doma

Venku

Je čas přeřadit na vyšší rychlost a zařadit se do výkonnější skupiny. Do té, která bojuje o titul. José Mourinho miluje vítězství.
Pro nic jiného nežije. Italská Serie A se v posledních letech vyrovnává. AS by to při oslavách v domácí sadě seklo.
Doma

Hele na něj, už se zase usmívá. To je Romelu Lukaku, obávaný snajpr, kterého na Stamford Bridge přemohla deprese. Proto
Inter přispěchal na pomoc. Sezonní rehabilitace v Itálii by měla Belgičanovi prospět. A domácí úbor mu sedí.
Doma

Venku

Chellini utekl, De Ligt pláchl a Dybala byl odejít. Místo nich dorazil milionový muž Pogba a Di María, jehož v PSG už nechtěli.
Juventus je po hladovce z poslední sezony zase při chuti. Zejména venku v černé bude nepříjemný soupeř.
Doma

Venku

Doma

Venku

Doma

Třetí

Doma

Venku
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Venku
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Doma

FOTO:
Koláž isport.cz
Benátky představily dresy pro novou sezonu
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální domácí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální domácí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální domácí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální venkovní dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální třetí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální třetí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální třetí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Venezia FC
Oficiální třetí dres Benátek pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Bayer 04 Leverkusen
Oficiální domácí dres Bayeru Leverkusen pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Bayer 04 Leverkusen
Oficiální venkovní dres Bayeru Leverkusen pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Bayer 04 Leverkusen
Oficiální třetí dres Bayeru Leverkusen pro sezonu 2022/23
Twitter.com / West Ham United
Oficiální domácí dres West Hamu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / West Ham United
Oficiální venkovní dres West Hamu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Atletico Madrid
Oficiální domácí dres Atlétika Madrid pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Atletico Madrid
Oficiální venkovní dres Atlétika Madrid pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Footyheadlines.com
Nepotvrzený třetí dres Atlétika Madrid pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Barcelona
Oficiální domácí dres Barcelony pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Barcelona
Oficiální venkovní dres Barcelony pro sezonu 2022/23
Twitter.com
Nepotvrzený třetí dres Barcelony pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Madrid C.F.
Oficiální domácí dres Realu Madrid pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Madrid C.F.
Oficiální venkovní dres Realu Madrid pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Paris Saint-Germain
Oficiální domácí dres PSG pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Paris Saint-Germain
Oficiální venkovní dres PSG pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Arsenal
Oficiální domácí dres Arsenalu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Arsenal
Oficiální venkovní dres Arsenalu pro sezonu 2022/23
Twitter.com
Nepotvrzený venkovní dres Arsenalu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Chelsea FC
Oficiální domácí dres Chelsea pro sezonu 2022/23
Twitter.com
Nepotvrzený venkovní dres Chelsea pro sezonu 2022/23
Twitter.com
Nepotvrzený třetí dres Chelsea pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Liverpool FC
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Oficiální domácí dres Liverpoolu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Liverpool FC
Oficiální venkovní dres Liverpoolu pro sezonu 2022/23
Twitter.com
Nepotvrzený třetí dres Liverpoolu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Manchester City
Oficiální domácí dres Manchesteru City pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Manchester City
Oficiální venkovní dres Manchesteru City pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Manchester United
Oficiální domácí dres Manchesteru United pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Manchester United
Oficiální venkovní dres Manchesteru United pro sezonu 2022/23
Twitter.com/ Tottenham Hotspur
Oficiální domácí dres Tottenhamu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Tottenham Hotspur
Oficiální venkovní dres Tottenhamu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Bayern Munich
Oficiální domácí dres Bayernu Mnichov pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Bayern Munich
Oficiální venkovní dres Bayernu Mnichov pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Borussia Dortmund
Oficiální domácí dres Borussie Dortmund pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Borussia Dortmund
Oficiální venkovní dres Borussie Dortmund pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Milan
Oficiální domácí dres AC Milán pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Milan
Oficiální venkovní dres AC Milán pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AS Roma
Oficiální domácí dres AS Řím pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Inter
Oficiální domácí dres Interu Milán pro sezonu 2022/23
Twitter.com
Nepotvrzený venkovní dres Interu Milán pro sezonu 2022/23
Twitter.com / JuventusFC
Oficiální domácí dres Juventusu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / JuventusFC
Oficiální venkovní dres Juventusu pro sezonu 2022/23
Koláž isport.cz
Dresy v Premier League pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Aston Villa
Oficiální domácí dres Aston Villy pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Aston Villa
Oficiální venkovní dres Aston Villy pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AFC Bournemouth
Oficiální domácí dres Bournemouthu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AFC Bournemouth ??
Oficiální třetí dres Bournemouthu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Brentford FC
Oficiální domácí dres Brentfordu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Brentford FC
Oficiální venkovní dres Brentfordu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Brighton & Hove Albion
Oficiální domácí dres Brightonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Brighton & Hove Albion
Oficiální venkovní dres Brightonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Crystal Palace F.C.
Oficiální domácí dres Crystal Palace pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Crystal Palace F.C.
Oficiální venkovní dres Crystal Palace pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Everton
Oficiální domácí dres Evertonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Everton
Oficiální venkovní dres Evertonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Leeds United
Oficiální domácí dres Leedsu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Leicester City
Oficiální domácí dres Leicesteru pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Newcastle United FC
Oficiální domácí dres Newcastlu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Newcastle United FC
Oficiální třetí dres Newcastlu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Nottingham Forest FC
Oficiální domácí dres Nottinghamu Forest pro sezonu 2022/23
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Twitter.com / Nottingham Forest FC
Oficiální venkovní dres Nottinghamu Forest pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Southampton FC
Oficiální domácí dres Southamptonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Southampton FC
Oficiální venkovní dres Southamptonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Wolves
Oficiální domácí dres Wolves pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Wolves
Oficiální venkovní dres Wolves pro sezonu 2022/23
Koláž isport.cz
Dresy v Bundeslize pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Augsburg
Oficiální domácí dres Augsburgu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Augsburg
Oficiální venkovní dres Augsburgu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Augsburg
Oficiální třetí dres Augsburgu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / VfL Bochum 1848
Oficiální domácí dres Bochum pro sezonu 2022/23
Twitter.com / VfL Bochum 1848
Oficiální venkovní dres Bochum pro sezonu 2022/23
Twitter.com / VfL Bochum 1848
Oficiální třetí dres Bochum pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Eintracht Frankfurt
Oficiální domácí dres Frankfurtu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Eintracht Frankfurt
Oficiální venkovní dres Frankfurtu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / SC Freiburg
Oficiální dresy Freiburgu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Hertha Berlin
Oficiální domácí dres Hethy pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Hertha Berlin
Oficiální venkovní dres Hethy pro sezonu 2022/23
Twitter.com / TSG Hoffenheim
Oficiální domácí dres Hoffenheimu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / TSG Hoffenheim
Oficiální venkovní dres Hoffenheimu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / TSG Hoffenheim
Oficiální třetí dres Hoffenheimu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FC Köln
Oficiální domácí dres Kolínu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FC Köln
Oficiální venkovní dres Kolínu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FC Köln
Oficiální třetí dres Kolínu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / RB Leipzig
Oficiální domácí dres Lipska pro sezonu 2022/23
Twitter.com / RB Leipzig
Oficiální venkovní dres Lipska pro sezonu 2022/23
Twitter.com / RB Leipzig
Oficiální třetí dres Lipska pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FSV  Mainz 05
Oficiální domácí dres Mohuči pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Schalke 04
Oficiální domácí dres Schalke pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Schalke 04
Oficiální třetí dres Schalke pro sezonu 2022/23
Twitter.com / VfB Stuttgart
Oficiální dresy Stuttgartu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FC Union Berlin
Oficiální domácí dres Unionu Berlín pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FC Union Berlin
Oficiální venkovní dres Unionu Berlín pro sezonu 2022/23
Twitter.com / 1. FC Union Berlin
Oficiální třetí dres Unionu Berlín pro sezonu 2022/23
Twitter.com / SV Werder Bremen
Oficiální domácí dres Werderu Brémy pro sezonu 2022/23
Twitter.com / SV Werder Bremen
Oficiální venkovní dres Werderu Brémy pro sezonu 2022/23
Twitter.com / VfL Wolfsburg
Oficiální dresy Wolfsburgu pro sezonu 2022/23
Koláž isport.cz
Dresy v La Lize pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Athletic Club
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Oficiální domácí dres Athleticu Bilbao pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Athletic Club
Oficiální venkovní dres Athleticu Bilbao pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Betis Balompié
Oficiální domácí dres Betisu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Betis Balompié
Oficiální venkovní dres Betisu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / RC Celta
Oficiální domácí dres Celty Vigo pro sezonu 2022/23
Twitter.com / RC Celta
Oficiální venkovní dres Celty Vigo pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Elche Club de Fútbol
Oficiální venkovní dres Elche pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Elche Club de Fútbol
Oficiální třetí dres Elche pro sezonu 2022/23
Twitter.com / RCD Espanyol de Barcelona
Oficiální dresy Espanyolu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Getafe C.F.
Oficiální domácí dres Getafe pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Getafe C.F.
Oficiální venkovní dres Getafe pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Getafe C.F.
Oficiální třetí dres Getafe pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Mallorca
Oficiální venkovní dres Realu Mallorca pro sezonu 2022/23
Twitter.com / C. A. OSASUNA
Oficiální domácí dres Osasuny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / C. A. OSASUNA
Oficiální venkovní dres Osasuny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / C. A. OSASUNA
Oficiální třetí dres Osasuny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Sociedad Fútbol
Oficiální dresy Realu Sociedad pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Sevilla Fútbol Club
Oficiální domácí dres Sevilly pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Sevilla Fútbol Club
Oficiální venkovní dres Sevilly pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Valladolid C.F.
Oficiální domácí dres Valladolidu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Valladolid C.F.
Oficiální venkovní dres Valladolidu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Real Valladolid C.F.
Oficiální třetí dres Valladolidu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Villarreal CF
Oficiální domácí dres Villarrealu pro sezonu 2022/23
Koláž isport.cz
Dresy v Serii A pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Monza
Oficiální domácí dres AC Monza pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Monza
Oficiální venkovní dres AC Monza pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Atalanta B.C.
Oficiální domácí dres Atalanty pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Atalanta B.C.
Oficiální venkovní dres Atalanty pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Atalanta B.C.
Oficiální třetí dres Atalanty pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Bologna Fc 1909
Oficiální domácí dres Bologny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Bologna Fc 1909
Oficiální venkovní dres Bologny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / U.S. Cremonese
Oficiální domácí dres Cremonese pro sezonu 2022/23
Twitter.com / ACF Fiorentina
Oficiální domácí dres Fiorentiny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / ACF Fiorentina
Oficiální venkovní dres Fiorentiny pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Hellas Verona FC
Oficiální domácí dres Hellasu Verona pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Hellas Verona FC
Oficiální venkovní dres Hellasu Verona pro sezonu 2022/23
Twitter.com / S.S.Lazio
Oficiální domácí dres Lazia pro sezonu 2022/23
Twitter.com / S.S.Lazio
Oficiální venkovní dres Lazia pro sezonu 2022/23

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 343 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Twitter.com / S.S.Lazio
Oficiální třetí dres Lazia pro sezonu 2022/23
Twitter.com / U.S. Lecce
Oficiální dresy Lecce pro sezonu 2022/23
Twitter.com / US Salernitana 1919
Oficiální domácí dres Salernitany pro sezonu 2022/23
Twitter.com / US Salernitana 1919
Oficiální venkovní dres Salernitany pro sezonu 2022/23
Twitter.com / U.C. Sampdoria
Oficiální domácí dres Sampdorie pro sezonu 2022/23
Twitter.com / U.C. Sampdoria
Oficiální venkovní dres Sampdorie pro sezonu 2022/23
Twitter.com / U.C. Sampdoria
Oficiální třetí dres Sampdorie pro sezonu 2022/23
Twitter.com / U.S. Sassuolo
Oficiální domácí dres Sassuola pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Torino Football Club
Oficiální domácí dres Turína pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Torino Football Club
Oficiální venkovní dres Turína pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Udinese Calcio
Oficiální domácí dres Udinese pro sezonu 2022/23
Koláž isport.cz
Dresy v Ligue 1 pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Ajaccio
Oficiální domácí dres Ajaccio pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Ajaccio
Oficiální venkovní dres Ajaccio pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AC Ajaccio
Oficiální třetí dres Ajaccio pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Angers SCO
Oficiální domácí dres Angers pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Angers SCO
Oficiální venkovní dres Angers pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AS Monaco ????
Oficiální domácí dres AS Monaka pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AS Monaco ????
Oficiální venkovní dres AS Monaka pro sezonu 2022/23
Twitter.com / AJ Auxerre
Oficiální domácí dres Auxerre pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Clermont Foot 63
Oficiální domácí dres Clermontu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / ESTAC Troyes
Oficiální dresy Troyes pro sezonu 2022/23
Twitter.com / LOSC
Oficiální domácí dres Lille pro sezonu 2022/23
Twitter.com / LOSC
Oficiální venkovní dres Lille pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC LORIENT
Oficiální domácí dres Lorientu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC LORIENT
Oficiální třetí dres Lorientu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Olympique Lyonnais
Oficiální domácí dres Lyonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Olympique Lyonnais
Oficiální venkovní dres Lyonu pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Olympique de Marseille
Oficiální domácí dres Marseille pro sezonu 2022/23
Twitter.com / MHSC
Oficiální domácí dres Montpellier pro sezonu 2022/23
Twitter.com / MHSC
Oficiální třetí dres Montpellier pro sezonu 2022/23
Twitter.com / FC Nantes
Oficiální domácí dres Nantes pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Stade de Reims
Oficiální domácí dres Remeše pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Stade de Reims
Oficiální venkovní dres Remeše pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Racing Club de Strasbourg Alsace
Oficiální domácí dres Štrasburku pro sezonu 2022/23
Twitter.com / Toulouse FC
Oficiální domácí dres Toulouse pro sezonu 2022/23
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Rakušan: Měl jsem dvě možnosti. Jednou z nich bylo všeho nechat a vzpomínat na dobré časy URL
Automatický překlad
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913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Znovuzvolený předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan Zdroj: Profimedia.cz

Buď jsem toho mohl nechat a vzpomínat na hezké časy, kdy jsem STAN dovedl k zajímavým výsledkům, nebo si říci, že zkusím
pomoct i v krizi. Taková slova pronesl Vít Rakušan v rozhovoru pro CNN Prima NEWS po svém znovuzvolení do funkce
předsedy hnutí STAN. 
Rakušan připustil, že pochyboval, zda si svou pozici v čele strany zaslouží a zda má smysl pokračovat. „Přemítal jsem o tom od
chvíle, co jsme měli nějaké problémy. Vedl jsem konzultace s různými lidmi uvnitř i vně STAN,“ sdělil Rakušan s tím, že před
sjezdem uvažoval o dvou variantách. „Buď toho nechat a vzpomínat na hezké časy, kdy jsem STAN dovedl k zajímavým
výsledkům v trojích volbách, nebo si říct, že zkusím pomoct i v krizi, protože kapitán loď neopouští,“ řekl. 
„Navíc jsem viděl, že není žádný velký zájem o to pouštět se do předsednické role, tak mně nezbývalo nic jiného, než v lodi
zůstat a pokusil se zase nastolit trajektorii růstu,“ vysvětlil Rakušan. 
Politik ve svém kandidátském projevu v souvislost s nařčením STAN z organizovaného zločinu ze strany opozice zdůraznil, že v
hnutí nejsou žádní mafiáni. „Žádná strana ale nemá úplnou jistotu, že se v jejích řadách neobjeví nepoctivý člověk. U nás se
jeden objevil, byla to komunální kauza našeho pražského politika, který selhal a my jsme vyvodili takovou odpovědnost, jako
žádné jiné politické strany,“ připomněl kauzu Dozimetr a reakci na ni. 
Dodal, že podobné problémy může mít i hnutí ANO, SPD a samozřejmě znovu STAN. „Kauza jednoho člověka však neznamená,
že hnutí je mafiánskou strukturou. Nejlegračnější je, že to říká člověk, který sám neodstoupil po svých obrovských problémech
a člověk, který jde k soudu,“ narážel na bývalého premiéra Andreje Babiše. 
Rakušan si je prý vědom, že ho čeká hodně práce. „Vyzýval jsem kandidáty do předsednictva, aby si nešli pro funkci, ale šli si
říct o práci. Musíme změnit vnitřní strukturu fungování a profesionalizovat nejrůznější postupy komunikace s regiony. Musíme
nominovat kvalitní lidi, uspět ve volbách. Máme témata, máme agendu a přesvědčíme o tom,“ sliboval Rakušan. 
Politologové: STAN čeká běh na dlouhou trať 
Obnovení důvěry u veřejnosti po korupční kauze Dozimetr, která vyvrcholila obviněním náměstka pražského primátora Petra
Hlubučka, bude podle politologů náročná. „Je samozřejmě otázkou, zda voličům obměna stačí,“ uvažoval pro ČTK Josef
Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Domnívá se, že STAN pro trvalé zakotvení v celostátní politice
potřebuje silnější ideové vymezení. 
Jeho kolega Petr Just, vedoucí katedry politologie Metropolitní univerzity Praha, ocenil, že se hnutí snažilo ihned po vypuknutí
kauzy reagovat tak, aby minimalizovalo negativní dopady. „Ty kroky byly ve znamení sebereflexe, přiznání chyb a vyvození
politické odpovědnosti. Přesto následoval poměrně rychlý pád preferencí. Tím chci naznačit, že obnova důvěry je během na
dlouhou trať,“ uvedl. „Jak změnu voliči vnímají, ukážou blížící se komunální a senátní volby, v nichž byli Starostové dlouhodobě
úspěšní,“ dodal Just. 
Válka na Ukrajině 

Strategická suverenita EU: Přichází svět bez pravidel. (Nejen) byznys se musí připravit URL
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Západ ve smyslu euroatlantického prostoru bude příště vytvářet nová pravidla a bude záležet na tom, s jakými partnery ve
světě se dokáže dohodnout na jejich dodržování. Riziko fragmentace ekonomiky se ale týká i samotné Evropy, která pracuje na
své strategické suverenitě spojené s něčím, co by šlo shrnout do hesla "menší zisky výměnou za větší jistotu". Téma v debatě
na platformě Alter Eko pod moderátorskou taktovkou Romana Chlupatého rozebrali politický geograf Michael Romancov ( FSV
UK ), Mikuláš Pýcha (EGAP) a Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a dopravy).
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Rakušan zůstal šéfem STAN. Co na to voliči? Politologové promlouvají URL
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Obnovení důvěry u voličů po kauzách, které vyvrcholily obviněním náměstka pražského primátora Petra Hlubučka v korupční
kauze Dozimetr, bude pro hnutí STAN během na dlouhou trať. Shodli se na tom politologové, které oslovila ČTK.

Obměna vedení hnutí STAN, jak ji včera provedl mimořádný sněm v Hradci Králové, je podle politologů jen jedním z dílčích
kroků k jejímu znovunabytí.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má hradecký sněm za úspěch stávajícího předsedy Víta
Rakušana. „Nejen kvůli silnému mandátu, který na sněmu získal, ale i s ohledem na složení nového vedení. Je ale samozřejmě
otázkou, zda voličům bude tato obměna stačit k obnovení pošramocené důvěry,“ sdělil ČTK. STAN podle něj pro trvalé
zakotvení v celostátní politice potřebuje silnější ideové vymezení. Koncept decentralizace, o němž Rakušan hovořil, ani apel k
zavedení eura, k tomu samy o sobě nebudou stačit, míní.

Podle vedoucího katedry politologie Metropolitní univerzity Praha Petra Justa se hnutí snažilo ihned po vypuknutí kauzy
reagovat tak, aby minimalizovalo negativní dopad. „Ty kroky byly ve znamení sebereflexe, přiznání chyb a vyvození politické
odpovědnosti. Přesto následoval poměrně rychlý pád preferencí. Tím chci naznačit, že obnova důvěry je během na dlouhou
trať,“ uvedl.

Včerejší sněm a obměnu většiny nejužšího vedení hnutí vnímá jako jeden z dalších nápravných kroků v řadě. „Samozřejmě to
neznamená, že se podpora hned zase vrátí. STAN tak čeká práce na další týdny a měsíce,“ řekl Just. Jak změnu voliči vnímají,
ukážou blížící se komunální a senátní volby, v nichž byli Starostové dlouhodobě úspěšní, dodal.

Vratislav Maňák: Matróna URL
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Letní příběh o současném ideálu ženské krásy a o mateřství, odehrávající se během jednoho horkého prázdninového dne na
koupališti.

„Už na sobě měla jen plavky a pareo uvázané pod prsy a mířila za dětmi s rozpůleným melounem. Procházela mezi
rozprostřenými osuškami a zatoulanými nafukovacími míči. Našlapovala obezřetně a zlehka, kolem bledých kotníků jí tancovaly
zelené třásně plážového plédu, kterým zahalila tělo až do půle štíhlých lýtek. V Líbině pohybu a v tom, jak se jí s každým
krokem přelévaly v pase záhyby zřasené látky, bylo cosi nesmírně podmanivého a rozkrojený rudý plod na jejích rukou mohl
působit jako velkolepý předvoj už tak mocných ňader.“

Povídka Matróna vyšla v roce 2019 v časopise Host.

Vratislav Maňák

Spisovatel, novinář a vysokoškolský pedagog Vratislav Maňák se narodil v roce 1988 v západočeském Stříbře, kde žil až do
maturity. Po gymnáziu vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  UK  v Praze , kde dnes přednáší
na Katedře mediálních studií. Jeho prvními publikovanými texty byly dvě povídky, které někdy v roce 2008 zaslal do časopisu
Tvar.

V roce 2012 mu v nakladatelství Host vychází knižní prvotina, povídková knížka s názvem Šaty z igelitu, za niž obdržel Cenu
Jiřího Ortena, která se uděluje mladým literátům do třiceti let. Po sbírce melancholických až depresivních povídek vydal secesní
grotesku pro děti Muž z hodin (2015), která byl nominována na Magnesii Literu v kategorii kniha pro děti a mládež.

V roce 2016 mu v nakladatelství Host vyšel román Rubikova kostka, příběh o mladém učiteli dějepisu, který se vrací z Prahy
zpátky do rodné Plzně, mu vynesl nominaci na Cenu Evropské unie za literaturu.

Pro rozhlasového Hajaju napsal pohádkové seriály Co se skrývá pod břečťanem a Martin a dvířka do pohlednic. Jeho
nejnovější knížka alegorických povídek Smrt staré Maši vyšla na začátku roku 2022 opět v nakladatelství Host.
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Jako autor se zaměřoval na mezinárodní vztahy a politické dění zejména v západní Evropě, svou pozornost však věnoval i
událostem v jihovýchodní Asii a v Afghánistánu. Dlouhodobě se jako publicista zabýval také astronomií, o níž připravoval
rozhlasové pořady a psal články pro popularizační časopis Vesmír.

Narodil se 30. června 1945 a vystudoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  UK . Jako redaktor pak pracoval v deníku
Svobodné slovo a nakladatelství Avicenum. Po emigraci do Spojeného království působil v britských časopisech Time & Tide,
Property Monthly Review a Property Gazette. Spolupracoval také s dalšími ostrovními médii, včetně redakce českého vysílání
BBC.
Později se v Mnichově stal redaktorem českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Po listopadu 1989 se na čas
vrátil zpět do Prahy a pracoval pro Český rozhlas, s nímž do posledních let udržoval kontakt jako jeho londýnský korespondent.
Kromě toho pro ekonomickou agenturu Bloomberg redigoval specializované zprávy ze střední a východní Evropy.
V roce 1999 obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky. Krom jiného byl také dlouholetým členem Britské meziplanetární společnosti.
Zemřel v sobotu 23. července ve věku 77 let. Zprávu o jeho úmrtí potvrdila Českému rozhlasu rodina.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 347 / 349

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-novinar-jan-jun/r~645c64a00b5911ed82b7ac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fzemrel-novinar-jan-jun%2Fr%7E645c64a00b5911ed82b7ac1f6b220ee8%2F
http://www.newtonmedia.eu/
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Přesně před pěti měsíci napadla ruská vojska Ukrajinu. Válka už způsobila smrt 10 000 lidí, další miliony kvůli ní musely opustit
své domovy. Ukrajina přesto náporu ruských sil odolává. Pro Radiožurnál komentoval současnou situaci politický geograf a
publicista Michael Romancov, který působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také na Metropolitní univerzitě v
Praze.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tento týden oznámil, že Kremlu na Ukrajině už nejde jen o získání Luhanské a Doněcké
oblasti, ale že bude chtít obsadit i další oblasti. Co je tedy skutečným cílem ruské agrese?Upřímně řečeno, těžko říct. Ona se
bohužel prohlášení, která od různých exponentů kremelského režimu v poslední době slyšíme, liší.

Víme s největší pravděpodobností, že původním cílem bylo ovládnutí celé Ukrajiny a dosazení nějakého proruského režimu. To
se nepodařilo. Od toho se potom odvíjela pozměněná dikce s tím, že se má jednat o denacifikační operaci a že cílem je přinést,
jak říkají Rusové, mír obyvatelům Donbasu.

Teď jsme zase slyšeli něco jiného, takže těžko říct. Bohužel nemáme přístup k žádným archiváliím, a ani jej mít nebudeme, o
tom, jakým způsobem se v Kremlu vytvářejí nebo přijímají důležitá rozhodnutí.

Musíme se tedy spolehnout zatím jenom na to, co všechno se objeví ve sdělovacích prostředcích a tam se to mění. Ne snad
každý den, ale velmi často.

Jde z vývoje situace usuzovat, že se Moskvě primárně jedná o kontrolu ložisek surovin? Na východě Ukrajiny jsou kromě uhlí
bohaté zásoby zemního plynu.To je jeden z argumentů, který se objevuje. Je to něco, co by celé ruské vojenské operaci,
řekněme, dávalo nějakou logiku. Ne, že by ji to snad proboha ospravedlňovalo, ale dejme tomu, že konflikt o zdroje je něco, co
v mezinárodních vztazích vždycky existovalo.

Ale já se domnívám, že tato stopa je falešná. Podle mého názoru hlavní důvody, proč Rusko na Ukrajinu vpadlo, jsou primárně
důvody politické. Nejedná se tedy ani o souboj o zdroje, ani o vojenskostrategické důvody, ale vlastně snahu kremelského
režimu připoutat Ukrajinu k Rusku. Když to nešlo po dobrém, tak prostě silou.

Obrovské škody

Co se tedy Rusku podařilo za těch pět měsíců získat a za jakou cenu?Určitě se Rusku podařilo přesně to, co jste říkal na
začátku, to znamená způsobit obrovské škody. Z hlediska materiálních hodnot, způsobit obrovské škody ekologické, usmrtit,
respektive vyhnat z domovů, neuvěřitelné množství lidí.

Mimochodem, v tomto ohledu je Rusko skutečně šampionem, protože Rusko, respektive předtím Sovětský svaz, je jednoznačně
strůjcem největších uprchlických vln, řekněme v posledních několika desetiletích v systému mezinárodních vztahů, ať už se
svého času jednalo o Afghánistán, později Sýrii nebo teď Ukrajinu.

To všechno se v uvozovkách povedlo, ale jinak žádný z hlavních cílů zatím dosažen nebyl.

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu prohlásil, že strategie Západu na podporu Ukrajiny nefunguje a že nový přístup by se
měl soustředit na snahu o uzavření míru. Je, nebo není strategie Západu účinná?Tak opětně, ono záleží na tom, co si kdo
představí, že by mělo být cílem. Pokud se někdo domníval nebo domnívá, že cílem Západu je porazit Rusko a tak dále, tak to
se zatím neděje a otázkou je, jestli se to v kontextu toho, co se na Ukrajině vůbec děje z vojenského hlediska, dá očekávat.

Pokud bychom vyšli z toho, co bylo deklarováno, ať už představiteli EU, respektive Severoatlantické aliance, tak se domnívám,
že se nám v každém případě daří Rusko výrazným způsobem jednak oslabit a jednak i částečně izolovat.

Nikoliv v globálním měřítku, ale izolovat Rusko od nás, což je něco, co považuji ze středně a dlouhodobého hlediska za velice
podstatnou záležitost. Otázkou potom je, jak se budou dál vyvíjet boje a kdy Ukrajina vlastně bude připravena na to, aby si v
uvozovkách začala plnit domácí úkoly, které by ji jednou mohly přivést až do EU.

Ale to jsou všechno věci, které mají středně či spíš dlouhodobý charakter.
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Zemřel novinář Jan Jůn. Britskému hlasu Českého rozhlasu bylo 77 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: FORUM 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.07.2022 19:49 , Celková návštěvnost:
4 170 000 , RU / měsíc: 1 130 356 , RU / den: 115 248 , Rubrika: Zprávy , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,28 , Návštěvy za měsíc: 5 000 000
V sobotu ve věku 77 let zemřel novinář a publicista Jan Jůn. S odkazem na rodinné příslušníky informaci potvrdil server
iRozhlas. Jůn byl dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu v Londýně a působil jako redaktor vysílání Svobodná
Evropa.

Jan Jůn se narodil 30. července 1945 v Praze . Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Působil
jako redaktor deníku Svobodné slovo a pracoval v nakladatelství Avicenum. Angažoval se v českém vysílání rádia Svobodná
Evropa v Mnichově. Po roce 1989 započala jeho dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem, kde zastával pozici
korespondenta ze Spojeného království. V roce 1999 se stal laureátem Ceny Ferdinanda Peroutky.

Jůn se v rámci své působnosti věnoval dvěma oblastem. Soustředil se na mezinárodní politiku, zejména v anglosaském
prostředí a západní Evropě. V posledních letech působil v pořadu Názory a argumenty jako rozhlasový hlas ze Spojeného
království, jehož místní politiku pravidelně komentoval. Zabýval se také děním v Afghánistánu a jihovýchodní Asii.

Věnoval se i vesmíru a astronomii. Přednášel v pražské Štefánikově hvězdárně a tvořil rozhlasové pořady o vesmíru. Jako
redaktor přispíval do vědeckého magazínu Vesmír.

V Anglii spoluzaložil a střídavě vedl měsíčník Londýnské listy a působil v českém vysílání BBC. Jako redaktor a šéfredaktor
pracoval pro britská média Time & Tide, Property Monthly Review nebo Property Gazzette.

Zemřel Jan Jůn, dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně. Bylo mu 77 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.07.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Lucie Pávová, Jana Stuláková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 10:55 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Zprávy z domova , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
V sobotu večer zemřel Jan Jůn, korespondent Českého rozhlasu v Londýně. Radiožurnálu informaci potvrdila jeho rodina. Jůn
působil jako redaktor českého vysílání Svobodné Evropy v Mnichově a později v Praze, kde zůstal až do ukončení společného
vysílání s Českým rozhlasem 6. Poté se stal londýnským korespondentem obou stanic.

Jan Jůn se narodil v roce 1945 a vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Kromě dlouhodobé
spolupráce s Českým rozhlasem a českým vysíláním Rádia Svobodná Evropa působil i v řadě dalších médií, například ve
Svobodném slovu či v nakladatelství Avicenum.

Pracoval také pro britská média, a to jako redaktor a šéfredaktor časopisů Time & Tide, Property Monthly Review nebo
Property Gazzette.

Spoluzaložil a střídavě vedl měsíčník Londýnské listy exilového Naardenského hnutí. Působil také v českém vysílání BBC.

Věnoval se mezinárodním vztahům, především anglosaskému světu a západní Evropě, zabýval se ale také děním v
Afghánistánu a jihovýchodní Asii. Pro agenturu Bloomberg překládal a redigoval specializované zprávy ze střední a východní
Evropy.

Jan Jůn se zajímal o vesmír a astronomii, přednášel a pozoroval na Štefánikově hvězdárně v Praze, dlouho také tvořil
rozhlasové pořady o vesmíru. Byl členem Britské meziplanetární společnosti. Po mnoho let studoval dějiny raného středověku.

Na svou alma mater se Jůn čas od času vrátil jako přednášející host. V roce 1999 se stal laureátem Ceny Ferdinanda
Peroutky.
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Fakulta sociálních věd UK Počet zpráv: 51+9 duplicit, 23.08.2022

Z radnic mizí ukrajinské vlajky. Kvůli místním, předsednictví i opravám URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Kateřina Vaníčková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 06:29 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , GRP:
7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...s moravskou orlicí. Tři z aktivistů zadržela policie, protože neuposlechli její výzvy. Podle Jana Charváta z Institutu
politologických studií FSV  Univerzity  Karlovy  nyní v Česku panuje jiná situace než při migrační krizi v roce 2015. „Je tady
skupina, která má sklony k xenofobii. Výrazně se však...

Strategická suverenita EU: Přichází svět bez pravidel. (Nejen) byznys se musí připravit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 11:02
, Celková návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc: 7 050 000
...větší jistotu". Téma v debatě na platformě Alter Eko pod moderátorskou taktovkou Romana Chlupatého rozebrali politický
geograf Michael Romancov ( FSV  UK ), Mikuláš Pýcha (EGAP) a Dagmar Kuchtová (Svaz průmyslu a dopravy Další videa a
články najdete na www.investicniweb.cz ...

Úmrtí novináře pana Jana Jůna URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: mzv.cz (MZv ČR) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 15:13 , Celková
návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,68 ,
Návštěvy za měsíc: 7 050 000
...Jůn vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. V Československu pracoval jako redaktor v deníku
Svobodné slovo, v nakladatelství Avicenum. Po emigraci byl redaktor nebo šéfredaktor britských časopisů Time & Tide,
Property Monthly Review a Property Gazette. Později...

Co udělá vládce Ruska, když vyhraje válku? A co když prohraje? To samé, už stovky let. Putin není výjimkou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 18:12 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...přichází. Tito lidé, či jejich děti, časem mohou do Ruska přinést změnu. Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický
geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě Praha . V rubrice komentáře dáváme prostor
různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko...

Úkol Evropa: Koruna nebo Euro? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 00:18 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Akce , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
... člena bankovní rady Oldřicha Dědka bývalou vice-guvernérku slovenské Národní banky Elenu Kohútikovou a studenta
Institutu ekonomických studií FSV  UK  Tomáše Cvernu. Registrovat se můžete zde. Zdroj: Kampus Hybernská ...

Odešel velikán londýnské krajanské komunity
TISK , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 6 , Autor: Milan Kocourek , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 26.07.2022 01:45 , Čtenost: 172 094 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Publicistika , AVE: 42 581,37 Kč , GRP: 1,91
...zábavné. Dokázal mistrně spojovat důkladnou znalost historického materiálu s humorem k potrhání bránice. Jan Jůn se
narodil 30. června 1945 v Praze . Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Novinařina byla vždy
jeho koníčkem a povoláním zároveň. Pracoval v redakci...

Práce ukrajinských uprchlíků v ČR: Kde nejčastěji nacházejí práci a jak jim stát pomáhá? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: studentský tým FSV UK ,swp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 05:22 ,
Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika:
Válka na Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Celý svět šokovaly 24. února 2022 zprávy o ruském útoku na Ukrajinu. Ten převrátil život naruby nejen Ukrajincům přímo v
rodné zemi, ale i těm za hranicemi. Českou republiku podle odhadů opustilo až 30 tisíc Ukrajinců, kteří odjeli bránit svou vlast.
Opačným směrem naopak zamířily desetitisíce uprch...

Problém jsou tři milimetry. Západ by mohl dodávat Ukrajině víc munice, užívá však jinou ráži URL
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Problém jsou tři milimetry. Západ by mohl dodávat Ukrajině víc munice, užívá však jinou ráži URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Matěj Sviták , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 07:32 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...čtyři až pět, možná šest tisíc kusů dělostřelecké munice denně. Rusové násobně víc,“ počítá politický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Ukrajinci tvrdili, že Rusové mají až
desetinásobnou spotřebu. Ovšem tento údaj je třeba brát s...

Architekt Josef Smola: Dům, který dobře vypadá, ale neslouží, je k ničemu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: imaterialy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 09:08 , RU / měsíc: 243 470 , RU / den: 18 339 ,
Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
Rozhovor Petra Volfa s architektem Josefem Smolou o pasivních domech, udržitelnosti, inteligentních systémech, předsudcích,
energii a učení. Svou praxi jste začínal v ateliéru Gama architekta Karla Pragera, který se proslavil svými odvážnými stavbami.
Probírali jste tehdy energetickou náročnost bud...

Hraní je pořád ZÁBAVA!
TISK , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: Chvilka pro tebe , Strana: 26 , Autor: Alida Horváthová , Vytištěno: 77 754 , Prodáno: 51 966 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 27.07.2022 00:14 , Čtenost: 332 818 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 408 419,40 Kč , GRP: 3,70
...Báře * Narodila se 19. prosince 1979 v Praze zpěvačce Petře Černocké a hudebnímu producentovi Janu Aleši Vaculíkovi. *
Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  v  Praze . Se zpěvem začínala v roce 1998 jako vokalistka kapely Forbidden Fruit. * V
roce 2005 spoluzaložila formaci Yellow Sisters a před...

Ruská diplomatická ofenzíva v Africe
Podcast , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 06:26 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 06:08 5:59
...sankce. Může ruská diplomatická ofenzíva a ruská verze událostí u nezápadních posluchačů uspět? Host: Michael Romancov
- politický geograf FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha  Článek a další informace **** najdete na webu Seznam Zprávy
Sledujte nás na sociálních sítích Twitter a Instagram. Náměty...

Ruská diplomatická ofenzíva v Africe URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 06:47 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...sankce. Může ruská diplomatická ofenzíva a ruská verze událostí u nezápadních posluchačů uspět? Host: Michael Romancov
- politický geograf FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha  Článek a další informace najdete na webu Seznam Zprávy
Sledujte nás na sociálních sítích Twitter a Instagram ....

Kam nechtěl Masaryk, ale komunisté tam vystavovali masového vraha. Pohnutá historie Národního památníku na
Vítkově URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 07:18 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...se tu připomínala národní a státní tradice. Monumentální stavba však budí spíš rozpaky. Martin Groman je publicista a
historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Michal Stehlík je historik a slovakista.
Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem....

Bitva o to, jak vykládat válku na Ukrajině. Může Rusko přetlačit Západ? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Pavel Vondra , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 07:42 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Podcast 5:59, Podcasty,
Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...republiky a Ugandy dnes uzavírá v Etiopii. „Bohužel Rusko v izolaci nebylo,“ reaguje na ruskou aktivitu politický geograf
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také Metropolitní univerzity Praha. I když se totiž k
protiruským sankcím Západu připojily i země jako Jižní...

Peripetie „rodinného svátku“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: dejinyasoucasnost.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 11:43 , Vydavatel:
dejinyasoucasnost.cz , Země: Česko
...paměti v přímém přenosu VIKTOR VACHŠTAJN, sociolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  Vysoké školy sociálních a
ekonomických věd v Moskvě Kvůli ruské invazi na Ukrajinu většina zemí, které se účastnily druhé světové války, omezila oslavy
77. výročí Dne vítězství. Litva, Moldavsko, Estonsko a německé...

Blízká setkání 11:05
RÁDIO , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 12:56 , Poslechovost pořadu:
163 470 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:05 Blízká setkání , AVE: 5 938 200,00 Kč , GRP: 1,82
...vlastně absolvovala právnickou fakultu. Co vám tak scházelo na právním vzdělání, že jste pociťoval potřebu. Si to ještě
doplnit studiem na fakultě  sociálních  věd . mluvčí 3, -------------------- Tak mě na právnické vzdělání nic nechybělo, ale velice
mě bavila od dětství němčina začala jsem se...
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3517738-problem-jsou-tri-milimetry-zapad-mohl-dodavat-ukrajine-vic-munice-uziva-vsak-jinou-razi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3517738-problem-jsou-tri-milimetry-zapad-mohl-dodavat-ukrajine-vic-munice-uziva-vsak-jinou-razi
https://www.imaterialy.cz/rubriky/aktuality/architekt-josef-smola-dum-ktery-dobre-vypada-ale-neslouzi-je-k-nicemu_49451.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.imaterialy.cz%2Frubriky%2Faktuality%2Farchitekt-josef-smola-dum-ktery-dobre-vypada-ale-neslouzi-je-k-nicemu_49451.html
https://talk.youradio.cz/porady/5-59/ruska-diplomaticka-ofenziva-v-africe
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2F5-59%2Fruska-diplomaticka-ofenziva-v-africe
https://denikn.cz/928069/kam-nechtel-masaryk-ale-komuniste-tam-vystavovali-masoveho-vraha-pohnuta-historie-narodniho-pamatniku-na-vitkove/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F928069%2Fkam-nechtel-masaryk-ale-komuniste-tam-vystavovali-masoveho-vraha-pohnuta-historie-narodniho-pamatniku-na-vitkove%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-5-59-bitva-o-to-jak-vykladat-valku-na-ukrajine-muze-rusko-pretlacit-zapad-209847
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Faudio-podcast-5-59-bitva-o-to-jak-vykladat-valku-na-ukrajine-muze-rusko-pretlacit-zapad-209847
http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2022/6/peripetie-rodinneho-svatku/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdejinyasoucasnost.cz%2Farchiv%2F2022%2F6%2Fperipetie-rodinneho-svatku%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Host Vladimíra Kroce - Tomáš Kvapilík
RÁDIO , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 13:15 , Poslechovost pořadu:
306 273 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 09:05 Host Lucie Výborné , AVE: 1 946 958,00 Kč , GRP: 3,40
...Tomáš Kvapilík. Vladimír KROC, moderátor -------------------- Tomáš Kvapilík je psycholog a psychoterapeut. Psychologii jste
vystudoval na Fakultě  sociálních  věd  Masarykovy univerzity v Brně a pak, jak píšete na svých webových stránkách,
následoval sedmiletý systematický výcvik v gestalt...

Český animovaný film ve virtuální realitě Tmání bude uveden na MFF v Benátkách URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: svethospodarstvi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 14:24 , RU / měsíc: 21 875 , RU / den:
1 354 , Vydavatel: SH media, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: ČTK Protext , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,02
...tým filmu Ondřej Moravec – scénář, režie Ondřej Moravec (1988) je filmař, novinář a scenárista. Vystudoval žurnalistiku a
mediální studia na FSV  UK  a následně Katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Svou profesní dráhu začínal jako
novinář v České televizi, kde pracoval v redakci kultury. Od...

Moderátorka Linda Bartošová definitivně skončila v České televizi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: jkr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 22:05 , Celková návštěvnost: 3 710 000
, RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domov, Krátké zprávy, Homepage, Seznam cz , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...chystá Bartošová nespecifikovaný projekt s celoplošnou stanicí Českého rozhlasu Radio Wave. Bartošová absolvovala
studium žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jde také o bývalou modelku, finalistku České Miss a
českou zástupkyni na Miss World. V roce 2014 se stala členkou...

Živé vysílání 21:00
RÁDIO , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 22:40 , Poslechovost pořadu:
31 572 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 21:00 Živé vysílání , AVE: 4 902 800,00 Kč , GRP: 0,35
...Tomáš Kvapilík. Vladimír KROC, moderátor -------------------- Tomáš Kvapilík psycholog psychoterapeut psycholog jste
vystudoval na fakultě  sociálních  věd  Masarykovy univerzity v Brně a pak, jak píšete na svých webových stránkách
následoval sedmiletý systematicky výcvik v kdežto psychoterapii, co...

Oblíbená moderátorka Linda Bartošová hlásí odchod z České televize URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: aplausin.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.07.2022 12:45 , RU / den: 5 000 , Vydavatel: aplausin.cz ,
Země: Česko , AVE: 5 100,00 Kč , GRP: 0,06
...která v ČT pracovala od roku 2014 a od září 2020 moderovala Události, komentáře, pak Události. Linda Bartošová je
absolventkou žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zabývala se modelingem a v roce 2012 se umístila
ve vítězné trojici České Miss. V roce 2014 se stala členkou...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.07.2022 16:39 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 19 149 570,00 Kč , GRP: 0,88
...ve studiu ČT24 další komentář ve spojení jsme s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne. mluvčí 4, -------------------- Dobré
odpoledne. mluvčí 5, -------------------- Tak z...

Ceny potravin rostou, spousta ale končí v popelnici. Jak zastavit plýtvání? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Daniela Písařovicová, Michael Rozsypal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.07.2022
21:52 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: DVTV , AVE:
20 000,00 Kč , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...vysílání jsou: bezpečnostní analytik FSV  UK  Vojtěch Bahenský, zakladatelka iniciativy Zachraň jídlo Anna Strejcová, Radim
Trojan ze spolku Obránců zvířat a cestovatelka a blogerka Tereza Schindlerová. Hosty vysílání jsou: bezpečnostní analytik
FSV  UK  Vojtěch Bahenský, zakladatelka...

Horká linka mezi Washingtonem a Pekingem
TV , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 00:14 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 559 336,00 Kč , GRP: 0,73
...moderátor -------------------- A v Horizontu Jiří Pondělíček, amerikanista z katedry severoamerických studií z Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Americká média označují vztahy mezi Pekingem a
Washingtonem za nejhorší za celá desetiletí. Vidíte v tom výsledek...

Hradní kandidáti očima odborníků: Pavel až moc vyčkává, Nerudová myslí hlavně na mladé a Janeček je
egomaniak URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Leinert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 00:59 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13 , Návštěvy
za měsíc: 3 900 000
...vidět, i období prázdnin měl využít k větší kampani,“ přidává se Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Vše je až moc perfektní Za umírněné, ale přímočaré
vystupování sbírá Pavel kladné body alespoň u...

Ukrajina
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https://svethospodarstvi.cz/ctk-protext/cesky-animovany-film-ve-virtualni-realite-tmani-bude-uveden-na-mff-v-benatkach/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsvethospodarstvi.cz%2Fctk-protext%2Fcesky-animovany-film-ve-virtualni-realite-tmani-bude-uveden-na-mff-v-benatkach%2F
http://echo24.cz/a/Sse7U
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fecho24.cz%2Fa%2FSse7U
https://www.aplausin.cz/oblibena-moderatorka-linda-bartosova-hlasi-odchod-z-ceske-televize
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.aplausin.cz%2Foblibena-moderatorka-linda-bartosova-hlasi-odchod-z-ceske-televize
https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-ceny-potravin-rostou-spousta-ale-konci-v-popelnici-jak/r~a25de6d80e9d11ed82b7ac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvideo.aktualne.cz%2Fdvtv%2Fzive-ceny-potravin-rostou-spousta-ale-konci-v-popelnici-jak%2Fr%7Ea25de6d80e9d11ed82b7ac1f6b220ee8%2F
https://hn.hn.cz/c1-67096770-hradni-kandidati-ocima-odborniku-pavel-az-moc-vyckava-nerudova-mysli-jen-na-mlade-a-janecek-je-egomaniak
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67096770-hradni-kandidati-ocima-odborniku-pavel-az-moc-vyckava-nerudova-mysli-jen-na-mlade-a-janecek-je-egomaniak
http://www.newtonmedia.eu/


Ukrajina
TV , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 02:24 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 644 166,00 Kč , GRP: 0,31
...-------------------- Dobrý večer. Martin ŘEZNÍČEK, moderátor -------------------- Michal Smetana, bezpečnostní analytik,
výzkumný pracovník z pražské  fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Michal SMETANA, bezpečnostní
analytik -------------------- Dobrý večer. Martin ŘEZNÍČEK,...

Hradní kandidáti očima odborníků: Pavel až moc vyčkává a Nerudová myslí hlavně na mladé
TISK , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Autor: Ondřej Leinert , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 02:54 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE:
209 362,41 Kč , GRP: 1,42
...vidět, i období prázdnin měl využít k větší kampani,“ přidává se Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Za umírněné, ale přímočaré vystupování sbírá Pavel
kladné body alespoň u Ondřeje Tylečka z reklamní a...

UK: Ukrajinská protiofenzíva
Podcast , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 07:22 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 07:11 ČT24
...Cyril Svoboda /KDU-ČSL/, bývalý ministr zahraničí, Diplomatická akademie Lubomír Metnar /nestr. za ANO/, bývalý ministr
obrany Michal Smetana, Pražské  centrum pro výzkum míru, Fakulta  sociálních  věd  UK , výzkumný pracovník, pedagog
Pavel Polák, zpravodaj ČT...

UK: Ukrajinská protiofenzíva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 08:36 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...Cyril Svoboda /KDU-ČSL/, bývalý ministr zahraničí, Diplomatická akademie Lubomír Metnar /nestr. za ANO/, bývalý ministr
obrany Michal Smetana, Pražské  centrum pro výzkum míru, Fakulta  sociálních  věd  UK , výzkumný pracovník, pedagog
Pavel Polák, zpravodaj ČT...

Rozhovor s Vojtěchem Bahenským
TV , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 09:19 , Provozovatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský - Rozhovor I
...Ukrajinci začali dobývat ztracená území zpět a mají ještě Rusové koho posílat do boje? Téma pro bezpečnostního analytika
Vojtěcha Bahenského z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju. Vojtěch Bahenský , Výzkumník
Peace Research Prague, FSV  UK  -------------------- Dobrý...

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 09:32 , Sledovanost pořadu: 54 609 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 07:40 Živé vysílání , AVE: 10 676 000,00 Kč , GRP: 0,61
...přes řeku Dněpr, na které se Rusko spoléhá při zásobování okupovaných oblastí. Komentář připojí Karel Svoboda z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý. mluvčí 3, -------------------- Den vám přeji. Já. mluvčí
2, -------------------- Tak, dá se to tedy...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 09:50 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 17 703 675,00 Kč , GRP: 0,96
...chudších zemí světa. Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka -------------------- Jakékoliv odhady ztrát na ruské straně je
podle Karla Svobody z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  komplikované dělat. Moskva totiž čísla podhodnocuje a
Ukrajina naopak nadhodnocuje. mluvčí 16, ...

Jaký bude další osud ruského nezávislého listu Novaja Gazeta
RÁDIO , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 13:56 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 186 390,00 Kč , GRP: 2,01
...pozastavila hned po invazi na Ukrajinu. U telefonu je politolog z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír, dobrý den. Jan ŠÍR, odborník na postsovětské
země, Institut mezinárodních studií FSV  UK ...

Bahenský: Konec války letos neočekávám. Ukrajina má početní převahu v lidské síle URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Daniela Písařovicová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 16:00 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: DVTV , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...potenciální zastavení dodávek plynu, může se veřejné mínění Západu obrátit proti podpoře Ukrajiny,” říká bezpečnostní
analytik Vojtěch Bahenský z FSV  UK . „Ukrajinci mají poměrně velkou šanci dobýt oblast kolem Chersonu zpět. Budou se o to
snažit i proto, aby Západu ukázali, že jeho...

Ukrajina je připravena zahájit dodávky obilí s černomořským přístavů
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Ukrajina je připravena zahájit dodávky obilí s černomořským přístavů
RÁDIO , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 19:29 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 203 394,00 Kč , GRP: 3,16
...dopravy Oleksandra Kubrakova, aby první lodě mohly vyplout koncem tohoto týdne. U telefonu je Michael Romancov,
politický geograf a publicista z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  metropolí a Metropolitní univerzity Praha, dobrý
den. Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních ...

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 20:01 , Sledovanost pořadu: 115 902 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Živé vysílání , AVE: 20 845 935,00 Kč , GRP: 1,29
...úspěšnější, jak se bude válčit dál, získá Rusko další ukrajinské území nebo Ukrajinci. Rusy vyženou hostem interview ČT24.
Bezpečnostní expert z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vlastislav bříza, pane břízo, dobrý večer. Děkuju, že jste
udělal čas snaha na vysílání interview ČT24? ...

Interview ČT24 - Vlastislav Bříza (29. 7. 2022)
Podcast , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 21:45 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 21:22 ČT24
Host: Vlastislav Bříza - katedra mezinárodních vztahů, FSV  UK  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-
ct24/222411058040729/

Interview ČT24 - Vlastislav Bříza (29. 7. 2022) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 22:35 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Host: Vlastislav Bříza - katedra mezinárodních vztahů, FSV  UK
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/222411058040729/ Popis podcastu ČT24 - Váš informační
náskok. Zpravodajské podcasty ČT24

Vlastislav Bříza
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 23:14 , Sledovanost pořadu: 63 839 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:25 Interview ČT24 , AVE: 1 753 906,00 Kč , GRP: 0,71
...Jak se bude válčit dál? Získá Rusko další ukrajinské území nebo Ukrajinci Rusy vyženou. Hostem interview ČT24 je
bezpečnostní expert z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza, pane Břízo, dobrý večer. Děkuju, že jste
udělal čas snaha na vysílání interview ČT24. Vlastislav BŘÍZA,...

Ukrajinské čistky na nejvyšších postech
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 00:55 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 437 016,00 Kč , GRP: 0,73
...ŠPONAR, moderátor -------------------- Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobrý večer, pane Šíre. Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Tomáš
ŠPONAR, moderátor -------------------- Jak neobvyklé...

Změny a doplňky TV programu
TISK , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 8 , Autor: (jp) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
30.07.2022 01:22 , Čtenost: 172 094 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 5 415,08 Kč , GRP: 1,91
...13.05 Požáru v Českém Švýcarsku. ČT Sport: 17.55 Fotbal: Anglie–Německo (živě UEFA EURO, ženy). Nova Sport 2: 17.55
Fotbal: Erzgebirge Aue–1. FSV  Mainz 05 (živě DFB). ...

Jedna či druhá strana se bude snažit do podzimu rozhodnout, říká analytik Bříza k ruské invazi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 07:19 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , GRP:
1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...a přesně do podzimu se bude jedna či druhá strana snažit konflikt rozhodnout, protože v zimě intenzita nutně poklesne,“
vysvětluje analytik z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Cílem Ruské federace je prorazit na Donbasu, a pokud
možno, byť se to v tuto chvíli jeví jako nereálné, dobýt...

Živé vysílání 06:00
TV , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 09:31 , Sledovanost pořadu: 25 301 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 06:00 Živé vysílání , AVE: 12 954 000,00 Kč , GRP: 0,28
...další ukrajinské území nebo Ukrajinci Rusy vyženou. Daniel TAKÁČ, moderátor -------------------- Hostem interview ČT24
bezpečnostní expert z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vlastislav bříza, pane břízo, dobrý večer. Děkuju, že jste
udělal čas snaha na vysílání interview ČT24. Dobrý...

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 13:47 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 4 348 500,00 Kč , GRP: 2,90
...hotely ani penziony. Chování lidí se ale proměňuje, vysvětluje Václav Stárek. Vladimír HANDL, katedra německých a
rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Dá se pozorovat u některých spotřebitelů, že
třeba více trošku omezují ten sortiment, zvláště v...

Živé vysílání 14:00
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Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 15:09 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 20 003 445,00 Kč , GRP: 0,92
...hranicí. Nutnou pro vstup do sněmovny. Potřebný kontext teď dodáme, tady je LM žárovce s politologem z institutu
politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  zároveň vysoké školy mezinárodních veřejných vztahů
Praha, dobrý den. mluvčí 6, -------------------- Dobrý den,...

Živé vysílání 22:00
RÁDIO , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 23:29 , Poslechovost pořadu:
21 016 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 22:00 Živé vysílání , AVE: 5 068 000,00 Kč , GRP: 0,23
...restaurací Václavu Stárkovi. Podle něj se už chování spotřebitelů skutečně proměňuje. Vladimír HANDL, katedra německých
a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Dá se pozorovat u některých spotřebitelů, že
třeba více trošku omezují ten sortiment, zvláště v...

ROZHOVOR: Operace Banner je stále neuzavřené téma. Odborník popsal nejdelší kontinuální nasazení britské
armády URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.07.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.07.2022 00:25 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53 , Návštěvy za
měsíc: 1 300 000
...a uklidnění situace ponechají vojáci odpovědnost za pořádek v regionu místní policii, vysvětluje Jan Váška z Institutu
mezinárodních studií FSV  Univerzity  Karlovy  v  Praze . Odborník na moderní britské dějiny v rozhovoru pro EuroZprávy.cz
mimo jiné objasnil, jak se původně pořádková operace změnila v...

Jak vetovat Maďarsko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.07.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Barbora Chaloupková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.07.2022 12:19 , Celková
návštěvnost: 1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Agenda , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 0,41
...konferenci, která by vyjednala změnu základních smluv,“ vysvětluje Ivo Šlosarčík, expert na evropské právo z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Jak ale připomíná, takový proces je velmi složitý, protože i kdyby se podařilo najít kompromis,
souhlasit by musely nejen jednotlivé vlády, ale...

Michael Kocáb nevyloučil kandidaturu v boji o Hrad. Na dotaz, jak by uspěl proti generálu Pavlovi či Andreji
Babišovi, odpověděl špičkový politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.07.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Rudolf Šindelář, Čtk Redaktor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.07.2022 19:36 ,
RU / měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , Vydavatel: Potlesk Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,15
...premiéru dokument Olgy Sommerové nazvaný Michael Kocáb - rocker versus politik. Redakce ŽivotvČesku.cz oslovila
politologa Josefa Mlejnka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , jak případnou kandidaturu hudebníka a bývalého
ministra pro lidská práva vnímá a zda může uspět mezi současnými...

Ostřelování měst na jihu Ukrajiny
TV , Datum: 31.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.08.2022 07:58 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 1 157 814,00 Kč , GRP: 0,75
...-------------------- Tady ve studiu další host. Jan Kofroň, politický geograf z katedry politologie, z Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte, hezký večer. Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních
věd , UK  -------------------- Hezký...

AUTOŘI
TISK , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: Xantypa , Strana: 12 , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.08.2022 13:53 , Čtenost:
47 000 , Vydavatel: XANTYPA PUBLISHING, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 42 558,80 Kč , GRP: 0,52
...vydání vás provede novou výstavou Musea Kampa - Olbram Zoubek a Eva Kmentová. Jakub Dulínek studoval obor
politologie a veřejné politiky na FSV  UK , už při studiích však začal přispívat do různých periodik. Zaměřuje se na oblast
designu a umění, nejvíce ho pak baví objevovat nové talenty a umělce...

 

Z radnic mizí ukrajinské vlajky. Kvůli místním, předsednictví i opravám URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Kateřina Vaníčková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 06:29 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
Se začátkem války na Ukrajině většina českých měst a obcí jako solidaritu vyvěsila na svých budovách ukrajinské vlajky. V
poslední době některá města rozhodla, že vlajku z úřadů sundají. Důvody jsou však různé. Někde je to rekonstrukce, jinde
třeba žádosti lidí. „Objevovaly se ohlasy z řad občanů, že na budově radnice má viset vlajka česká,“ uvedla pro iDNES.cz
mluvčí Náchoda Nina Adlof.

Právě v Náchodě se rozhodli ukrajinské vlajky sejmout při státních svátcích, tedy 5. července. Poté je již na budovu radnice
nevyvěsili. „Město vyvěsilo vlajku jako symbol podpory ihned po zahájení konfliktu na budovu radnice na Masarykově náměstí,“
popsala začátek umístění vlajky mluvčí radnice Nina Adlof.
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Ta však současně podotkla, že se objevily nálady vyjadřující jak obrovskou podporu ukrajinským uprchlíkům, tak s odstupem
času i negativní reakce. „Samo vyvěšení vlajky bylo vnímáno jako symbol podpory hned v začátku války, tedy na přechodnou
dobu,“ podotkla za náchodskou radnici Adlof s tím, že sejmutí vlajky na podpoře potřebným nic nemění.

To, zda se ukrajinská vlajka na radnici vrátí, je však nejisté. „Neplánujeme to, ani nevylučujeme. Stejně jako při zahájení
válečného konfliktu na Ukrajině jde vždy o spontánní reakci na aktuální dění, které nelze předjímat,“ doplnila Adlof.Kvůli opravě
fasády či předsednictví EU

V některých městech má však sejmutí vlajky i jiné důvody. Například v Plzni ji radnice vyměnila za vlajku Evropské unie a
Česka, a to v souvislosti s aktuálním předsednictvím.

„Obě tyto vlajky budou viset na hlavní budově centrálního náměstí do konce roku 2022, kdy předsednictví České republiky
skončí,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí Plzně Eva Barborková.

K sejmutí ukrajinské vlajky přistoupila na konci školního roku i radnice v Kolíně. „Opětovně neplánujeme vlajku vyvěsit,“ řekla
mluvčí města Dagmar Soukupová. Kvůli opravě fasády zmizela vlajka i z radnice v Českých Budějovicích.

„Potrvá do konce září 2022. Vedení města České Budějovice je v pomoci ukrajinským uprchlíkům proaktivní a o sejmutí vlajky z
jiných důvodů, než je ona oprava fasády, neuvažovalo,“ vysvětlit pro iDNES.cz primátor města Jiří Svoboda.

Vlajky sundali i v Červeném Kostelci. „Sundali jsme je po výročí ukončení druhé světové války, jelikož dle zákona by měly vlajky
být vyvěšeny jen po určitou dobu, a sundání společně s naší státní vlajkou a vlajkou Evropské unie bylo podle nás odpovědné.
Vyjádření sympatií není jen o vyvěšování státních symbolů,“ řekl starosta města Tomáš Prouza.„Jsme v Česku a nikoliv na
Ukrajině“

Ten současně zdůraznil, že důvodem bylo především to, že vyvěšení vlajek nebo použití jiných státních symbolů by mělo být
užíváno s rozmyslem a v rozumné míře. 

„Tím že vlajku sundám, ještě neznamená, že nesympatizuji s daným státem nebo skupinou lidí. Mohu je podporovat a podporuji
jinak - ubytováním, finanční či materiální pomocí. Navíc myslím, že jsme v Česku a nikoliv na Ukrajině,“ popsal Prouza. Ten
rovněž podotkl, že v zahraničí nikde v takovém rozsahu nevlály vlajky cizí země jako v Česku.

„Nevidíme důvod, proč bychom měli vlajky vracet, pokud nepůjde o krátkodobé vyvěšení, řekněme dva tři dny, například z
důvodu výročí, nebo vyjádření okamžité podpory, jako je to například v případě lidu Tibetu či na základě vládního nařízení,“
dodal starosta Červeného Kostelce.

V Jihlavě na několik dní sejmuli ukrajinskou vlajku kvůli vyvěšení smutečního praporu. „Poté opět vyvěsíme ukrajinskou a
jihlavskou vlajku. Negativní odezvy evidujeme pouze na sociálních sítích, kde je ale většinou doplňuje zpětná kritika nebo
opačná reakce ostatních uživatelů,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí města Aneta Hrdličková s tím, že vlajky sundávat město
neplánuje.

Olomouc vyjádřila podporu Ukrajině vyvěšením její vlajky u radnice ještě před zahájením ruské invaze. Nyní se magistrát
naplno zapojil do pomoci uprchlíkům.

Naopak některá města ukrajinské vlajky prozatím na radnicích ponechávají. „Zatím sundání ukrajinské vlajky neplánujeme, i
když je samozřejmě jako gesto podpory vyvěšena dočasně,“ uvedl například mluvčí Kladna Vít Heral.

Podobně to vidí i v Mladé Boleslavi, kde vlaje ukrajinská vlajka společně s českou. Vlajka na podporu Ukrajiny visí i na budově
ústeckého magistrátu.„Je tady skupina se sklony k xenofobii“

Některá města se však potýkají s odpůrci, kteří vlajky strhávají. Příkladem je případ z poloviny července v Brně, kde se skupina
lidí shromáždila kolem jezdecké sochy markraběte Jošta v centru Brna a s pomocí žebříku odstranila z jejího štítu ukrajinskou
vlajku. Místo ní pověsili vlajku s moravskou orlicí. Tři z aktivistů zadržela policie, protože neuposlechli její výzvy.

Podle Jana Charváta z Institutu politologických studií FSV  Univerzity  Karlovy  nyní v Česku panuje jiná situace než při
migrační krizi v roce 2015. „Je tady skupina, která má sklony k xenofobii. Výrazně se však stáhla na začátku konfliktu na
Ukrajině, protože většina české společnosti vystupovala - Stojíme za Ukrajinou,“ řekl pro iDNES.cz k napjaté situaci ve
společnosti Charvát. 

To však podle něj neznamená, že odpůrci cizinců zmizeli. „Moje zkušenost s těmito lidmi je, že to jsou zbabělci, kteří jsou s tím
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silnějším. Tedy že Rusko je pro ně silnější. Najednou se ale ukázalo, že v rámci české společnosti většina lidí je pro pomoc
Ukrajině. Tak se báli a stáhli se,“ vysvětlil. 

Teď jsme však podle něj svědky toho, že pozvolna ochota podporovat Ukrajinu klesá. Spousta lidí se vyčerpala, válka trvá totiž
už dlouho. „Jakmile z veřejného prostoru začíná být jasné, že se trochu ustupuje, tak v ten moment tito lidé cítí, že tlak není
silný a dovolí si vystupovat. Nemyslím si, že to strhává nové lidi, ale spíše se osmělují ti, kteří doteď mlčeli,“ dodal Charvát. 

Foto:
Ilustrační snímek
Profimedia.cz

Strategická suverenita EU: Přichází svět bez pravidel. (Nejen) byznys se musí připravit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 11:02
, Celková návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc:
7 050 000
Západ ve smyslu euroatlantického prostoru bude příště vytvářet nová pravidla a bude záležet na tom, s jakými partnery ve
světě se dokáže dohodnout na jejich dodržování.

Riziko fragmentace ekonomiky se ale týká i samotné Evropy , která pracuje na své strategické suverenitě spojené s něčím, co
by šlo shrnout do hesla "menší zisky výměnou za větší jistotu". Téma v debatě na platformě Alter Eko pod moderátorskou
taktovkou Romana Chlupatého rozebrali politický geograf Michael Romancov ( FSV  UK ), Mikuláš Pýcha (EGAP) a Dagmar
Kuchtová (Svaz průmyslu a dopravy 
Další videa a články najdete na www.investicniweb.cz 

Úmrtí novináře pana Jana Jůna URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: mzv.cz (MZv ČR) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 15:13 , Celková
návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc: 7 050 000
Jan Jůn vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. V Československu pracoval jako redaktor v
deníku Svobodné slovo, v nakladatelství Avicenum.

Po emigraci byl redaktor nebo šéfredaktor britských časopisů Time & Tide, Property Monthly Review a Property Gazette. 
Později působil jako redaktor českého vysílání rozhlasové stanice Svobodné Evropy v Mnichově. S touto stanici se po
sametové revoluci přesunul do Prahy, kde se podílel na jejím společném vysílání s Českým rozhlasem v podobě programu
Český rozhlas 6. S rozhlasem nadále spolupracoval jako externí komentátor a londýnský korespondent redakce analytické
publicistiky. 
Publikoval své texty v časopisech Přítomnost, Vesmír nebo revue Prostor. Překládal a redigoval specializované zprávy ze
střední a východní Evropy pro agenturu Bloomberg. V Londýně mnoho let publikoval s otcem Langem “Londýnské Listy”. 
Jako autor se Jan Jůn zaměřoval na mezinárodní vztahy a politické dění zejména v západní Evropě , pozornost však věnoval i
událostem v jihovýchodní Asii a v Afghánistánu . Dlouhodobě se jako publicista zabýval také astronomií, o níž připravoval
rozhlasové pořady a psal články pro popularizační časopis Vesmír. 
V roce 1999 získal Cenu Ferdinanda Peroutky. 

Co udělá vládce Ruska, když vyhraje válku? A co když prohraje? To samé, už stovky let. Putin není výjimkou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.07.2022 18:12 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Komentář Michaela Romancova: Rusko je přesvědčeno, že nikdy žádnou válku nezačalo. Vždy se stalo obětí agresora, jemuž
se muselo postavit. Není to ani zdaleka pravda a má to i své důsledky v tom, jak se Rusko po jakékoliv válce chová. Co z toho
vyplývá pro nás?

Výrok knížete Alexandra Něvského (1220–1263): „Kdo k nám s mečem přijde, mečem zahyne!“ je v Rusku často připomínán a
směrem do zahraničí používán jako varování, respektive historií prověřený fakt. V posledních letech je veřejnosti opět
intenzivně prezentována teze, že Rusko nikdy nevedlo válku, že do všech konfliktů – které nakonec vždy stejně skončily jeho
vítězstvím, a tím pádem osvobozením nějakých utiskovaných – bylo buď vtaženo, nebo se jednalo o poslední možnost. Obojí je
ostatně více než zřetelně vidět i v rámci současného dění.

Pravý opak je přitom pravdou. Od roku 1945 [lock]do „Ruska“ s mečem nikdo nepřišel (výjimkou by snad mohla být pohraniční
válka v roce 1969, kdy se části údajně sovětského území pokusili zmocnit soudruzi z Číny) a nikdo se k tomu zjevně nechystal
ani nechystá. Od té doby naopak SSSR poskytoval „internacionální pomoc“ na řadě míst Evropy, Asie i Afriky. Putinovské
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Rusko s mečem vstoupilo do Gruzie, Sýrie a již dvakrát na Ukrajinu. Žoldáci ve službách Kremlu jsou aktivní na řadě míst Afriky.

V dubnu 2021 Moskva v reakci na kritiku svého chování zavedla „seznam nepřátelských zemí“, na kterém zpočátku figurovaly
jen Česká republika a USA, ale od letošního března se utěšeně rozrůstá, naposledy o Řecko, Dánsko, Slovensko, Slovinsko a
Chorvatsko.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že vedle již tradiční komplikace, kterou to pro zastupitelské úřady uvedených zemí přináší
(v prvé řadě jde o omezení náboru místního ruského personálu), je třeba počítat s tím, že „pro tyto země jsou samozřejmě
možné i jiné důsledky“.

Na seznamu figurují pouze země, které jsou označovány za tzv. kolektivní Západ a vůči Rusku v posledních letech zavedly
sankce. Řečeno s klasikem: na „meč“ jsme odpověděli „perem“. Později když Rusko svou agresivitu dále vystupňovalo, došlo i
k dodávkám zbraní. Co dalšího v našem vztahu s Ruskem můžeme čekat? Jak bychom se (ne)měli chovat?

Sebeidentifikace v boji s nepřítelem

Pokud by ruskou mediálně-propagandistickou scénu v posledních letech sledoval někdo, kdo o ruských dějinách zhola nic
neví, nevyhnutelně by dospěl k závěru, že klíčovou součástí ruských dějin a sebeidentifikace je válka, kterou však Rusko
vlastně nikdy nevedlo… Do všech válek, jak už bylo uvedeno výše, bylo vždy „vtaženo“ a vlastně nikdy nevedlo válku proti
nikomu jinému než proti zemím, které ležely na západě.

Přečtěte si takéPutin má tři obsese, které vedly k útoku na Ukrajinu, říká politolog Mesežnikov

Němci, Francouzi, Poláci, Švédové a dnes „NATOvci“, jak ruská propaganda členské země Aliance označuje. Navzdory tomu,
že nejčastějším soupeřem ruských, respektive moskevských panovníků byli Tataři – ať z Kazaně, nebo z Krymu, navzdory
tomu, že ruský stát měl ve svých různých historických podobách tendenci šířit se vždy všemi směry – a narážel a srážel se
proto s protivníky i na jihu (Osmanská říše a jí podřízené subjekty; horalé na Kavkaze), jihovýchodě (Persie a kočovníci ve
Střední Asii) a východě (Číňané a Číně podřízené subjekty, nakonec i Japonsko) – jako kdyby existoval jen západ.

Jediným směrem, kde Rusko (tehdy tzv. Moskovie) vlastně nikdy moc nebojovalo – ponecháme-li stranou dobytí Novgorodu –
byl sever. A to jen proto, že tam vlastně nikdy nikdo nebyl, takže nebylo s kým bojovat a území, která tam ležela, se prostě stala
ruskými. Opusťme však historii a věnujme se jen tomu, jak Rusko reagovalo na konflikty, které vedlo s protivníky ze západu.

Vyhraje-li, stáhne se do sebe

Co udělá Rusko, když vyhraje válku s někým na západě? Stáhne se do sebe. Co udělá, když válku s někým na západě
prohraje? Stáhne se do sebe. V prvním případě proto, že se bojí, aby se to, co poznali jeho vojáci na Západě, nerozšířilo do
Ruska.

Nejviditelněji se tak stalo po největších vojenských úspěších ruských/sovětských dějin, tedy po skončení napoleonských válek
a po skončení druhé světové války. Carští důstojníci, kteří přes území dnešního Polska, Německa, Belgie a Francie došli až do
Paříže, měli možnost vidět a zažít, jak vypadá a funguje západní Evropa. Řada z nich chtěla, aby Rusko vypadalo stejně.
Povstání tzv. děkabristů však roku 1825 neuspělo. Jedná se o jediný přesvědčivě zdokumentovaný pokus ruských vojenských
elit o nastolení změny.

Ti, kdo byli u moci, se sice od té doby takového scénáře obávali, ale důstojnická elita Rudé armády, která se v roce 1945
dostala až do Berlína, takový nápad už nepojala a pravděpodobně něčeho takového ani nebyla schopná. Stalinův režim si ji
pohlídal. A díky tomu, že jim nechal volnou ruku při sbíraní „trofejí“ a vojáci zůstali v části Německa, kterou začali sovětizovat,
„na věčné časy“, do vlastního SSSR se nic moc nebezpečného nedostalo. Zatím se zdá, že je tomu tak i dnes. Jenom se trofejí
například místo náramkových hodinek stávají jiné, v Rusku nedostupné vymoženosti současného světa, včetně záchodových
mís.

Prohraje-li, stáhne se do sebe též

V případě, že Rusko válku na západě prohraje, stáhne se do sebe, aby si lízalo rány. Tomu se pak říká, že se Rusko
„soustřeďuje“. V tomto případě lze odkázat k chování ruského státu po porážce ve válce krymské a nově etablovaného
bolševického režimu ve 20. a 30. letech minulého století. Válka na Ukrajině ještě ani zdaleka neskončila, Moskva do světa sice
vytrubuje, že vítězí, ale „soustřeďování se“ už zjevně začalo.

V ruském právním řádu se objevily nové zákony, respektive přibyly nové paragrafy v zákonech již existujících, jejichž
prostřednictvím chce stát posílit už tak tuhou kontrolu přesně nad těmi skupinami obyvatel, bez kterých je jakákoliv budoucí
transformace Ruska na evropské standardy zcela nemyslitelná. Plošně míří v podstatě na všechny občany Ruska, kteří se kdy
setkali s cizincem (zatím je potenciálně nebezpečný styk pouze s cizinci ze Západu), a na mládež.

Přečtěte si takéŠpatně, málo, pozdě

Na změnách se začalo intenzivně pracovat již na jaře, v zásadě od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že vojenské prostředky použité
proti Ukrajině nepřinesou rychlý a z pohledu Kremlu žádoucí výsledek. Z hlediska našeho tématu se jako nejzajímavější jeví
změny v zákoně o zahraničních agentech (připomeňme, že i když se jedná o naprostý nesmysl, česká dezinformační scéna a
někteří s ní sympatizující politici tvrdili, že se jedná v podstatě o stejný zákon, jaký mají v USA).

Novelizovaný dokument spojil všechna dříve schválená opatření a zavedl některá rozšíření. Úřady teď mohou označit za
zahraniční agenty i osoby a organizace, které ze zahraničí nedostávají žádnou finanční podporu. Bohatě stačí blíže
nespecifikovaný „vliv“ přicházející ze zahraničí.
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Co všechno to může být, ještě není zcela zřejmé, ale vzhledem k dosavadní ruské praxi – kdy jsou například na veřejných
prostranstvích policií zadržovány a předváděny k výslechu osoby, které pantomimicky předstírají, že drží transparent, nebo v
ruce drží prázdný papír – úplně cokoliv.

Příbuzný a kolega nepřítele

Tím to však nekončí. Jejich příbuzným a kolegům může být/bude přiřknut status „osoby spřízněné se zahraničním agentem“ a
pro takové lidi bude také zřízen zvláštní registr.

Novelizovaným zákonem „o kontrole činnosti osob pod cizím vlivem“, který by měl vstoupit v platnost 1. prosince 2022, chce stát
před dosahem a vlivem „zahraničních agentů“ chránit zejména děti. Takové osoby nebudou smět provádět žádné výukové,
výchovné a vzdělávací aktivity, jakož ani vyrábět informační produkty pro děti a mladistvé. Vedle toho nebudou smět zastávat
pozice ve státní službě, být členy volebních komisí (podle zavedené praxe je již vyloučeno, že by mohli kandidovat) ani
investovat do strategických podniků.

Přečtěte si také„Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům
jde

Novelizovány byly i paragrafy trestního zákoníku pojednávající o zradě (v originále „zrada státu“), kde došlo k zásadnímu
zpřísnění interpretace toho, co všechno je zradou, respektive proviněním proti zájmům státu. Vítanou novinkou je, že nově se
takovýchto provinění ruští občané nedopouštějí jen na území Ruska, jak tomu bylo dosud, ale kdekoliv na světě.

Zorganizuje-li někdo (lhostejno, zda fyzická, či právnická osoba), kdo je označen za „nežádoucí“ osobu, nějakou schůzku,
shromáždění, konferenci či jinou akci, která je cele věnována Rusku, bude potrestán podle příslušného zákona, jako by se
dopustil zrady, případně „přechodu na stranu protivníka“. V Moskvě totiž vědí, že v zahraničí se takových akcí koná mnoho a
jejich četnost navíc stoupá.

Například účastníci sobotního pražského jednání Fóra svobodných národů Ruska to tak už jistě mají spočítané. Kdyby ne za
vlastní akci, tak rozhodně za to, že se ve svých příspěvcích a materiálech dopouštěli „veřejných výzev k aktivitám proti
bezpečnosti RF“. Vždyť co jiného by mohla být výzva k „dekolonizaci a rekonstrukci“, které se dopustili?

Dohánění Západu se nedaří

Ve výčtu právních změn „k lepšímu“ by se dalo ještě dlouho pokračovat, ale za zmínku stojí i další oblasti, s nimiž se režim
rozhodl vypořádat, zejména pak oblast inovací a moderních technologií. V minulém týdnu se Putin nechal slyšet, že závislost na
zahraničních (rozumějme západních) technologiích je ponižující. Na zasedání Rady pro strategické projekty a inovace pak
zdůraznil, že se Západu nepodaří Rusko izolovat ani ho donutit vzdát se.

Všichni si prý uvědomují (soudě dle jeho vlastních projevů a výzev již minimálně posledních patnácti let), o jak složitý a náročný
úkol se jedná, ale budou intenzivně a kompetentně hledat nová řešení, efektivně využívající stávající suverénní technologické
rezervy… A navíc je nemožné, aby byl v současném světě někdo zcela izolován.

Přečtěte si takéRusové nejsou předurčeni k životu v totalitě víc než jiné evropské národy, tvrdí historik Andrej Zubov

Putin pak vyzdvihl úspěchy, kterých již na tomto poli bylo dosaženo, ale vzápětí dodal: „Obecně však nelze tuto práci považovat
za zvlášť úspěšnou: pět ze třinácti prioritních oblastí (rozvoje tzv. end-to-end technologií, pozn. autora) není realizováno, ve
zbytku nebylo dosaženo minimálně dvaceti procent cílových indikátorů a v roce 2022 se těchto indikátorů samozřejmě
dosáhnout nepodaří.“

Vzhledem k tomu, že tomu tak v putinském Rusku bylo až dosud úplně se vším (plynofikace, výstavba či rekonstrukce škol a
nemocnic, budování federálních silnic a dálnic, atd. atp.), je nanejvýš pravděpodobné, že navzdory deklarovanému
„intenzivnímu a kompetentnímu hledání nových řešení“ vše dopadne tak jako vždy. Co z toho pro nás vyplývá?

Nedoženeme. Zakážeme.

Bez ohledu na to, na co všechno se putinovský režim „soustředí“, má reálnou šanci být úspěšný pouze v jedné oblasti –
zvýšení dozoru nad celou populací a zesílení perzekuce všech nepohodlných. Bude postupovat již tak silná indoktrinace
veřejnosti prostřednictvím státem objednané a dozorované propagandy šířené celoplošnými TV kanály a dalšími prostředky.

Ruské školství – kam, jak bylo uvedeno výše, ztratí jakýkoliv přístup „zahraniční agenti či osoby pod jejich vlivem“ – se stane
výkladní skříní „patriotismu“, tedy monstrózně pokroucenou verzí ruských a světových „dějin“. Ta bude (až dosud neexistující)
oficiální ideologií režimu.

Přečtěte si takéPadlých ruských vojáků mi líto není. Měli na výběr

Toto všechno totiž jsou oblasti, kde stačí cosi nařídit a ono se to začne dít. Fungovalo to tak v sovětských dobách a může to
fungovat opět. Elity současného režimu, pocházející z řad KGB, s tím mají – z jejich hlediska pozitivní – zkušenost.

Ve všech ostatních oblastech bude režim čím dál tím výrazněji „kulhat“ a již teď patrné zaostávání se ještě zrychlí. My bychom
si měli uvědomit, že hned za našimi humny budou žít desítky milionů lidí přesvědčených o tom, že jediná možná podoba vztahů
mezi nimi a námi je konfrontace. Možná nezbytně ne vojenská, ale cokoli jiného než konfrontace (ať už by se jednalo o
konkurenci či kooperaci, na kterou jsme vsadili jak v Evropě, tak v euroatlantickém prostoru) pro ně nebude představitelné.

Každý, kdo s námi přijde do styku, bude moci být státem obratem označen za „zahraničního agenta“. Stane se tak vždy, kdy
začne být státu (nebo v jeho rámci klikám soupeřícím o moc) nepohodlný. Dělo se tak v sovětských dobách a bude se tak dít
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zase.

Rusko izolovat a vychovávat budoucí elity

Šance na změnu je v tento okamžik malá a případnou Putinovou smrtí se nic podstatného nezmění. Vždyť tu po něm zůstanou
všichni ti, kteří spolu s ním režim budovali a přineslo jim to tolik privilegií. Pokud eventuální Putinovi pohrobci provedou změny
(třeba jako Chruščov, když se dostal k moci), bude se jednat pouze o změny kosmetické.

Ve vlastním zájmu bychom proto měli přijmout jako fakt, že budeme žít vedle země, jejíž elity vůči nám byly, jsou a nadále budou
nepřátelské a podstatný segment společnosti byl, je a bude udržován v nevědomosti a zlobě. Zvenčí se toho – pokud by
nedošlo k válce, ve které by Rusko bylo poraženo – mnoho udělat nedá, a než se eventuální poptávka po změně objeví uvnitř,
bude to trvat.

Naší nejlepší šancí na život vedle Ruska – protože nikam nezmizí a my se od něj také nemůžeme „odstěhovat“ – je sáhnout i z
naší strany po izolaci. Omezit veškeré vztahy na minimum a zároveň intenzivně kultivovat lidský potenciál, který k nám z Ruska
přichází. Z těch, případně z jejich dětí, se jednou mohou stát ti, kteří do Ruska přinesou fundamentální kvalitativní změnu.

V Rusku totiž bohužel nebude na čem stavět, nebude na co navazovat, co obnovovat. Putinův neosovětský režim se o to
postará, odkaz bolševické revoluce tím bude někdejším agentem KGB a jeho pohrobky završen.

Kreml již ohlásil velké změny ve své legislativě. V technologiích Západ dohnat nemůže, ale zákony přiměje obyvatele Ruska,
aby se mu nesnažili přiblížit ve snaze o demokracii.
Ani Putinův případný odchod na tom nic nezmění. Občasné Ruska jsou vychováváni ke konfrontaci, k boji s nepřítelem.
Rusko se zevnitř změnit nedá. Je třeba omezit veškeré vztahy na minimum a zároveň intenzivně kultivovat lidský potenciál, který
k nám z Ruska přichází.
Tito lidé, či jejich děti, časem mohou do Ruska přinést změnu.

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Úkol Evropa: Koruna nebo Euro? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 00:18 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Akce , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
V pondělí 22. 8. 2022 proběhne v Kampusu Hybernská druhá debata z cyklu #ÚkolEvropa. Další díl diskuze se bude zabývat
společnou měnou EU. Jako hosté vystoupí člen bankovní rady Oldřich Dědek a bývalá viceguvernérka slovenské Národní
banky Elena Kohútiková.

CPPT UK v Kampusu Hybernská připravilo sérii šesti hlubších debat, kterou spojuje název #ÚkolEvropa. Vždy jeden pondělní
večer v měsíci bude moderátorka Martina Mašková (ČRo) klást otázky třem mluvčím – expertům, zástupcům akademické obce
a studentům. Přímo do debaty však mohou svými dotazy přispět i všichni, kdo nás budou sledovat na internetu.

Druhý díl série věnujeme společné měně EU. Je euro hrozba nebo příležitost? A proč se ho Češi bojí? K debatě jsou přizvání
následující hosté:

člena bankovní rady Oldřicha Dědka
bývalou vice-guvernérku slovenské Národní banky Elenu Kohútikovou
a studenta Institutu ekonomických studií FSV  UK  Tomáše Cvernu.

Registrovat se můžete zde.

Zdroj: Kampus Hybernská
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Odešel velikán londýnské krajanské komunity
TISK , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 6 , Autor: Milan Kocourek , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 26.07.2022 01:45 , Čtenost: 172 094 , Rubrika: Publicistika , AVE: 42 581,37 Kč , Země: Česko , GRP: 1,91
Redaktorem Velehradského Z(s)pravodaje se Jan Jůn stal na základě pevného přesvědčení, že je zapotřebí udržovat tradici,
kterou v české krajanské komunitě založil otec Jan Lang (1919– 2007). Honza se všeobecně oblíbeným doyenem české a
slovenské emigrace, otcem Janem Langem, začal spolupracoval hned po příjezdu do Spojeného království a pod jeho záštitou
vydával Londýnské listy. 
Honzova přátelství jsem si velice vážil. Na Honzu bylo spolehnutí kdykoli – vždy rád poradil nebo pomohl. Jako předseda Britské
skupiny Společnosti pro vědy a umění SVU v osmdesátých letech jsem Honzu požádal o přednášku na téma sovětský a
americký výzkum vesmíru, když jsem se dozvěděl, že je členem Britské meziplanetární společnosti. Přišel vzorně připraven a
jeho přednáška byla jednou z nejpoutavějších, které jsme vyslechli. Jeho znalosti byly neuvěřitelně rozsáhlé a zároveň hluboké.
Zajímal se například o první Přemyslovce a přednášel o objevech jejich pozůstatků v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě.
Naslouchat Honzovi bylo vždycky nejen poučné, nýbrž i nanejvýš zábavné. Dokázal mistrně spojovat důkladnou znalost
historického materiálu s humorem k potrhání bránice. 
Jan Jůn se narodil 30. června 1945 v Praze . Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Novinařina
byla vždy jeho koníčkem a povoláním zároveň. Pracoval v redakci deníku Svobodné slovo, po emigraci v britských časopisech
Time & Tide, Property Monthly Review a Property Gazette. Později působil jako redaktor stanice Svobodná Evropa v Mnichově,
po „sametové“ revoluci se vrátil na nějaký čas do Prahy. Publikoval v časopisech Přítomnost, Vesmír nebo revue Prostor a
spolupracoval s Českým rozhlasem. V roce 1999 mu byla udělena přední novinářská cena Ferdinanda Peroutky. 
Velehradský Z(s)pravodaj vydával mnoho let. Právě na jeho stránkách se projevilo Honzovo pronikavé vlastenectví a široká
znalost politické, ekonomické a vojenské problematiky. 
Pracoval neúnavně prakticky do posledního dechu. V posledním čísle Z(s)pravodaje, z letošního července rozebral ruský vpád
na Ukrajinu: „ …nejde vůbec o Rusy jako národ, ale o totalitní režim, který z nich už kdysi dávno – a bohužel jen s nemnohými
výjimkami – udělal nemyslící orwellowské otroky postrašené násilím a s mozky vymytými propagandou mnohem efektivnější,
než kdy doufal nastolit Josef Goebbels v nacistickém Německu. Od něj se určitě učili Stalin a Berija a třeba i nyní Patrušev,
Peskov, Medvěděv či sám Putin“. 
Po Janu Jůnovi (zemřel v Londýně 23. července) zůstává mezera, kterou bude téměř nemožné zaplnit. A ztráta jeho
Velehradského Z(s)pravodaje je definitivně nenahraditelná. 

O autorovi: Milan Kocourek (Autor je publicista, působil v BBC)
Foto popis:   Novinář Jan Jůn, který zemřel v Londýně 23. července.

Práce ukrajinských uprchlíků v ČR: Kde nejčastěji nacházejí práci a jak jim stát pomáhá? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: studentský tým FSV UK ,swp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 05:22 ,
Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Celý svět šokovaly 24. února 2022 zprávy o ruském útoku na Ukrajinu. Ten převrátil život naruby nejen Ukrajincům přímo v
rodné zemi, ale i těm za hranicemi. Českou republiku podle odhadů opustilo až 30 tisíc Ukrajinců, kteří odjeli bránit svou vlast.
Opačným směrem naopak zamířily desetitisíce uprchlíků. Záhy přitom začalo být zřejmé, že se válka protáhne a nově příchozí
si tak v Česku budou muset najít práci. To některé společnosti dokonce opatrně vyhlížely. Jaká je ovšem realita se
zaměstnáváním ukrajinských uprchlíků?

To, že český pracovní trh je dlouhodobě napnutý a nutně potřebuje pracovníky ze zahraničí, je známý fakt. V Česku aktuálně
chybí asi 300 tisíc zaměstnanců, hlavně v technických a dělnických oborech. Jenže zde nastává problém. Ačkoliv totiž od
začátku války do naší země přibylo téměř 300 tisíc lidí, jedná se převážně o ženy s dětmi, které hůře najdou uplatnění ve
fyzicky náročných dělnických pozicích. Navíc se nejedná o ekonomické migrantky, které by přicházely za levnou prací.

„Všichni už dnes víme, že složení běženců se nesrovnává s profesní strukturou poptávky českých zaměstnavatelů. Možná v
některých sektorech, jako jsou služby, hotely, restaurace a další bude pomoc viditelná, v průmyslu však mohou čeští
zaměstnavatelé s ukrajinskými pracovníky počítat jen omezeně,“ řekl 26. května na sněmu Hospodářské komory její prezident
Vladimír Dlouhý.

Ukrajinci a práce v Česku

Nově příchozí uprchlíci z Ukrajiny mohou získat speciální víza, která jim zajišťují ochranu na území České republiky a Evropské
unie. Speciální vízum uprchlíkům zároveň umožňuje volný přístup na trh práce, mohou si tak práci hledat přímo u
zaměstnavatele bez zprostředkovatele nebo dalších speciálních povolení, jako jsou zaměstnanecké karty.
Klíčovým faktorem pro ukrajinské uprchlíky jsou tak požadavky samotných zaměstnavatelů, kteří mají pouze povinnost ohlásit
příslušnému úřadu práce, že člověka s dočasnou ochranou přijal.
Nejméně náročné vstupní požadavky mají profese, které jsou u nás dlouhodobě nejžádanější - tedy montážní dělníci výrobků a
zařízení, pomocní pracovníci v oblasti stavebnictví, dopravy nebo výroby nebo uklízeči. Většina z padesáti tisíc Ukrajinců, kteří
od 24. února v Česku sehnali zaměstnání, začala pracovat právě na těchto pozicích.

Lidé o výše uvedené pozice podle Ministerstva práce a sociálních věcí stojí zejména díky minimální jazykové bariéře a
skutečnosti, že se jedná o tzv. neregulované pozice.
U nich totiž není požadováno uznání odborné kvalifikace jako například u advokátů, lékařů nebo pedagogů. „Jedná-li se o
regulované povolání, musí zájemce požádat o uznání své odborné kvalifikace u příslušného uznávacího orgánu v České
republice,“ uvedlo tiskové oddělení MPSV s dodatkem, že seznam regulovaných povolání, který je veřejně dostupný na webu
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, čítá stovky profesí.

Do neodborných zaměstnání tak často nastupují i lidé ze zmíněných regulovaných oborů. Jako například zdravotní sestra
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Ljuba. „Práci jsem dlouho nemohla sehnat a potřebovala jsem nutně nějaké peníze. Tak jsem musela jít uklízet přes agenturu.
Chodila jsem každý den od osmi do jedenácti do jedné firmy ve Vršovicích a vydělala jsem si dvě stě korun. Hodně mi ale
pomohli čeští známí, takže už mám naštěstí jinou práci,” říká.

Lékaři z Ukrajiny

Jak náročné je začít pracovat v odborném zaměstnání, dokazuje příběh lékařky Ludmily, která do České republiky přijela kvůli
válce na Ukrajině. Ve zdravotnickém oboru pracuje už přes 20 let. Vzhledem k tomu, že ale její rodná země není součástí
Evropské unie, nemůže v Česku vykonávat svoje povolání bez toho, aniž by splnila potřebné požadavky, jejichž součástí jsou i
rozsáhlé zkoušky.
Protože se Ludmila rozhodla v Čechách zůstat natrvalo, aktivně navštěvuje online kurzy češtiny, pomáhá v dobrovolnickém
centru pro Ukrajinu v Praze a snaží se zajistit si v nějaké nemocnici praxi. Všechno pro to, aby mohla začít normální život v
Česku.

Znamená to ale, že zatím žije jen z úspor z Ukrajiny, z 5tisícového příspěvku od státu na měsíc a bydlí zadarmo u českých
vysokoškolských studentů. ,,Snažím se rychle zapojit, chci se naučit česky a chci pracovat v České republice jako lékařka. Je to
náročné a složité, ze začátku se informace pro ukrajinské lékaře dost měnily a stále v tom mám docela zmatek. Dělám všechno
pro to, abych se mohla věnovat svému oboru, ale je to běh na dlouhou trať,“ popisuje Ludmila.

Povinnosti lékařů z Ukrajiny pro práci v Česku

Aby mohli lékaři z Ukrajiny začít pracovat ve svém oboru, potřebují složit aprobační zkoušku v češtině. Ta má písemnou, ústní a
praktickou část, první dvě jsou přitom zpoplatněné. Zároveň musí předložit úřední překlad diplomu do češtiny a tzv. nostrifikaci,
což je doklad o uznání vysokoškolského vzdělání, který vydává veřejná vysoká škola.
Dále musí doložit svoji bezúhonnost, zdravotní způsobilost a také musí zaplatit správní poplatek 2000 korun. Před splněním
aprobace může ukrajinský lékař nastoupit do akreditovaného zařízení na praxi, ke které potřebuje povolení od ministerstva
zdravotnictví.

Možnosti se mu nabízí dvě: V případě, že nemá nostrifikovaný diplom, může nastoupit na praxi trvající maximálně 3 měsíce, v
opačném případě může nastoupit na dlouhodobou praxi trvající 1 rok - při opakované žádosti v délce až 3 let. Než tedy lékař z
Ukrajiny splní všechny potřebné požadavky, za optimistického scénáře, podle ministerstva zdravotnictví, může začít vykonávat
svoji práci po zhruba roce a půl. Největším problémem ale zůstává jazyková bariéra, která může délku celého procesu výrazně
prodloužit.

Pomoc Ukrajině

Hned po vypuknutí války se kromě vlády a samotných občanů aktivizovaly i neziskové organizace, které uprchlíkům a dalším
obětem války pomáhají už dlouhodobě. Jednou z největších neziskovek, které pomáhají, je Člověk v tísni. Kromě humanitární a
jiné pomoci organizace uprchlíkům podává pomocnou ruku, i co se týče hledání práce.
Kromě pomoci s hledáním zaměstnání nabízí Člověk v tísni Ukrajincům uplatnění přímo v rámci organizace. “Člověk v tísni také
sám zaměstnává některé uprchlíky – pracovnice adaptačních skupin pro děti či psycholožky. Naše organizace od začátku války
zaměstnala 40 ukrajinských občanů - uprchlíků i dlouhodoběji zde žijících Ukrajinců. Další Ukrajince zaměstnal krátkodobě,”
vysvětluje mluvčí Eva Kroupová.
Obdobně se angažují i další. Diakonie českobratrské církve evangelické pečující hlavně o seniory a postižené, zaměstnává
ukrajinské ženy právě v sociálních službách. Uprchlíkům poskytuje práci i humanitární organizace ADRA, a to v rámci tzv.
sociálních šatníků, prostřednictvím nichž ADRA nabízí lidem v nouzi oblečení nebo taky hygienické potřeby.
Nejčastější komplikací při integraci uprchlíků do pracovního trhu bývá jazyková bariéra, jak se shodují i oslovené neziskovky.
“Většinou, když najdeme možnost pracovního uplatnění, kde není potřeba český jazyk, tak jsou to spíše nízko kvalifikovaná
zaměstnání. Uprchlíci jsou často ochotni pracovat i na těchto pozicích, ale je to škoda, když například učitelka nemůže jít
pracovat v rámci své kvalifikace, přitom by mohla učit děti z Ukrajiny,” říká poradkyně Help linky Člověka v tísni Alena Čorna.

Blesk spustil web ProUkrainu, kde uprchlíci z Ukrajiny najdou praktické rady i zpravodajství v ukrajinštině, psaný lidmi, kteří si
stejným procesem již prošli.

FOTO:
Blesk:David Malik - CNCenter A.S.
Fronty ukrajinských uprchlíků před cizineckou policií. (1.3.2022)
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Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch
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HZS PK
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni.
HZS PK
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni.
KÚPK
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni.
KÚPK
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni.
KÚPK
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni.
KÚPK
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni.
Foto pro Blesk - Radim Raszka
Sourozenci jsou v kontaktu se školou v rodném městě díky online připojení.
Foto pro Blesk - Radim Raszka
Sourozenci jsou v kontaktu se školou v rodném městě díky online připojení.
Foto pro Blesk - Radim Raszka
Sourozenci jsou v kontaktu se školou v rodném městě díky online připojení.
CNC/Jan Zázvorka
V 1. slovanském gymnázium v Praze 1 začala fungovat jednotřídka pro uprchlíky z Ukrajiny. (7. března 2022)
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Videohub
Návštěvník Regionálního centra pro pomoc Ukrajině v Pražském konferenčním centru

Problém jsou tři milimetry. Západ by mohl dodávat Ukrajině víc munice, užívá však jinou ráži URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Matěj Sviták , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 07:32 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Svět , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
Ukrajina neustále žádá partnery o dělostřeleckou munici, která je při současném způsobu vedení boje zásadní. Zatím jí nachází
dost, aby dokázala ruský postup víceméně zadržovat. Skladové zásoby i výrobní kapacity jsou však omezené a může nastat
chvíle, kdy už spotřebu nebude možné uspokojit. Ukrajinci totiž používají dominantně zbraně sovětské ráže 152 milimetrů,
zatímco Západ standardizoval své hlavně na 155 milimetrech. Problémy s municí se ale nevyhýbají ani Rusku.

Přesnou spotřebu munice v rusko-ukrajinské válce nikdo nezná. „Říkalo se, že v době největších bojů o Lysyčansk a
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Severodoněck Ukrajinci prý spotřebovávali čtyři až pět, možná šest tisíc kusů dělostřelecké munice denně. Rusové násobně
víc,“ počítá politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň.

Ukrajinci tvrdili, že Rusové mají až desetinásobnou spotřebu. Ovšem tento údaj je třeba brát s rezervou. Pochází od válčící
strany, která má zájem zdůrazňovat ruskou převahu.

V současnosti, kdy se žádná ze stran nepokouší o masivní útok, Ukrajinci vypálí kolem tisíce až dvou tisíc dělostřeleckých
nábojů denně. V případě dalšího útoku jakékoli ze stran spotřeba opět dramaticky vzroste.

Tato čísla se týkají munice ráže 122, 152 či 155 milimetrů do houfnic a do raketových systémů jako Grad, Smerč a podobně.
Střel do raketometů může ze zmíněného počtu jednotek tisíc být kolem dvaceti až třiceti procent, odhaduje Kofroň. „Divil bych
se, kdyby to bylo pod pět nebo nad padesát procent,“ rozšiřuje ještě odhad. Záleží, co má velitel zrovna k dispozici. „Ani jedna
ze stran už není v situaci, kdy by si mohla moc vybírat,“ podotýká.

Upozorňuje však, že střel ze silně medializovaných systémů HIMARS nebo jejich protějšků Smerč se v době nejtvrdších bojů
mohly vypálit desítky, maximálně nízké stovky kusů denně.

Menší munice

O munici menší ráže skoro nikdo nemluví a odhadovat počty není možné. Analytici však odhadují, že s ní takový problém
nebude, protože válka je v současnosti především soubojem dělostřelců a na kratší vzdálenosti se tolik nestřílí.

Ukrajina mohla mít před válkou desítky či stovky milionů kusů munice do pušek, kulometů a dalších menších zbraní. Některé
muniční sklady už před válkou explodovaly, ať už dílem ruské sabotáže, nebo nehod. Řada dalších se stala cílem ruských
útoků po únorovém zahájení invaze.

Ztráty u munice jsou obecně rozšířený problém. Je totiž snadným terčem nejen ve skladu, ale i po cestě na frontu. Část konvojů
s ní se nevyhnutelně stane cílem úspěšného ostřelování.

Sklady

Živit takovou spotřebu není jednoduché pro žádnou zemi. Na konci června se objevily zprávy, že část dělostřelecké munice z
běloruských skladů míří do Ruska a odtud na frontu. To by mohlo naznačovat, že i Rusové mohou mít, co se zásob týče,
problémy minimálně v západních částech země relativně blízko bojů.

S tenčícími se zásobami je také nutné brát čím dál starší kusy, u nichž roste podíl těch problémových. Největší potíže jsou u
raket, protože jejich palivo je méně stabilní a raketa může selhat.

Rusům dělají problémy i zásahy jejich muničních skladů na okupovaných územích, o nichž se píše v posledních týdnech.
Budou muset munici rozmístit v menších skladech, což je náročnější pro organizaci. „Ruská armáda není etalonem
organizačních schopností a umu rychle se adaptovat na měnící se podmínky. Samostatnost na nižších úrovních velení také
není silnou stránkou,“ poznamenává Kofroň.

Munici musí Rusové také přemisťovat dál od fronty, což znamená delší cesty. „Ale opatrně, aby to nepůsobilo, že pár úderů do
několika skladů munice přivodí zvrat ve válce,“ varuje Kofroň. Při útoku je to podle něj znatelné omezení schopností, při hájení
dobytého území je efekt těchto útoků menší, byť nezanedbatelný.

Záleží pak hlavně na schopnosti velitelů způsobené problémy v danou chvíli co nejlépe vytěžit. Upozorňuje, že Rusové zasáhli
desítky ukrajinských muničních skladů a protivníkovu schopnost bránit se tím rozhodně nezničili.

Dodávky

Přesto má Ukrajina problém s municí větší, jak potvrdil na konci června například zástupce šéfa tamní vojenské rozvědky
Vadym Skibickyj. Žádá o ni všechny své partnery. Ti se tady dělí do dvou skupin, které od sebe obrazně stojí nepřekonatelné
tři milimetry daleko.

Ukrajinské dělostřelectvo totiž dominantně stále nabíjí ráži 152 milimetrů používanou kdysi sovětským blokem, zatímco Západ
ve studenoválečném smyslu slova má vše zařízeno pro munici ráže 155 milimetrů.

Jediné, co tak státy se studenoválečným standardem NATO mohou udělat, je nakoupit sovětskou či ruskou munici u třetích
zemí a nabídnout ji Ukrajině. A to se děje. Například Británie minulý týden oznámila, že na frontu pošle desítky tisíc kusů
dělostřelecké munice pro sovětské zbraně. Od koho je má, zůstává tajemstvím hlavně proto, že prodejci si nechtějí vztahy s
Ruskem výrazně pošramotit.

„Noví“ členové NATO vyzbrojení stále do značné míry zbraněmi ze sovětské éry schopní poskytnout potřebnou ráži 152
milimetrů čelí bezpečnostnímu dilematu. Obrovské zásoby munice z doby po studené válce jsou totiž pryč a je třeba ponechat si
takové množství, které by stačilo pro obranu vlastní země v případě přímého útoku. A ten hrozí nyní víc než kdykoliv v
posledních třech dekádách.

Například Česko přislíbilo ještě před válkou na konci ledna Ukrajině čtyři tisíce kusů dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů. A
to je v době vypjatých bojů zásoba na jeden den.

Kofroň odhaduje, že tento počet není už z českých zásob zanedbatelný, že to mohou být zhruba jednotky procent. O moc víc
než o slíbené čtyři tisíce kusů si prý armáda nemůže dovolit přijít.
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Až se podaří přezbrojit na západní typy zbraní s ráží 155 milimetrů, například pořídit rozjednané francouzské houfnice Caesar,
bude možné se zbavit větší části 152milimetrových nábojů. Do té doby jsou ale ve skladech potřeba.

Výroba

Docházející skladové zásoby může nahradit výroba. Ruské výrobní kapacity jsou stále velké. Na produkci té nejprimitivnější
munice bez navádění a dalších vymožeností včetně třeba jednoduchých raket do Gradů se pravděpodobně moc nepodepisují
ani protiruské sankce.

Ty však zasahují schopnost vyrábět chytřejší střely třeba se submunicí, časovanou explozí nebo naváděním. Ty se přitom
nepoužívají jen v raketometech, ale i v houfnicích a dělech.

Ruská výrobní mašinérie však zřejmě není ani v „hloupé“ munici dostačující. „Podle mě výroba nebude dosahovat úrovně
denní spotřeby z nejtvrdších bojů. Třeba dvacet tisíc kusů munice nevyrobí rozhodně za den, nejspíš ani za týden a možná ani
za měsíc,“ odhaduje Kofroň s upozorněním, že už hodně spekuluje. Dodává, že Rusům způsobuje problémy i jejich tradičně
plýtvavý přístup k výrobě, například velká spotřeba materiálů a energií ve srovnání se západními zeměmi.

Ukrajina už doma pravděpodobně vyrábět moc schopná není, protože továrny se nejspíš staly cílem ruských útoků. A její
partneři dnes dělostřelecké munice vyrábějí daleko méně, než by bylo třeba.

„V oblasti munice jedeme na plné kapacity. Nevím o žádné firmě v obranném průmyslu, a to nejen v oblasti munice, která by
nebyla vyprodaná,“ popisuje situaci v Česku ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Přitom
zdůrazňuje, že Ukrajinci by byli schopni přijmout munice mnohem víc.

České zbrojovky vyrábějí asi o pětinu víc než před válkou. Víc to nejde. Podobně jako další ve světě totiž naráží na dva
problémy: pracovníky a materiál. Nedostatek lidí by se podle Hynka dal řešit například dohodou s Ukrajinou, že uvolní lidi se
zkušeností z obranného průmyslu, aby mohli přijet pracovat do českých firem.

Materiál se zatím daří zajistit, ale je to na úkor rychle rostoucí ceny, protože zdražilo železo, ocel, hliník, titan i další kovy nebo i
celulóza nutná pro výrobu střelného prachu.

Oba faktory – pracovní síla a nedostatek materiálu za dostupnou cenu – jsou komplikací i pro případné rozšíření výroby
munice dělostřelecké, tankové nebo té do raketometů. I s dostupnými lidmi by zvětšení produkce trvalo dlouho. „Musíte postavit
novou výrobní halu, vybavit ji stroji, musíte zajistit vstupní materiály, kterých je nedostatek a navíc jsou strašně drahé. Když
řeknu rok, tak budu velký optimista,“ odhaduje Hynek.

O něco jednodušší by to mohlo být v zemích, kde se munice vyráběla ve velkém pro sovětský blok. Proto se nyní hovoří o tom,
že by se obnovila velkovýroba v Rumunsku či Bulharsku. I to je však běh na dlouhou trať.

Přechod

Ukrajině by mohlo pomoci, kdyby polská, česká a další východoevropské armády stihly rychle přejít na ráži 155 milimetrů, a
mohly by tak poslat své zásoby 152milimetrové munice. I to je ale konečný zdroj.

Opravdu dlouhodobým řešením by byl přechod ukrajinské armády na ráži 155 milimetrů, protože na Západě jsou (především v
USA) velké zásoby i výrobní kapacity. Ovšem to je podle Kofroně v měřítku většiny ukrajinských ozbrojených sil v potřebném
časovém horizontu nereálné. Výměna zbraně totiž znamená i výměnu podvozku, motoru a řady dalších součástí, což vyžaduje
přeškolení celého personálu včetně opravářských čet, zajištění náhradních dílů, strojů pro opravy a mnohého dalšího.

Ostatně za pět měsíců války si Ukrajinci dokázali osvojit jen nízké stovky kusů západních zbraňových systémů, což je
způsobeno nejen ochotou západních zemí, ale i schopností Ukrajiny je efektivně přijmout. I postupný přechod však hraje roli,
protože s každou nahrazenou zbraní klesá požadavek na množství sovětské munice.

Pokud tak válka bude trvat ještě několik měsíců, začne hrozit, že munice dojde. A to nejen Ukrajině. Které bojující straně dřív, si
Kofroň tipnout netroufne.

Architekt Josef Smola: Dům, který dobře vypadá, ale neslouží, je k ničemu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.07.2022 , Zdroj: imaterialy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.07.2022 09:08 , RU / měsíc: 243 470 , RU / den: 18 339 ,
AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Rozhovor Petra Volfa s architektem Josefem Smolou o pasivních domech, udržitelnosti, inteligentních systémech, předsudcích,
energii a učení.

Svou praxi jste začínal v ateliéru Gama architekta Karla Pragera, který se proslavil svými odvážnými stavbami. Probírali jste
tehdy energetickou náročnost budov? 
To je bezvadná otázka. Karel Prager byl výjimečný svými manažerskými schopnostmi, které architektům tenkrát spíše scházely.
To jsme si od něj, myslím, všichni odnesli, že nestačí jenom věci vymýšlet, ale stejně, možná ještě důležitější, je dokázat je
realizovat. Lpěl na tom, aby se nedělala průměrná technická řešení, usiloval o to mít špičkové řešení, což znamená, že
kupříkladu problematiku tepelných mostů a dalších podobných věcí sledoval, i když se na ně tenkrát příliš ohledy nebraly. Když
jsme navrhovali přestavbu Smíchova, naši kolegové zabývající se v ateliéru technickým zařízením budov navrhovali, že
přestavovaná oblast bude vybavena tepelnými čerpadly, což bylo v polovině osmdesátých let v Československu něco
vysloveně avantgardního. 
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Princip tepelných čerpadel byl známý, ale nikde se ještě nepoužívala v takovém rozsahu. v tomto případě to byla levná energie
z vltavy. Tehdy mohla mít čerpadla topný faktor asi jedna ku dvěma, možná jedna ku třem, přičemž dnes se pohybujeme v
úrovni jedna ku čtyřem či pěti, ale byla to určitě zajímavá myšlenka, kterou Karel Prager dostal do studie a bojoval za ni s
investorem, což byl magistrát hlavního města. Byl úžasný v tom, že uměl nazpaměť normy, znal předpisy, a to jsem od něj
převzal, na stavbách je to obrovská výhoda. Když mu elektrikář řekl, že něco nejde, tak ho poslal, ať si jde vyhledat příslušnou
normu, a pak zjistí, že to lze. Šlo o skryté hromosvody, protože nechtěl, aby byly na fasádě vidět, a tak je nechal protáhnout v
novodurové trubce. Byl v něm architekt i stavař a zosobňoval komplexnost profese. Řídil se vitruviovým triviem „účelnost,
pevnost, krása", nikdy o něm nepochyboval. Podle mě to byla také příčina toho, že jeho stavby dosáhly světové úrovně, ať už
šlo o Makromolekulární ústav na Petřinách nebo Federální shromáždění. 
Jste známý svými pasivními domy, které navrhujete, propagujete, ale také učíte. Používá se pořád ještě tento přívlastek s
poněkud negativními konotacemi? 
Má to vývoj. Rakouské centrum pasivních domů ve vídni asi před osmi lety přišlo na to, že slovo pasivní odrazuje klienty, ale
také architekty, takže začali používat termín „udržitelná výstavba"zahrnující automaticky energeticky pasivní modul, o němž
nikdo nepochybuje, že je důležitý, protože je ekonomicky výhodný. Znamená to širší rozsah uvažování o dané problematice, již
jsem jako u nás novou začal okolo roku 2010 systematicky vyučovat na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického,
mladé architekty. 

Kdo vás ovlivnil v uvažování o nízkoenergetických stavbách? 
V devadesátých letech po mně chtěl kamarád návrh opakovatelného principu rodinných domů. vymyslel jsem mu čtverec
obvodového zdiva, čtyři sloupy, naprosto univerzální dispozice, kterých byly asi dvě desítky. Dispozice mohly být členěné
nábytkem, světlo procházelo i vrchlíkem doprostřed prostoru. Postavilo se jich třináct. Tyto kadety, jak jsem je nazval, jsem si
nechal patentovat, dodnes je to chráněný užitný vzor a také jsem je prezentoval na výstavách a veletrzích. Když je uviděl
kolega, jenž sem přivezl z Kanady sendvičový systém založený na polystyrenu a dvou vrstvách štěpky, napadlo jej, že by se
moje flexibilní, podle potřeby rostoucí domy mohly vyrábět jako dřevostavby. Přivezl mi katalogy s ukázkami 2by4 systému a
dalších dřevěných konstrukcí, které se v Kanadě běžně používaly. začal jsem se učit. Následovaly první domy. v okamžiku, kdy
zvětšujete tloušťku tepelné izolace, zákonitě se dostanete do problému s difuzí, kondenzací atd., takže jsem automaticky přešel
do kategorie nízkoenergetických domů vybavených řízeným větráním a s rekuperací tepla. Pak přišla nabídka od Petra
Morávka, zakladatele a současného ředitele firmy ATrEA, zabývající se mikroklimatem budov. v roce 2005 jsme společně s
dalšími architekty, s Alešem Brotánkem, Mojmírem hudcem nebo Janem Bártou, založili Centrum pasivního domu a najednou se
všechno protnulo. 
Co bylo hlavním impulsem, jenž vás přivedl k tomu, že jste se této tematice začal věnovat? Vedly vás k tomu obavy z
energetické krize nebo z ekologické katastrofy? 
Nejsem člověk mesiášského založení. vždycky jsem se snažil, abych neudělal projekt, který by byl takzvaně obyčejný, dělám
projekty posouvající dosavadní technické možnosti. Mimochodem, největší projekt, který jsem vyprojektoval ještě za socialismu,
byl hotel v Karlíně. Tehdy šlo technologicky o úplné novum, to jsem si prosadil: jednalo se o montovaný skelet od Konstruktivy
pro podzemní garáže, na něm byl položený příčný systém vvÚ-ETA s vyzdívaným pláštěm z plynosilikátu, který se choval
vzhledem k tehdejším normám mnohem lépe než běžná panelová výstavba. Tato skládačka mi hlavně umožnila uvolnit fasády a
dostat na ně postmoderní ornament. Pro mě bylo podstatné, že jsem dokázal, že se dají dělat slušné velké domy i bez použití
panelů. 

Jak se proměnilo myšlení o pasivních domech za posledních dvacet let? 
Propastně! od roku 2030 má být povinně zaveden pasivní standard ve všech zemích Evropské unie. Normy, které nastolil
profesor Wolfgang Feist z Darmstadtu před třiceti lety, se nemění. roční měrná potřeba tepla na vytápění musí být stále
maximálně 15 kWh na metr čtvereční a rok. Potřebné jsou vždy nějaká forma řízeného větrání a relativní vzduchotěsnost, kdy
při metodě tlakového spádu a padesáti pascalech máme maximální objemovou výměnu vzduchu šedesát procent za hodinu.
To, co bylo nemyslitelné, když jsme Centrum pasivního domu zakládali v salonku hotelu Austerlitz v Brně, se už stává pomalu
běžnou skutečností. V průběhu let jsme úspěšně ovlivňovali legislativu, podařilo se nám prosadit podporu zelená úsporám,
věnovali jsme se propagaci, díky čemuž už pasivní domy nejsou brány jako něco bizarního či nesmyslný výstřelek, který
omezuje tvůrčí činnost architektů. 
Nejlepší stavby v zahraničí jsou automaticky v pasivním režimu, protože je to, jak jsem už zmínil, ekonomicky výhodné. vyplatí
se to. To, co bylo něco výjimečného, se stalo běžným. V pasivním standardu u nás chtějí domy především klienti „myslící
zeleně", lidé se širším rozhledem, vysokoškoláci, pracovníci pohybující se ve světě IT a tak podobně. Přelilo se to i mezi
institucionální developery, takže už jsou firmy, které již nepostaví bytové domy bez řízeného větrání a odpovídající těsnosti, aby
vše mohlo dohromady fungovat. 
Pořád platí, že jsou na špici progresivního ekologického stavění Rakušané a Němci? 
V tomto ohledu se nic nezměnilo, Rakušané, Němci, a ještě bych také přidal Švýcary. 

Čím to podle vás je? 
Pravděpodobně k tomu mají blízko díky svému racionálnímu založení, jako první si dokázali spočítat, že se takový způsob
stavění ekonomicky vyplatí. Ale je to dáno také jejich pílí, politickou kulturou, společenskou odpovědností a vztahem k
životnímu prostředí. vedle těchto zemí jsou samostatnou kategorií skandinávské státy, kde k tomu dospěli, vzhledem ke
klimatickým podmínkám, vlastní cestou: kupříkladu ve Finsku používají trojskla už od šedesátých let minulého století. Celý
systém vzdělávacího procesu je tam nastaven k ochraně přírody a lidé se podle toho chovají, aniž by o tom museli přemýšlet.
Stalo se to součástí jejich identity. 
Dá se říci, že se nám už daří snižovat náskok, který si zmíněné země před námi vytvořily? 
Bohužel nikoliv, ale to neplatí jenom v oboru udržitelného stavění, je to tak v mnoha oblastech. zaostáváme. Jsme v situaci, kdy
jde především o to, abychom neztratili z dohledu koncové světlo vlaku, který nám ujíždí. vídeň byla kdysi naším hlavním
městem, měli jsme společný osud, ale jako by to už ani nebyla pravda. Na tamních brownfieldech vyrostlo několik městských
čtvrtí v pasivním standardu, které mají patnáct až dvacet tisíc obyvatel. Všechna současná pražská výstavba na Smíchově, v
Bubenči nebo zátorech je po této stránce mentálně v devadesátých letech. Myšlenka blokové zástavby, která se u nás pořád
pěstuje, je ve světě překonaná, protože nezajišťuje prostupnost bloků a nedává šanci stejného oslunění pro všechny byty. Ale
to je na jinou diskusi, která by se týkala řízení celého města, jež rezignovalo na sociální výstavbu a vzdalo se regulačních
nástrojů. 
Co všechno se nyní bere v úvahu, chceme-li vybudovat dům tak, aby byl v celém svém životním cyklu efektivní, přinášel zisky a
zároveň byl maximálně ohleduplný ke svému okolí? 
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Proto už také nehovoříme jenom o pasivním standardu, ale o udržitelné výstavbě, která zohledňuje nejrůznější souvislosti a
důsledky. Uvažujeme-li o bydlení s minimální uhlíkovou stopou, sledujeme čtyři pilíře: ochrana životního prostředí, sociální,
ekonomické a kulturní aspekty. v otázce životního prostředí sledujeme hospodaření s energiemi, vodou a odpady, které
vnímáme v rámci cirkulární ekonomiky jako nový stavební materiál. od prvního ledna je do naší legislativy implementován
evropský předpis o taxonomii, což jsou konkrétní nástroje, jak hodnotit udržitelnost objektu, a to znamená, že už nejde o
akademickou debatu nebo o používání různých komerčních certifikačních nástrojů typů LEED a dalších, které však nebyly
závazné. Pochopitelně se musí zohlednit některá specifika, daná geografickou polohou a klimatickými podmínkami, protože
dosažení kupříkladu pasivního standardu je jiné ve středomořském a v severském podnebí – abych uvedl markantní rozdílnost.
Nebude se těmito regulativy architektura komplikovat a znesnadňovat? Nepřinese to byrokratizaci oboru? 
To je názor, který často slýchávám, ale není opodstatněný. vezměte si, že nejlepší světoví architekti většinou přirozeně
uvažovali v intencích „udržitelnosti". Frank Lloyd Wright v americkém Wisconsinu vytvořil vilu Solar hemicykl s principy
pasivního domu už ve čtyřicátých letech minulého století, ovšem bez řízeného větrání. Nositelné Pritzkerovy ceny Richard
Rogers nebo Renzo Piano už roky staví v tomto duchu a tak bych mohl ve výčtu pokračovat. 

Jakou roli sehraje v budoucnosti dřevo? 
vzhledem k tomu, že se jedná o jediný masově dostupný obnovitelný materiál, jeho význam poroste. zvětšuje se měřítko domů.
Německou státní cenu za architekturu, za dřevostavbu roku 2019, získala studentská kolej Woodie v hamburku, která je celá
postavená z CLT panelů, takže je prefabrikovaná. Navíc má zajímavou fasádu a vnitřní strukturu. Nejsem však příznivec závodů
o co nejvyšší dřevěnou budovu, protože to vede k tomu, že když nemáme tuhé železobetonové jádro, jako je tomu u
šestaosmdesátimetrového vídeňského domu hoho, dostáváme se například k plným, lepeným, dřevěným nosným sloupům
dvakrát dva metry, což znamená v podstatě vykácení jednoho lesa na jeden výškový objekt. 
Materiály by se měly používat sofistikovaně, nikoliv dogmaticky, ale tak, aby se využily co nejlépe jejich přednosti. Nejlépe se to
daří pochopitelně v kategorii rodinných domů. Dřevostavby u nás v současnosti zaujímají už téměř dvacet procent veškeré této
výstavby, přičemž ještě v devadesátých letech šlo jenom o jedno procento. 
Snižuje se sice energetická náročnost staveb pomocí masivního zateplování, ale jak se bude zacházet se zateplovacím
hmotami, třeba s polystyrenem, až skončí jejich funkčnost? 
Polystyrenu bych se příliš nebál, protože jej lze recyklovat jako plnivo v betonových směsích. Leccos se však bude muset
přehodnotit. Cenová politika výrobců zateplovacích materiálů byla taková, že polystyren byl nejlevnější, o něco dražší byla
minerální vlna a nejdražší dřevovláknitá izolace. Předpokládám, že se to promění v souvislosti s energií, kterou na vytvoření
toho či onoho materiálu potřebujete, v případě kamenné nebo skleněné vlny se musí dosáhnout teploty až patnáct set stupňů
Celsia, což pro výrobce konkrétně znamená postavit vlastní napájecí stanici. zmíněný polystyren se vyrábí propařováním v
autoklávu za teploty okolo dvou set stupňů, na voštinové cihly potřebujeme stupňů tisíc... Najednou se nyní relativně drahé
dřevovláknité izolace stanou dostupnějšími. 
Kvůli válce na Ukrajině se už stávají energie natolik luxusní komoditou, že budeme muset velmi zvažovat, jak s nimi nakládat,
abychom zajistili takovou udržitelnost, která by byla reálná a nevycházela ze starých předpokladů, jež se můžou zdát utopické.
zřejmě přehodnotíme pohled na jádro, uhlí i elektromobilitu. 
Dokážu si představit snížení prostorových standardů, například u sociálního bydlení, jako to bylo za první republiky. Současný
trend zpřísňování norem nás žene do pekla a je dlouhodobě neudržitelný. Nikdo dnes nedokáže poctivě říct, co nás čeká. ve
stavebnictví nezůstane pravděpodobně kámen na kameni, ale ukazuje se, že mít energeticky nenáročné domy se každopádně
vyplatí. A ti, kteří je užívají, blahořečí svému rozhodnutí, protože čím nižší je jejich energetická závislost, tím větší bezpečí a
pohodlí mají. 
Jaký máte názor na zelené fasády, které jsou uplatňovány v některých soudobých úsporných stavbách? Jedná se o módu,
nebo o udržitelný přístup, který má budoucnost? 
zelené fasády jsou do značné míry luxusní výrobek, protože při jejich realizaci nejsme schopni se dostat pod patnáct tisíc korun
pořizovací ceny za metr čtvereční. záleží na systému, můžeme použít kontejnerovou zeleň, šplhavou zeleň a high-tech jsou pak
různé panelové skladby. Přičemž je ale nutné započítat značné náklady na udržování, především na velmi sofistikované umělé
zavlažování. Navíc když jsou velká sucha, stejně to znamená desetiprocentní ztrátu výsadby. Proto by to neměla být jenom
výtvarná hra, ale vždycky by mělo jít o vzájemně propojené, sjednocené zelené plochy. obecně platí, že pokud chceme řešit
tepelné ostrovy, nejúčelnější je zeleň rostoucí v ulici, tedy stromy, trávníky, keře. A zelené střechy či fasády jsou žádoucím
doplňkem, vždy jako součást komplexního přístupu. 
Domy a hospodárnost jejich provozu lze ovládat na dálku pomocí telefonů. Kde je hranice, kdy ještě technologie dávají smysl a
kdy můžou znamenat určitou zranitelnost? 
Jedná se spíše o marketingovou záležitost, neboť úkolem marketingu je „prodat i neprodejné", a to tak, že se vyvolává nová
poptávka. ovládací systém domu je nesmírně nákladný, složitý a běžný uživatel mu není schopen do hloubky porozumět, takže
se stává vazalem firmy, která jej instaluje. Každá technologie je nutné zlo, a pokud už po ní musíme sáhnout, mělo by jí být tolik
jako koření v dobrém italském jídle, což se bohužel dnes neděje. Použil bych analogii z pohádky, jak pejsek a kočička vařili
dort... Méně je více! 
Jde o to co nejvíce využívat obnovitelné přírodní zdroje, v první řadě sluníčko, které nic nestojí, a z technologií mít jenom to, co
opravdu potřebuji: minimální zdroj tepla bez sofistikovaného ovládání a dům navržený tak, aby fungoval i v případě blackoutu,
který určitě přijde, o tom se asi nepochybuje. Je potřeba stavět srozumitelné a zároveň bezpečné domy v každém režimu
užívání, speciálně to platí nyní, v době blízkého válečného konfliktu. Pokud dům není bezpečný, je špatný, a až pak bychom se
měli bavit o tom, jestli jde o kvalitní architekturu. To je další reálný aspekt, který musíme brát na vědomí. 
Jakou svou stavbu ukazujete studentům jako ideální z hlediska souladu architektury a energetické udržitelnosti? 
Snad to nebude znít jako vychloubání, ale za takovou stavbu považuji dům seniorů v Modřicích, který byl dokončen před deseti
lety a stal se první udržitelnou budovou v Česku i s ohledem na uhlíkovou stopu. Pro mě je nejcennější, že profesor Chybík,
který byl v průběhu jejího zrodu děkanem Fakulty architektury vysokého učení technického v Brně, tam nechal udělat
sociologický průzkum spokojenosti a výsledek byl pětadevadesát procent spokojených obyvatel. Potvrdilo se třeba to, že
seniorům nevadí řízené větrání, ani nemají problém s tím, že splachují dešťovou vodou. Právě způsob používání architektury je
pro mě ze všeho nejdůležitější. Dům, který dobře vypadá, ale neslouží, je totiž k ničemu. 
Začal jste učit v padesáti letech. Proč jste se rozhodl praxi propojit s pedagogickým působením? 
Jeden architekt řekl, že každá kravička, která saje mléko, tak v určitém okamžiku potřebuje, aby ona sama byla vysávána. A
mně se tahle metafora líbí. Když člověk něco umí, měl by se o to podělit a zajistit kontinuitu. Studenti mi dělají radost, Jiří
Petrželka s Kristýnou Klůsovou vyhrávají architektonické soutěže ve světě, přičemž jedné z nich, na rozsáhlý polyfunkční areál
v pařížské čtvrti Saint-Denis, kde bývala průmyslová výroba, se zúčastnilo dvanáct set studentů z dvě stě univerzit. Nevytvořili
jenom urbanismus, ale dospěli až ke stavebně-konstrukčním detailům: okamžitě by se mohlo stavět. A o to by mělo jít. 
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PETR VOLF 
Josef Smola (1958) je architekt, publicista, pedagog. V roce 1982 absolvoval Fakultu architektur y ČVUT. Řemeslu se vyučil v
ateliéru Gama Karla Pragera pod vedením architekta Petra Svobody, poté následovala praxe v projektových kancelářích
velkých dodavatelských firem (IPS – dnes Skanska). Po listopadu 1989, na základě konkurzu roční stáž v Paříži u CBC, dále byl
zaměstnán v ateliéru Omikron Martina Kotíka. Od roku 1995 má vlastní ateliér. V oblasti bytové výstavby má registrováno
několik patentů. Zabývá se rovněž stavebním právem a poradenstvím. Popularizuje aspekty energeticky úsporného bydlení,
moderních dřevostaveb, pasivních domů. Dlouholetý člen a předseda Stavovského soudu České komor y architektů, Centra
pasivního domu, člen Asociace interiérových architektů a Obce architektů. Od roku 2012 učí mladé architekty navrhování
staveb na katedře architektury FSv ČVUT. Je garantem a vyučujícím nového oboru pasivní domy na VOŠ Volyně a VOŠ Dušní
v Praze. Vybrané práce: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (5 ocenění), pasivní bytový dům Bubeneč Gardens,
pasivní Dům stromů v Průhonicích, několik desítek nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. 

Hraní je pořád ZÁBAVA!
TISK , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: Chvilka pro tebe , Strana: 26 , Autor: Alida Horváthová , Vytištěno: 77 754 , Prodáno: 51 966 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 27.07.2022 00:14 , Čtenost: 332 818 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 408 419,40 Kč , Země: Česko , GRP: 3,70
S mámou jsme si řekly: Pojďme si někdy zahrát spolu! Dřív se mi zdálo, že naše hudební světy jsou strašně rozdílný. Ale už
jsem výrazně zpokorněla. 

Hudba ji sice provázela už od dětství, ale během studií jiné plány vítězily. Vystudovala žurnalistiku, cestovala po Austrálii, nebo
Africe. Muzika si k ní ale cestu našla a dnes můžeme BÁRU VACULÍKOVOU vidět a slyšet hned v několika projektech – Yellow
Sisters, Mateřská. 
com a sólově jako Diva Baara. 

Chodila jsem na gympl a zrovna jsem měla brigádu za barem, když za mnou přišel kluk, že prý mají kapelu a právě hledají
vokalistku. A jestli bych nechtěla přijít na zkoušku,“ vzpomíná Bára na terase kytlické chalupy. Do našeho povídání o cestě k
muzice, o kapelách, mateřství a planoucí vášni pro focení nám občas vstoupí vtipnou glosou Bářina maminka Petra Černocká. 
A jejich vlídné, láskyplné přestřelky by byla škoda nezaznamenat. 

* To za tebou přišel jen tak? 

Víš, já si za tím barem pořád zpívala. A tak jsem na tu zkoušku šla a ukázalo se, že je to kapela, ve které byli dva Afričani a
dělali docela tvrdej hip-hop. A k tomu já pak zpívala tralala vokály. Ta kapela v tý době už byla ve svým ranku docela slavná a
jmenovala se Forbidden Fruit. 

* Doma ses ale nesvěřila... 

Nijak zásadně jsem to netajila, - spíš jsem tenkrát měla takové ne moc sdílné období. (Do rozhovoru vstupuje Petra Černocká.)
Ale tajila, a pak jí to o nedalo a jednoho dne mi řekla: „Přijď na koncert.“ A tak jsem šla. Na pódiu zpívali dva černoši a mezi nimi
se vlnila Bára. 

* Byla právě tahle kapela ten spouštěč tvojí hudební budoucnosti? 

Tenkrát jsem o zpívání jako o profesi ještě nepřemýšlela. I když jsem to tajně na konzervatoř zkusila a k mému velkému
překvapení mě nevzali. Tak jsem si řekla, že bych asi měla jít na vysokou školu, ale než jsem tu žurnalistiku začala pořádně
studovat, už jsem ty kapely měla dvě. A záhy nato vznikly Yellow Sisters. Petra: Ale hudebka, na tu jsem ji dala, i klavír byl!
Bára: To jsem musela! Trpělivost při hraní na nástroj, to byl velkej úkol. Kopala jsem do piana a kousala do kytary. Snaha
udržet mě u nástrojů přestala být v jistou chvíli pro mámu rentabilní. 

* Yellow Sisters tě ale drží. 

Je to moje životní kapela a letos slavíme sedmnáct let. Pamatuju si, jak máma přišla na náš první koncert a pravila: „Pěkný
vokály, hezký to máte. Ale myslím, že bys měla dělat nějakej sólovej projekt. Ale na začátek je to dobrý.“ A já ten sólovej projekt
začala dělat až o patnáct let později. Teď mám vlastní kapelu Diva Baara. Tam je výhoda, že mi do toho, co se bude hrát, nikdo
nekecá. Písničky si skládám sama. A kapela pomáhá s aranžemi. S Yellow Sisters jsme v průběhu vyhodnotily, že nelze
spolupracovat jinak než na demokratické bázi. Protože když čtyři ženy posadíš do jednoho žlutýho taxíku, ve kterém mají tolik
let spolu jezdit, tak se musí nastolit rovnováha a rovnoprávnost, jinak to nefunguje. Smutky, zloby, ega odfiltruje jedině
demokracie. U nás je to ještě takový extrém, že jsme archetypálně naprosto rozdílné osoby. Představ si nás v přeneseném
smyslu jako bohyně: Jedna je bohyně války, druhá moudrosti, třetí rodiny, čtvrtá lásky... Když jsme dělaly první desku, říkala
jsem si: Bude to fungovat? Vždyť každá píšeme úplně jiný žánr! Ale ten vokální rámec udal společnou notu a ve výsledku jsme
si začaly tu hudební rozdílnost obrovsky užívat. Dokonce máme i několik mezinárodních cen a zpívaly jsme ve čtrnácti zemích. 

* A tu lidskou? 

To víš, že jsme si prošly obdobími, kdy jsme měly potřebu se vymezovat, kdo hraje na jakém křídle. Dnes už jsme všechny
dospělé ženy a panuje mezi námi láska a úcta. A to je to, co nás drží pohromadě. Ale byly i chvíle, kdy některá z nás na nějaký
čas odešla. To jsme i chvíli zvažovaly, že ji nahradíme jinou zpěvačkou. Jenže přijmout do patry jinou ženu, to jsme si zase
rychle rozmyslely. V době, kdy jsme byly o jednu nohu kratší, k nám přišel beatboxer Honza Melichar a už s námi zůstal. Takže
se nám změnila ženská a cappella na super kapelu s beaty. Navíc jsme teď udělali další desku pro děti, kde hrajeme na
ukulele, takže jsme se od modelu bez nástrojů hodně odklonili. Z téhle desky Zvěřinec 3 jsem nadšená! 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 19 / 103

http://www.newtonmedia.eu/


* Kromě muziky i fotíš. 

To je moje velká vášeň! Mě vizuální směr vždycky dostával do totální rozkoše. Jsem ten typ fotografa, který když někam
přijede, nabouchá tisíce fotek. Zbožňuju vkládat emoce mezi střípky reality, odchytávat atmosféru. Nedávno jsem se k focení po
dlouhé době vrátila. Zase se to ve mně celý zapálilo! 

* Nafotila jsi i krásnou mozaiku letenských dveří... 

Fotky vznikaly během covidu. Byla to původně symbolika, toho, jak jsme všichni zamčení, ve které jsem se ale přese všecko
snažila najít krásu. Vyjela jsem pak i do jiných měst. Projekt pokračuje! Když fotím, já se ti dostanu do takovýho ajfru, přímo do
supertempa a nemusím jíst, nemusím pít a běhám jako houbař v extázi. Můj první větší fotografický projekt vznikl v Austrálii,
kde jsem fotila Aborigince. 

* Bylo těžké se k původním obyvatelům dostat? 

Můj kamarád mi řekl, že fotit Aborigince nelze. Ale říct, že něco nelze, to je přesně něco pro mě! A tak jsem navštívila jejich
kulturní centra, přes která jsem se dostala k lidem, kteří mě pak nasměrovali dál. Mám spoustu fotografií i z dalších cest, které
jsem ale nikde nepublikovala, třeba z Afriky. Ale to se změní! Víš, mě baví tolik věcí, že je pak těžké se koncentrovat, aby se to
posunulo k nějakému výstupu. Focení zatím vnímám jako vášnivou zábavu, a jestli se to přelije do nějakého ziskového sektoru,
zatím netuším. Je to záložní plán. 

* Ty můžeš „záložně“ fotit, „záložně“ psát... 

Poslední dva roky jsem taky záložně moc hezky pracovala jako PR manažerka. Ale teď jsem zpátky na volné noze a nejraději
sedím „záložně“ s maminkou na terase v Kytlicích nebo na Vranovské přehradě. A jednou za čas si odskočím radostně na
pódium a tohle vybičování se k aktivitě z tepláků do gala mě vždycky oživí. 

* Jaké koncerty tě přes léto čekají? 

Spousta mých kamarádů se žení a vdává, takže je přede mnou pár rozkošných svateb, čeká nás festival v Opavě, v Českých
Budějovicích, v Bechyni, ve Vlčkovicích... Někde s Yellow Sisters, někde s Divou Baarou... A to mě baví, když jsem na koncertě
pokaždé v tak trochu jiné roli: Yellow Sisters pro děti, pak důstojné vokální divy, samozřejmě Diva Baara – šestičlenný hudební
ansámbl s vibrafonem, kde hrají samí výborní jazzoví hráči. A pak je tu Mateřská.com, což je naše legendární duo rapujících
matek. Hraní nevnímám jako práci, i když mě živí, pořád je to pro mě zábava. A to je na tom to krásný. Petra: A taky má
novinku. Může totiž zavolat maminka, že je nastydlá a není ve formě, a když má Bára čas, jedeme obě. Takže během koncertu
nastoupí jako milá vsuvka, odzpívá dvacet minut a já se mezitím zase zkulturním. Bára: S mámou jsme udělaly i vánoční
písničku a pak si řekly: Pojďme si někdy zahrát spolu! Život je tak krátkej! Dřív se nám zdálo, tedy hlavně mně, že naše
hudební světy jsou strašně rozdílný. Ale už jsem výrazně zpokorněla, už vím, kde ten průnik hledat. Něco jsme nazkoušely,
takže kdyby nás chtěl někdo pozvat dohromady, touto cestou vysílám do světa zprávu, že rády přijedeme! 

* Být ve vaší společnosti je fajn, což u mnohých matek a dcer někdy nebývá. 

Petra: Jsme ukázková dvojice matka – dcera. Některé moje kamarádky mají s dcerami komplikované vztahy. Bára: Coco mi co
nevidět vstoupí do puberty. Pozoruju matky ve svém okolí, které mají stejně staré děti, a už řeší nesoulady. My s mámou žádné
zásadní – i přes moji děsnou pubertu – naštěstí neměly. Byla jsem opravdu vostrá. Kolikrát jsem šla na hranu toho, co lze činit
a vůbec jsem nebrala ohledy. Petra: Ale já si to vysvětlovala tím, že když máš doma dítě, které je osobnost, tak se s tím musí
počítat. 

* Formovalo tě muzikantské prostředí okolo maminky. Předpokládám, že je to podobné i u Coco... 

Zatím nás obdivuje, protože si myslí, že jsme slavné (smích). Ale poslouchá úplně jinou hudbu, tudíž pro ni žádný zásadní
hudební vzory nejsme. Coco už má svoji cestu. Když jí byly čtyři roky, přijali ji do Dismanova rozhlasového dětského souboru. A
díky tomu se dostala k dabingu. Teď šly všechny ostatní zájmy stranou a Coco se dabingu věnuje takřka naplno a neskutečně
ji to baví. A taky se jí líbí, že vydělává. Letos byla dokonce nominovaná na dabingovou cenu roku za film Mimi šéf 2. 

* Čím tě Coco nejvíc dojímá? 

Když ke mně přijde s pohledem laňky a vzápětí se mi jejích sto čtyřicet dva centimetrů schoulí do náručí. To bych se rovnou
dojetím rozplakala. Tyhle chvíle ale začínají být čím dál vzácnější. * 

***

5× o Báře * Narodila se 19. prosince 1979 v Praze zpěvačce Petře Černocké a hudebnímu producentovi Janu Aleši Vaculíkovi.
* Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  v  Praze . Se zpěvem začínala v roce 1998 jako vokalistka kapely Forbidden Fruit. * V
roce 2005 spoluzaložila formaci Yellow Sisters a před necelými třemi lety odstartovala její sólová dráha s uskupením Diva
Baara. S kamarádkou zpěvačkou Lenkou Jankovskou založily projekt Mateřská.com, jmenujme alespoň veleúspěšné klipy
Laktační psychóza, Vylitá anebo G Gangsta matka. * Zatím poslední Bářinou desko deskou je CD pro děti Zvěř Zvěřinec 3,
který natočila čil s kapelou Yellow S Sisters. * S partnerem Pepe Rafajem vychovávají jedenáctiletou dceru Olivii Coco. 

Foto autor:   Foto: Petra Pikkelová, Profi media
Foto popis:   Matka a dcera se potkávají i na pódiu.
Foto popis:   ! Vokální kvarteto Yellow Sisters, které „tančí“ napříč žánry, oslaví letos už sedmnáct let na hudební scéně.
Foto popis:   ? Nejnovější hudební projekt zpěvačky Báry Vaculíkové laděný například tóny jazzu či swingu nese název Diva
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Baara.

Ruská diplomatická ofenzíva v Africe
Podcast , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 06:26 , Pořad: 06:08 5:59 , Země:
Česko
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov cestuje po Africe a snaží se tamní
představitele přesvědčit, že Moskva není zodpovědná za potravinovou krizi,
která destabilizuje situaci v řadě zemí kontinentu. Na vině je podle Lavrova
Západ a jeho protiruské sankce. Může ruská diplomatická ofenzíva a ruská verze
událostí u nezápadních posluchačů uspět?
Host: Michael Romancov -
politický geograf FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha
Článek a další informace **** najdete na webu Seznam
Zprávy
Sledujte nás na sociálních sítích Twitter
a Instagram. Náměty a připomínky
nám můžete psát na e-mail zaminutusest@sz.cz

Ruská diplomatická ofenzíva v Africe URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 06:47 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov cestuje po Africe a snaží se tamní představitele přesvědčit, že
Moskva není

zodpovědná za potravinovou krizi, která destabilizuje situaci v řadě zemí kontinentu. Na vině je podle Lavrova Západ a jeho
protiruské sankce. Může ruská diplomatická ofenzíva a ruská verze událostí u nezápadních posluchačů uspět? 
Host: Michael Romancov - politický geograf FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha  
Článek a další informace najdete na webu Seznam Zprávy 
Sledujte nás na sociálních sítích Twitter a Instagram . Náměty a připomínky nám můžete psát na e-mail zaminutusest@sz.cz 
Popis podcastu 
Jedno zásadní téma každý všední den. To nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře optikou Seznam
Zpráv. Připravuje podcastový tým Lenky Kabrhelové. Nová epizoda vždy za minutu šest od pondělí do pátku. Začínáme 11.
dubna v 5:59. 

Kam nechtěl Masaryk, ale komunisté tam vystavovali masového vraha. Pohnutá historie Národního památníku na
Vítkově URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 07:18 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Seriál Přepište dějiny: Červencové díly podcastu Přepište dějiny po dvou procházkách novou historickou expozicí Národního
muzea zamířily tento týden do Národního památníku na Vítkově. Tedy na místo, jehož význam se v minulosti hned několikrát
přepisoval, až nakonec zůstal tak trochu stranou našeho dnešního vztahování se k tradicím státu a státnosti. Původní záměr
zakladatelů Památníku se za desítky let vlastně rozplynul.

Dnes se masivní mramorová budova na Vítkově v Praze jmenuje Národní památník. Původní název ovšem zněl Památník
osvobození, připomínat měl vybojování státu legiemi a domácím odbojem a zakladatelé do něj vkládali skutečně masivní
ambice, o nichž dodnes svědčí velkolepá symbolika především v hlavních reprezentativních sálech – všudypřítomné znaky
zemí Československa, Čech, Moravy, Slezska, Slovenska či Podkarpatské Rusi.

Původní idea byla, že se stane nejen místem pro slavnostní zasedání parlamentu, archivem s tisíci dokumentů a památek na
legie, nejen místem pro hrob neznámého vojína od Zborova, ale vyloženě legionářskou nekropolí, kam budou ukládáni
významní představitelé prvoválečných legií a zasloužilí budovatelé státu. A uprostřed toho všeho bude snít svůj věčný sen
prezident Osvoboditel.[lock]

Chci k Charlottě

Památník byl podle projektu funkcionalistického architekta a zároveň legionáře Jana Zázvorky budován v letech 1929–1933,
následně se připravovala jeho vnitřní umělecká výzdoba. Slavnostní otevření a předání veřejnosti bylo plánováno na dvacáté
výročí vzniku svobodné republiky. Jenže ta se jej sama nedožila. Slavit 28. října v roce 1938 nějaké osvobození bylo nejen
nemístné, ale vyloženě nemožné. Po Mnichovu byl 28. říjen poprvé obyčejným pracovním dnem a občané byli vyzýváni v
médiích, aby šli normálně do práce.

Navíc původní záměry se začaly hroutit už o rok dříve, kdy prezident Masaryk nespočinul podle plánu v září 1937 v památníku
na Vítkově, ale na lánském hřbitově. A to na vlastní přání – chtěl ležet vedle své ženy, navíc záměr pohřbít jej na Vítkově s ním
nebyl patrně ani nijak zásadně konzultován.

Reliéf státního znaku první republiky na průčelí Národního památníku. Foto: Michal Stehlík, Deník N
Když rozhlasový reportér v říjnu 1937 natáčel rozhovor s ředitelem Památníku, generálem Rudolfem Medkem, zmínil bývalý
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legionář, že zde měl „na vlastní přání“ být pohřben i prezident Masaryk, ale nakonec se tak nestalo. Patrně ani posmrtně
nemohli autoři Památníku prezidentovi zapomenout, že jejich záměry zhatil. Ale to byl teprve začátek proměn původního
záměru.

Neznámý od Dukly, a ne od Zborova

Několik měsíců po otevření Památníku měla republika rozhodně jiné starosti než se zabývat jeho využitím a po březnu 1939 už
vlastně ani neměla moc jak jej využít – parlament neexistoval, protektorátní moc nehodlala využívat symboly někdejší republiky
a ten mramorový kolos nad městem byl přece jen příliš viditelný symbol, než aby mu dávali nějaký nový obsah. A tak se za
protektorátu stal památník na Vítkově skladem materiálu pro wehrmacht.

Nový obsah a význam získal až po válce, kdy se jej však chopila především komunistická moc a ono „osvobození“ přepsala z
legionářského na sovětské. Ukazuje se to například na příběhu hrobu neznámého vojína. Ten původní s ostatky bojovníka od
Zborova byl za první republiky na Staroměstské radnici, ale šlo jen o provizorium. Jen se dostaví Památník osvobození, bude
neznámý vojín přemístěn na Vítkov.

Jenže válka plány změnila, a navíc okupační moc hrob jako takový nechala zrušit a ostatky zpopelnit. Když Československo po
válce požádalo sovětské úřady, jestli by u Zborova nemohl být exhumován jiný legionář, aby se hrob v Praze, tentokrát už na
Vítkově, obnovil, z Moskvy to zamítli. Následně byl na Vítkově pohřben sice neznámý voják, ale už z karpatsko-dukelské
operace. „Nový“ zborovský padlý se přidal až po roce 1990.

I ty, děcko, znáš svoji povinnost

Památník na Vítkově se tak po roce 1948 stal z nekropole legionářské pohřebištěm komunistů, což jeho pověst následně na
dlouhá léta zprofanovalo. Měnila se i vnitřní výzdoba. K symbolice republikánské a vojenské přibyla symbolika partyzánská,
komunistická, druhoválečná.

Vznikla například velmi specifická mozaiková výzdoba Síně osvobození, kde kromě nadživotních figur bojovníků z druhé
světové války ve stylu socialistického realismu přibyly také na zdech umístěné verše jako „Jdi, chodče, dosti slov, už dost, ty
muži, ty ženo, i ty, děcko, znát prostě svoji povinnost, v tom je všecko.“ Nebo: „Ty ptáš, proč a v čem jsme navždy velcí, ty ptáš
se, kdo nás tolik zocelil, snad víš, co dává pevnou ruku střelci, ne síla svalů, ne, ne, jenom cíl.“

Ačkoli se nám dnes mohou zdát podobné výjevy až nemístně patetické, dutě heroické a vlastně v důsledku neúčinné, ve své
době na četné publikum jistě působily. Navíc, ohledně jakéhosi národního patosu a odkazování k povinnosti, práci a
vlastenectví si padesátá léta byla v mnohém podobná s dobou první republiky. Tedy rétoricky a symbolicky, nikoli vnitřním
nábojem a právě oním cílem.

Ostatně i generál Medek ve zmíněném rozhovoru z října 1937 uzavíral s tím, že sem na Vítkov by měl každý český otec dovést
svého syna, aby viděl, „co všechno dovede vůle zaměřená k jednomu cíli“. Tím byl samozřejmě míněn 28. říjen 1918, ale logika
věci byla vlastně velmi podobná, padesátá léta na ni naroubovala jen jiné obsahy.

Žižka mezi Kramářem a Zápotockým

Pokud samotný památník vznikal postupně od roku 1919 a jeho otevření dopadlo neslavně, ještě spletitější vývoj měla Žižkova
jezdecká socha před ním. Také její osud byl několikrát „přepsán“ a redefinován. Původní záměr připomenout aspoň jednou
pořádně českou vítěznou bitvu, abychom se stále nevraceli jen k těm velkým prohrám, jako byla Bílá hora, vznikl už v
šedesátých letech 19. století.

Žižkovský spolek pro zbudování pomníku se ustavil v osmdesátých letech, vyhlásil nejen soutěž na pomník, ale i sbírku na něj.
Do první světové války se však nepodařilo ani jedno – žádný projekt nebyl dost dobrý a na žádný nebylo dost peněz.

Kronika Spolku pro zbudování Žižkova pomníku, který působil od 80. let 19. století. Foto: archiv Michala Stehlíka
Po válce v roce 1920 byl položen základní kámen, na který poklepal jak prezident Masaryk, tak premiér Vlastimil Tusar i jeho
předchůdce Karel Kramář. Nově ustavený Památník osvobození se navíc spojil se žižkovským spolkem pro vybudování
pomníku, aby záměry koordinovaly. Ve dvacátých letech vypsaly dvě soutěže na jezdeckou sochu, ale ani jedna zase neměla
vítěze, až nakonec dostal zadání přímo profesor sochařství Bohumil Kafka.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, který navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl byl věnován proměnám Národního
muzea, které ukazují, jakými kotrmelci si prošly naše národní dějiny.

Spory kolem Žižkovy sochy tím zdaleka neskončily, a i když dnes už vypadají spíše malicherně, ukazují, jak zásadně vnímali
tehdejší politici takovou symboliku ve veřejném prostoru. Celou věc komplikoval především ministr a v letech 1929 až 1932
premiér František Udržal, který rozporoval jednou palcát v Žižkově ruce, jindy koně, že je moc statický, jindy zase něco jiného, a
navíc své výtky často měnil.

Udržal, což je dnes vyloženě těžko představitelné, byl totiž zároveň čestným předsedou Sboru pro zbudování Památníku
národního osvobození a pomníku Jana Žižky z Trocnova. S kritikou a obranou pomníku, a dokonce právními spory kolem něj v
novinách tehdy vyšly stovky článků.

Sádrový model byl hotov až v roce 1941, takže dokončení pomníku přerušila další válka, navíc o rok později zemřel sám Kafka.
Pomník byl dokončen v roce 1950 a zatímco na základní kámen poklepávali Masaryk s Udržalem a Kramářem, odhalení
pomníku si počkalo na tehdejšího komunistického premiéra Antonína Zápotockého a ministra národní obrany, Gottwaldova
zetě Alexeje Čepičku.
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Žižka byl při té příležitosti označován za bojovníka proti reakci, vzor pro lidovou armádu a Čepička v duchu dobových idejí
Zdeňka Nejedlého o husitech jako předchůdcích komunistů řečnil o tom, že první pozvedl boj proti reakci sovětský lid, a díky
němu mohl pak ten český navázat na své „slavné husitské tradice“.

Mauzoleum pro vraha

V roce 1953 pak postavení vítkovského památníku ve veřejném prostoru tehdejšího Československa postihla poslední velká
přeměna, a vlastně poněkud specifický návrat k původní myšlence Vítkova jako hrobu pro prezidenta.

Tradice významných, ba státních pohřbů vypravovaných z Pantheonu Národního muzea končí v roce 1948 Edvardem
Benešem. Pro komunistické potentáty bylo muzeum přece jen příliš „vznešené“. Proto bylo ve vedení strany rozhodnuto
následovat sovětský vzor, a tak jako byli v Mauzoleu na Rudém náměstí vystaveny mumifikované mrtvoly Lenina a v té době
také Stalina, u nás vzniklo na Vítkově Mauzoleum Klementa Gottwalda.

Dnes tuto část historie Vítkova připomíná expozice Laboratoř moci. V padesátých letech se o mrtvolu prvního komunistického
prezidenta staralo přes sto pracovníků od lékařů a odborníků na mumifikaci přes technický personál a správce až po
bezpečnostní orgány. Mauzoleum vyžadovalo dennodenní směnný provoz, samotná mumie pak každodenní údržbu, kvůli
čemuž byla hydraulicky spouštěna do podzemní laboratoře, chlazena a všemožně udržována.

Tomáš Garrigue Masaryk při pokládání základního kamene památníků v roce 1920. Foto: archiv Michala Stehlíka
Nicméně lidová vyprávění o tom, jak Gottwald shnil nebo jinak se svým mumifikátorům rozpadl pod rukama, jsou opravdu jen
legendy. Ke zrušení mauzolea v roce 1962 vedly finanční náklady na provoz stále méně navštěvované hrobky a dobové
potírání kultu osobnosti. I tady šlo ostatně o sledování linie Moskvy. Stalinovy ostatky byly z moskevského mauzolea
odstraněny v listopadu 1961, Gottwaldovo mauzoleum zavírá během několika měsíců poté, Stalinův pomník na pražské Letné
je ostatně stržen také v roce 1962.

Příbuzní si pro ně nepřišli

Urna s Gottwaldovým popelem však na Vítkově zůstala – uložena v mramorovém sarkofágu. Stala se tak součástí kolumbária,
kde za minulého režimu končily ostatky významných stranických funkcionářů. Když v roce 1957 zemřel prezident Zápotocký a
řešilo se, jak bude pohřben, rozhodlo stranické vedení o kremaci s tím, že „víme dobře, jaký měl poměr k mumifikaci.“

A tak se Vítkov postupně stal svědkem prapodivné epizody českých moderních dějin – spíše než běžní občané se sem oficiální
návštěvy chodily klanět k symbolickým hrobům Julia Fučíka i Jana Švermy nebo urnám Antonína Zápotockého, Ludvíka
Svobody, Václava Kopeckého, Václava Noska, Stanislava Kostky Neumanna, Bohumíra Šmerala, Marie Majerové, Ivana
Olbrachta a mnoha dalších.

Velká dvorana Národního památníku na Vítkově. Foto: Michal Stehlík, Deník N
Někteří významní straničtí činovníci zde byli dokonce ukládáni navzdory svému přání. Ideolog Ladislav Štoll si přál být
pochován na své oblíbené Malé Skále, skončil však na Vítkově. Byl tam to doby, než bylo po roce 1990 komunistické
pohřebiště zrušeno a rodiny si své blízké nerozebraly.

Tedy až na několik, mezi nimi třeba právě Gottwalda nebo Kopeckého, pro které si nikdo nepřišel. A tak je KSČM na své
náklady uložila ve společném hrobě na Olšanech. V jednu chvíli jste diktátor a masový vrah, který se zároveň bojí svého okolí,
pak máte mauzoleum, pak urnu v kolumbáriu a nakonec skončíte ve společném hrobě, protože si vás nevyzvedne ani vlastní
rodina.

Symbolika snad až příliš spletitá

Po roce 1990 pak Národní památník na Vítkově hledal svůj nový smysl a obsah, až jej do péče získalo Národní muzeum, které
se – kromě příležitostných výstav – jaksi vrátilo obloukem k původnímu záměru, aby se tu připomínala národní a státní tradice.
A tak dominantní část expozic tvoří výstava věnovaná československým politickým a veřejným dějinám ve dvacátém století –
hlavní myšlenkou je pak téma státnosti a jejího vývoje. Symbolicky pak památník využívá hlavně armáda nebo policejní sbory
pro své slavností nebo pietní akce.

Snaha zakladatelů, aby si tu národ uvědomoval, za jakou cenu byl osvobozen a co stojí svoboda vůbec, se v dnešní době asi
už nedá naplnit budovou z mramoru plnou složité symboliky, kterou tu na sebe navršilo hned několik režimů. Zbývá spíš
rozpačité pokrčení ramen vycházející z poznání nejednoznačnosti moderních dějin, která se zrovna na Vítkově zhmotňuje velmi
trefně.

Představa, k čemu má sloužit Národní památník na Vítkově, dříve Památník osvobození, se během uplynulých několikrát
měnila.
Původně mělo jít o legionářskou nekropoli a místo posledního odpočinku prezidenta Osvoboditele.
Po roce 1948 se českoslovenští komunisté rozhodli následovat sovětský vzor, a tak na Vítkově vzniklo Mauzoleum Klementa
Gottwalda, kde vystavovali jeho mrtvolu.
Dnes se účel památníku vrátil obloukem k původnímu záměru, aby se tu připomínala národní a státní tradice. Monumentální
stavba však budí spíš rozpaky.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.
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Bitva o to, jak vykládat válku na Ukrajině. Může Rusko přetlačit Západ? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Pavel Vondra , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 07:42 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Podcast 5:59, Podcasty, Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov cestuje po Africe a snaží se tamní představitele přesvědčit, že za potravinovou krizi není
zodpovědná Moskva, ale Západ. Podcast 5:59 se ptá, zda může ruská diplomatická ofenzíva uspět.

Na snahu Západu o co největší izolaci Ruska odpovídá Moskva rozsáhlou diplomatickou ofenzívou. Zatím poslední epizodou je
cesta šéfa ruské diplomacie do Afriky, kde se Sergej Lavrov snaží přiřknout vinu za potravinovou krizi západním zemím. Může
uspět? A jak vlastně vypadá souboj o výklad války na Ukrajině v některých končinách světa? 
Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte„Vinu za potravinovou krizi neneseme my, nýbrž Západ.“ Takové je poselství, se kterým
se v době západního tlaku na Moskvu snaží Rusko uspět na africkém kontinentu.Ruské šance zvítězit v přetlačované se
Západem o vliv v Africe přitom nejsou malé, upozorňuje politický geograf Michael Romancov. I proto, že pohled na válku na
Ukrajině se v řadě regionů liší od toho západního.„Rusko není v žádné široké mezinárodní izolaci,“ konstatuje expert, a
zpochybňuje tak dojem, ke kterému může leckdo dojít v Česku a dalších západních zemích.Nejdříve před týdnem ruský
prezident Vladimir Putin jednal v Íránu s tamními lídry – a také s tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem – o
vzájemné spolupráci nebo o situaci v Sýrii. Nyní následuje africká cesta ministra zahraničí Sergeje Lavrova, kterou po
návštěvách Egypta, Konžské republiky a Ugandy dnes uzavírá v Etiopii. 
„Bohužel Rusko v izolaci nebylo,“ reaguje na ruskou aktivitu politický geograf Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  a také Metropolitní univerzity Praha. I když se totiž k protiruským sankcím Západu připojily i země jako Jižní
Korea nebo Japonsko, existuje prý zároveň řada dalších, jež nemají důvod se proti Rusku vymezovat. 
V důsledku to znamená, že velká část světa nesdílí pohled Západu, jenž v případě války na Ukrajině většinově označuje Rusko
za agresora. „Svět zkrátka není Západ,“ dodává Romancov s tím, že jsou dávno pryč doby, kdy hlas Velké Británie nebo
později Spojených států globálně „udával tón“. 
Podle experta neplatí ani to, že by třeba právě Afrika sledovala boje na Ukrajině s takovou pozorností, jako to činí západní
vlády a společnosti. Až se proto vyřeší problém vývozu potravin z Ukrajiny – který ohrožuje především Afriku –, zájem „zbytku
světa“ o ukrajinské dění opadne, myslí si politický geograf. 
Kdo tahá za delší konec?Může tedy Rusko vyhrát přetahovanou se Západem o vliv v Africe? „Ruské šance nejsou vůbec
malé,“ říká Romancov. Moskva podle něj napnula k regionu svou pozornost hlavně po anexi Krymu z roku 2014. 
Nejde přitom ani tak o místní nerostné bohatství, kterého je dostatek v samotném Rusku. Podle experta je pro Kreml hodně
cenný především politický význam Afriky – vždyť tu leží více než čtvrtina ze všech zemí mezinárodního systému. Jejich
náklonnost vůči Rusku může být v době západního tlaku a sankcí velmi důležitá. 
Ruské vedení ale o přízeň Afriky nebojuje jen se Západem – do hry totiž stále výrazněji vstupuje Čína, upozorňuje expert. 
Jak dodává, nakonec může jít o stejný příběh jako ve střední Asii, kde se postsovětský Kazachstán postupně přiklání do
náruče Pekingu a vliv Ruska v regionu slábne. „Afrika v tomto ohledu nebude žádnou výjimkou,“ podotýká Michael Romancov. 
Mohou Rusko a Čína najít společnou řeč při snaze „ovládnout“ Afriku? Proč kulhá argument Moskvy, která v Africe upozorňuje
na imperialismus Západu? A kam z pohledu politického geografa vlastně směřuje válka na Ukrajině? Podcast 5:59 si
poslechněte v audiu v úvodu článku. 
Tvůrci a zdrojeEditor: Matěj Válek 
Sound design a hudba: Martin Hůla 
Zdroje audioukázek: Český rozhlas Plus, ČT24, TV Nova, YouTube - Ministry of Foreign Affairs of Russia, YT - CBS News, YT -
DW News, YT - AP Archive, YT - TRT World 
Podcast 5:59Zpravodajský podcast týmu Lenky Kabrhelové. Jedno zásadní téma každý všední den za minutu šest. To
nejdůležitější dění v Česku, ve světě, politice, ekonomice, sportu i kultuře optikou Seznam Zpráv. 
Poslouchejte na Podcasty.cz, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších podcastových aplikacích. Každý všední den
v 5:59 vysílá podcast také rádio Expres FM. Sledujte nás na Twitteru nebo Instagramu. 
Archiv všech dílů najdete na našich stránkách. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí
nebo na e-mail: zaminutusest@sz.cz. 

Peripetie „rodinného svátku“ URL
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Politika paměti v přímém přenosu VIKTOR VACHŠTAJN, sociolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  Vysoké školy sociálních a
ekonomických věd v Moskvě

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu většina zemí, které se účastnily druhé světové války, omezila oslavy 77. výročí Dne vítězství.
Litva, Moldavsko, Estonsko a německé Dolní Sasko zakázaly vyvěšování stužek svatého Jiří, Izrael zrušil vojenské přehlídky.
Naproti tomu ruská státní moc zorganizovala velkou vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, na niž nebyli pozváni žádní
zahraniční představitelé. Nezávislý zpravodajský server Meduza se zeptal historiků, politologa, sociologa a filozofa, jak a kým je
utvářen postoj Rusů k Velké vlastenecké válce a jak se může změnit v důsledku války na Ukrajině. 
Neexistuje žádný univerzální vzorec, jak se utváří obraz války. Víme, že existují zapomenuté války, kdy se o válce zásadně
nemluví a nepoužívá se jako zdroj symbolických prostředků. Víme, že existují situace, kdy se některé krátkodobé konflikty slaví
s velkou pompou jako státní svátky. Například v Egyptě se každoročně velkolepě slaví Den ozbrojených sil na počest „vítězství
v ramadánové válce“. Přitom Egypt válku, známou také pod názvem jomkipurská, prohrál a izraelské jednotky se zastavily sto
kilometrů od hlavního města. Svátek 6. října (pojmenovaný stejně jako muzeum, most a mnoho památníků) však připomíná
začátek, nikoliv konec válečných akcí – obraz války a válka samotná spolu tedy nemají nic společného. V tomto případě se
jedná o dva hlavní aktéry: prvním je státní politika, tzv. politika paměti, a druhým je to, co Paul Ricour a mnoho dalších badatelů
nazývá kolektivní pamětí. Nikoliv v tom smyslu, že existuje společnost, jež si něco pamatuje. Kolektivní paměť zaznamenává
míru, do jaké jsou lidé, ponoření ve své rutině, ochotní se z ní sami vymanit, vytvořit ostrůvek průniku z každodenního života do
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paměti „něčeho“. Nejčastěji je tento pojem spojován s rodinnou pamětí. 
Rovnováha mezi těmito dvěma silami – veřejnou politikou a kolektivní pamětí, mezi veřejnými a soukromými symboly – určuje,
jak je událost vnímána. To znamená, jaký příběh a jaký soubor symbolů bude budoucím generacím vyprávěn například o
poslední válce, jakým narativem. Nelze říct, že pouze stát sám vždy vytváří obraz války – ať už vítězný, nebo tragický. Stát
zdaleka není jediným hráčem. 
Postoj k vítězství ve Velké vlastenecké válce a ke dni kapitulace hitlerovského Německa nebyl a není neměnný. Již v roce 1947
se tento den stal pracovním dnem: vedení SSSR chtělo na tuto událost získat monopol, ale nepodařilo se mu to, protože to
byla skutečně ústřední událost kolektivní paměti lidí, kteří ztratili své příbuzné a blízké (a v té době tvořili vojáci asi 20%
obyvatelstva). Takže nejlepší, co se dalo vymyslet v souvislosti s 9. květnem, bylo na něj zapomenout. Stalinovo řešení znělo
zhruba takto: Vyhráli jsme, hotovo, a teď všichni zase ke strojům. Vzpomínka na válku narušuje mírový život a obnovu země.
Dvacet let po válce se proto do tohoto dne žádné symbolické významy nevkládaly. 
V šedesátých letech došlo k rehabilitaci obrazu války, k nástupu nové generace lidí, kteří si události nepamatovali jako osobní
zážitek, ale jako vzpomínku svých rodin. Od té doby je 9. květen velmi významnou součástí kolektivní, nikoli státní paměti. Velmi
dobře to zachycuje film Běloruské nádraží (rež. Andrej Smirnov, 1970). 
V devadesátých letech 20. století dochází k další změně. V důsledku rozpadu SSSR vzniká mnoho různých svátků 9. května,
objevují se různé narativy. V některých republikách se tento den stává dnem smutku za mrtvé, zatímco v jiných je spojen s
vlnou heroismu. Tak jako dříve však na něj nemá monopol státní politika. Stále je to událost spojená s pamětí rodin. V roce
1995 jsme si připomněli 50. výročí vítězství, ale pořád to ještě nebylo to „vítězné šílenství“, jaké se objeví později. 
Teprve v polovině a na konci roku 2000 začal být 9. květen monopolizován státní propagandou: nejprve prostřednictvím
svatojiřské stužky, poté prostřednictvím dalších státních rituálů, jako je přehlídka, která nabývá stále většího významu. Předtím,
v devadesátých letech a po roce 2000, nebyly přehlídky vnímány jako mimořádně významná symbolická událost státní politiky,
kolem níž se vytváří obrovské množství narativů a rituálů. To vše trvá až od 70. výročí Dne vítězství (2015). Tehdy nastala
apoteóza, apogeum, a postoj k 9. květnu rozdělil společnost. Výročí jsou stále více zatížena symbolickými významy, státní
propaganda se snaží svátek zafixovat jako „náš“. Tím se 9. květen stal obdobou 4. července pro Spojené státy, téměř dnem
„zrození národa“. 
Od tohoto okamžiku to někteří lidé začali vnímat jako znesvěcení, jako pokus státu zmocnit se jejich vlastní paměti na válku,
paměti jejich rodin. Vzniká vážný morální konflikt mezi lidmi, pro které je 9. květen tím posledním, co je ještě smiřuje s ruským
státema a je pro ně zdrojem vlastenecké jednoty, a lidmi, pro které je stále ještě rodinnou vzpomínkou, kterou se jim stát snaží
vzít a říct: To není váš dědeček, to je velký národ, jehož dědicové nyní sedí v Kremlu. Po roce 2015 se Den vítězství stává
ještě mnohem ambivalentnějším svátkem, než byl v devadesátých letech. 
Je poměrně obtížné hovořit o tom, jak se na pozadí války na Ukrajině změní postoj ke Dni vítězství. Hodně bude záležet na tom,
jak přesně se současná konfrontace vyvine. V blízké budoucnosti budeme svědky snahy napumpovat tento den novými
symbolickými významy, protože je jasné, jakou roli hraje při ospravedlňování toho, co se nyní děje. Ale je dobře vidět, jak
„vítězství“ jakožto hysterie nadměrné symbolizace přestalo fungovat. Svátek již neplní „stmelující“ funkci, která mu byla určena
v roce 2015. A není odkud brát podobně silné symbolické významy. 
Propagandistické snahy vést přímou paralelu mezi událostmi druhé světové války a tím, co se děje nyní, kdy se vše nazývá
„denacifikací“, představují téměř fraškovitý pokus prezentovat dnešní válku jako druhou křížovou výpravu, pokus o
„zopakování“. To samozřejmě povede k velmi silné desakralizaci 9. května. Částečně se to již děje – tento den přestává být
významný pro rodiny a stává se pouhým nástrojem manipulace. 
Podle nejrealističtějších scénářů války na Ukrajině 9. květen velmi brzy přestane být svátkem. Nebude už mít žádný základ,
nikdo si nebude pamatovat, co se kromě současné války za tímto datem skrývá. Každá další válka, zahalená do symbolů té
předchozí, vymazává vzpomínky na tu předchozí. Stejné je to se stuhou svatého Jiří – na její historii si už málokdo vzpomene a
již ve velmi blízké budoucnosti se stane zakázaným symbolem, bez ohledu na hrdinskou historii, která za ní stojí. 
Zdá se mi tedy, že „vítězná hysterie“ brzy opadne, určitě za pár let, ale možná i dříve. Protože teď už není symbolem velkého
vítězství, ale symbolem vojenské agrese. A mě spíše zajímá, do jaké míry se tento den vrátí zpět, do paměti rodin, do paměti
generací, do toho, čemu se říká postpaměť. To znamená, do jaké míry budou rodiny schopny získat zpět to, co jim bylo
„odebráno“, když si oblast paměti monopolizovala státní politika. 
Svátek 9. května prošel od roku 1945 mnoha změnami. V padesátých letech se stal rodinným svátkem, protože státní politika
se na něj snažila zapomenout. Stejně tak v devadesátých letech, kdy stát neměl prostředky na to, aby investoval tolik peněz do
jeho symbolizce. Myslím, že 9. květen se opět stane rodinným svátkem. Protože šílenství, které se teď odehrává, nepopírá
skutečnost, že pro mnoho rodin, které ztratily své předky, nebo se s nimi naopak po válce shledaly, je to významná událost,
kolem níž se buduje rodinný příběh. 
Překlad Jitka Komendová 
Zdroj: https://meduza.io/feature/2022/05/08/kak-menyaets-otnoshenie-rossiyan-k-velikoy-otechestvennoy-voyne-iz-za-voyny-v-
ukraine 
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mluvčí 
Sympatická dáma se kterou si dnes v blízkých setkáních budu povídat trpí vášní pro historii, zejména pak pro jednu velmi
rozporuplnou, avšak také slavnou dámu, která to byla polovinou císařského majestátu v monarchii Rakousko Uherské. K jejich
prvnímu setkání došlo rozkošné lázeňském městečku v provincii Bolzano. Setkání to samo sebou nebylo zcela osobní, ale
osudové v každém případě ano. Nejen na podrobnosti této události se budu ptát paní Dr. Dagmar být takové dobré dopoledne.

mluvčí 
Dobrý den.
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mluvčí 
Dnes je to blízké setkání s doktorku práva PhDr. Dagmar být takovou PhD Elle Elle Elle paní doktorka ty 3 tituly jsem byl
schopen rozklíčovat bez nápověd, ale na ten poslední, tedy ten LM. Master of Lost jsem si musel přivolat pomoc internetového
vyhledávače. Mýlím se, když mám dojem, že vzdělávání a touha se stále učit je pro vás příznačná?

mluvčí 
Ano, velice ráda se vzdělávám. Moc mě to baví.

mluvčí 
Chronologicky vzato jste nejdřív vlastně absolvovala právnickou fakultu. Co vám tak scházelo na právním vzdělání, že jste
pociťoval potřebu. Si to ještě doplnit studiem na fakultě  sociálních  věd .

mluvčí 
Tak mě na právnické vzdělání nic nechybělo, ale velice mě bavila od dětství němčina začala jsem se učit už šesti letech.
Vlastně jsem dříve znala pády v němčině než v češtině, tak se mi alespoň nepletli předložky, které se v němčině pojí s jinými
pády než v češtině, protože jsem se rovnou účel logikou toho jazyka, aniž bych si to nějak odůvodňovala přes češtinu. A
Německu Rakousku mám velice úzký vztah v Německu mám kamarádky. V minulosti jsme do Německa Rakouska jezdívali s
rodiči na výlety hlavně po stopách císařovny Sissi. V Rakousku Německu jsem také studovala na univerzitách v Salcburku a
konstant, no a na tom studiu německých rakouských studií mě lákaly zejména předměty zabývající se historií kulturou německy
mluvících zemí. Mám historii velice ráda, mám ráda také výtvarné umění, sochařství architekturu.

mluvčí 
No a byla v té němčině vás v rodině. Byl to nějaký důvod, že jste se zabýval právě tímhle tím prostorem, že byl třeba část rodiny
pocházela s nimi?

mluvčí 
Ne ne ne, ale měly jsme přátelé v Německu dlouhodobé přátele vlastně přátelé mých rodičů byly z Německa vlastně jejich
dcera také, a tak jsem od dětství vlastně jsme sem jsme jezdili na návštěvy a ta. Ten.

mluvčí 
Důvod byl nějak fatální. Ne mně branného dne. Vědomá racionální volba právě tohoto.

mluvčí 
Pavilonu prostor bavilo mě to.

mluvčí 
Jste zvolila tedy rakouská německá studia na fakultě  sociálních  věd . Pohledem našeho dnešního tématu, o kterém si
budeme povídat, tedy osobnosti Alžběty bavorské. Též zvané Sissi se to zdá jasné bavorská šlechtična provdaná do
Rakouska. Předpokládám, že ale tohle to nebyl ten primární impuls se, proč jste se začala zabývat tou němčinou, jak sama
říkáte, bylo to vlastně od dětství pěstováno ve vaší rodině, kdy došlo k tomu setkání, že jste se s její osobnosti Alžběty
bavorské. Spolu jste se potkaly vaše životní cesty se protly?

mluvčí 
Bylo to v lázeňském městečku Meráno v severní Itálii. Vlastně v devadesátých letech po otevření hranice pořádali autobusové
zájezdy po Evropě, tak během jednoho takového autobusového zájezdu jsme s rodiči zavítali právě domy rána. A tam jsem
uviděla bílou mramorovou sochu sedící císařovny držela v ruce čerstvou růži. A to byl první impuls, který, který mě vedl k tomu,
abych se zajímala o to, kdo to vlastně byl.

mluvčí 
Co vás na tom zaujalo ta čerstvá růže na té mrtvé, což je nebo respektive na tom kamenném chladne materiálu, co bylo toho,
co zažehlo ten zájem právě o tuhletu sochu tenhle ten artefakt.

mluvčí 
Paní průvodkyně nám říkala něco o jejím životě. A mně tam zaujaly určité momenty jejího života a i vlastně ta její kamenná tvář
ne ta socha je velice zdařilá, řekla bych, že jedna z nejzdařilejších soch, která nejlépe vystihuje její osobnost.

mluvčí 
Takže ve chvíli, kdy jste viděl tu sochu, jste znala kontextu, jste viděla kódem, nebyl to pohled na neznal?

mluvčí 
To pohled na neznámou na neznámou naprosto neznámou bytost.

mluvčí 
A vy jste současně zaměstnána na ministerstvu věci zahraničních jsou to právě německy mluvící země, které jsou ve vaší gesci
trakce vlastně náplní vaší práce. Není-li to předmětem nějakého služebního tajemství pochopitelně.

mluvčí 
Zabývám se mezinárodním právem.

mluvčí 
A šířeji kdybychom.

mluvčí 
O tom promluvili smlouvami.
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mluvčí 
A či taková, řekněme, ryze právní činnost, kde vlastně to vzdělání, respektive tu lásku historii příliš neuplatní. V tuhle chvíli.

mluvčí 
Přesně tak.

mluvčí 
Dle vašeho curriculum vitae jste absolvovala zahraniční stáže. Všechny v sobě koncentroval vaše oblasti zájmu tzn. právo
jazyky historii byla některá z nich úplně mimořádná ve smyslu setkání se s někým výjimečným nebo na krom obyčejné místě.

mluvčí 
Všechny zahraniční pobyty se mi strašně líbily a dali mi mnoho. Mám mám ráda ráda vzpomínám na studium v Salcburku. A
ráda vzpomínám na studium u Bodamského jezera v německé v německém městě Konstance. Ráda vzpomínám na studijní
pobyt v Haagu ve Štrasburku.

mluvčí 
To jste toho byla notně teda těším jistě je velká spousta. Všechny ve vás zanechaly nějakou výraznou významnou stopu, tak
takhle vzpomíná na svá studia. Můj dnešní host paní Dr. Dagmar být taková.

A mým hostem je paní Dr. Dagmar Zdeňková, aby nebylo dosti mého zveřejněného mindrák vůči vašemu komplexnímu
vzdělání. Zaujala mě taky vaše poznámka o tom, že materiály pro svoji knihu, o které si dnes budem povídat. Jste čerpala z
pramenů nejen v češtině němčině, což víme, že jsou jazyky, které zvládáte, ale taky v angličtině, francouzštině, maďarštině,
italštině, španělštině. Paní doktorko, prosím vás, děsí odpovědi, ale znamená to, že vládnete těmito jazyky.

mluvčí 
Maďarštinu nevládne tam jsem tam jsem si vypomoct, vypomáhala překladače.

mluvčí 
Oni na drobné drobné Kleckerem vítězství, ale jinak ke.

mluvčí 
Jinak jsem schopná číst v těchto jazycích. No.

mluvčí 
A dobře, takže můj Jindra trvá a postupně se tedy zvětšuje.

mluvčí 
Vůbec musíte žádný mindrák takhle vzdělaný člověk, jako jste vy?

mluvčí 
Jste na obou svých Alma mater, se jste se také věnovala pedagogické činnosti. Ještě stále trvá nebo jste zjistila, že čas není
úplně elastický a že nemůžete stíhat úplně všechno?

mluvčí 
Bohužel nemůžu stíhat úplně všechno mám rodinu, takže takže se věnuji rodině. Takže bohužel nestíhám všechno práce rodina
a ještě teďko si k tomu, takže.

mluvčí 
To je práce na víc než 24 hodin denně. Jak vás slyšel přednášet studující, viděl jste u nich stejný zápal kostem měla kdysi kdysi
vy, anebo je nutné zažehnout tuhle tu stávající generaci trochu víc, než bylo nutno vás.

mluvčí 
Byla jsem naprosto nadšená, protože snažila jsem se předávat své nadšení jim a bylo to opětoval, no, takže mě to velice
naplňovalo, což je.

mluvčí 
Skvělá zpráva. Mám pocit, že k tomu setkání, které došlo v Lázních, o kterých jste mluvila, tedy v té provincii Bolzano. Ty jsou
pro osud Alžběty příznačné, protože ona během svého života v lázeňských místech stráví mnoho a mnoho dní byl tohle to od ní
projev dobové konvence nebo tak jedna ze silných specialit.

mluvčí 
Byla to také určitě jedna z jejich specialit. Ona se snažila unikat svým povinnostem, ale také skutečně i některými chorobami
trpěla, ale samozřejmě i v té době řada osobností jezdila po Lázních, nikoliv ovšem tak často a na tak dlouho.

mluvčí 
Tak velkým doprovodem mohutným hrobu ani. Říkám si ještě, jak se dvanáctileté dívenky, která potkáte sochu mramorovou s
tou čerstvou růží. Jak se může projevit zájem, tak mimořádně komplikovanou rozporuplnou postavu, viděla jste v ní tenkrát v
tom teenagerském věku pouze princeznu císařovnu, která žila v nějakém historickém kontextu, anebo jste byla schopna vnímat
tu mimořádnost její z hlediska historie?

mluvčí 
Já strašně věřím na genius loci a mně vždycky někde něco osloví. Nevím, proč, ale prostě nemohu se zbavit toho pocitu
takového, když ví nebo něco takového, co člověku vyvolá nějaký pocit a chce pátrat dál, kdo to byl a co to bylo, co je to za
místo, a tak dál.
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mluvčí 
A tenkrát dostal ho tenkrát.

mluvčí 
Se to stalo přesně.

mluvčí 
Tak. Byl to pocit, že už jste tam někdy byla, že jste s ní třeba mluvila, když bude mluvit malinko ezoterický, že třeba jste v té
době, no žila, a proto vás to tak zajímá.

mluvčí 
Mám pocit, že ano, ale skutečně nemohu nemám pro to žádné důkazy. Takže.

mluvčí 
Ty by se obtížně shánějí. My si dnes povídáme o knize, která vyšla vlastně nedávno její titul zní toulky po stopách císařovny
Sissi, kdy ve vás dozrál ten nápad, že všechny tyhlety svoje vědomosti a výsledky bádání se píše jako knihu?

mluvčí 
Tak já už na gymnáziu jsem na dějepis seminář napsal seminární práci o podílu císařovny Alžběty na Rakousko Uherském
vyrovnání. A od té doby jsem sepsala stovky stran. Vždycky jsem vymyslel nějaké téma. Nějaký aspekt si syna života života
jejich blízkých a ten jsem začala zkoumat od těch dob vysokoškolských studií v archivech knihovnách, a když jsem to téma
zpracovala. Zjistila jsem, že v Německu nebo v Rakousku už na dané téma vznikla kniha, tak jsem si připadal tak trochu jako
Jára Cimrman na patentovém úřadě. Když vymysleli tady byly Juchelkou beze změn, tak teď to byl Thomas Alva Edison, museli
jste se potkal ve všech, no a nakonec jsem si tedy vybrala své nejoblíbenější téma, a to jsou císařovny cesty, a tak vznikla
kniha toulky po stopách císařovny Sissi.

mluvčí 
Takže teoreticky vzato by toho materiálu, máte tolik, že byste mohla celou sérii knih vydat nejenom?

mluvčí 
Velice ráda bych ráda v tomto pokračovala, pokud se bude kniha čtenářkám čtenářům líbit.

mluvčí 
Objevila jste nějakou kuriozitu, která se třeba knihy nemohla dostat, protože třeba nebyla dostatečně zdrojová, anebo vás
osobně uchvátila zaujala.

mluvčí 
Ano, je jí, chcete vědět něco, co tam není ano v té knize, ale jsem, co jsem objevila, ano, tak prozradím ráda a kde trávili
císařští manželé líbánky, tak jo, bylo to kousek od mír špeků vlastně u Norimberku Ander Birds a v jedné lovecké chatě. A stále
pátrá navíc zatím ale pátrám po primárních pramenech. Vím to vlastně od místních lidí a jakoby je to téměř prokázané, ale
nenapsala jsem to tam, protože potřebuje ještě se opřít o nějaký primární pramen, takže stále hledám ve vídeňském státním
archivu.

mluvčí 
Takže ještě nějaké téma máme líbánky císařského páru takhle mluví o své práci na knize o císařovně Sissi můj dnešní host
paní Dr. Dagmar Maňáková.

Já si stále v blízkých setkáních povídáme s paní Dr. Dagmar Beňa kovou kniha ve svém názvu skutečně nelže, protože to pouť
po místech, která si jsi navštívil, které byly pro její život důležité. Skutečně to může být návod, ne najednou Alena spoustu cest
po těchto lokalitách bylo od počátku úplně zřejmé, že kniha bude mít právě tuhle tu formu jistého, řekněme, historického
bedekru.

mluvčí 
Měla jsem několik návrhů a tento návrh vyhrál nakladatelství. Takže.

mluvčí 
No z téhle knihy je zřejmé, že jednu zvláštní císařovny bylo cestování, je tohleto parametr, který je vám dvěma společný.

mluvčí 
Ano určitě je to, ale cestování velice obohacuje a baví mě a myslím si, že si to cestování užívám více než císařovna, protože
císařovna pořád cestovala, aby unikala nikde nebyla moc spokojená. A já, když někam jedu, tak jsem spokojená. Já jsem
spokojená i doma, takže.

mluvčí 
Teď si, řekněme, z hlediska toho servisu, mi o tom bude mluvit ještě později, ale ten mohutný doprovod, který následoval
samozřejmě, včetně dostihoví koně atd. vy cestujete více nalehko AŽD.

mluvčí 
Rozhodně rozhodně máte.

mluvčí 
Zas takové nároky, že byste musel zabírat celé panství zámky či hrady v tomhletom smyslu jste skromnější a cestování. Ano,
ale trochu jiný způsob volí.
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mluvčí 
Přesně tak. A jenom chci ještě podotknout, že císařovna v pozdějších letech také cestovala s daleko menším doprovodem, ale
vlastně ta naše kniha toulky po stopách císařovny Sisi se zabývá jejími pobyty v Bavorsku Rakousku na území dnešní České
republiky na území dnešního Slovenska a v Maďarsku. Ano. A ty další cesty, které byly potom ke konci života atd. to bych
chtěla v dalším pokračování vyšlo a tam bysme se právě dozvěděli, že ona, čím byla starší, tak tím menší doprovod s sebou
brala, aby byla mobilnější a vlastně, aby ty cesty nebyly tak nákladné.

mluvčí 
Protože ty cesty do zámoří tam schází třeba vtrhne přesně ta chvíli Madeira severní Afrika, to jsou všechno hrát, kde ona ráda
jezdila. Ano, takže máme ještě zaděláno. Ano, jak kniha.

mluvčí 
Je to je to Chyť přichystal.

mluvčí 
Bude mít zcela jistě ještě pokračování. Další společný bod, a to mě překvapilo asi si, že vášnivě studoval jazyky, tak si říkám,
jestli tohle taky není další společná vaše plocha, na které byste se potkali, že máte obě rády jazyky učit se je a užívat tých.

mluvčí 
Určitě to je společný bod ano 11 zmála cestování jazyky to je naše naše společné.

mluvčí 
My jsme zmínili to, že Alžběta, řekněme, si cestovala s robustním s velmi početným doprovodem alespoň v těch počátcích. Bylo
to v té době něco běžného, co patřilo dvorské etiketě s sebou veze opravdu takovouhle obrovskou zátěž jednak služebnictva,
společnic, materiálů jsem viděl, že si vozila svoje vlastní nádobí. Zmínili jsme ty dostihové koně, bylo to něco, co v té době
běžné nebo tímhle tím se taky vymykala.

mluvčí 
To bylo Velič to bylo v té době běžné brát s sebou celý ten doprovod. Naopak by se někdo urazil, kdyby ho nevzala s sebou,
ale co se týká těch koní, tak to samozřejmě běžné nebylo.

mluvčí 
Vůbec provokoval tím jezdila na koni tam, kde neměla a samotné ježdění na koni pro císařovnu. To byla věc nepatřičná, pokud
si správně pochopil.

mluvčí 
Zejména v Rakousku, ale jako ne úplně dobře. Naopak třeba v Maďarsku se jim to líbilo, že jezdila na koni.

mluvčí 
Proto možná tak byla maďarském mimořádně okouzlen, proto měla tak ráda na rozdíl od Čech, což myslím, že je příznačné, že
česky se nikdy nenaučila. Byla tady samozřejmě párkrát na návštěvě, a to zejména v Kladrubech, anebo v Hodoníně na na
honech, ale vlastně český jazyk na rozdíl od maďarštiny ona neovládal. Já se ovšem nemůžu zbavit dojmu, že to Alžbětiny
cestování není jenom ryzí potěcha, že je to vlastně.

Útěk před Dvorský životem, zejména před její velmi milou tchyní arcivévodkyně Žofie. Dalo by se to celé trošku vlastně bulvárně
zredukovat na spor snachy tchyně.

mluvčí 
Co se týká cestování, tak ona jednak unikala, to je pravda, ale jednak i ráda poznávala nová místa už od dětství vždycky měla
nějakou touhu prostě něco nového poznat a fascinovalo moře fascinovaly lodě. Takže tam se oni kombinovali 2 věci, jednak ta
touha uniknout vídeňskému dvoru tchyni a jednak touha zažít něco nového mít nové zážitky. Její plavby po moři to byly typicky
adrenalinové zážitky. Ona si to velice užívala na té lodi zabouří, takže poznávala nová místa jako jako dnešní turisté, takže
vždycky ty některé ty cesty byly dlouho plánované dopředu. A samozřejmě ve vší tajnosti ale pověřila vlastně svůj svého
osobního tajemníka nejvyššího mistra, aby tu cestu naplánovali. Vždycky jsi řekla, co by tam chtěla vidět a oni museli zajistit
ubytování atd.

mluvčí 
říká o jiných cestách můj dnešní host paní Dr. Dagmar Daňková.

V dnešních blízkých setkáních si o císařovně Sissi povídám s paní Dr. Dagmar Beňa kovou. Myslíte, že můžeme si přisoudit
jistý druh prvenství v nastartování oblíbenosti cestovního ruchu. To byla ona, kdo strhl třeba tu lavinu. Cestování u vysoké
šlechty tak takhle intenzivního myslím.

mluvčí 
Tak vysoká šlechta velice ráda cestovala i bez císařovna vlivů, a právě, dá se říci, že šlechtici té doby podnikali nejrůznější
výpravy do Orientu a i dále o tom svědčí četné trofeje na zámcích, které můžeme obdivovat do dneška různé turecké pokoj
čínské vázy.

mluvčí 
A mluvíte pardon, že vám skáču do řeči, nebyly to spíše muži v tomhle jsou.

mluvčí 
Lži ano, byly to většinou muži. Občas se stalo, že nějaký manželský pár někam zavítal. Někdy, ale zřídka, kdy cestovali i dámy
třeba ovdovělé dámy, například Francouzka, Nelly Žako Mar aleje, která byla vdovou a po pařížském bankéři, tak si velice
oblíbila cestování. A ta zavítal až do Indie a pak zase pozvala naopak do Paříže k sobě mahárádža a jeho 2 syny, takže bylo to
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ale výjimečné pro dámy spíš.

mluvčí 
Ten fenomén existoval, ale Mallet. Jeho ikonou řekl ano.

mluvčí 
Ale pak ještě byla 1 její příbuzná, o které se málo ví, a to byla Tereza bavorská. A ať to byla i vědkyně, která ovládala několik
jazyků, dostala se za severní polární kruh do Brazílie atd. oni se možná tady moc neví, ale ta byla velká cestovatelka.

mluvčí 
Na ve cítím z vás další námět k další knize. Doufám, že se nedopustím krutého omylu, ale na mě v některých aspektech
zejména nepotká ani se s dvorskou etiketou s těmi povinnostmi a mravy, případně jisté touze po svou osobní svobodě.
Připomíná Alžběta bavorská princeznu Dianu. Je to z vašeho hlediska příměr kulhající nebo byste tam taky nalezla jisté jisté
podobnosti?

mluvčí 
Určitě tam paralely jsou dokonce ve vídeňském Vágner burzu. V rámci Schönbrunn byla i výstava, která se věnovala právě
srovnání císařovny Sissi s Lady Dianou. Dokonce k tomu vznikl dokument velice zajímavý, takže určitě tam paralely jsou tady
pohádková svatba s císařem a tady to bylo samozřejmě s princem Charlesem také pohádková svatba. Pak vlastně ten odpor té
etiketě a další vlastně úzkosti, diety a takovéhle ty všechny problémy a také ten s strach před novináři. Je zajímavé, že už i
císařovnu Alžbětu pronásledovali novináři, což se málo ví, protože i v té době už začínal bulvární tisk daný vlastně celebrity a
korunované hlavy naplňovali stránky titulní stránky novin. A sice samozřejmě to nebylo v takové míře jako teď a nebyly tam
většinou fotografie začínali až vlastně ke konci císařovně života, ale třeba ke konci života na ní čekali před vchody do hotelů.
Dokonce zvědavci s přenosnými Kodak, které tam začínali, takže často i turisté z Ameriky nebo Anglie, ale také ti novináři, kteří
prostě psali a díky tedy těm novinářům. Já mám další pramen poznání, kde kdy byla, protože si to můžu nemusím všechno
hledat v archivech, ale můžu se podívat do digitalizovaných. Dneska už je řada novin tehdejších novin digitalizována je to
docela těžké v tom hledat, ale zemřu ano, můžu si se podívat, kdy, kde přesně byla, co tam dělalo, ale musí se to brát s
rezervou, protože ne všechno se jim podařilo zjistit správně ověřit. Takže vždycky ověřovat ještě dál.

mluvčí 
Musím přiznat, že při té četbě knihy či jiných pramenů stále váhám je-li to svobodomyslná emancipovaná žena, anebo
rozmazlené, věčně nedospělé dítě. K čemu byste se klonila, ke které interpretací osobnosti?

mluvčí 
Já bych řekla, že tak i tak, že určitě je to rozporuplná osobnost v tom je vlastně. Řečeno, všechno, takže, takže určitě ona ona
byla hodná současně někdy krutá, byla velice svobodomyslná a jistě v jistém směru byla také trošku rozmazlená, byla zvyklá na
určitý standard. Ale byla velice upřímná, což na tu dobu bylo nezvyklé, protože říkal.

mluvčí 
I dneska to je občas k pohledání taková vlastnost.

mluvčí 
Byla odvážná a ráda šokovala ráda provokovala, to bylo typické pro něj osobnost.

mluvčí 
Stručně charakterizuje osobnost Alžběty bavorské můj dnešní host paní Dr. Dagmar.

Paní Dr. Dagmar Beňa kovou povídáme o císařovně Sisi o nich ona sepsala, respektive o jejich toulkách sepsala. Knihu
počátek manželství tohoto císařského páru vypadal poměrně slibně novomanžel. František byl celé zamilován do své Sisi,
kterého naprosto okouzlila svojí krásou svým půvabem. Byl už v počátcích toho jejich vztahu. Na nebi nad Vídní nějaký Mráček,
který signalizoval ten pozdější totální rozval, ke kterému došlo.

mluvčí 
No velkým hráčem na nebi byla právě arcivévodkyně Žofie, která to myslela velice dobře s mladým císařským párem, ale ale
vinou tchyni ano mluví o tchyni o mamince císaře, ale jestli si nechtěla nechat moc diktovat. A také prostě, jestli bylo velice
nepříjemné, že zcela ztratila soukromí, že všude byla doprovázena dvorskou společností svoji nejvyššího mistryní, kterou jí
vybrala právě arcivévodkyně Žofie. To byla hraběnka Žofie Esterházy nová, a to byla starší dáma, která Sissi dosti
komandoval, a to si mladá, jsi si nechtěla nechat líbit, a dokonce to nebyl jenom její pohled, ale i někteří současníci i dokonce
vlastně v doprovodu arcivévodkyně Žofie různý šlechtici. Ve svých pamětech uvádějí, že skutečně tu ta nejvyššího mistryně tu
mladou císařovnu dost poučovala, ne vždy vybíravý způsobem.

mluvčí 
Protože bavíme se asi jako o teenagerovi, že ano, je v tuto chvíli.

mluvčí 
16 let bylo 16 let a byla vychovávaná v úplně jiných poměrech. Ta rodina byla svobodomyslná. Neznali tam, že žádné
hierarchické vlastně vztahy, protože oni se bavili i s venkovany, jak ten vévoda Max bavorský, tak vévodkyně budovy k a ke
služebnictvu měli velice vřelý vztah a prostě si neznala, že má vlastně se někomu chovat lépe, protože je výše postavený než
někomu jinému. Ona, když přišla hned po svatbě, tak chtěla obejmout své sestřenice, a to nebylo dovoleno, protože vlastně
byly jiné dámy výše postavené a těm měla prokázat větší přízeň nebo oslovit dříve, a tak dál. Tam byly ty pravidla toho
Dvorského ceremoniálu, a to jsi si nechtěla moc akceptovat. Jinak František Josef byl mladý velice atraktivní muž a snažil se být
ke své ženě galantní ohleduplný, takže ona měla ráda, ale prostě vadil jí tam ti ostatní lidé, kteří v té domácnosti chtě nechtě
žili s nimi.

mluvčí 
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Zajímavé myslím, že je jakkoliv pocházela ze skromnějších poměrů si taky vlastně zaskočilo na vídeňském dvoře. Cosi, co se
týkalo hygieny, na co nebyl běžně zvyklá, co to bylo, co scházelo v Hofburgu a celé Vídni vlastně ve všech dvorských
prostorách, co ona neměla chyběla.

mluvčí 
Zelenou koupelny. Ona byla zvyklá z paláce vévody Maxe v Mnichově z paláce svého otce na koupelny, které měl nejen
vévodství pár, ale i děti a i personál. Bylo to na tu dobu velice převratné. A ona si vypěstovala hygienické návyky, které pak
šokovaly vídeňský dvůr, chtěla se ráno koupat a z toho byli všichni naprosto v šoku, takže ze začátku nosili vanu a potom si
teprve až v roce 1876 vydobyla, že bude zřízena koupelna i v Hamburku.

mluvčí 
Takže takhle naučila být nějaký se mít císařovna Sisi, jak dneska poznamená můj dnešní host paní Dr. Dagmar Binková,
srdcovky od dvojky.

Paní Dr. Dagmar být takovou si povídám dneska velmi rozporuplné postavy císařovny Alžběty bavorské neboli Sisi, která
milovala taky pohyb kromě svobody. Kromě jízdy na koni taky plavala chodila na nekonečně dlouhé túry, jak poznamenávali její
dvorní dámy. Byly aspoň tyto záliby částečně v souladu s etiketou nebo co neobhajitelné vybočoval z normálu.

mluvčí 
Přeháněla, a to se vším a v ničem neznala míru, takže opravdu tím jejím dlouhým tura přezdívali dvorní dámy vycházkové běhy,
protože ona její tempo bylo skutečně vražedné a byla velice zdatná, takže i do hor chodil velice rychlé a nedopřál Vala často. U
zřícené mu doprovodu ani přestávku, takže někdy 6 hodin šli bez přestávky a ona odhazovala za sebou různé perel líny a a tak
ani to museli chytat. A také její doprovázely často jí řečtí předčítat, ale kteří ještě za této schůze museli předčítat z knih
například Homera. Takže služba byla velice náročná, učí se.

mluvčí 
No, to si nedokážu představit, že 6 hodin jdeme ještě přičítáte antické verše, to je mimořádně půvabná představa. Když jsme se
zmínili o tom, že byla vlastně pohybově nadaná toužila po tom se vlastně neustále přemisťovat, tak jedním z podstatných pilířů,
který její osobnost dnes se tak ji fyzický vnější půvab, který byl dle dobových pramenů mimořádný. Ona si tak na svém vzhledu
zcela mimořádně zakládala očesání a my jejich hlasů by se dalo hovořit asi celé hodiny. On měl taky ale výjimečně šťastnou
postavu. On při tehdy mimořádné výšce 170 cm vážila vždycky maximálně do 50 kg. Říkám si, že tohleto dokonalostí musela
přece iritovat evropské šlechtičny obdobného věku, protože ty takových parametrů asi nedosahovaly.

mluvčí 
No, ona velice pečovala o svoje tělo a co se týká těch dalších šlechtičen, tak konkurentkou byla třeba císařovna Evženie,
francouzská císařovna. A tam byla 1 taková zajímavá historka. Jednou údajně 1 hrabě zastihl při setkání císařských párů
rakouského a francouzského Salcburku. A dámy císařovnu Alžbětu a císařovna Evženie jaksi poměřují centimetry. Obvody
svých lýtek. On právě ty dveře byly polootevřené. Já nevěděl, že tam ty dámy jsou a takže tohlecto údajně měl spatřit a měl
prohlásit, že jsou to tady hezčí lýtka v Evropě, takže oni nějakým způsobem spolu trošku soupeřili, ale ženy byla výrazně menší.
A i o ty další vlastně ženy panovníků ruská carevna byla také menšího vzrůstu, takže ona byla mimořádně zná.

mluvčí 
Řevnivost. Tam mohla být přítomna.

mluvčí 
Těch těžko říci.

mluvčí 
I odchod z tohoto světa byl pak poměrně hořký. Vy jste zmínila to, že už vlastně to ne. Ten doprovod nebyl zdaleka tak
mohutný, jezdila už poměrně skromně po světě. Ten konec říkám je takřka groteskní, jak k tomu došlo?

mluvčí 
Tak.

Velmi dlouho se říkalo, že se stala náhodnou obětí. Anarchisty italského původu Luigi lukem, jeho, který byl v Ženevě a vyhlédl
si údajně jinou oběť, ale ten princ vlastně odjel dříve a pak údajně si přečetl v novinách, že i císařovna Alžběta je ubytována v
Ženevě v hotelu Bory váš. A tak jsi počkal s pilníkem za stromem pro bodují. Ale nejnovější výzkumy ukazují, že mohla být
terčem útoku anarchistické skupiny a že ten lukem mohl být někým řízen. Právě v této oblasti také bych ráda zapátrala.

mluvčí 
Nicméně takhle smutně hoste skončil život mimořádně rozporuplné a úžasné postavy císařovny Sisi, které byste věnoval svoji
knihu toulky po stopách císařovny Sissi. Já vám paní doktorko. Děkuji, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Těším se
zase třeba někdy u dalších knih neviděl.

mluvčí 
Děkuji, velice, mějte se krásně na shledanou.

mluvčí 
Milí posluchači zítra si opět nalaďte dvojku nebo dorazit přímo v Radiocafé, kde bude hostem Aleše cibulky. Herečka Lenka
Termerová. Před námi je poledne čekají nás zprávy a po nich byl jednou 1 rok s Jitkou Asterovou. Příjemný poslech a milý den
přeje Vasil Fridrich.

Host Vladimíra Kroce - Tomáš Kvapilík
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Vladimír KROC, moderátor 
Dialog, empatie, změna. To jsou stavební prvky zdravé komunikace podle psychologa a psychoterapeuta Tomáše Kvapilíka.
Dobrý den.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor 
Co je nejčastější příčinou rozpadu vztahu. Dá se to říct?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Nevím, jestli se to dá takto zobecnit, můžu vycházet z toho, co já zažívám ve své praxi nebo co čerpám z výzkumu. Takovej můj
nejčastější zážitek je, že ti 2 se setkají s různými očekáváními. Ta očekávání ve vztahu úplně nesdílejí, nemluví o nich,
neupřesňují je. Spíš si přejí, aby ten druhý splňoval jejich představy, jejich nějaké projekce, když to řeknu odborně, a nemají
úplně tu ochotu tam být s tím druhým s takovým, jakým je, jaký má potřeby, jaký má emoce a jako má historii. Ta historie vztahu
do toho hodně vstupuje.

Vladimír KROC, moderátor 
Mění se problémy partnerského soužití v souvislosti s tím, co nás potkalo kvůli pandemii covidu.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Myslím, že ano. Myslím si, že na jednu stranu to bylo velké vykolejení, vykolejení z těch vzorců, kterými možné někteří partneři
navzájem uhýbali z toho se opravdu potkat, nebo se postavit a čelit nějakýmu problému. A vytvořilo to nějaký nárok nebo
nějaký tlak na to trávit čas jinak, najít si jiné zdroje, kterými by kompenzovali některé těžké situace, které se jim stávají. Takže to
byl určitě tlak. Některé páry a nemusí to být jenom páry, můžeme mluvit taky o vztazích mezi dospělými, rodiči a dětmi jejich.
Tak byly vystaveny tomu tlaku a některé se přizpůsobily novým podmínkám. Některé se nepřizpůsobily, rozpadly se a některé
to tak jako zuby nehty vlastně vydržely a čekaly na to uvolnění.

Vladimír KROC, moderátor 
Jak naše vztahy narušuje nejistota z budoucího vývoje, mám na mysli zuřící válku na Ukrajině, rostoucí životní náklady, a tak
dál. Přibývá kvůli tomu úzkostných poruch?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je otázka, jak to každý vnímá blízké. Vlastně nedá se to asi zobecnit v tom směru, protože někdo si to svými kognitivními
emočními schématy vlastně přijme velmi jako za své, za součást svýho světa, že se ho to týká, pak to vstupuje i do vztahu. A
samozřejmě to vstupuje do nějaké jeho emoční stability, do způsobu, jak prožívá každý den, všední den. A někdo jiný má zase
jiná kognitivní schémata, emoční schémata, která to pomáhají tak jako odclonit, což vůbec není špatně. Ani jedna z těch variant
není špatně, má své minusy a plusy. Snaží se to odclonit, a vlastně možná tu Ukrajinu si postaví na druhý konec zeměkoule,
někde poblíž Nového Zélandu a žije si dál svůj život a nějak dal se tím nezabývá.

Vladimír KROC, moderátor 
Hostem Radiožurnálu je dnes psycholog a psychoterapeut Tomáš Kvapilík.

Tomáš Kvapilík je psycholog a psychoterapeut. Psychologii jste vystudoval na Fakultě  sociálních  věd  Masarykovy univerzity
v Brně a pak, jak píšete na svých webových stránkách, následoval sedmiletý systematický výcvik v gestalt psychoterapii, co
tzn?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
To je kus práce. Je to postgraduální vzdělávání, které si psycholog, který se chce stát psychoterapeutem, certifikovaný
psychoterapeutem, tak si volí z nějakého počtu přístupů. Na světě jich je mnoho. V Česku jsou aktivní... třeba 15-20 přístupů. A
gestalt terapie je jeden přístup z nich. A je to poměrně dlouhý proces se vůbec do toho výcviku dostat. Ten výcvik pak v těch
sedmi letech obsahuje sebezkušenostní část, nácvikovou část, supervizní část. Pro někoho, kdo je tak nepolíbený
psychoterapií, tak jsou to možná takový těžko představitelný věci.

Vladimír KROC, moderátor 
A kdybychom měli vysvětlit, v čem spočívá ten gestaltismus. Já tady mám vysvětlení: tvarová psychologie prosazuje zásadu tzv.
celostnosti.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Ano, to je takový něco, co si myslím, že si člověk nepřežvýká úplně.

Vladimír KROC, moderátor 
No, tak to zkuste vysvětlit.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Já možná opustím... Ten gestalt je v němčině tvar, ale má to trošku širší význam. Není to tvar jako nakreslenej třeba na papíře.
Je to spíš tvar, kterým my se tvarujeme na svět, na ty jeho podmínky, na to prostředí, ve kterém my žijeme. A ty gestalty, ty
tvary pak používáme dál ve svém životě. Takže od prvních minut, možná ještě předtím po narození, tak se vlastně tvarujeme na
to, jaká je matka. Tvarujeme se na to, jaký je otec, jaký jsou sourozenci atd. jaká je škola, jaká je učitelka. A tyto gestalty, tyto
tvary pak vlastně používáme v dalších situacích. Ta terapie pak pracuje s pojmem fixovaný gestalt, který se nějak jako
zakonzervuje. Jednu dobu velmi sloužil, například když to byla nějaká vyhrocená situace v dětství, ale pak později v tom životě
už nemusí sloužit. A ta terapie, ta jedna část, jak se dá gestalt terapie uchopit, je, že se snaží odhalit tento fixovaný tvar a snaží
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se ho trošku jako narušit a umožnit pomoct...

Vladimír KROC, moderátor 
Přetvarovat.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Ano. Pomoc tomu klientovi, aby se natvaroval znovu a kreativně.

Vladimír KROC, moderátor 
Ono to souvisí s tím, jestli tomu dobře rozumím, vy se soustředíte zejména na partnerské vztahy a komunikaci uvnitř toho
vztahu. A i když jsme nějakým způsobem natvarovaný z toho předchozího života, tak někdy to na sebe naráží a nemůžeme...
Prostě nejsou ty tvary kompatibilní. Takže vy se snažit tomu napomoci. Rozumím tomu dobře?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Přesně tak. Je to ta úvodní část té vztahové terapie nebo párové terapie. Je hodně o tom vlastně umožnit vůbec v tom nějakým
bezpečným prostředí trošku řízeným mnou zahlídnul ty tvary toho druhýho, ale to je taková moje rétorika.

Vladimír KROC, moderátor 
A v jakém okamžiku vás obvykle vyhledají klienti s prosbou o pomoc?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Naštěstí se setkávám s tím, že mnohdy už je to v takové jako počáteční nebo preventivní fázi. Tady nám to začíná skřípat a
mohlo by to dopadnout špatně. Známe to třeba tady u svých přátel, že to nechali zajít moc daleko. Takže já jsem za to moc rád,
že lidé začínají přicházet vlastně včas. Ale bohužel někdy přichází až ve chvíli, kdy je naděláno mnoho škod na dětech, mnoho
škod na dalších příbuzenských vztazích a řeší se to rozvodovým konfliktem, který trvá roky.

Vladimír KROC, moderátor 
A kterému by se dalo třeba předejít při včasné návštěvě psychoterapeuta. Kdy vy se považujete za úspěšného? Kdy víte, že
vaše pomoc byla účinná?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je teďka poměrně takový velký křídlo nebo snaží se být zvětšit jako křídlo výzkum v psychoterapii, který se snaží i měřit tu
změnu pomocí různých dotazníků, škál. Ale když to vezmu tak víc lidsky. Tak já mám nějaký svoje osobní měřítka v tom smyslu,
co já vidím, co s nimi cítím, co oni mě reportují, ale úplně asi to, když já jsem spokojen je, když ti 2 nebo ten 1 pracuje
individuálně, tak když přijdou a řeknou, to pro co jsem přišel je splněno a já můžu jít dál, může se s vámi rozloučit. Tak to je
ono.

Vladimír KROC, moderátor 
V čem spočívá Anatomii komunikace, což je název jedné z vašich přednášek.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
To je přednáška, kterou jsem dělával pro soukromou univerzitu aplikovaného managementu. A ta se snažila, tedy tahle část té
mojí přednášky se snažila opravdu jako rozdělit tu komunikaci na jednotlivý kosti, šlachy, buňky. A bylo to někdy moc zajímavý.
Myslím, že zdaleka to nemusí sloužit jenom manažerům. Já taky čerpám některý ty poznatky tady z této kapitoly i v
psychoterapii.

Vladimír KROC, moderátor 
Vyučujete kurzy vyjednávání a argumentace. Uplatněte úspěšně tyto poznatky sám v praxi v soukromém životě?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Ano, ano, ano. Přenášejí je nejen teda... Je to tak. Ono se to prolíná. To, co já načerpám profesně, tak často uplatňuju
soukromě, osobně a ne nějak jako na sílu jako nějakou techniku, ale prostě ona se tam nějak jako přesune. A stejně tak když
něco zjistím, že funguje vlastně v tom soukromým životě, tak se to snažím pak vytěžit i v té odborné práci.

Vladimír KROC, moderátor 
Hostem Radiožurnálu je dnes psychoterapeut Tomáš Kvapilík.

Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je dnes psychoterapeut Tomáš Kvapilík. Jak těžké je přimět lidi otevřít se, mluvit o
problémech přímo.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Někdy je to problém, ale není to problém, na který bych nebyl zvyklej. To, co je pro mě úplně klíčová věc v tom kontextu toho
nabídnout někomu to otevření se, tak je dbát na bezpečí. A není to bezpečí takový, že bysme se ohrožovali zbraněmi, ale je to
bezpečí toho, že netlačím, nehodnotím, nesoudím, dávám prostor, nic nevyžaduju.

Vladimír KROC, moderátor 
Zkrátka nasloucháte.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Naslouchám, ano. Ale zároveň naslouchám způsobem, který není nějakým způsobem jako násilný.

Vladimír KROC, moderátor 
Když řeknu, že k tomu pomoci otevřít se používáte komunikační karty, může to znít na první dojem možná podezřele. Můžete
vysvětlit, na jakém principu fungují karty, které otevírají srdce?
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Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Ano, ano. Já jsem rád jsem se mohl podílet na jednom druhu těchto karet. Karty, které otevřou srdce, které mají 3 takové
hlavní kategorie: vztahy, tabu a sebedůvěra. A mohou fungovat nebo mohou pomoci otevřít se tak, že člověka někdy
nenapadne, ptá sena nějaké věci. Ono často, když je něco tabu, nebo když je něco choulostivý, intimní, tak někdy i nevědomě
se tomu vyhýbáme. A ty komunikační karty nás postaví před to, aha, teď jsem si ji vytáhl, tak já se na to vlastně zeptám. A to,
co se děje pak, už je něco novýho. To, k čemu většinou nedochází. A i když nepřijde odpověď, tak vlastně zjištění toho, že to je
nějaký citlivý téma, může vést k další práci na tom.

Vladimír KROC, moderátor 
Abychom si to ilustrovali, když teď naslepo sáhnu po jedné z vašich komunikačních karet. Jaké přátelství je pro vás
momentálně největší oporou?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Tak ta je zrovna z takových těch příjemnějších, jsou tam i takový podpásovky, když jste tak řeknu. Ale ta otázka je, že... Mám
odpovědět?

Vladimír KROC, moderátor 
Abychom si o vás taky dozvěděli něco víc o vás osobně?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je to přátelství s jednou kolegyní, psycholožkou, se kterou máme právě velmi bezpečný vztah. Bezpečný v tom, že já tam můžu
říct opravdu cokoliv a vím, že tam nebude ušklíbnuto, nebude tam nic s posměchem, nebude tam nic jako: teda, to jsem
nečekala. A myslím si, že v tom to funguje velmi dobře.

Vladimír KROC, moderátor 
Za vámi přichází hlavně vaše generace, tzn. zhruba třicátníků, když zjednoduším. Nakolik se podle vašich zkušeností umíme a
nebo umíte vypořádat s nejrůznějšími tabu?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je to někdy oříšek a je na to potřeba čas. To, co já si kladu, a často si to připomínáme, vlastně trošku osekat ambice, osekat
nějaký cíle a moji vlastní cílevědomost, kterou já mám velmi silnou, v tom dosáhnout nějakých rychle úspěchů, pokroků, otevřít
to tabu, který tam je. A to, co si připomínám, je hlavně tomu dát prostor a čas. A když já jenom jako pozvu do toho místa, kde to
tabu může být otevřeno a mám tu důvěru, že se to stane, tak ono se to fakt stane. To bych chtěl možná sdělit někomu, kdo
není terapeut, že to funguje v přátelství, funguje to v partnerských vztazích. Je to fajn, když k tomu dojde v tom bezpečném
prostředí.

Vladimír KROC, moderátor 
Autoři karetní hry, na které jste se podílel, která má pomoci ve vzájemné otevřenosti a lepší komunikaci, vyzývají: berte život s
lehkostí. To je jistě výtečná rada, ale je to asi to nejtěžší. Vy víte, jak na to?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
No, je to v tom smyslu, že i ta komunikace může bejt provedena takovou lehkou formu, jako vytáhnout si kartu tak jako vlastně s
hravostí, lehkostí, ale zároveň ty otázky, který tam jsou, jsou vážný a míří k vážným cíli, kterým je třeba růst ve vztahu, pokrok
ve vztahu, vyřešení nějakýho uvíznutí ve vztahu. Ale ještě k té otázce, jestli já umím brát život s lehkostí. Stále se to učím, ale
myslím si, že se mi to daří. Daří se mě udělat hranici mezi tou tíhou té práce a takovou úplně jako až crazy šílenou lehkostí ve
svém životě.

Vladimír KROC, moderátor 
Jak si podle vás máme správně nastavit hranice komunikace vlastně i ve vztazích. To je asi možná samostatná přednáška.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je to samostatná přednáška, i když ta odpověď může být vlastně jednoduché. Ta hranice se často ztrácí tím, že já ztrácím
kontakt se sebou. Nejlíp to, kde už mi člověk zalízá někam, kam já nechci mi řekne moje tělo a moje emoce. To tělo v tom
fyzickým překračování hranic, emoce víc v tom možná psychickým takovým vztahovým. A často tam jsou ty gestalty takový, že
já se vzdávám toho napojení na sebe, abych třeba někomu vyhověl. A ta moje práce je pak vracet se k sobě, a když člověk fakt
jako dobře vnímá sebe, svoje tělo, signály z těla, signály emoční, tak najednou začne líp vnímat ty hranice. Tohle se mně
nelíbí, to přestaň dělat.

Vladimír KROC, moderátor 
S Tomášem Kvapilíkem budeme v rozhovoru pokračovat zase po zprávách.

Hostem Radiožurnálu je dnes psychoterapeut Tomáš Kvapilík. Vy jste působil jako terapeut v komunitě pro drogově závislé,
později jako psycholog v intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. Co vám to dalo, jaká to byla
zkušenost?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Byla to velká zkušenost. Ta komunita mě hodně dala o tom, jak pracovat se skupinou. Tam to bylo hodně o skupinové terapii.
Spondea zase byla právě o tom poskytování bezpečí lidem, kteří byli nějakým způsobem zasaženi násilím ve vztahu, a to byla
teda taky škola. Zvyknout si na to, jaký všechny gesta neverbální komunikace můžou být vlastně ohrožující, protože ty lidi
traumatizovaný násilím ve vztazích jsou opravdu citliví, senzitivní na jakýkoliv náznak něčeho, co by je mohlo zranit.

Vladimír KROC, moderátor 
Nepodceňujme někdy právě tu neverbální komunikaci?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
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To jste mi nahrál. To je takový moje oblíbený téma. Výzkumy se liší v tom, jak velká část neverbální komunikace vlastně tvoří
celkovou komunikaci. Takový průměr, který já jsem našel nejčastěji, je, že 2/3 komunikace, které probíhá je neverbálně, pouze
třetina verbálně. A když člověk si pouze píše maily, nebo si napíše na messengeru zprávu, tak se vzdává tím pádem dvou třetin
informací, který by jinak dostal, kdyby seděl naproti tomu druhému, tak jako my 2 tady. Takže já si myslím nebo je to taková i
moje zkušenost, že v době, kdy se začaly dominovat komunikace přes messenger, e-maily, telefony, tak se zapomíná na ten
význam neverbální komunikace.

Vladimír KROC, moderátor 
Co nám v komunikaci obecně nejenom v té partnerské chybí asi nejvíc, co byste řekl?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
No, teď mě tak blesklo hlavou, tak to řeknu, tak dávat si čas a pauzy. Myslím si, že ty nejvíc zraňující, nejvíc zatěžující, a to
nejenom ty 2 ve vztahu, ale mnohdy třeba i děti nebo příbuzný, jsou vlastně ty výbušný, impulsivní, hlasitý výměny. Tyhle typy
komunikace. Nechci říct rovnou hádky nebo konflikty, ale ono to někdy pak je označeno, jako: my jsem se nehádali. Ale je to
plný napětí a je to takový jako moc rychlý. A to, co já si myslím, že chybí je dát si třeba půl minutovou pauzu mezitím, než to ke
mně doputuje, to, co mně ten druhý opravdu řekl a to, co já odpovím. Mnohdy třeba já, když to praktikuji nejen v terapii, ale i v
těch blízkých vztazích, tak řeknu něco úplně jinýho po té půl minutě, než bych řekl na první dobrou.

Vladimír KROC, moderátor 
Mění se pojetí partnerských vztahů nejmladší generací? Pozorujete něco takového? Ptám se dnešního hosta Radiožurnálu
psychologa a psychoterapeuta Tomáše Kvapilíka.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Určitě to pozoruju. Pozoruju takový na jednu stranu zrychlení. Zrychlení v tom, jak rychle ty 2 můžou skočit do závazku v tom, že
spolu třeba začnou bydlet nebo začnou něco plánovat nebo vyjedou na nějakou dovolenou. Ale pak taky velký zpomalení v
tom, kdy jdou do toho závazku třeba rodinnýho, svatebního, manželskýho, jak to říct. Takže jsou tam obě tyto tendence, ale
myslím si, že velká změna je v té šíři možností. V tom, jak se posunul člověk od toho, že fungoval fakt jako v malých komunitách
a fungoval spíš skupinově, fungoval na bázi sdílení s nějakou skupinou, rodinu nebo komunitou, tak se ten vývoj posune k
většímu individualismu, cestování, vybírání si vlastních možností. Tam je pak velmi těžký to sladit s tím závazkem. Jako zůstat
fakt s jedním partnerem, pracovat na tom, překonávat krize, reagovat na nový vztahový potřeby. Před pěti lety jsme měli tyhle
potřeby a teď jsou jiný.

Vladimír KROC, moderátor 
Jste youtuber. Na Instagramu máte velké množství sledovatelů. Považujete se za influencera?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
To je častá otázka, já s tím tak v rámci své vlastní identity trošku bojuju. Nepovažuju se za influencera. Považuju se za stále
psychologa, psychoterapeuta, kterej využívá tu možnost, kterou měl, že a to co dělá, o to, jak žije, mají lidi zájem. Snažím se
tam trošku podsouvat i ty hodnoty, který jsem načerpal v psychologii, psychoterapii. Snažím se obracet lidi k tomu, aby péči o
duševní zdraví a svou duši vzali jako to, že jedí to, že sportují, tak vlastně pečují i o sebe v tomhle směru.

Vladimír KROC, moderátor 
A čemu se tady na sociálních sítích věnujete konkrétně, konkrétně a zejména.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Na YouTubu především natáčím edukativní videa na různá témata, ale vždycky nebo většinou jsou to psychologická témata.
Fakt tam je ten cíl jednoznačný a to je osvěta. Na Instagramu je to víc o mém soukromém životě, o sdílení toho, jak žiju, jakým
způsobem přemýšlím o volným čase, jak ho trávím. Ale nedělám to tak nějak nevědomě v tom smyslu, a vidíte, možná je to to
influencerství v tom, že když něco sdílím, tak většinou moc dobře vím, proč to sdílím a co tím chci říct.

Vladimír KROC, moderátor 
Nestylizujeme se až příliš v těchto případech, když nějakým způsobem jakoby v uvozovkách necháme někoho nakouknout do
svého soukromí. Proč to vůbec děláme?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
No, možná je to nějaká nevědomá stylizace, kterou ještě já jsem nezachytil. Vlastně nějakým způsobem se zalíbit, nějakým
způsobem být oblíbený, úspěšný, slavný. Je to něco, co se snažím pozorovat, jak moc mě to ovlivňuje, ale dejme tomu, že stále
převažuje nějaký... Ty moje vědomý cíle, který v tom mám. Ta otázka možná směřovalo víc obecně. Na ty ostatní lidi těžko
soudit, možná tam víc cítím, že je to někdy bezuzdný, že to je takový jako vypuštěný. Na základě toho, aby to mělo sledování,
aby to mělo teda zhlédnutí, laiky, atd.

Vladimír KROC, moderátor 
Nakolik vám je ku pomoci v té práci to, že jste paralelně vystudoval žurnalistiku s psychologií, je to k užitku teď?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je to k užitku. Myslím si, že jak v té klasické psychoterapeutické práci, protože ještě předtím, než jsem začal sedět naproti
klientům, tak jsem odseděl mnoho hodin rozhovorů s lidmi, a tak nějak jsem zvyklej poslouchat nebo ještě jako poslouchat víc,
než možná kdybych si prošel jenom tou psychologií. Ale v té práci, kde já používám... v práci, ono je to svým způsobem i práce,
na Instagramu nebo na YouTubu, tak mě to taky slouží, protože ta práce se slovem je něco, co mě bavilo už na základní, na
střední škole. Vydával jsem školní časopis. A myslím si, že je důležitý zformulovat ty věci tak, aby fakt zasáhly to místo, který
mají zasáhnout, což jsem v novinách se snažil dělat a vlastně to dělám dál, i když to není v novinách.

Vladimír KROC, moderátor 
A když to otočíme, měl by dobrý novinář být taky dobrý psycholog?
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Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Já myslím, že ano, že to, jak mám ty zkušenosti z té práce, ještě když si vzpomínám na ty velmi jako dobrý, kvalitní kolegy nebo
kvalitní novináře, tak to bylo často o tom, že nějakou intuicí, nějakou empatií, na cítěním dokázali odhalit to místo v tom
rozhovoru, nebo to místo v té osobnosti člověka, když to nebylo to čistý zpravodajství, na který je fajn se zaměřit, který bude
lákavý.

Vladimír KROC, moderátor 
Říká Tomáš Kvapilík, host Radiožurnálu.

Na Radiožurnálu si povídáme s psychologem Tomášem Kvapilíkem. Váš švagr je Jiří Král, známý youtuber. Vaše manželka má
kanál Svět podle Katky, vy tak yfungujete hodně na sítích. Nejsou to právě ony, co často vykolejí vzájemnou komunikaci, třeba
možná i potenciál poškodit partnerský vztah.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Je to určitý riziko. Čím vědomější to riziko bude, že člověk má tendenci nebo možná má tendenci dělat ty věci jednodušeji,
snadněji, rychleji a ty sociální sítě k tomu svádí. Komunikovat rychleji, komunikovat jako osekaně vlastně, ale taky svádí k tomu
tam trávit čas. Čas, který by mohl být, když to tak řeknu, kvalitně strávený v kontaktu s tím druhým, v opravdu osobním
kontaktu, kdy používáme i neverbální komunikaci. Tak jsou to takový pasti rizika a myslím si, že na té první vlně se mnoho lidí
spálilo, že fakt jako to ten vztah ukradlo nějakým způsobem. Já si myslím, že už přichází druhá vlna, že ta osvěta ohledně toho,
že je potřeba taky trávit čas offline čistě offline, že to prostě potřeba je, takže už ta druhá vlna jede.

Vladimír KROC, moderátor 
Je pravda, že nás sociální sítě ve skutečnosti od sebe vzdalují?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Může to tak být, pokud se právě uchopují a používají tím způsobem, že... Já si myslím, že nás nevzdalují jenom 1 od druhého v
tom partnerském vztahu, ale že nás vlastně vzdalují od sebe samotného. Když si dáme takový příklad, že se fakt... a já to znám,
nebudu si hrát na to, že ne, že se fakt zaseknu na něčem, na nějakým videu, na Instagramu, Tiktoku, na YouTubu, a pak se
vlastně vzdalim i sám od sebe. Můžu zapomenout na to, že mám žízeň, že mám hlad, že jsem potřeboval udělat něco jiného, že
sedím na židli tak, že mě od toho už bolí záda. A tenhle proces se může dít úplně stejně ve vztahu, že já jsem vlastně chtěl něco
říct tomu druhýmu, chtěl, zajímal jsem se o to, jaký měl den, ale pak tam sedím s mobilem a jsem odtržený od sebe i od toho
druhýho.

Vladimír KROC, moderátor 
Četl jsem, jak jste komentoval jakousi aplikaci zaměřenou na psychologickou pomoc jako krabičku poslední záchrany. Opravdu
to tak může fungovat?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Ta aplikace Nepanikař je pro mě výborná v tom, že v mobilu prostě je a ten mobil v současné době většina z nás má skoro
stále v tašce, v ruce, v kapse. A ne vždycky je po ruce někdo blízký, ke komu mám důvěru, ne vždycky, když zvolím některou z
linek bezpečí, linka Sluchátko, to je výborná teďka služba, tak se může stát, že zrovna to tam nikdo nezvedne nebo je
obsazené, i takový situace se můžou stát. A pak v té aplikaci jsou takový velmi rychlý takový sirky, škrtátka, který vlastně můžou
pomoct. Dechový cvičení, práce s reformulací nějakých myšlenek. A nějaký návodný cvičení, který můžou na pár minut velmi
ulevit a překlenout ten nejhorší nájezd úzkosti, panické ataky, osamění.

Vladimír KROC, moderátor 
Asi nic ale nevyrovná tomu, když vás někdo trpělivě vyslechne, ne? Ostatně za to vás lidé platí zejména.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Ano, je to tak. Nic se tomu nevyrovná. Já to tak často přikládám k tomu, protože rád podporuju ty kreativní způsoby, jako jsou
aplikace, který doplňujou ty místa, který tam dřív nebyly. Ale máte pravdu, vždycky dodám, ale to není místo psychoterapie,
psychoterapie má svoje funkce a procesy, které jsou nezahlédnutý zatím tou laickou veřejnosti a je velmi složitý o nich mluvit,
ani jsem o nich dneska nemluvil. Ale dějou se tam procesy, který jsou na dlouhé přednášky a spíš důvěřujme, že psychoterapie
za to stojí, než že by mohla být něčím snadno nahrazena.

Vladimír KROC, moderátor 
Formuloval jste 6 zásad zdravé komunikace, jak zní?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
To jsem si tak formuloval pro sebe, možná to využiju ještě někdy dál. Když to řeknu opravdu stučně, asi musím být stručný.

Vladimír KROC, moderátor 
Spíš ano.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Takže první zásada: otázky místo domněnek. Zájem je důležitý ne oproti hodnocení a radám. Druhé je formulovat tu komunikaci
přes sebe. Používat tzv. já formulaci. Já cítím, já vidím, já si myslím. Třetí zásada: dbát na bezpečí a důvěru. Budovat ji
například tím, že budou respektovat hranice, že nebudu tlačit, nebudu hodnotit. Čtvrtá zásada: nezapomínat na význam
neverbální komunikace. Nejen ji aktivně používat skrze mimiku gesta, ale taky z ní číst. Další zásada je přizpůsobovat
komunikaci tomu druhýmu člověku, ať je to dítě, ať je to důchodce, ať je to cizojazyčný člověk. Tak vlastně dbát na to, že
nemůžu furt mlít jenom tím svým způsobem, mlít nebo ukazovat. Poslední je dělat pauzy. O tom už jsme mluvili. Ne dělat pauzy
jenom takový, že třeba si dám pauzu a odejdu se napít, ale dát si ten prostor mezi tím, že něco přijmu nějakou větu a mezitím
než odpovím.

Vladimír KROC, moderátor 
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Posluchač Jiří Plešek se ptá, jakou roli v komunikaci partnerské hraje sex. Jaký máte názor na Freuda, Plzáka a Uzla?

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Já se zaměřím na tu první otázku. Sex je nedílná součást toho partnerských vztahu a myslet si, že tam nemusí být, je stejné
jako myslet si, že tělo nepotřebuje zažívání nebo dýchání nebo kůži. Je to opravdu nedílná součást. A zároveň je asi dobrý
dodat, že sex není jenom o orgasmu nebo sexuálním styku, že je taky o intimitě, erotice, že je právě o rozhovoru o sexu, o
touhách atd. a to všechno k tomu patří. Takže i když není možnost zrovna provádět sexuální styk, tak jak si ho možné teďka lidi
představujou, tak furt ta sexualita tam může být přítomná a může být částečně uspokojena.

Vladimír KROC, moderátor 
Jaká byla naše dnešní komunikace, jak byste ji oznámkoval.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Byla rychlá. Byla rychlá, ale líbilo se mi, že jsme zasáhli hodně témat, že jsme neuspěli na něčem, že jste to uvedl tím
způsobem, že jsme se dotkli více oblastí.

Vladimír KROC, moderátor 
To byl psycholog a psychoterapeut Tomáš Kvapilík. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Tomáš KVAPILÍK, psycholog, psychoterapeut 
Já taky děkuju.

Vladimír KROC, moderátor 
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

Český animovaný film ve virtuální realitě Tmání bude uveden na MFF v Benátkách URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: svethospodarstvi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 14:24 , RU / měsíc: 21 875 , RU / den:
1 354 , Rubrika: ČTK Protext , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Praha 27. července 2022 (PROTEXT) - Velký úspěch má za sebou ještě před svou premiérou český animovaný film natočený
pro médium virtuální reality. Snímek Tmání režiséra Ondřeje Moravce a producentky Hany Blaha Šilarové byl vybrán do
soutěžní sekce Venice Immersive na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách (31. 8. 2022 – 10. 9. 2022). Jde o vůbec
první český VR film, který byl podpořen Státním fondem kinematografie a bude premiérován na prestižním áčkovém filmovém
festivalu.

Co se děje v hlavě mladého člověka, který prožívá depresi? A existuje cesta, jak se dostat z těchto stavů ven? O tom vypráví
autobiografickým animovaný VR snímek Tmání režiséra Ondřeje Moravce. Výtvarnou stránku projektu vytvořila Bára Anna
Stejskalová, nominovaná na Českého lva za snímek Jsme si o smrt blíž.

„Benátky mají nejprestižnější soutěžní sekci pro virtuální realitu a každoročně zvou pouze kolem dvaceti projektů. Považujeme
tak za malý zázrak, že si festival vybral právě Tmání a už se neuvěřitelně těšíme, až náš VR film uvidí první diváci,“ říká
producentka filmu Hana Blaha Šilarová ze společnosti Frame Films.

„Všichni říkají, že musíte "dream big", no a pak když se ten sen uskuteční, tak jen koukáte s otevřenou pusou. Pro mě je to
velká pocta, že nás benátští dramaturgové vybrali,“ říká autor projektu Ondřej Moravec. „Je to první český VR projekt, kterému
se dostane takové pozornosti, a tak doufám, že díky tomu se i u nás v uměleckých kruzích začne médium virtuální reality brát
vážně.“

„Pro Brainz Immersive byla spolupráce na filmu skvělou příležitostí, jak zúročit naše zkušenosti z různých imerzivních
uměleckých i komerčních projektů. Přesto před nás film postavil různé technologické výzvy, např. hledání způsobu jak vizuální
představu přenést na dnešní generace brýlí pro VR s omezeným grafickým výkonem. Film je unikátní v tom, že dominantně
využívá ovládání hlasem, které je neotřelé, souzní s příběhem filmu, a umožňuje divákovi silněji procítit zážitek tak, jako by byl
součástí děje samotného,” doplňuje koproducent a technologický partner projektu Robin Pultera.

Účast českých filmů na festivalu na MFF v Benátkách je poměrně vzácná. Vloni bylo na festivalu uvedeno několik
koprodukčních projektů (Nezanechat stopy, Zázrak, 107 matek, Il Palazzo); úspěšný byl rok 2019, kdy se v Benátkách
představilo v hlavní soutěži Nabarvené ptáče a v sekci Horizonty krátký film SH_T HAPPENS.

Film Tmání vznikl v produkci společnosti Frame Films, koproducenty jsou NowHere Media (DE) a Brainz Immersive (CZ), za
podpory Státního fondu kinematografie a dalších institucí.

Info a foto ke stažení:

Darkening VR

Představ si, co prožívám

„O Tmání jsem přemýšlel hned od momentu, kdy jsem se před sedmi lety začal zajímat o virtuální realitu. Od začátku zde byla
idea vytvořit simulaci toho, co se děje během deprese člověku v hlavě,“ vysvětluje zrod projektu Ondřej Moravec. „Od svých
přátel jsem totiž za těch více než 13 let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel – já si nedovedu moc
představit, co prožíváš. VR se tedy stalo skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením. Z
počátku jsem se zdráhal být i protagonistou příběhu, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že zhmotňovat umělecky depresi někoho
jiného, by bylo pro mě nemožné. A tak jsem se vydal na dlouhou cestu osobního psychického "coming outu", na které se
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Tmání stalo zásadním milníkem,“ dodává Moravec.

Nejste v tom sami

„Lidé se mě také ptají, zda si myslím, že film lidem pomůže? Byl bych za to samozřejmě rád, ale ani skvělé nové technologie
jako VR nejsou bohužel magické objekty s nadpřirozenou silou. Doufám tedy, že náš projekt alespoň ukáže lidem, kteří se s
depresí nějak potkali, že v tom nejsou sami a že z temného labyrintu mysli vedou cesty ven. A to není málo,“ říká Ondřej.

Synopse:

Jak vnímá svět člověk s depresí?

Tmání je autobiografický animovaný film, který využívá virtuální realitu k zobrazení autentických zážitků mladého člověka s
depresí. Přináší nejen hluboký vhled do „temné noci duše“, ale i naději a cestu, jak se s nemocí vyrovnat. Na této cestě provází
diváka hlavní hrdina Ondřej. Sdílíme jeho pocity při prvních depresivních epizodách na rodinném výletě v dětství, na univerzitě
při snaze o perfektní výsledky, i později v práci při každodenních zápasech s depresivním „tmáním". Spolu s ním divák prochází
interaktivním příběhem, může se doslova dotknout jeho světa a podat hrdinovi pomocnou ruku. Film umožňuje na chvíli zažít a
pochopit, jaké to je žít s touto nemocí, a jaké mechanismy mohou lidé s depresí využít, aby se cítili lépe. Ondřej zjišťuje, že jeho
cestou k boji s depresí je jeho vlastní hlas. Film Tmání otevírá debatu o bolestech duše, nabízí terapeutický účinek i naději, že i
s nemocí jakou je deprese, lze vést plnohodnotný život.

Deprese jako aktuální téma

„O Tmání jsme s režisérem Ondřejem Moravcem poprvé mluvili v roce 2019 a vůbec jsme netušili, jak aktuální téma depresí a
péče o psychické zdraví bude,“ říká producentka Blaha Šilarová. „Rádi bychom divákům filmem přiblížili, jak se člověk s depresí
cítí, ale také ukázali, že existuje naděje s touto nemocí bojovat.“

Co je deprese?

Slovo deprese pochází z latiny a znamená „stlačit“ nebo „stáhnout k zemi“. Hlavními příznaky deprese jsou přetrvávající pocity
smutku, ztráty zájmu a schopnosti prožívat radost. Je to stav, který narušuje schopnost člověka fungovat a interagovat s
druhými. Mezi důležité příznaky, které odlišují depresi od běžného smutku, patří zejména nemožnost špatnou náladu rozptýlit
nebo nějak „pozvednout“. Tato ztráta schopnosti prožívat radost i v příznivých situacích se označuje jako anhedonie a patří
mezi důležité příznaky, které depresi odlišují od běžného smutku.

Deprese patří mezi nejčastější duševní poruchy. U každého pátého člověka se alespoň jednou za život objeví klinicky
významná porucha nálady. Každoročně jí onemocní kolem 5 % obyvatelstva různého věku, ženy asi dvakrát častěji než muži.

K červenci 2022 bylo v českém registru ambulantní psychiatrie evidováno téměř 60.000 dětí a náctiletých do 18 let, které
vyhledávají pomoc odborníka. Podle odhadů je však počet dětí, které pomoc potřebují, daleko větší. Terapeuti, psychologové
a psychiatři z Národního ústavu duševního zdraví a Národního pedagogického institutu upozorňují na to, že počet dětí s
psychickými problémy vzrostl v době pandemie až desetinásobně.

Tvůrčí tým filmu

Ondřej Moravec – scénář, režie

Ondřej Moravec (1988) je filmař, novinář a scenárista. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV  UK  a následně
Katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Svou profesní dráhu začínal jako novinář v České televizi, kde pracoval v redakci
kultury. Od roku 2014 do roku 2021 pracoval pro lidskoprávní festival Jeden svět, od roku 2018 jako programový ředitel. Nyní
pracuje jako dramaturg pro VR sekce dalších českých filmových festivalů a virtuální realitu ve filmovém světě propaguje. V roce
2020 vydal spolu s výtvarnicí Marianou Francovou knihu pro děti Zastávky - povídačky ze zastavárny snů, která byla zařazena
do výběru Nejlepší knihy dětem (Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekcí IBBY). Tmání je jeho VR debutem.

Bára Anna Stejskalová – výtvarné návrhy a vedoucí výtvarnice

Bára Anna Stejskalová je režisérkou, výtvarnicí, animátorkou a scenáristkou animovaných filmů se specializací na loutkovou
animaci. Studium začala na Univerzitě Umění v Bournemouthu, odtud pak přešla na pražskou FAMU. V roce 2018 byla na
scénografické stáži v IADT v Dublinu. Její Bakalářský film Rybáři (2017) byl nominován na Shortlist BAFTA, stejně jako její
absolventský film Jsme si o smrt blíž (2020), který také obdržel dvě nominace na Českého Lva, měl americkou premiéru na
festivalu SXSW a vyhrál na festivalu v Palm Springs a mnoho dalších. Stojí za výtvarným pojetím na prvního českého
animovaného VR filmu Ondřeje Moravce Tmání (2022) a v současném době pracuje na vývoji svého dalšího projektu 9 Milionů
Barev (2024).

Hana Blaha Šilarová – producentka

Hana Blaha Šilarová (1989) vystudovala produkci na FAMU a Filmová studia na FF UK. Je producentkou ve společnosti Frame
Films. V současnosti dokončila VR film Tmání (režie Ondřej Moravec) a dokument Vyšetřovatel (režie Viktor Portel). Připravuje
hraný film Domovina (režie Marek Čermák, spolu s Karolínou Fránkovou), dokument Zahrada snů (režie Marta Zveibil Hrubá) a
historický seriál Pistolníci z protektorátu. V minulých letech dokončila filmy Sovětský člověk (režie Ivo Briedis; lotyšsko-litevsko-
česká koprodukce, spolu s Jitkou Kotrlovou), Skutok sa stal (režie Barbora Berezňáková; slovensko-česká koprodukce) a
Budovatelé říše (režie Andran Abramjan; snímek vyhrál Cenu Pavla Kouteckého 2019). Působí jako selektorka pro trh East
Silver Market a pro dokumentární sekci při MFF Karlovy Vary.

Robin Pultera – koproducent a technologický partner
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Zakladatel kreativního studia Brainz Immersive ze skupiny Brainz Studios. Pod jeho vedením se studio etablovalo na českém
trhu jako tvůrce prémiových zážitků ve virtuální a rozšířené realitě. Podnikat začal již na střední škole, původní myšlenka založit
herní studio se postupem let vyvinula v sen tvořit zábavu ve virtuálních světech. Kromě oceňovaných uměleckých instalací,
imerzivních filmů a interaktivních zážitků s herními prvky se studio specializuje na vývoj virtuálních prohlídek, školení a
produktovou prezentaci v rozšířené realitě. Od založení studia v roce 2017 se k jeho klientům řadí tak různorodé značky jako
Škoda Auto, skupina ČEZ, Český rozhlas, divadelní skupina Vosto5, magazín Vogue, výrobce křišťálového skla Preciosa nebo
hudební skupina Tata Bojs.

Long Phi Trieu – výtvarník a animátor

Hynek Svatoš – výtvarný produkční

Jozef Barančik – vývojář

Tomáš Oramus – sound design

Alice Krajčírová – scenáristka

Ondřej Pultera – vedoucí technologie

Violeta Ivanova – vedoucí výroby

Zdeněk Blaha – UX, dramaturg

Gayatri Parameswaran, Felix Gaedtke - koproducenti (NowHere Media)

Moritz Mayerhofer – vedoucí výtvarník (NowHere Media)

Felix Lange – vývojář, technický umělec (NowHere media)

Billy Mello – hudba a mix zvuku (NowHere Media)

Tiskový servis: Hedvika Petrželková, e-mail: hedvika.p@volny.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Moderátorka Linda Bartošová definitivně skončila v České televizi URL
Automatický překlad
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Nyní již bývala moderátorka Linda Bartošová ve středu oznámila, že v České televizi končí. Její definitivní odchod přichází poté,
co v listopadu oznámila, že si bere několikaměsíční pracovní pauzu. Bartošová byla s ČT spojena od roku 2014, od září roku
2020 moderovala Události, komentáře, pak Události.

„Odejít z České televize je jistě nejtěžší rozhodnutí, které jsem dosud udělala. S ČT mě pojí osm let života, díky nimž jsem
(nejen) profesně tím, kým jsem. Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké,“ uvedla Bartošová.

„Nic jiného navíc pracovně neznám. I proto jsem ale došla k tomu, že je čas vykročit do neznáma. Zjistit, co je za horizontem
Kavčích hor a jestli jsem tam schopna obstát. České televizi jsem hluboce vděčná za všechny zkušenosti, příležitosti a šance.
Naučila mě kromě poctivého řemesla taky to možná nejdůležitější – být odvážná a stát si za svým. Věřím, že i nadále bude
etalonem důvěry a jistoty. Divákům moc děkuji za společně strávené chvíle a mnohokrát i za velmi důležitou podporu,“ dodala.

Bartošová nicméně podotkla, že z médií neodchází úplně. „Z médií a veřejného prostoru určitě nemizím a už teď se těším na
všechny témata, která budu moct zpracovávat a lidi, se kterými o nich budu mluvit,“ uvedla. Podle dostupných informací chystá
Bartošová nespecifikovaný projekt s celoplošnou stanicí Českého rozhlasu Radio Wave.

Bartošová absolvovala studium žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jde také o bývalou modelku,
finalistku České Miss a českou zástupkyni na Miss World. V roce 2014 se stala členkou zahraniční redakce České televize a od
září 2020 začala moderovat Události, komentáře a poté Události. Letos vydala knihu Novinářky, která se sestává z rozhovorů s
předními představitelkami české novinářské scény.

Živé vysílání 21:00
RÁDIO , Datum: 27.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.07.2022 22:40 , Poslechovost pořadu:
31 572 , Pořad: 21:00 Živé vysílání , AVE: 4 902 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,35
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Jana GULDA, moderátorka 
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Ústecký kraj vydal nařízení, které má snížit riziko vzniku požárů v regionu. Rusko omezilo dodávky plynu Nord stream, 1
fotbalisty Sparty čeká odveta druhého předkola konferenční ligy proti Vikingu Stavanger a počasí zítra bude většinou polojasno
teploty až 28 stupňů.

Ústecký krajský úřad vyhlásil tzv. dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství k tomu přistoupilo kvůli suchu i
aktuální situaci v Národním parku české Švýcarsko. Lidi tak už až do odvolání nesmí v celém regionu pálit hořlavé látky na
volném prostranství nebo v blízkosti lesů a suchých porostů rozdělávat oheň.

Jan BACHORÍK, redaktor 
Hejtman Jan Schiller z hnutí ANO byl původně připravený vyhlásit plošný zákaz vstupu do lesů v celém kraji. Středeční srážky
ale podle něj situaci v regionu mírně zlepšily.

mluvčí 
Počasí nám trošku teďko nahrává. Podle.

Jan BACHORÍK, redaktor 
Hejtmana Jana Schillera kraj nemá kompetenci k vyhlášení zákazu vstupu do Národního parku české Švýcarsko. Správa parku
ale tento krok učiní zřejmě ještě dnes, říká mluvčí Tomáš Salov.

mluvčí 
Připravujeme žádost pro ministerstvo životního prostředí, které by nám ten zákaz vstupu a mělo vydat.

Jan BACHORÍK, redaktor 
Podle Tomáše slova bude zákaz vstupu do Národního parku trvat zřejmě 2 týdny. V Ústí nad Labem Jan Bachorík Radiožurnál.

Jana GULDA, moderátorka 
Ruská společnost Gazprom ode dneška ještě více omezila dodávky plynovodem Nord stream 1 oznámil to německý regulační
úřad. Kreml už dřív zdůvodnil snížení dodávek tím, že se opravy v kanadě stále nevrátila jedna z turbín a další teď oprava
čeká.

Ivana MILENKOVIČOVÁ, redaktorka 
Tak ženy roku nevím, takže by to pro niž to, že by Rusko mohlo ještě více omezit objem plynu dodávaného přes Nord stream 1
avizoval minulý týden přímo ruský prezident Vladimir Putin. Plynovod funguje jenom v omezeném režimu od poloviny června.
Tento měsíc navíc na 10 dní kvůli pravidelné odstávce tok plynu úplně přerušil. Rusko sice po odstávce dodávky obnovilo
komisařka pro energetiku Kadri Simpsonová, ale jejich další omezení označila za politicky motivované Ivana Milenkovičová,
Radiožurnál.

Jana GULDA, moderátorka 
Vláda zřejmě bude moci zavést tzv. úsporný tarif pro domácnosti. Senátoři schválili novelu energetického zákona, která umožní
konkrétní parametry pomoci s rostoucími cenami energií teprve kabinet vypíše svým nařízením. Senát teď schválil pouze
potřebnou legislativu. Části senátorů se nelíbilo, že nedostali ani hrubý návrh, vysvětluje pirátský senátor Lukáš Vagenknecht.

mluvčí 
Jsem rád, že podporu a konče schválenou a ten po dlouhé době jsme tam několik oblastí, které jsou nejasné nebo na úplně
pokud zhoršené za konkrétní parametry té podpory, která bude vlastně to na vládě s tím přijde má až do měsíce. Takové, tak
tam mělo fungovat, tak máme schválenými parametry.

Jana GULDA, moderátorka 
Policie hledá třináctiletého Daniela Hanuse. Pohřešovaný je střední postavy měří asi 180 cm. Má modré oči a tmavě hnědě
hnědé středně dlouhé vlnité vlasy. V době odchodu měl na sobě černé tričko s krátkými rukávy, tříčtvrteční černé kalhoty s
kapsami a černé sportovní tenisky. Naposledy byl chlapec dopoledne v Liberci, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

mluvčí 
Odešel krátce před desátou hodinou dopoledne z oddělení dětské psychiatrie krajské nemocnice, Liberec části Kralup high.
Chlapec by mohl být v ohrožení života z tohoto důvodu žádáme veřejnost o spolupráci při jeho vypátrání.

mluvčí 
Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru irozhlas cz. Informace o něm volejte linku 158.

mluvčí 
Fotbalová Sparta se připravuje na odvetu druhého předkola evropské konferenční ligy. Tu odehraje v Norsku na umělé trávě.
Úvodní zápas proti Vikingu Stavanger skončil na Letné bezbrankovou remízou. K postupu tak Pražanům stačí jakkoliv vyhrát
kapitán letenského klubu Dávid Dánsko je na jiný herní povrch připravený.

mluvčí 
Myslím, že, že ta data jako je to rozdíl to nebourali, že to je rozdělal. My osobně jsem měl toho, že lidé na umělé trávě, takže
jako primátor je taky rozdíl a právě, že si myslím, že kecám teda viděl jako takové to mokré tam máte, tak si myslím, že to může
být velmi rychle. Co by mohlo pomoct dostat do nich. Odveta.

mluvčí 
Druhého předkola evropské konferenční ligy mezi Pekingem a Spartou začne zítra v 19 hodin. Ve stejný den čas a ve stejné
fázi soutěže čeká utkání Slavii proti Gibraltarský muset Josef. Radiožurnál z obou zápasů nabídne živé vstupy Radiožurnál
sport kombinovaný přímý přenos.

mluvčí 
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Dialog empatie změna to jsou.

Vladimír KROC, moderátor 
Stavební prvky zdravé komunikace podle psychologa psychoterapeuta Tomáše Kvapila k dobrý den. Dobrý den. Co je
nejčastější příčinou rozpadu vztahu, dá se říct.

mluvčí 
Nevím, jestli se dá takto zobecnit, můžu vycházet z toho, co já zažívám ve své praxi nebo čerpám z výzkumu. Takovej můj
nejčastější zážitek je, že ti 2 se setkají s různými očekáváními. Ta očekávání ve vztahu úplně nesdílejí. Nemluví o nich
neupřesňují je. Spíš si přejí, aby ten druhý splňoval jejich představy, jejich nějaké projekce, když to řeknu, odborně a nemají
úplně tu ochotu tam být tím druhým takovým, jakým je, jaký má potřeby, jaký má emoce, jako má historii historie vztahu. Do
toho hodně vstupuje.

mluvčí 
Nyní se problémy partnerského soužití v souvislosti s tím, co nás potkalo kvůli pandemii covidu.

mluvčí 
Myslím, že ano, myslím si, že na jednu stranu to bylo velké vykolejení vykolejení z těch vzorců, kterými možné někteří partneři
navzájem uhýbali z toho se opravdu potkat nebo se postavit čelí nějakým problémům. A vytvořilo nějaký nárok nebo nějaký tlak
na to trávit čas jinak nejsi jiné zdroje, kterými vykompenzovaly některé těžké situace, které se Geam stávají, takže to byl určitě
tlak některé páry. Nemusí to být jenom pár, může to můžeme mluvit taky o vztazích mezi dospělými, rodiči dětmi, jejich tak byly
vystaveny tomu tlaku některé se přizpůsobily novým podmínkám. Některé se nepřizpůsobuje, rozpadly se některé tak jako zuby
nehty vlastně vydržely čekali na to uvolnění.

Vladimír KROC, moderátor 
Jak naše vztahy narušuje nejistota z budoucího vývoje, mám na mysli zuřící válku na Ukrajině rostoucí životní náklady, a tak
dál. Přibývá kvůli tomu úzkostných poruch.

mluvčí 
Je otázka, jak to každý vnímá blízko vlastně, nedá se to asi zobecnit v tom směru, protože někdo si to svými kognitivní
emočními schéma ty vlastně při mezi velmi jako za své za součást svýho světa, že se to týká, tak to vstupuje do vztahu. A
samozřejmě vstupuje do nějaké jeho emoční stability do způsobu, jak prožívá každý den všední den. A nikdo jiný meze, jinak
kognitivní schéma té noční schémata, které pomáhají tak jako odclonit, což vůbec není špatně. Je ani jedna z těch variant není
špatně, má své minusy plusy. Snaží se to odclonit, ale vlastně možné tu Ukrajinu si postaví na druhý konec zeměkoule někde
poblíž nového Zélandu a že si dal svůj život nějak dal se tím nezabývá.

Vladimír KROC, moderátor 
Hostem Radiožurnálu je dnes psycholog psychoterapeut Tomáš Kvapilík.

Tomáš Kvapilík psycholog psychoterapeut psycholog jste vystudoval na fakultě  sociálních  věd  Masarykovy univerzity v Brně
a pak, jak píšete na svých webových stránkách následoval sedmiletý systematicky výcvik v kdežto psychoterapii, co tzn.

mluvčí 
utekl z práce. Je to postgraduální vzdělávání, které si psycholog, který se cesta psychoterapeutem certifikovaný
psychoterapeutem, tak si volí z nějakého počtu přístupu na světě jich mnoho v Česku jsou aktivní. Třeba 15-20 přístupu. A
gesta terapie 11 přístup z nich. A je to poměrně dlouhý proces se vůbec do toho výcviku dostat. Ten výcvik pak v těch sedmi
letech obsahuje sebe zkušenostní část nácviku. Část super vyzní část pro někoho, kdo je tak nepolíbený psychoterapií, tak se
to možná taky těžko představitelný vědci.

mluvčí 
Kdyby to, kdybych měl vysvětlit, v čem spočívá ten, když to ismus v Rio vysvětlení tvarová psychologie prosazuje zásadu tzv.
celostní dosti.

mluvčí 
No, to je takový něco, co si myslím, že si člověk nepřežil, říká obnově, tak to zkusíme na já možná opustím ten věk starty v
němčině tvar. Ale máte trošku širší význam, není to tvar jako nakreslenej třeba na papíře. Je to spíš tvar, kterým my se
varujeme na svět nad jeho podmínky na to prostředí, ve kterém žijeme. A ty, kdežto ty ty tvary pak používáme dál ve svém
životě, takže od prvních minut možná ještě předtím po narození, tak se vlastně tvarujeme na to, jaká je matka. Tvarujeme se na
to, jaký otec, jaké jsou sourozenci atd. jaká je škola, jaká je učitelka a tyto Cash státy tyto tvary pak vlastně používáme v
dalších situacích. Ta terapie pak pracuje, spojme fixovaný Stadt, kteří se nějak jako zakonzervuje jednu dobu velmi sloužil ne
například, když to byla nějaká vyhrocené situace v dětství, ale v tak později v tom životě už nemusí sloužit. A Tater 51 část, jak
se dá, kdežto terapie uchopit je, že se snaží odhalit tento fixovaný tvar a snaží se ho trošku jako hroši a umožnit pomoct
varovat. Ano, pomoc tomu klientovi, aby se NATO varoval znovu a kreativně.

Vladimír KROC, moderátor 
Ono to souvisí s tím, že se to dobře rozumím-li se soustředíte zejména na partnerské vztahy a komunikaci uvnitř toho vztahu. A
i když jsme nějakým způsobem tvarovaný z toho předchozího života, tak nikdy to na sebe naráží nemůžeme prostě nejsou ty
tvary kompatibilní, takže by se snažit tomu napomoci rozumí tomu dobře.

mluvčí 
Přesně tak. Mně to té úvodní část té vztahové terapie nebo párové terapie. Jeho hodně o tom vlastně umožnit vůbec
nahlídnout v tom nějakým bezpečným prostředí trošku řízeným mnou zahlídnul ty tvary toho druhýho, ale to je taková moje
rétorika. Já.

Vladimír KROC, moderátor 
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A v jakém okamžiku vás obvykle vyhledají klienti s prosbou o pomoc?

mluvčí 
Naštěstí se setkávám s tím, že mnohdy už je to takové jako počáteční nebo preventivní fázi, tedy nám se začíná skřípat, mohlo
by to dopadlo špatně. Známe třeba tady svých přátel, že to nechali zajít moc daleko, takže já jsem se to moc rád, že lidé začali
začínají přicházet vlastně včas, ale bohužel někdy přichází až ve chvíli, kdy je naděláno mnoho škod na dětech. Mnoho škod na
dalších příbuzenských vztazích. Řeší se to rozvodovým konfliktem, který trvá roky.

mluvčí 
Kterému by se dalo předejít při včasné návštěvy psychoterapeuta. Kdyby se považujete za úspěšného, kdy víte, že vaše
pomoc byla účinná?

mluvčí 
Je teďka poměrně takový velký křídla nebo snaží se být zvětšit jako křídlo výzkum psychoterapii, když se snaží mě měřit tu
změnu pomocí různých dotazníků škál, ale když to vezmu tak víc lidsky. Tak já mám nějaký svoje osobní měřítka v tom smyslu.
Co já vidím, co s ním cítím, co oni mě reportují, ale úplně asi to, když já jsem spokojen je, když ti 2 nebo ten 1 pracuje
individuálně. Tak když přijdou řeknou ta procesem přišel splněno a já můžu jít dál, může se s vámi rozloučit. To nás.

Vladimír KROC, moderátor 
Včas půjčila anatomie komunikace, což je název jedné z vašich přednášek.

mluvčí 
Té přednáška, kterou jsem dělával pro soukromou univerzitu aplikovaného managementu. A ta se snažila tedy tahle část téma
přednášky se snažila opravdu jako rozdělit tu komunikaci, ne jednotlivý kosti, šlachy buňky. A bylo to někdy moc zajímavý.
Myslím, že ne zdaleka to nemusí sloužit jenom manažerům. Já taky čerpám některý ty poznatky, tedy z této kapitoly v
psychoterapii.

Vladimír KROC, moderátor 
Vyučujete kurzy vyjednávání argumentace, uplatněte úspěšně tyto poznatky sám v praxi v soukromém životě? Ano.

mluvčí 
Ano ano. Přináším je nejen teda je to tak. Ono se to prolíná ta, co je načerpá profesně, tak často uplatnil soukromě osobně a
ne nějak jako na sílu jako nějakou technikou. Prostě ono se to tam nějak jako přesune. A stejně tak když něco zjistím, že
funguje vlastně v tom soukromým životě, tak se snažím pak vytěžit i v té odborné práci.

Vladimír KROC, moderátor 
Hostem Radiožurnálu je dnes psychoterapeut Tomáš Kvapil.

Posloucháte Radiožurnál. Naším hostem je dnes psychoterapeut Tomáš Kvapilík, jak těžké přimět lidi otevřít se mluvit o
problémech přímo.

mluvčí 
Někdy je to problém, ale není to problém, na který bych nebyl zvyklej. To, co pro mě úplně klíčová věc v tom kontextu toho
nabídnout někomu to otevření se tak je dbát na bezpečí, není to bezpečí takový, že bysme se ohrožovali zbraněmi. Je to
bezpečí toho, že netlačím nehodnotím, nesoudím. Dávám prostor, nic nevyžadujou.

Zkrátka nasloucháte naslouchat, ale i zároveň naslouchám způsobem, který není nějakým způsobem jako násilný.

Vladimír KROC, moderátor 
Když řeknu, že k tomu k tomu pomoci otevřít používáte komunikační karty, může to znít naplňuje možná podezřele. Můžete
vysvětlit, na jakém principu fungují karty, které otevírají srdce.

mluvčí 
E.ON já jsem rád jsem se mohl podílet ten jednom druhu těchto karet karty, které otevře srdce, které mají 3 takové hlavní
kategorie vztahy tabu a sebedůvěra. A nemohou fungovat nebo mohou pomoci otevřít se tak, že člověka někdy nenapadne,
ptá se v nějaké věci. On často, když něco tabu, nebo když něco choulostivý intimní, tak někdy i nevědomě se tomu vyhýbáme.
A ty komunikační karty nás postaví, přestože hlavy teď jsem si vytáhl, tak já se na to vlastně zeptám, a to, co se děje, pak už je
něco novýho, tak jsem většinou nedochází a i když nepřijde odpověď, tak vlastně zjištění toho, že to je nějaký citlivý téma. Může
vést k další práci na tom.

mluvčí 
Abychom si to ilustrovali, když teď naslepo sáhnu po jedné z vašich komunikačních karet. Jaké přátelství pro vás momentálně
největší oporou?

mluvčí 
A takto je zrovna z takových těch příjemnějších, jsou tam i takový podpásovky. Když jste tak řeknu, ale ta otázka je, že mám
odpovědět, no jo, jo.

Vladimír KROC, moderátor 
Abychom si vás tak zájem o víc vás osobně?

mluvčí 
Ne je to přátelství s jednou kolegyní psycholožkou, se kterou máme právě velmi bezpečný vztah bezpečný v tom, že je tam
můžu říct opravdu cokoliv. A vím, že tam nebude ušklíbl nutné nebude tam nic posměch všem bude téměř jako teda, to jsem
nečekala. A myslím si, že v tomto funguje velmi dobře.
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Vladimír KROC, moderátor 
S vámi přichází hlavně vaše generace tzn. z třicátníků již zjednoduším, nakolik se podle vašich zkušeností umíme a nebo umíte
vypořádat s nejrůznějšími tabu?

mluvčí 
Je to někdy oříšek a je to potřeba často, co já si kladu, často si to připomínáme vlastně trošku osekat ambice osekat nějaký
cíle a moji vlastní cílevědomost, kterou já mám velmi silnou. V tom dosáhnout nějakých rychle úspěchu on kroků otevřít to tak,
který tam je. To, co si připomínám, je hlavně tomu dát prostor čas a ty jo, já jenom jako pozvu do toho místa, kde to tabu může
být otevřená. Mám tu důvěru, že se to stane, tak ono se to fakt stane. To bych chtěl možná sdělit někomu, kdo není terapeut,
že to funguje přátelství, funguje to v partnerských vztazích. Je to fajn, když k tomu dojde v nebezpečné v tom bezpečný
prostředí.

mluvčí 
Autoři karetní hry, na které jste se podílel, které má pomoci vzájemné otevřenosti. Lepší komunikaci vyzývají. Berte život s
lehkostí, tak to je jistě výtečná rada, ale je to asi to nejtěžší. Vy víte, jak na to?

mluvčí 
No, je to, je to v tom smyslu, že i ta komunikace může bejt provedené. Takovou lehkou formu jako vytáhnout kartu, tak jako
vlastně hravostí lehkostí, ale zároveň ne ty otázky, který tam jsou, jsou vážný, míří k vážným cíli, kterým je třeba růst ve vztahu
pokrok ve vztahu k vyřešení nějaký nějakýho uvíznutí ve vztahu. Ale ještě k té otázce, jestli umí brad život s lehkostí. Stále se to
učím, ale myslím si, že se mi to daří, daří se mě udělat hranici mezi tou tíhou té práce. A takovou úplně až Crazy šílenou
lehkostí ve svém životě.

mluvčí 
Jak si podle vás máme správně nastavit hranice komunikace vlastně ve vztazích, to asi možná samostatná přednáška. Je.

mluvčí 
To samostatná přednáška, i když ta odpověď může být vlastně jednoduché. Ta hranice se často ztrácí tím, že ztrácím kontakt
se sebou nejlíp to, kde už mi člověk za víza někam, kam nechcou. Mi řekne moje tělo mé emoce. Je to tělo v tom fyzickým
překračování hranic. Emoce víc to možná psychickým takovým vztahovým. A často tam jsou ty gesta ty takový, že já se
vzdávám toho napojení na sebe, abych třeba někomu vyhověli. A ta moje práce je pak vracet se k sobě, a když člověk fakt jako
dobře vnímá sebe svoje tělo signály zcela signály emoční, tak najednou začne líp vnímat ty hranice. Tohle se mně nelíbí, to
přestaň dělat.

Vladimír KROC, moderátor 
S Tomášem Vaclíkem budeme v rozhovoru pokračovat zase po zprávách.

Oblíbená moderátorka Linda Bartošová hlásí odchod z České televize URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: aplausin.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.07.2022 12:45 , RU / den: 5 000 , AVE: 5 100,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,06
Oblíbená moderátorka České televize Linda Bartošová oznámila, že odchází po osmi letech z ČT. Ještě před tímto rozhodnutím
si vzala několikaměsíční volno, kdy zřejmě rozmýšlela své další kroky.

„Odejít z České televize je jistě nejtěžší rozhodnutí, které jsem dosud udělala. Stálo mě to hodiny terapie, kartáře a věštkyni,
ale hlavně měsíce přemýšlení, zvažování, analyzování a debat,“ 
napsala s jistým nadhledem Linda Bartošová na sociální síť. 
Českou televizi opouští Linda po osmi letech. „Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké,“
pokračovala mimo jiné moderátorka, která v ČT pracovala od roku 2014 a od září 2020 moderovala Události, komentáře, pak
Události. 
Linda Bartošová je absolventkou žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zabývala se modelingem a v
roce 2012 se umístila ve vítězné trojici České Miss. V roce 2014 se stala členkou zahraniční redakce České televize a od září
2020 začala moderovat Události. Je také autorkou knihy Novinářky, která se sestává z rozhovorů s předními představitelkami
české novinářské scény. 

Linda Bartošová oznámila odchod z České televize také na sociální síti. Zdroj: Instagram Linda Bartošová Rok 2012 - Linda
Bartošová v České Miss 

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.07.2022 16:39 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 19 149 570,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ve 3 hodiny pro vás máme připravené zprávy. Právě začínáme dobré odpoledne. Průtok na Labi, ze kterého hasící vrtulníky
čerpají vodu k likvidaci požáru v Národním parku české Švýcarsko. Je nedostatečný, uvedl to ministr zemědělství Zdeněk
Nekula. Povodí Vltavy proto podle něj navyšuje odtok z nádrží na vltavské kaskádě o 20 m3/s. V řece by tak mělo být o 1,7
milionu kubíků vody navíc. Hasiči bojují s plameny v oblasti už od neděle.
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Vstup do Národního parku české Švýcarsko ministerstvo životního prostředí plošně nezakáže. Oznámila to šéfka rezortu Anna
Hubáčková. Po schůzce s tamními starosty. Avizovala ale možné lokální uzávěry některých míst po uhašení požáru.

mluvčí 
Uzavření částečnému bude muset dojít, jakmile skončí zabezpečovací a likvidační práce požárů, tak na to požářiště a nejbližší
rozsah. Budeme muset vydat ten zákaz vstupu, a to už ale nebudu vydávat. Já budeme žádat o péči škol nebo prostě příslušný
orgán podle rozsahu, který po požáru bude teprve detekován.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zlevnily zhruba o korunu benzín Natural 95 aktuálně prodává v průměru za 45 Kč a
82 haléřů za litr. Nafta pak za 46 Kč 21 haléřů. Podle údajů společnosti CCS nejmíň zaplatí řidiči v Ústeckém kraji. Nejvíc
naopak v Praze. Analytici očekávají, že zlevňování paliv na čerpacích stanicích bude ještě pokračovat.

Náklady na obnovu informačních systémů, Ředitelství silnic a dálnic po květnovém hackerském útoku a zvýšení zabezpečení
jsou asi 30 000 000 Kč. Mohou ještě stoupnout o právní služby kvůli vyšetřování útoku. Oznámil to generální ředitel ŘSD
Radek Mátl. Ten chystá personální změny ve vedení úseků IT bezpečnosti. Zároveň chce výše zmíněné týmy kvůli možným
dalším hrozbám posílit. Vyděračský program vyřadil asi 1000 serverů a všechny aplikace.

U Votic na Benešovsku po poledni bouralo osobní auto se sanitkou převážející pacientku na následky nehody zemřela. Další 3
lidé utrpěli zranění. Silnice je kvůli zásahu záchranářů a vyšetřování mezi dvaatřicátý a 3 třicátým kilometrem uzavřena.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už jsme říkali vstup do Národního parku české Švýcarsko se uzavírat nebude. Rozhodla o tom ministryně životního prostředí
Anna Hubáčková a oznámila to tady Národním parku české Švýcarsko. Po jednání se starosty ještě připomenu, že o uzavření
vstupu do parku žádala správa Národního parku české Švýcarsko. Její ředitel Pavel Benda je teď mým hostem, pane řediteli,
zdravím vás. Dobré odpoledne přeju. Hezké odpoledne. Vám.

Posluchačům. Tak vaše první reakce na to, že jste byli odmítnuti s tou žádostí uzavřít vstup do Národního parku.

mluvčí 
My jsme tady tu věc konzultoval s paní ministryní včera večer ještě dneska ráno opakovaně. Ten vývoj je naštěstí takový, že i
když teď začíná foukat vítr na spoustě míst s požárem stále intenzivně bojuje na některých místech se ten požár šíří. Nicméně
už snad doufám, že můžeme být mírní optimisté. To, že ten požár se nebude šířit dramatickým způsobem, tak jako třeba
vypadalo včera, když jsme u toho, když jsme tu žádost podávali, takže myslím si, že to je v tuhle chvíli adekvátní rozhodnutí tzn.
většina většina území Národního parku zůstává otevřená a omezit nebo výrazná omezení teda zákaz vstupu jsou na těch
místech, kde probíhají hasební práce, kde probíhají přípravné práce vnášení nebo kde se kde nějaké kumulace techniky nebo
kde technika potřebuje projíždět.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Proč Stavo to uzavření žádali Čumu by to pomohlo o tom mluvili ráno hasiči, že by to eliminovalo riziko, že vznikne požár na
jiném místě Národního parku. To byl stejný důvod i s vaší strany.

mluvčí 
Jeden z těch důvodů byl takovýhle, ale samozřejmě ten druhý byl takový, že třeba včera ještě pořád ten požár se velmi
intenzivně šířil tzn. během několika hodin otce byl schopen posunout o řádově stovky stovky metrů kilometr. A pokud by ten
trend zůstal, tak vlastně většina Národního parku už by byla tím požárem postižená, proto my jsme to brali, že po jak jako
takové preventivní opatření, aby ty lidi tam nevstupovali, protože ten požár bych se mohl blížit. Naštěstí se teda neblíží musím
znovu zopakovat, aby se tam ty lidi nemotal, protože samozřejmě je tam pohyb techniky. Ta technika jezdí rychle, protože tam
musí být prostě frekvence velká, takže z toho důvodu tohle to bylo naším záměrem, ale znovu opakuji to rozhodnutí v této chvíli
je správné. A já jsem o tom paní ministryně hovořil a shodli jsme se na tom na tom, že si.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ty uzávěry tady budou lokální a nemyslím tím teď ty uzávěry, která jsou v současné době kvůli hašení požáru, ale po uhašení
požáru rozhodovat o tom mají obce s rozšířenou působností. A vy s nimi budete nějakým způsobem spolupracovat navrhovat,
která místa by bylo namístě uzavřít.

mluvčí 
Bezpochyby bude se to víceméně krýt s tou plochou, která je teď postižena požárem s tím, že to bude plošné, ale pak další
krok bude, že potom až my monitorujeme stav těch stezek odtud turistickou infrastrukturu, tak je možné ty začít některé ty
stezky, které budou bezpečné a budou pro turisty průchodné, tak začnem začneme znovu otvírat, ale myslím si, že takový ten
volný pohyb po lese tzn. mimo turistické stezky bude omezený delší dobu. Ale budeme se snažit, aby i v té už v uvozovkách
uzavřené části byla ty lokality přístupné po turistických stezkách, respektive po těch značených turistických stezkách. Takže.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pokud tomu správně rozumím po uhašení požáru v řádu týdne dvou týdnů, plošná uzávěra okolí Hřenska, respektive těch míst,
kde v tuto chvíli hoří, anebo hořelo a potom postupné otevírání tak, jak to bude možné, ale pouze na stezkách.

mluvčí 
Ano, protože by Prima primárně bude řešit bezpečnost na stezkách tak, že to je to je to nejdůležitější a myslím si, že jako chodit
po lese, když tam ještě spousta stojících ohořelých stromů, je mimořádně, ale opravdu mimořádně nebezpečné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ministryně Hubáčková také uvedla, že jenom z příčin toho požáru může být dřevo neodklizené po kůrovcové kalamitě, ale jedno
není. Hlavní důvod přesto bere tato jako kritiku směrem k sobě a vedení Národního parku, protože identická hlasy v posledních
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dnech ozývají z úst starostů.

mluvčí 
Já musím říct, že to není jenom rozhodnutí správy, to je prostě rozhodnutí rezortu já jako ředil Národního parku, nemůžu
rozhodovat o filozofii nebo o tom, co od té celkové filozofii zásah v Národním parku je musel musel to být vždycky v souladu s
ministerstvem životního prostředí. Nicméně je potřeba si uvědomit a je to vidět tady v okolí, že ten reliéf je tady mimořádně
dramatický tzn. že z velké části lokalit možná i většiny jen technicky naprosto nemožné to dříví jakýmkoliv způsobem dostat,
kdyby i kdybychom chtěli, myslím si, že ve spoustě míst to není ani účelné. A musím druhu stranu říct, že nejvíc těch zásahů,
kterými jsme prováděli, bylo právě tady v okolí Hřenska tzn. že když jsme likvidovali kůrovcové kůrovcové ohniska, likvidace
jsme na kůrovcem napadené stromy vznikaly holiny, která má třeba 40 ha. Dříví jsme odváželi tam odsaď pryč, tak jsme byli
kritizováni, že budujeme Národní park, že správa Národního parku si vydělává peníze a že ničí turistický ruch teď v zimě se
těžilo v oblasti obešlo, což je na řece Dřevnici, která tvoří státní hranice. Na druhé straně Národního parku, kde se to dříví
odvážel pomocí vrtulníků a HOPI jsme byli kritizováni, že jak to, že ne vrtulníky lítaj nad národním parkem, takže upřímně
řečeno, ať uděláte cokoliv, tak budete terčem kritiky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak se vám to poslouchá, že ten požár zhoršuje, a to mrtvé stojící dřevo, když přitom je jasně viděl, že ten požár se šíří
korunami zdraví stromů, možná tím spíš, že jsou to stromy s pryskyřicí?

mluvčí 
To si myslím, že právě ten problém byl takový, že při tom silném větru začaly hořet i zdravé zelené stromy, respektive listnaté
stromy, a to listí. A ty větve, které se při tom požáru a přitom větru uvolnily, tak ten vítr odnesl třeba řádově několik set metrů.
Zato zatočilo toho požáru, a proto ten požár byl velmi těžce zvládnutelný, protože vznikaly desítky nových ohnisek, které prostě
proto prakticky nebylo možno uhasit. Přesto.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Plánujete i ve světle aktuální zkušenosti nějaké změny hospodaření v Národním parku třeba i to, že v rámci obnovy Národního
parku přírody v Národním parku bysta prolomili tabu a pomohli přírodě i v těch bezzásahových zónách tím, že byste tam
vysazovali stromy.

mluvčí 
Ty bezzásahová území jsou právě ty lokality, kde, kde ta přístupnost je velmi obtížná, takže vysazovat tam stromy a myslím si,
že není úplně účelné samozřejmě národní parku budou lokality zejména v těch okrajových částech, kde určitě nějakým
způsobem budeme tomu lesu pomáhat. Bude tam zase sázet cílové dřeviny. Nicméně je spousta lokalit nebo velká část
Národního parku, kde to opravdu není smysluplné. A vidíme to třeba i Čechovic, kde byl v roce 2006 velký požár a kde ta
příroda si pomohla velmi rychle sama.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ty kritické hlasy ze strany politiků lokálních ze strany starostů směrem k vedení Národního parku jsou poměrně Csaba v této
době poměrně častá. Nesl ale také třeba senátor Linhart mluvil o tom, že starostové upozorňovali na to, že požár může
vzniknout velký požár, ale že odpovědí byla přezíravost, že odpověď žádnou nedostali v této atmosféře. Dovedete si představit,
že vedení parku bude nějakým způsobem s obcemi konstruktivně spolupracovat, není ta důvěra podlomená.

mluvčí 
Já doufám, že ano, protože já, že jsem tady při krizovém štábu, tak já s nima telefonicky pořád průběžně komunikuji a zatím s
těma starostama, kterými se mluvil, tak jsem nezažil, že by řekli, že se se mnou bavit nebudou nebo něco podobného. Takže já
doufám, že že to, že to bude pokračovat stále dál.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už je poslední věc a Pravčická brána nesla hasiči zveřejnili video pohled na Pravčickou bránu, ze kterého to vypadá, že
Pravčická brána já v pořádku neporušená a definitivně odpadl i na vaší straně strach o tuto unikátní památku.

mluvčí 
Definitivně asi ne, protože, jak jsem říkal, ten požár stále stále živý a vyvíjí se určitým způsobem. Nicméně už teď se už jsem
takový trošku pokročili optimista, jediný problém, který tam byl, tak tam spadla nějaká velká větev, je tam kiosek propadu
prorazila střechu spadla tohoto kiosku. Nicméně se to podařilo uhasit, a to byl to je v tuhle chvíli jediný jediný problém, který
tam byl ten problém vyřešen, takže uvidí, takže je velikánská naděje, že ta ten tady v oblastech Pravčické brány by měla být v
pořádku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak tady na nábřeží Labe v Hřensku neustále sledujeme intenzivní práci vrtulníků, který tady aktuálně zasahuje tuším už 12
neustále přilétají, nabírají vodu, odlétají dokonce i do toho údolí říčky Kamenice tím směrem. Jak se vlastně vyvíjí ta situace
ohledně hašení požáru. Ten pozitivní Trump, tak, o kterém jsme slyšeli, dnes dopoledne tam přetrvává, nebo to stále výkyvy a
nejistá.

mluvčí 
Já si myslím, že z lokality, kde ten pozitivní trend je, ale jsou lokality, kde bohužel ten požár se zase rozdmýchává. Vidíme to
tady v okolí Hřenska, kde spousta takových těch lokálních ohnisek požáru byla uložena. Nicméně, jak jej možná vidět, tak ten
vítr tady zase začíná foukat znovu rozdmýchává ty již v uvozovkách uhašená místa, takže ty helikoptéry a hasiči musí znovu a
znovu vracet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane řediteli, moc vám děkuju doufám, že až se spolu budeme bavit zítra ráno ve studiu ČT 24, tak už budeme mluvit jenom o
pozitivním trendu díky moc.
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mluvčí 
Také doufám, děkuji.

mluvčí 
Moc. Máme tady v Hřensku i nadále zůstáváme další informace nabídneme třeba ve zprávách 16.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ještě předtím ale probereme jiná témata. Třeba to, že americký prezident Joe Biden bude telefonovat se svým čínským
protějškem Si Ťin-pchingem. Podle zdroje z Bílého domu zřejmě proberou válku na Ukrajině nebo Taj Wan. Ten hodlá kromě
dalších asijských států v srpnu navštívit předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Peking si cestou nesouhlasí.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Ten telefonát je opravdu delší dobu plánovaný minimálně několik týdnů možná měsíců. Prezidenti spolu mluví pravidelně
naposledy spolu mluvili v březnu o válce na Ukrajině předtím spolu mluvili v listopadu. Podle toho, co sdělila na tedy
neoficiálním brífinku americká administrativa, tak se od toho rozhovoru neočekávají nějaké velké závěry nebo přelomové
závěry. Nicméně se zdá, že Bílý dům je přesvědčen, že lepší s čínským prezidentem hovořit než nehovořit. Vztahy mezi Čínou
Spojenými státy jsou opravdu velice vyhrocené, říká se, že jsou vůbec nejhorší od navázání diplomatických vztahů od
přelomové Nixonovy návštěvy v Číně v roce 1972. Nicméně ta návštěva Lindsay Pelosiová já má velký význam, nesmíme
zapomínat na to, že ty vztahy se dostali tam, kam se dostali ne vinou Spojených států nebo nějakých provokací, jaké Čína ráda
často tvrdí, ale jsou přirozenou reakcí na čínskou politiku na politiku Číny pod vládou generálního tajemníka čínské
komunistické strany Si Ťin-pchinga. Poslední dekády skutečně ty vztahy se dostali tam, kam se dostali zásluhou toho, jak se
Čína chová k etnickým menšinám a kvůli porušování lidských práv sin Ťiangu Hongkongu kvůli její vojenské rozpínavosti v
jihočínském a východočínském moři a a právě kvůli zastrašování Taj Wanu.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Přidáme teď ve studiu ČT24 další komentář ve spojení jsme s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z katedry severoamerických
studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Tak z toho, co jsme slyšeli, vztahy jsou nejhorší v historii. Je tedy ještě vůbec co pokazit případnou cestou Nancy Pelosiové?

mluvčí 
No a ta cesta samozřejmě je trnem oku čínským představitelům malé. Musíme si uvědomit, že oni to vlastně říkají vždycky, že
budu nějak reagovat vyhrožují a vlastně nikdy se nic nestalo. Naposledy naposledy podobně podobně vlastně docela příkře
reagovali, když měl tady navštívit Alexa za tehdejší ministr ministr pro asi pro zdravotnictví a Spojených států amerických ještě
za Trumpovy administrativy v roce 2020 a politika jedné Číny také zastává, ale Spojené státy americké jim neznemožňuje žádný
kontakt tzv. není tam napsáno naopak, že by, že by, že by měly snahy přerušit, naopak mluví o tom, že vlastně v mnoha
oblastech budou dále spolupracovat, takže je to vlastně naprosto v souladu s tou politikou jedné Číny, ale Čína samozřejmě
vyhrožuje, protože se to nelíbí. Nicméně vyhrožovala podobně už v minulosti nic nestalo.

mluvčí 
Tak z toho vyplývá, že asi úplně nemá ani smysl, aby se Joe Biden snažil Si Ťin-pchinga ničím uklidňovat, chápu správně?

mluvčí 
To rozhodně neřekl nebo respektive podle toho, co prosakuje, tak Joe Biden se a pokouší Nancy Pelosiové tu tu cestu
rozmluvit, protože samozřejmě i předsedkyně sněmovny, tak byl tak, aby možná významnější figura než ale hazard byl tehdy
vlastně nejvýznamnější nejvýznamnější americkým představitelem, který ostrov navštívil roku 1979. To navázání vztahu s
Čínou, ale samozřejmě těch neuralgických bodů za ním stavuje víc. Byly zmiňovány vlastně v tom v tom oboru, ať už se jedná o
Hongkongu o situaci už musím gangu, ať už se jedná o čínskou reakci na nádobu s ruskou agresi vůči Ukrajině, která je taková
jaká nebo respektive nepřišlo žádné jasné odsouzení, jak ustavit vlastně zaznělo, tak nejspíš to pokračovat v nějakém
kontaktu, aby se zabránilo případným tedy nějakým eskalací, o které nikdo nestojí nějakému špatnému odhadu záměrů obou
stran. Takže opravdu neříkejme od toho žádný převratný závěr, ale buďme rádi, že tady spolu přece jenom aspoň jsou schopní
ti představitelé komunikovat.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Možná ještě v krátkosti zůstaňme u té cesty Nancy Pelosiové, když jste říkal, že Joe Biden by se mohl snažit tu cestu rozmluvit.
Je to skutečně tak, že se jí snaží přesvědčit, aby tam vůbec nejela, nebo aby se vyvarovala nějakých kontroverzních výroků,
například na podporu tchajwanské vlády a tamního zřízení.

mluvčí 
Ale může být obojí já, abych pravdu řekl, jsem naposledy četl americká média dnes ráno našeho času tzn. vlastně včerejší
informace, kam se psalo o tom, že ta cesta ještě není oficiálně potvrzená. Potvrzené jsou návštěvy, například japonská a atd.
ale samo a chtěl Taj Wanu potvrzená ještě nebyla úřadem sypalo sile, takže tzn. že možná by tam byla ještě prostor pro to, aby
si cestu rozmyslela a zároveň se také o tom, že právě lidé z okruhu Joe Biden se snaží nad sebou Alzou přesvědčit, abych tuhle
chvíli na tzv. jezdila. A samozřejmě, pokud se nepodaří přesvědčit o tom, aby tam nejezdila, tak určitě bude snaha, aby alespoň
ta návštěva skutečně držela v těch intencích těch vztahů tak, jak je vlastně popisují dokumenty, které mezi sebou čí Amerika
podepsali a aby tudíž tedy se třeba nezmiňovala o nezávislosti ostrova ne válku za státní dlouholetou nezávislosti Taj Wanu, a
to by byl asi pro Čínu opravdu a i pro Ameriku asi velký problém.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Spojené státy už také v minulosti uvedli, že v případě útoku podpoří Taj Wan, jak moc tenhle scénář hrozí, jak moc hrozí, že
Peking se skutečně vydá cestou síly?
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mluvčí 
No, ono Giovanni to sice řekl, takhle to jeho tým opět mírně. To jeho vyjádření s tím, že za vlastně nemění a strategická
nejednoznačnost E.ON Spojené státy americké dlouhodobě zastávají, která má za cíl právě nepodporovat snahu tzv.
nezávislost. Tzn. vlastně říkají, nebudeme bránit ostrov za každé situace, pokud by třeba vyhlásil nezávislost a vlastně pořád
zastávají pozici, že jsou pro sjednocení, ale to hodnocení musí proběhnout mírovou cestou. Tzn. ročně, co se vlastně tím
dávají najevo, že pokud by se pokusila o sjednocení bez toho, že by tady vám vyhlásil samostatnost a Čína vydával dobytčí
sama přistoupila k okresnímu kroku, tak by pravděpodobně zasáhli, a ale bylo o tom, jak je to moc pravděpodobné. To opravdu
těžko říct, já myslím, že Číňané pozorně sledují reakci západních zemí na ruskou agresi proti Ukrajině. Zároveň asi uvědomují,
že válka vždycky nejistá věc přes ohromnou převahu mohl navíc vlastně vynález díl od Rusů museli provést námořní invazi
suše vlastně vždycky ještě o něco těžší, takže jsou tam věci, které by od toho měli, měli podle mě docela silně zrazovat, ale
samozřejmě vyloučit úplně nejde.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Zmínil jste válku na Ukrajině, jak se k tomuhle bodu vlastně Čína od té ruské invazi staví, je to třeba něco, co se proměňuje v
průběhu těch měsíců válečného konfliktu. Je je to třeba něco, co by Joe Biden mohl chtít, aby Peking konečně odsoudil.

mluvčí 
A Giovanniho bude usilovat, ale jestli k tomu dojde letos se to to si troufnu říct, že spíš ne Čína tu pozici drží vlastně poměrně
stabilně rostou od začátku. Na jednu stranu říká, že samozřejmě není pro válku, nebo že by chtěla, aby válka co nejdříve
skončila, ale zároveň říká, že má obec pro Rusko, že vnímá tady to, že Rusko se zdí ohroženo expanzí na to vlastně viní z
nějakých provokací nebo destabilizace situace situace právě na to a Spojené státy americké, což samozřejmě zodpovídají
pozici vůči tedy s malým státům americkým Pacifiku. Mluví v souladu s tím, co vlastně to mohu, říká už dekády, že je proti
jakýmkoliv sankcím jakožto prostě mezinárodní politiky, takže a situace není bych řekl stoprocentně proruská, ale v mnoha
ohledech oni vyjadřují silné pochopení. Zatím ale ovšem roku přímo číhali pomáhá, což by si zase asi záložku.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ještě poslední věc vás poprosím, zmínili jsme ty body, kde jsou USA Čína ve sporu jsou ale nějaké oblasti, ve kterých oba státy
nemožná přímo musí, ale budou i nadále spolupracovat oblasti, kde navzdory politice je ta spolupráce pro USA Čínu žádoucí.

mluvčí 
A ono to se snažil zdůraznit tím Joe Bidena, že nejde tedy jenom ty sporné body zmiňovali například tady boj s globální
oteplování, což samozřejmě nebo globální měnu klimatu by byl přesnější, což tady samozřejmě je globální problém a vzhledem
k tomu, že Čína Spojené státy jsou 2 největší tedy znečišťovatelé, co se týče skleníkových plynů, tak samozřejmě bez dohody
těchto dvou států zase nikdy nic nepohne. Takže v této oblasti snad nějaká spolupráce možná je.

mluvčí 
Amerikanista Jiří Pondělíček byl hostem studia ČT24. Děkuju vám za váš čas. Hezký den.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
1 žena zemřela po střelbě v budově Krajského úřadu ve Zlíně. Zastřelil ji její bývalý partner, který se poté neúspěšně pokusil o
sebevraždu. Devětadvacetiletý muž je teď pod dohledem policie v nemocnici.

mluvčí 
V odpoledních hodinách už je úřad přístupný veřejnosti. Pokud tedy někdo má nějaké vyřizování tady na Krajském úřadě
Zlínského kraje, tak může bez problémů přijít a krátce po poledni zůstávalo uzavřené. Pouze to čtrnácté patro, kde se tragédie
stala stále tam pracovali kriminalisté ve čtrnáctém patře kancelář hejtmana a také dalších členů vedení Zlínského kraje.
Samotný hejtman dnes ve svém sídle není a nebude. Vzkázal ale, že ta tragédie byla osobního rázu a že nijak nesouvisela
schodem a s pracovními záležitostmi úřadu. Sám hejtman také bude podle svých slov iniciovat jednání o zvýšení bezpečnosti
zaměstnanců. Co se týká například kontrol při vstupu do budovy, v tuto chvíli jsou turnikety, tedy za mnou v přízemí otevřené.
Kdokoliv může do úřadu bez kontroly vstoupit. Co se týká samotného útočníka. Toho záchranáři převezli v ohrožení života do
nemocnice. Krátce po poledni už byl po operaci a jeho stav bylo podle mluvčí nemocnice stále vážný. Stále je také pod
dohledem policie.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Pražská MHD má nový hlas názvy zastávek na městských příměstských linkách bude cestujícím číst herec dabér Jan
Vondráček. V anketě Dopravního podniku ze čtyř nahrávek vybrali cestující. První nahrávky začne natáčet v srpnu tramvají
zazní už na podzim. Autobusy budou pak na nový hlas čekat až do příštího roku jen názvů zastávek je totiž v Praze a okolí přes
13 000. Dosud mohli cestující v pražské hromadné dopravě slýchat hlas Dagmar hadrové.

mluvčí 
Zhruba těch 26 let je to čtvrt století, takže mě znají teda více lidí z úst, i když byli malí. Já si myslím, že jako profík moc rád
nepotřebuje a a navíc, že se stejně jako já bude učit z vlastních.

mluvčí 
No, tak to je samozřejmě potěšující. Já se budu snažit ten hlas říkat i pro lidi, který mě nevybrali, kterými ten hlas nedali, ale
musím říct, že pro mě jako rodilého Pražáka, kterého už ten hlas provází vlastně od mládí, tak je to hrozně příjemnej pocit,
protože vlastně 2 věci polidšťuje ten stroj, a to je řidič a ten hlas v tramvaji, kterej vlastně říkáte. Stanice tam, kde mají lidi
vystoupit a pro každýho člověka je třeba i název stanice znamená něco jiného.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ulevit od tisíců aut by Žďáru nad Sázavou mohl západní obchvat, který teď Ředitelství silnic a dálnic poslalo do procesu
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posouzení vlivu na okolí. Šestikilometrová trasa, která je už víc než 30 let v územním plánu města, ale vede přes jednu z
největších zahrádkářských kolonií v zemi. Zahrádkáři proto navrhují jinou východní variantu. Proti stavbě už sepsali petici.

mluvčí 
Tohle je silnice jednalo menu 37 hlavní tah, který vede z Vysočiny až do Hradce Králové. Kvůli tomu tady ve Žďáru nad
Sázavou projede denně na 8000 aut, včetně těch nákladních. Od nadměrného provozu může městu ulevit přeložka zmíněné
silnice mimo centrum. Šestikilometrová trasa západního obchvatu, která vede kolem hřbitova přes kus parkoviště jedné ze
zdejších firem a zničí rozsáhlou zahrádkářskou kolonii. Je v územním plánu už víc než 30 let. Teď ale Ředitelství silnic a dálnic
poslalo návrh obchvatu do procesu posouzení vlivu na okolí tzv. EIA a stavět by se tak mohlo začít už začátkem příštího
desetiletí. Proti tomu ostře vystoupili zahrádkáři někteří místní, kterým trasa vede přes pozemky, vznikla petice, kterou
podepsalo už víc než 6000 lidí. Obyvatelé Žďáru si nutnost obchvatu velmi dobře uvědomují. Požadují ale posouzení ještě jiné
východní varianty. To je podle starosty teď ale pouhou čáru na mapě, která se dosud jen ověřovala generelem dopravy a je
třeba k ní vypracovat ještě vyhledávací studii. S jinou variantou teď Ředitelství silnic a dálnic nepracuje.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Demolice v jednom z areálu bývalé textilky Slezan ve Frýdku-Místku se blíží ke konci. K zemi nepůjde jen vysoký komín
trafostanice a hlavní budova historické Lemberk kovy textilní továrny. Současný majitel areálu tam plánuje výstavbu nové čtvrti
ve spolupráci s městem.

mluvčí 
Demoliční práce začaly v březnu a potrvají zřejmě do konce srpna. Podle majitele areálu společnosti Slezan holding demolice
poměrně náročná. Část prací proto probíhá ručně část pomocí strojů a je třeba pečlivě dbát na to, aby nebyla poškozena
historicky cenná hlavní budova, kterou továrník Alois Hamberger nechal postavit v roce 1893. Právě zachování historicky
cenných součástí jednotlivých areálu bývalé textilky, kterých je ve Frýdku-Místku. Zhruba 10 se firma Slezan holding zavázala v
roce 2016 v memorandu podepsaném spolu s městem na místě na ploše 45 000 m2 by měl vzniknout areál s multifunkčním
využitím, tedy třeba byty. Obchody, měla by to být organická součást města. V tuto chvíli už se majiteli hlásí zájemci o koupi a
jak nám řekl vlastník. O novém majiteli by mohlo být jasno už do konce roku. Rozhodne o něm nejen cena, ale i navržený
způsob využití areálu množství nabídnutých pracovních míst. Samozřejmě nový majitel bude muset vzít potaz podmínky
obsažené ve zmíněném memorandu.

Ceny potravin rostou, spousta ale končí v popelnici. Jak zastavit plýtvání? URL
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Hosty vysílání jsou: bezpečnostní analytik FSV  UK  Vojtěch Bahenský, zakladatelka iniciativy Zachraň jídlo Anna Strejcová,
Radim Trojan ze spolku Obránců zvířat a cestovatelka a blogerka Tereza Schindlerová.
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Tomáš ŠPONAR, moderátor 
2 hodiny a 17 minut trval telefonický rozhovor mezi americkým prezidentem a jeho čínským protějškem. V souvislosti s Tchaj-
wanem měl podle Pekingu Si Ťing-pching varovat Bidena, aby si nezahrával s ohněm. To ale americká administrativa
nepotvrdila. Napětí zesilují plány předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na oficiální návštěvu Tchaj-
wanu. Rozpory mezi oběma zeměmi ale přiživuje stále agresivnější rétorika Pekingu vůči ostrovní republice.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Důležitá témata, ale bez konkrétních výsledků. Prezidenti největších světových ekonomik, které spolu soupeří, mluvili o ruské
invazi na Ukrajinu, clech a napětí kolem Tchaj-wanu.

John KIRBY, mluvčí amerického ministerstva obrany 
Jde o udržení otevřených komunikačních linek s prezidentem Číny. Je to jeden z našich nejdůležitějších bilaterárních vztahů
nejen v regionu, ale v celém světě, protože se týká tolika záležitostí.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Vztahy zatěžuje mnoho problémů - Tchaj-wan nejvíc. Si Ťin-pching slíbil, že ho sjednotí s pevninou. Vojenské zastrašování a
ekonomický nátlak se stupňují. Podporu má ostrovu vyjádřit předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová,
která chce v srpnu přijet. Peking hrozí dramatickými následky.

Čao LI-ŤIEN, mluvčí čínského ministerstva zahraničí 
Čína žádá, aby se USA řídili politikou jedné Číny, zastavily návštěvy mezi USA a Tchaj-wanem, neorganizovaly návštěvu
předsedkyně Pelosiové, nezvyšovaly napětí podporou nezávislosti ostrova.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
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Bidenova administrativa není z cesty nadšená, zakázat ji ale nemůže. Riziko konfliktu je vysoké a nehodí se ani jedné straně.
Siho zájmu je vyhnout konfrontace se Spojenými státy, protože usiluje o bezprecedentní třetí funkční období v čele čínské
komunistické strany. Do něj má vstoupit na podzimním sjezdu a národu slíbil stabilitu. Tchajwanská karta mu pomáhá odvracet
pozornost od domácích problémů - zpomalující ekonomiky a nespokojenosti s politikou nulové tolerance ke covidu. Čína doufá
v částečné zrušení amerických cel na zboží, které Bidenova administrativa zvažuje, aby zmírnila inflaci.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
A v Horizontu Jiří Pondělíček, amerikanista z katedry severoamerických studií z Institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Americká média označují vztahy mezi Pekingem a Washingtonem za nejhorší za celá
desetiletí. Vidíte v tom výsledek zahraniční politiky Bidenovi administrativy, anebo je příčina jinde, řekněme, ve změnách
čínského přístupu nebo v geopolitické situaci?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista 
Americká administrativa za to skutečně nemůže, i kdybych na tu tezi, že to napětí stupňuje Amerika, tak Bidenova
administrativa je v úřadu velice krátce na to, aby nějakým způsobem se výrazně podílela na tom zvyšování napětí, které
probíhá už roky, minimálně v těch posledních už téměř 10 let, kdy tedy je vůdcem Číny prezident Si, tak se dá říct, že Čína je
agresivnější, asertivnější v regionu, ať už se jedná o spory se sousedy, o nároky v Jihočínském moři, ať už se to týká vztahu k
Tchaj-wanu nebo zastrašování jiných zemí nebo například celní ekonomická válka s Austrálií. Takže já za tím vidím především
tedy zvyšující se sebevědomí a ochotu jít do konfliktu ze strany Pekingu.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Americká administrativa, a teď mluvíme napříč těmi prezidentskými administrativami, řekněme, třeba jenom administrativa
prezidenta Trumpa a prezidenta Bidena, v téhle situaci nějakým způsobem manévruje. Můžeme říct, zjednodušeně, nikoliv
úplně přesně, že Trumpova administrativa nebo Trumpova vláda byla asertivnější. Bidenova začala takovým vstřícnějším
přístupem vůči Číně. Mně se zdá, že nefunguje úplně ani jedno, ani druhé. Má ještě podle vás Bílý dům nějaké prostředky,
samozřejmě v rovině diplomacie, rovině politiky, rovině ekonomiky, jak na Čínu zatlačit? Má v tom rejstříku nebo v ruce, když to
přirovnám ke karetní hře, nějaké trumfy, které by mohly vytáhnout?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista 
Já si nemyslím, že by tam byl tak dramatický rozdíl. Ta rétorika Joeaa Bidna a jeho administrativy je možná v mnoha letech
smířlivější a jeho snaha zachovat tu komunikaci na nejvyšší úrovni, která možná za prezidenta Trumpa nebyla, ale ať už se to
týká třeba názoru na čínské potlačení demokratických protestů v Hongkongu nebo například situace Ujgurů, tak tam se vlastně
z pohledu americké administrativy nic nemění. Co může Amerika dělat, těžko říct, protože já si myslím, že prezident Si teď hraje
spíš hru, která je navázána na tu jeho snahu vyhrát třetí volební období ve funkci a tomu vlastně se podřizuje i ta
zahraničněpolitická rétorika. Není to koneckonců nic nového, protože Čína často v posledních těch minimálně 10 letech
používala vyhrocenou nacionalistickou rétoriku například třeba vůči Japonsku v době, kdy bylo potřeba maskovat nějaké
problémy doma třeba ekonomické nebo podobně. Takže je to z mého ohledu spíš hra na čínské straně.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Díváme se na to ano z pohledu Ameriky, z pohledu amerikanisty, ale přesto, jak vysoké je podle vás riziko otevřeného konfliktu
mezi Čínou a USA, myslím třeba války o Tchaj-wan nebo útoku na tento ostrov. Samozřejmě ve hře jsou i jiné scénáře, které
bychom mohli umístit třeba do Jihočínského moře.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista 
Já si myslím, že si to nikdo nepřeje nebo respektive ani jedna z těch dvou stran, ani prezident Biden, ani prezident Si otevřený
konflikt nechtějí nebo tomu aspoň nic nenasvědčuje. Zároveň je ale otázka samozřejmě, jestli nemůže dojít k nějakému
špatnému odhadu na jedné či na druhé straně, anebo jestli třeba v případě návštěvy Nancy Pelosiové nemůže dojít k nějakým
provokacím, které by teoreticky mohly o něco přerůst, v čínských médiích objevily spekulace o tom, že kdyby Pelosiová na
Tchaj-wan přiletěla, čínské stíhačky by vzlétly a to letadlo doprovázely vlastně až přímo na letiště na ostrově, což by bylo
bezprecedentní. Takže pokud by samozřejmě došlo k takové provokaci, tak se nikdy nedá úplně vyloučit, že by mohly přerůst
minimálně třeba v nějaký regionální ozbrojený konflikt, ale já myslím, že na obou stranách je vůle k tomu konfliktu zabránit.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Moji následující otázku jste v té předcházející odpovědi svým způsobem zdvihnul nebo částečně odpověděl, nicméně Čína umí
nebo Peking mluví o dramatických následcích cesty, nebo které může mít cesta Nancy Pelosiové na Tchaj-wan, dovedete si
představit scénář nebo krok nebo opatření, které by mohlo Ameriku bolet, které by sama Amerika, Bílý dům nebo Washington
mohl považovat za nepříjemné, bolestivé, dramatické?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista 
Já si myslím, že to bude něco v ekonomické rovině nebo nějaké dlouhotrvající věci. A koneckonců minule nebo při návštěvě
ministra zdravotnictví Spojených států amerických ještě v Trumpově administrativě v roce 2020 Čína vyhrožovala hodně,
nakonec došlo vlastně k tomu, že ty čínské stíhačky skutečně vzlétly a přeletěli tu vlastní linii v polovině úžiny, která odděluje
ostrov od pevniny, čímž tedy vyprovokovaly nějakou reakci tchajwanské strany, ale k ničemu závažnějšímu nedošlo. Dá se
tudíž očekávat, že by mohlo dojít opět k něčemu podobnému, ale nemyslím si, že tam budou nějaké sankce nebo nějaká
snaha, že se s Amerikou, byť třeba do nepřímého střetu, ekonomicky v té rovině ekonomické, koneckonců Čína po těch
covidových letech na tom ekonomicky není úplně nejlépe. Mnohé ukazatele tam nejsou dobré a určitě potřebuje především
ekonomickou stabilitu.

Hradní kandidáti očima odborníků: Pavel až moc vyčkává, Nerudová myslí hlavně na mladé a Janeček je
egomaniak URL
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Do prezidentských voleb zbývá necelého půl roku. Zejména pro méně známé kandidáty to znamená, že už by měli mít naplno
rozjetou kampaň, aby mezi třemi desítkami konkurentů přesvědčili Čechy, že právě oni jsou ti praví. HN oslovily trojici odborníků
s tím, jak si zatím podle nich hradní kandidáti vedou. A ti nešetřili kritikou, víceméně kladného hodnocení se ode všech z nich
dočkala jen bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, i ona však s výhradami.

Hodnocen nebyl šéf ANO Andrej Babiš, jehož kandidatura není zdaleka jistá. Byť kampaň, oficiálně k zářijovým volbám, vede. A
díky svým cestám karavanem po Česku je vidět. A rozpaky vyvolává teoreticky největší Babišův vyzyvatel, generál ve výslužbě
Petr Pavel. Podobně jako Babiš taktizuje a vyčkává, na rozdíl od expremiéra si tím ale spíš škodí.

„Andrej Babiš se nemusí příliš bát silných konkurentů ve svojí části politického spektra. Několik procentních bodů mu může
ubrat odborářský předák Josef Středula, něco možná bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, ale žádný z nich
není silným vyzyvatelem Babiše,“ říká politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Naopak Pavel má podle něj konkurentů ve svojí části politického spektra víc, což se mu může vymstít. „Není skoro vůbec vidět, i
období prázdnin měl využít k větší kampani,“ přidává se Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public
relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze .

Vše je až moc perfektní

Za umírněné, ale přímočaré vystupování sbírá Pavel kladné body alespoň u Ondřeje Tylečka z reklamní a kreativní agentury
Fairy Tailors. „Svou kampaň zahájí až koncem léta, ale v médiích vystupuje dlouhodobě a aktivně. Buduje si pozici silného lídra
pro těžké časy,“ říká. Vedle Pavla hodnotí kladně také ekonomku Nerudovou.

„Její heslo ‚Naděje na lepší časy‘ v sobě nese pozitivní emoce i vizi pro budoucnost. Hlavní spot pak mluví k podnikatelům,
seniorům i rodinám a hezkým detailem je symbol lipového listu, se kterým se pracuje v logotypu i napříč materiály kampaně,“
popisuje Tyleček.

Vše je však podle něj „provedeno tak perfektně, až to nemusí působit autenticky“. Ke kladnému hodnocení Nerudové se
částečně přidává Gregor, podle něhož o účinnosti její kampaně svědčí, že se jí průběžně daří zvyšovat povědomí o svojí osobě
a s tím i volební preference.

Na druhou stranu, Nerudová je stále podstatně méně známá než Babiš s Pavlem. A Gregor má pochybnosti, zda by si udržela
svoji pečlivě budovanou image i ve chvíli, kdy by začala být vnímána jako favoritka voleb. Dosud totiž nebyla pořádně
konfrontována s nepříjemnými výpady od svých protivníků ani nečelila dezinformacím, které jsou v prezidentské kampani
běžné. Pouze reagovala na novinářské dotazy, u nichž občas nezůstala v klidu.

„Například když v jednom z podcastů nebyla ochotná říct, kdo jsou její sponzoři. To byl kout, do kterého se zahnala úplně
sama, nešlo o žádné překvapivé otázky. V kampani přitom přijdou mnohem nepříjemnější chvíle. Zatím nepřesvědčila, že by
podobné situace dokázala ustát s grácií, s kterou se prezentuje,“ říká Gregor.

Také Hejlová na jednu stranu chválí Nerudovou za to, jak profesionálně má sestavený tým. Na druhou si ale všímá, že v
kampani zatím profesorka ekonomie sází hlavně na progresivní témata – stejnopohlavní sňatky nebo klimatickou změnu.
Kampaň je tak příliš zacílená na mladé lidi. U nich je však riziko, že nepřijdou k volbám.

Slogan jako od banky

Velmi viditelný je miliardář Karel Janeček. Ale tím jeho chvála končí. „Pro své nezastírané megalomanství, spasitelství a
exhibicionismus patrně nebude snadno přijatelným kandidátem pro dostatečně širokou skupinu voličů,“ myslí si Tyleček. Ještě
kritičtější jsou Gregor a Hejlová.

„Kampaň Karla Janečka je přehlídkou chyb a všeho špatného, čeho můžete v kampani ‚dosáhnout‘. Evidentně jsou v tom velké
peníze, graficky je to zpracováno velmi profesionálně, přesto kampaň vypadá příšerně. Vůbec se netrefuje do toho, co občané
od prezidenta očekávají. Je to spíš egomaniacká one-man show,“ říká Gregor, podle něhož na kampani není poznat, jestli ji
někdo řídí, nebo je čistě z Janečkovy hlavy.

„To, že se nechá vyfotit, jak jde a balancuje po laně, není způsob, jak získat srdce Čechů. S tím se nikdo neztotožní. Češi ho
budou považovat za excentrického blázna,“ hodnotí Hejlová.

Za svůj život jsem došel k přesvědčení, že k opravdu šťastnému životu musíme nalézt rovnováhu. Rovnováhu v životě,
rovnováhu mysli i rovnováhu fyzickou. Rovnováhu mezi zodpovědností a radostí, přísností i laskavostí, vůči svým dětem i všem
nám ostatním. pic.twitter.com/RS2zdaMSq0

— Karel Janeček (@janecek252) July 21, 2022 
Z dalších kandidátů pak zatím odborníky nikdo nezaujal natolik, že by v něm viděli aspoň potenciální překvapení voleb. Slušně
se podle některých prezentuje podnikatel v IT Karel Diviš, který je sice málo známý, ale aspoň se snaží hodně chodit mezi lidi.
Byť třeba Tyleček mu vyčítá špatné slogany, ať už „Čas na změnu“, který je obecný a prázdný, nebo „I prezidenta můžete mít
rádi“, který až příliš připomíná starší slogan Air Bank: „I banku můžete mít rádi.“

Malý segment voličů oslovují protestní kandidáti – europoslanec SPD Hynek Blaško nebo kandidát hnutí Chcípl pes Jakub
Olbert. Podle odborníků třeba zmíněný Blaško nejspíš neosloví ani zdaleka všechny voliče svého SPD.

Příliš nezaujal ani podnikatel a šéf Českého svazu betonářů Tomáš Březina. „Myslím, že od něho máme před domem dobrou
dlažbu, ale to je tak všechno. Kromě toho, že má sesbírané podpisy, není moc výrazný,“ poznamenala Hejlová k muži, který se
pochlubil, že jako první – už 20. června – sesbíral 50 tisíc podpisů nutných k účasti v prezidentské volbě. Od té doby však o
něm nebylo slyšet.
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Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Ukrajinská armáda zesílila protiútoky u okupovaného Chersonu na jihu země. Dělostřeleckou palbou už poničila všechny tamní
mosty přes Dněpr. Podle britské rozvědky se tak výrazně zkomplikuje pohyb i zásobování ruských invazních sil a hrozí úplné
odříznutí.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Všechny mosty budou samozřejmě znovu vystavěny, ale námi. Děláme teď vše pro to, aby okupační síly neměly na našich
cestách žádné logistické možnosti. Ať mají plány jakékoliv, zlomíme je.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Moskva podle západních i ukrajinských zpravodajců posílá na jižní frontu kvůli protiofenzívě stále víc jednotek. Pokračují i ruské
útoky na další části země. Nejméně 5 lidí zemřelo při ostřelování centrální Ukrajiny. Ráno pak víc než 20 raket vystřelených z
Běloruska zasáhlo černihivskou a kyjevskou oblast.

Oleksej HROMOV, zástupce šéfa operačního odd. gen. štábu ukrajinské armády 
Jedna budova byla zničena a dvě poškozeny. Jednu střelu se podařilo sestřelit do jezera u Buči.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Hlavní téma Událostí, komentářů probereme s první trojicí hostů, jimiž jsou Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí, diplomatická
akademie. Dobrý večer.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Michal Smetana, bezpečnostní analytik, výzkumný pracovník z pražské  fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý
večer.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Na dálku zdravím Lubomíra Metnara, předsedu výboru pro obranu Poslanecké sněmovny a bývalého ministra obrany. I vám
dobrý večer.

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Dobrý večer vám i divákům.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Tak, jak jsme slyšeli, podle alespoň britských zdrojů ukrajinská protiofenzíva nabírá na síle. Jsme svědky pokusů o přelom, o
obrat. Je to skutečně protiofenzíva podle vás, pane Svobodo?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
No podle toho, co jsem si já četl, tak je. Teď je důležité, aby byla úspěšná, protože zatím můžeme pouze držet palce Ukrajině,
aby se to podařilo, protože zatím máme zprávu o tom, že ta operace je silná, že má naději, tak musíme počkat na její výsledek.
Teď nemůžu predikovat nic.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
To je samozřejmě, to by bylo věštění, nemáme na to dostatek informací. Ale když sledujete ten vývoj v poslední několika
týdnech, myslíte si, že Ukrajina dospěla do toho stadia, kdy se může pokusit o zásadnější obrat v té několik měsíců trvající
válce?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Nemyslím si, ale jsou tu odborníci na na válku a na strategii, protože zatím jsme vždycky svědky toho, že se fronta posunula o
pár kilometrů jedním nebo druhým směrem. A nedošlo k tomu, že by se zásadně jeden nebo druhý byl přinucen k ústupkům
tak, že by musel couvat daleko. Takže na to, abych byl optimista, až se podaří Ukrajincům vytlačit ruskou armádu z území
Ukrajiny, to myslím, že je příliš přehnané očekávání.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Panu Smetanovi dáme hned hlas, ale zeptám se pana Metnara. Jako bývalý ministr obrany, vidíte šanci na zásadnější obrat po
těch několika měsících právě toho, o čem tady hovořil pan Svoboda. Přetahování, z jedné strany padla jedna vesnice, pak ji
zase dobyli zpátky.

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Já bych řekl, že vidíme určitou změnu charakteru bojů, a to si myslím, že hlavně ze strany ukrajinské armády, která je taktéž
závislá na těch západních dodávkách zbraní. A tak, jak jsme slyšeli, tak v minulém období dostali nové, řekněme, zbraňové
systémy, což mění ten charakter těch bojů, že ta vzdálenost frontová se rozšiřuje. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jako
možnost, že by k nějakému obratu mohlo dojít, bude opravdu odvislá od těch jednotlivých výsledků a od zdrojů, kterými
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ukrajinská armáda disponuje. Ale teď v současné době si myslím, že je velmi předčasné tady toto hodnotit.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
My se k těm zbraním dostaneme, protože i tam nastal jistý posun v posledních možná dnech dokonce. Pane Smetano, může
tohle, co se děje na jihu Ukrajiny v tuhle chvíli, být předzvěstí větších změn?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Ukrajina určitě cítí nějaké okno příležitosti, kdy ruská armáda se značně vyčerpala v útocích v luhanské oblasti. A stále řeší
problémy s nedostatkem mužů, aby mohla pokračovat v ofenzívě, proto ta ofenzíva v Doněcké oblasti postupuje velmi pomalu a
dosahuje velmi marginálních teritoriálních úspěchů. A zároveň ruská armáda nebyla úplně schopná se adaptovat na příliv těch
západních zbraní, které Ukrajina poměrně zručně využívá. A takový třetí prvek zajímavý je v tom, že samozřejmě tady hraje roli
čas a Ukrajina má řadu důvodů politických i strategických pro to vlastně ukázat, že je schopná vést nějakou větší protiofenzívu,
dosáhnou nějakých teritoriálních zisků, respektive dobýt některá území zpátky před tím, než bude v Evropě zima.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pánové, setrvejte v kontaktu s námi, teď se podíváme na Ukrajinu trochu podrobněji, dokonce tam za chvilku zamíříme přímo
živě. Ukrajinu tedy Moskva dál, jak už jsme řekli, pokračuje v ostřelování fronty na východě Ukrajiny. Rusko ale po delší době
zaútočilo taky na sever země. Pod palbou se dnes ocitlo 5 regionů, konkrétně kyjevská, černihivská, doněcká, charkovská,
mykolajivská oblast. Ruským vojskům se také podařilo obsadit druhou největší ukrajinskou elektrárnu. No a jak už zaznělo,
Moskva čelí protiofenzívě u okupovaného Chersonu na jihu země. Posílá proto na jižní frontu stále více jednotek. Ukrajinští
vojáci tam pomocí dalekonosného dělostřelectva poničili klíčový most přes řeku Dněpr, což podle britských zpravodajců, už
jsme to dneska citovali, výrazně komplikuje zásobování okupovaných oblastí. A v Ternopilu na Ukrajině je Pavel Polák. Pavle,
dobrý večer. My jsme se teď s hosty bavili o tom, jestli nejsme svědky pokusu o přelom v téhle té válce. Budeme za chvilku v
tom pokračovat. Je tohle to něco, co možná rezonuje, nebo co slyšíš i na Ukrajině?

Pavel POLÁK, redaktor 
Dobrý večer. Samozřejmě ten název, nebo to pojmenování "pokus o přelom" je velmi přesné. O průlom. Protože v posledních
dnech slýcháme a dostáváme zprávy z chersonské oblasti o osvobozování jednotlivých vesnic, ale není to ta velká ofenzíva,
protiofenzíva, kterou slibuje Kyjev. Jsme svědky přípravy nějaké větší akce a právě tím, že se ukrajinská armáda zaměřila na
ostřelování, narušování logistických cest pro ruskou armádu. Jsou to ty zmiňované mosty přes řeku Dněpr. Ale stejně tak jako
Ukrajinci nebo lidé na Ukrajině chtějí slyšet nebo mít první dobrou zprávu o tom, že je možné ruské okupanty zatlačit z území,
které mají měsíce teď pod kontrolou, stejně tak to chtějí slyšet nebo vidět i západní spojenci. A je to i v ukrajinském zájmu, aby
ukázali západním spojencům, že ty zbraně, které od nich dostávají, nepomáhají Ukrajincům jenom se bránit nebo zpomalovat
ruský postup, útok, ale že jsou také schopni protiútok, že jsou schopni získávat zpátky svá území.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Jenom pro pořádek zopakuji, že Rusko dnes zaútočilo raketami na města a jak v centrální, tak i v severní části Ukrajiny. Jde o
místa daleko za tou frontovou linii. Na jaké cíle obecně Rusko může mířit?

Pavel POLÁK, redaktor 
Rusko míří samozřejmě na vojenské cíle. To byl kupříkladu dnešní raketový útok v černihivské oblasti, kde zaútočil na pozice
ukrajinské armády. Ukrajinská armáda potvrdila, že došlo ke ztrátám, zatím je nevyčíslila, ale ruská armáda cílí i na civilní cíle.
Kupříkladu, když jsme se bavili o té jižní oblasti chersonské, tak kupříkladu z Mykolajevu posledních dnech přicházely denně
zprávy o tom, že na město dopadla raketa a že si to vyžádalo zraněné a často také i mrtvé civilisty.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Ty jsi sledoval, natáčel si v Oděse. Sledoval jsi situaci tamní. Jak je na tom Ukrajina se zásobováním potravinami a zároveň
také my tady velmi často mluvíme o tom, jak je vysoká inflace, ale slyšeli jsme o tom, že na té Ukrajině inflace se očekává v
příštích měsících taky velmi vysoká. Tak jaká jsou očekávání?

Pavel POLÁK, redaktor 
Ta inflace roste opravdu rychlým tempem. Ruku v ruce s tím také klesá ukrajinská hřivna, a to se projevuje v cenách, které
rapidně rostou, zdražují se potraviny, zdražují se energie. Je to třeba, konkrétně v té Oděse vidět na tom, že lidé nechodí tolik
nakupovat do supermarketů, ale spíš si vybírají tržnice, kde jsou potraviny nebo kde se dají potraviny koupit levněji. Ale i
trhovci, kteří tam prodávají, tak říkají, že ty ceny ovoce, zeleniny a potravin rostou i tam. Kupříkladu jeden takový příklad. Cena
cibule každým dnem stoupá, protože je to zboží, které je teď nedostatkové, zkrátka pro Ukrajince je citelná ta válka a
samozřejmě nejen tím ostřelováním nebo těmi zprávami z fronty v Donbasu nebo v chersonské oblasti, ale ta válka způsobuje
také vážné ekonomické problémy, a to pociťují Ukrajinci v celé zemi.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pavle, díky moc. Tak a pojďme pokračovat s hosty, které máme tady ve studiu. Pane Svobodo, pokud navážu na to, kde jsme
skončili, než jsme vstoupili živě s Pavlem Polákem z Ukrajiny, pokud se Ukrajinci skutečně připraví nějakou větší protiofenzívu,
nebudou jim to chtít Rusové, lidově řečeno, osladit právě těmi raketovými útoky, zesílenou intenzitou a ostřelováním tam, kam
mohou dosáhnout vlastně po velkou část Ukrajiny? Nebude tohle vlastně ta druhá tvář toho, když se Ukrajinci pokusí znovu
dobýt ta území na jihu?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Myslím si, že ano, že to takto bude a navíc to, že zaútočili na elektrárnu, reagují Rusové na projev prezidenta Zelenského, který
nabídl Evropě, export elektrické energie z Ukrajiny. Ukrajina produkuje asi 115 % své spotřeby. Takže on říkal, pomůžeme my
Evropě tím, že budeme vyvážet elektrickou energii a na to říká Putin: ale já mám rakety, kterými jsem schopen ty vaše
elektrárny zasáhnout tak, že toto jsou sliby, kterým vy Evropani moc nevěřte.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Smetano, podle vás nejpravděpodobnější, nejbližší vývoj války na Ukrajině?
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Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
My vlastně se můžeme soustředit na ty dva body hlavní. Na východě země se Rusko bude snažit o dobytí. Když si představíme
ten trojúhelník, kde jsou města Sibersk, /nesrozumitelné/ a Slavjansk, tak v podstatě tento trojúhelník dobýt. Rusko ideálně v
tomto případě se bude snažit obklíčit ukrajinské jednotky, což se mu spíše nepovede. Ale je možné, že nějakou část těch
menších měst zvláště Siberska, /nesrozumitelné/ se mu podaří ještě dobýt, než ta jeho vojenská ofenzívní kampaň kulminuje. A
v případě Slavjansku to bude výrazně těžší, proto že tam skutečně Ukrajina drží velmi silně své pozice, protože to je východ
země, kde Rusko má za cíl dobýt zbytek té oblasti Donbasu, co si vytyčilo. A na jihu uvidíme ten opačný proces, kdy se Ukrajina
v první řadě bude snažit dobýt město Cherson, což je vlastně to jediné místo, kde se Rusko drží na západním břehu Dněpru. A
to bude v podstatě otázka příštích dnů, kde už v tuto chvíli vidíme nějaké snahy. Například bombardování /nesrozumitelné/
mostu je vlastněno součástí té strategie, kdy se snažíte vlastně odříznout město od zásobovacích linií a ideálně ho v nějaké
fázi potom obklíčit a dobýt. Pokud se to povede, tak ten dlouhodobější plán je potom udělal větší komplexní strategickou
ofenzívu a pokusit se o dobytí chersonské oblasti. Opět nevíme, jak moc se to bude Ukrajině dařit, je to velmi jiná disciplína,
než byly ty defenzívní operace, o které se Ukrajina pokoušela v těch předchozích fázích úspěšně, ale toto je výrazně
náročnější z celé řady taktických, logistických a dalších důvodů. Pokud se to bude dál dařit, tak samozřejmě to bude nějaký
signál, že Ukrajina skutečně i za pomoci západních zbraní je schopná dosahovat nějakých teritoriálních zisků, a to může
nějakým způsobem pomoct i dalšímu vedení těchto ofenzívních operací.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane předsedo Metnare, má Ukrajina podle vašeho názoru a vašich informací, které máte jako předseda výboru pro obranu k
dispozici, má na to, aby dosáhla stavu před rokem 2014, co se území týče nebo spíše před únorem tohoto roku?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Tak je to, pane redaktore, velmi těžká otázka, protože já neznám přesné počty, řekněme, těch vojenských zdrojů, jakými
ukrajinská armáda disponuje. Tady spíše mohu velmi spekulovat a spíše je tam vyjádřeno i určité, řekněme, přání, které by
bylo, že by se vrátila do té, řekněme, do toho teritoria před 24. únorem letošního roku.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Metnare, v jaké situaci si dokážete představit, možná tu otázku potom položím dalším hostům, že se obě dvě strany, to
znamená Rusko a Ukrajina dospějí do stadia, usnesou se na tom, že jsou spolu ochotné vyjednávat? Co bude ten přelom pro
tohle?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Tak ten přelom by mohl být to, že budou vyčerpány vojenské zdroje. Teď už to svým způsobem není ani tak o té trpělivosti, ale
je to o možnostech provádění těch jednotlivých vojenských operací a dosahování těch vojenských cílů. Takže to si myslím, že
je takový, řekněme, základní moment či parametr, který by mohl přivést obě dvě strany k tomu jednacímu stolu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Svobodo, vy jako nejvyšší český diplomat někdejší, co je podle vás ten okamžik, kdy si obě dvě strany sednou spolu?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Tak za prvé mají spolu jednat. To si myslím, že se jednat má. Chápu to, nejde to, obě strany došly k závěru, že to teď není
možné. Ale je to otázka tzv. koncepce výdrže, která společnost vydrží víc. Ruské společnosti se daří špatně, ale vydrží ještě i
když ji bude hůře. Otázka je, co vydrží evropská společnost a co vydrží soudržnost Evropy. Podívejte se, krize eurozóny vedla k
tomu, že Evropa nebyla úplně jednotná. Migrační krize, když vrcholila, Evropa nebyla úplně jednotná. Uvidíme, jaká bude
Evropa, až bude tuhá zima, až se ukáže, že pokud bude zastavena nebo dramaticky snížena dodávka plynu z Ruska, jak se to
promítne všude, to se promítne ve všech oblastech našeho života a všechno bude dražší a komplikovanější. Samozřejmě to
může vést ke změně nálady, ke změně nálady, a to nálady v demokratických státech, které budou chtít změnu po té změně
budou volat populisti, takže... Já si myslím, že se může stát, že může být takový tlak na ulicích, to se může stát. Já nevím, já
odhaduji, že může být až bude tuhá zima, že i potom i evropské státy budou tlačit Ukrajinu k tomu, aby se začalo jednat, protože
budou řešit vlastní problémy. Já já sem plný obav toho, jaká bude situace, až bude tuhá zima v Evropě. Protože když se dívám
na různé zdroje, a to zdroje ze všech možných úhlů pohledu na to, jak to vypadá energeticky, zkrátka neexistuje plnohodnotná
alternativní dodávka plynu do Evropy k ruskému. Lze samozřejmě velmi snížit nezávislost na Rusku, to je správně. Je možné a
je správné budovat dlouhodobě nezávislost a já mluvím ale o nezávislosti o situaci v prosinci, v lednu a v únoru v nejbližších
měsících, které přijdou. O tom mluvím, a to může mít velký vliv na celou atmosféru v Evropě.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Smetano, souhlasíte s panem Svobodou, že tady existuje potenciál pro tlak na Ukrajinu. A nechci to dezinterpretovat, teď
jsme to slyšeli přímo a že otázku vyjednávání může ohrozit nebo ovlivnit lépe řečeno to, co se bude v Evropě dít v příštích
měsících?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Já rozumím tomu argumentu určitě. Čeho se řada lidí obává, je přesně to, že pokud Ukrajina například nebude schopná,
protože to skutečně není snadné, dosahovat nějakých zásadnějších teritoriálních pokroků a dobývat zpátky ztracená území,
může skutečně za několik měsíců nějakým způsobem dojít trpělivost řadě evropských zemích, které neuvidí smysl v dalších
dodávkách zbraní. V tu chvíli, pokud skutečně se ta situace na bojišti bude vyvíjet tímto způsobem, může se zvyšovat právě tlak
na nějaké diplomatické řešení, protože skutečně ta západní podpora je jedno z těch klíčových proměnných, která zde hraje roli.
To není jenom o dodávkách zbraní, munice, abyste byl schopný nějaký způsobem dlouhodobě vést ofenzívu, je to strašně
náročné na dodávky. A pokud Ukrajina z velké části přijde na západní zbraně, potom i v této oblasti bude závislá na západních
dodávkách, nemluvě o těch ekonomických faktorech. Takže skutečně to nějakou roli hrát může. A právě ta protiofenzíva, o
které se bavíme, může být nějakou ukázkou a určitým testem pro Ukrajinu, aby byla schopná ukázat, zda je toho schopná a
nějakým způsobem ovlivňovat i mínění v západních státech.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
A není tomu zatím možná spíše naopak? A teď nemyslím jako napříč evropskými zeměmi, ale třeba ve Spojených státech
aktuální zpráva zní z kongresu, minimálně podle jedné kongresmanky, že se republikáni i demokrati dohodli na tom, že by měli
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Ukrajinci dostávat munici HIMARSu, která dokáže letět až 300 km nebo 320 km daleko, což je posun oproti těm 80 km, kdy měli
Američané obavy z toho, aby Ukrajinci nezaútočil na ruské území. Nevidíme možná v tuto chvíli spíš opačný přístup?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Jak to vidím...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Já jsem myslel pana Smetanu, ale dostanete slovo, pane Svobodo.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Určitě, to, co jste zmínil je samozřejmě citlivá otázka, co se týče doletu těch samotných raket, která se velmi intenzivně řeší ve
Spojných státech. Ale ono všechno to má své limity. Ono Spojené státy nemají zásob té munice nekonečné množství, oni ho
dokonce nemají vyloženě velké množství a všechny tyto vojenské operace, kdy se snaží dobývat území, ne pouze bránit, jsou
tak náročné, že v řadě oblastí určitě nejsme na hraně nějakých kapacit, ale je to poměrně zásadní otázka, kde v té části těch
kapacit se aktuálně nacházíme. A není to tak, že to je vyloženě snadné. Skutečně západní státy nemají v tuto chvíli nějaké
komplexní zásoby ale ani jako industriální základna není připravena na to, aby produkovala munici v tak velkém rozsahu. Takže
politická vůle je samozřejmě nejklíčovější v této oblasti, ale jsou tu i nějaké fyzické limity, které zde jsou ohledně západních
zásob.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Svobodo, prosím.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Já chci říct to, že americká společnost to vidí jinak, musí to vidět jinak, protože pro Spojené státy ta válka nemá žádné riziko.
Tam nevybuchne jediný granát, Spojené státy nejsou ohroženy. Naopak bude se kupovat zkapalněný plyn ze Spojených států,
budou se kupovat zbraně ze Spojených států. Tzn. já nechci zpochybnit, prosím vás, ten principiální postoj podpory Ukrajině,
ale ve Spojených státech společnost není ohrožena vůbec ničím a nedotkne se jich to negativně ta válka na Ukrajině, kdežto
válka Slovanů. A tady to je válka Slovanů, to je válka mezi Rusy, Ukrajinci, jsou do toho tažení Poláci, Slováci, my. My jsme
zatíženi nejvíce, tzn. že tady se to nás bezprostředně týká, takže nálada ve Spojených státech bude vždycky odlišná.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Já bych jenom si dovolil polemizovat s tím, jestli skutečně se to Spojených států nedotkne.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Ale určitě ne tak, jako se to dotýká nás. To tedy určitě ne.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Jenom bych byl možná jaksi střídmý v těch hodnoceních, že to nebude tak. Ale pojďme dále.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Můj názor je jiný.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Chápu, chápu. Pane Metnare, jak vy vidíte ochotu Evropy nebo Západu jako takového, pokračovat nejenom v té zbraňové
pomoci Ukrajině, ale také finanční. Protože jsme slyšeli o tom, jak ukrajinská ekonomika velmi strádá, ten její výkon bude jenom
na pravděpodobně zlomku toho, co bylo v minulých letech a bude potřebovat obrovské finanční injekce od Mezinárodního
fondu světové banky a dalších zemí.

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Co se týče prohlášení jednotlivých představitelů evropských zemí, tak z toho můžeme dovodit, že ta podpora v těch
pokračování vojenských dodávkách bude nadále. Co se týče těch dalších nebo té další pomoci ze strany Evropské unie
Ukrajině, tak víte, že Evropská komise připravuje nebo chce zřídit fond solidarity na rekonstrukci Ukrajiny a kde už toto téma je
poměrně hodně diskutováno. Dokonce premiér Ukrajiny vyčíslil, kolik tato, řekněme, rekonstrukce, ta obnova Ukrajiny bude
stát. V korunách bylo zmíněno nějaké číslo, necelých 18 bilionů korun s tím, že náš premiér prohlásil a z těch jednání, že to
není jenom otázka Evropy, ale i mocností, nadnárodních firem, velkých bank a další. Takže je to téma, které je diskutováno a
určitě ještě diskutováno v té konkrétnější podobě bude.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Jedna věc na závěr, jestli dovolíte, věc, která se také často diskutuje, to jsou ta Rusy připravovaná referenda v některých jimi
anektovaných územích. Co je vlastně smyslem referend, které nikdo neuzná a zároveň, která si Rusové mohou dovnitř
interpretovat, jak budou chtít? Pane Svobodo?

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Je to divadlo, loutkové divadlo, a to používá pouze ruská propaganda vůči vlastním a nemá to žádný efekt podle mě, protože to
nemůže ovlivnit výrazně postoj Rusů. Protože pokud Rusové podporují Putina, tak ho podporují z jiných důvodů, ne z důvodů
těch referend. Je to součást této strategie, jinak to nemá žádnou váhu, protože nepřesvědčí nikoho. Dokonce myslím, že
nemůže přesvědčit ani ty účastníky referenda.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Smetano?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Určitě role propagandy, ale ono se je potřeba, když to možná bude znít trochu komicky spoustě lidem ale Rusko je vlastně
velmi procedurální stát tzn. že ne, že vždycky a velmi často porušuje, jak mezinárodní právo, tak vlastní domácí a skutečně ty
procesy jsou nastaveny tak, že se v nich postupuje systematicky. Takže není to žádné překvapení, ten scénář známe z
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minulosti, viděli jsme ho opět. Dá se čekat, že ho uvidíme znovu a vlastně celá ta přípravná fáze na anexi území už probíhá
nějakou dobu a Rusko s tím poměrně bojuje, protože samozřejmě místní obyvatelstvo není nakloněno té anexi a má s tím velké
problémy vlastně přesvědčit obyvatelstvo v oblasti Chersonu, aby nějakým způsobem spolupracovalo. Takže ono by to možná
Rusko už provedlo dříve, kdyby nenarazilo na tolik problémů. Každopádně snaží se o to v dohledné době. Mimochodem, je to
jedna z věcí, kterou Ukrajina řeší, protože se snaží, aby ta u ofenzíva proběhla ještě dříve, než se to formálně Rusku podaří.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Pane Metnare, jak se díváte na smysl podobných referend?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Dívám se na to tak, jak to popsali mí předřečníci s tím, že je to divadlo, které se snaží být zakryté mezinárodním právem a
komentováno s tím, že je to v souladu s mezinárodním právem. Ale souhlasím s kolegy, že to je divadlo.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Lubomír Metnar, Cyril Svoboda a Michal Smetana. Pánové, děkuju mnohokrát všem třem za váš čas, mějte se hezky.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí a diplomat 
Děkuji, na shledanou.
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Hradní kandidáti očima odborníků: Pavel až moc vyčkává a Nerudová myslí hlavně na mladé
TISK , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Autor: Ondřej Leinert , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 02:54 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Události , AVE: 209 362,41 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
P re z id e n ts k é v o lb y 

Do prezidentských voleb zbývá necelého půl roku. Zejména pro méně známé kandidáty to znamená, že už by měli mít naplno
rozjetou kampaň, aby mezi třemi desítkami konkurentů přesvědčili Čechy, že právě oni jsou ti praví. HN oslovily trojici odborníků
s tím, jak si zatím podle nich hradní kandidáti vedou. A ti nešetřili kritikou, víceméně kladného hodnocení se dočkala jen bývalá
rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, i ona však s výhradami. 
Hodnocen nebyl šéf ANO Andrej Babiš, jehož kandidatura není zdaleka jistá. Byť kampaň, oficiálně k zářijovým volbám, vede. A
díky svým cestám karavanem po Česku je vidět. A rozpaky vyvolává teoreticky největší Babišův vyzyvatel, generál ve výslužbě
Petr Pavel. Podobně jako Babiš taktizuje a vyčkává, na rozdíl od expremiéra si tím ale spíš škodí. 
„Andrej Babiš se nemusí příliš bát silných konkurentů ve svojí části politického spektra. Několik procentních bodů mu může
ubrat odborářský předák Josef Středula, něco možná bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, ale žádný z nich
není silným vyzyvatelem Babiše,“ říká politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
Naopak Pavel má podle něj konkurentů ve svojí části politického spektra víc, což se mu může vymstít. „Není skoro vůbec vidět, i
období prázdnin měl využít k větší kampani,“ přidává se Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public
relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . 
Za umírněné, ale přímočaré vystupování sbírá Pavel kladné body alespoň u Ondřeje Tylečka z reklamní a kreativní agentury
Fairy Tailors. „Svou kampaň zahájí až koncem léta, ale v médiích vystupuje dlouhodobě a aktivně. Buduje si pozici silného lídra
pro těžké časy,“ říká. Vedle Pavla hodnotí kladně také ekonomku Nerudovou. „Její heslo,Naděje na lepší časy‘ v sobě nese
pozitivní emoce i vizi pro budoucnost. Hlavní spot pak mluví k podnikatelům, seniorům i rodinám,“ popisuje Tyleček. Vše je však
podle něj „provedeno tak perfektně, až to nemusí působit autenticky“. Ke kladnému hodnocení Nerudové se částečně přidává
Gregor, podle něhož o účinnosti její kampaně svědčí, že se jí průběžně daří zvyšovat povědomí o svojí osobě a s tím i volební
preference. 
Na druhou stranu, Nerudová je stále podstatně méně známá než Babiš s Pavlem. A Gregor má pochybnosti, zda by si udržela
svoji pečlivě budovanou image i ve chvíli, kdy by začala být vnímána jako favoritka voleb. Dosud totiž nebyla pořádně
konfrontována s nepříjemnými výpady od svých protivníků ani nečelila dezinformacím, které jsou v prezidentské kampani
běžné. Pouze reagovala na novinářské dotazy, u nichž občas nezůstala v klidu. 
„Například když v jednom z podcastů nebyla ochotná říct, kdo jsou její sponzoři. To byl kout, do kterého se zahnala úplně
sama, nešlo o žádné překvapivé otázky. V kampani přitom přijdou mnohem nepříjemnější chvíle,“ říká Gregor. 
Také Hej lová na jednu stranu chválí Nerudovou za to, jak profesionálně má sestavený tým. Na druhou si ale všímá, že v
kampani zatím profesorka ekonomie sází hlavně na progresivní témata - stejnopohlavní sňatky nebo klimatickou změnu.
Kampaň je tak příliš zacílená na mladé lidi. U nich je však riziko, že nepřijdou k volbám. 
Velmi viditelný je miliardář Karel Janeček. Ale tím jeho chvála končí. „Pro své nezastírané megalomanství, spasitelství a
exhibicionismus patrně nebude snadno přijatelným kandidátem pro dostatečně širokou skupinu voličů,“ myslí si Tyleček. Ještě
kritičtější jsou Gregor a Hejlová. 
„Kampaň Karla Janečka je přehlídkou chyb a všeho špatného, čeho můžete v kampani,dosáhnouť. Vůbec se netrefuje do toho,
co občané od prezidenta očekávají. Je to spíš egomaniacká one-man show,“ říká Gregor. 
„To, že se nechá vyfotit, jak balancuje na laně, není způsob, jak získat srdce Čechů. S tím se nikdo neztotožní. 
Češi ho budou považovat za excentrického blázna,“ hodnotí Hejlová. 
Z dalších kandidátů pak zatím odborníky nikdo nezaujal natolik, že by v něm viděli aspoň potenciální překvapení voleb. Slušně
se podle některých prezentuje podnikatel v IT Karel Diviš, který je sice málo známý, ale aspoň se snaží hodně chodit mezi lidi.
Byť třeba Tyleček mu vyčítá špatné slogany, ať už „Čas na změnu“, který je obecný a prázdný, nebo „I prezidenta můžete mít
rádi“, který až příliš připomíná starší slogan Air Bank: „I banku můžete mít rádi.“ 
Příliš nezaujal ani podnikatel Tomáš Březina. „Myslím, že od něho máme před domem dobrou dlažbu, ale to je tak všechno.
Kromě toho, že má sesbírané podpisy, není moc výrazný,“ poznamenala Hejlová kmuži, který se pochlubil, že jako první
sesbíral 50 tis íc podpisů nutných k účasti v prezidentské volbě. 

O autorovi: Ondřej Leinert, ondrej.leinert@hn.cz
Foto autor:   Foto: HN - Lukáš Bíba
Foto popis:   Pomalý rozjezd Petr Pavel začal sbírat podpisy nutné pro prezidentskou kandidaturu později než jeh o konkurenti.
Samotnou kandidaturu p a k oficiálně ani neohlásil. Dle expertů je to chyba.

UK: Ukrajinská protiofenzíva
Podcast , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 07:22 , Pořad: 07:11 ČT24 , Země:
Česko
Hosté: Cyril Svoboda /KDU-ČSL/, bývalý ministr zahraničí, Diplomatická
akademie Lubomír Metnar /nestr. za ANO/, bývalý ministr obrany Michal Smetana,
Pražské  centrum pro výzkum míru, Fakulta  sociálních  věd  UK , výzkumný
pracovník, pedagog Pavel Polák, zpravodaj ČT
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-
komentare/222411000370728/
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ministr obrany Michal Smetana, Pražské  centrum pro výzkum míru, Fakulta  sociálních  věd  UK , výzkumný pracovník,
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Rozhovor s Vojtěchem Bahenským
TV , Datum: 28.07.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 09:19 , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský -
Rozhovor I , Země: Česko
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Sto padesátý pátý den ruské invaze na Ukrajinu. Podle britských tajných služeb nabírá ukrajinská protiofenzíva v Chersonu na
síle. Je čas, aby Ukrajinci začali dobývat ztracená území zpět a mají ještě Rusové koho posílat do boje? Téma pro
bezpečnostního analytika Vojtěcha Bahenského z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer vám přeju.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezidentský poradce Mychajl Podoljak řekl k situaci v Chersonu, že by se okupanti měli učit, jak přeplavat Dněpr
nebo by měli Cherson opustit, dokud ještě můžou. Třetí varování už nemusí přijít. Je takové sebevědomí na místě?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Tak minimálně to je určitě jako zpráva, kterou Ukrajinci si přejí, aby ji Rusové věřili. Tam jsou známky toho, že ty útoky na mosty
skutečně mají za cíl ty ruské síly odříznout a samozřejmě boj v takové pozici, kdyby ty ruské síly byly odříznuté od zásobování,
neměly vlastně snadnou cestu ústupu, by měl zásadní dopad na morálku těch vojáků. To znamená, že pro Ukrajince
samozřejmě je zásadní, aby tato zpráva se k těm vojákům, pokud možno dostala a podlomilo to i bojovou morálku.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Britské tajné služby ve svém pravidelném reportu napsaly, že ukrajinská protiofenzíva v Chersonu nabírá na síle. Jak tomu
můžeme rozumět, co to vlastně přesně znamená? Opravdu se může Ukrajincům podařit změnit směr a vzít si svá už předtím
dobytá území zpátky?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Určitě to je možné. Dokonce myslím, že je na místě hovořit o tom, že situace pro Ukrajinu se zlepšuje s tím, že Ukrajina má
postupem času více možností vycvičit další síly, doplnit síly po těch ztrátách, které vlastně utrpěly v předchozích fázích a
postupně ty zbraňové systémy, které přichází ze západu, čím dál tím těžší, tak jsou vlastně zapojovány do té ukrajinské
armády, což situaci ukrajinské armády zlepšuje. Zároveň toho víme poměrně málo o stavu těch sil. Možná paradoxně toho víme
trochu méně o stavu ukrajinských sil než o stavu ruských sil. To znamená, že bych nerad dával nějaké jasné stanovisko, zda to
uspěje nebo neuspěje. Ostatně ani ty obě bojující strany nemohu vědět dopředu, jestli to uspěje nebo neuspěje ty operace.
Nicméně skutečně myslím, že to rozhodně je možné, že osvobodí Cherson.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Takto tedy situace v Chersonu vypadá podle Institutu pro studium války. Měli bychom pozornost upínat teď právě k těmto
oblastem?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Tak to, co je důležité, je si uvědomit, že vlastně, pokud se hovoří o tom, že Ukrajina se snaží tedy o nějakou strategickou nebo
větší protiofenzívu na jihu, tak pravděpodobně to bude protiofenzíva primárně na západním břehu Dněpru. To znamená, že
skutečně tady vlastně vidíme tu hranici Dněpru a pro Ukrajinu samotnou zase může být velmi obtížné potom ten Dněpr
překročit. Protože samozřejmě i pokud by Ukrajina ty mosty nezničila sama, zničí je ustupující Rusové, případně. To znamená,
že nyní se zdá, že pravděpodobně ten plán bude, ty ruské síly v téhle oblasti v maximální možné míře odříznout a potenciálně
obklíčit, vyhladovět. Problém s tou operací může být to, že řada těch ukrajinských sil pro mě jako těch sil na ruské straně je
relativně málo vycvičená, má relativně málo vybavení, zvláště těžké vybavení, což pro ty ofenzívní operace může být obtížné a
může to znamenat, případně, větší ztráty a pro Ukrajinu je zvláštní komplikace ta, že se chce samozřejmě vyhnout civilním
ztrátám. A intenzivní městské boje třeba v Chersonu by v tomhle kontextu byly /nesrozumitelné/. Ukrajina už teď vlastně
varovala, žádala obyvatele ukrajinské, aby pokud můžou tak Cherson opustili před tou protiofenzívou, ale je otázka, kolika z
nich to bude umožněno nebo kolik z nich bude ochotných. To znamená, že myslím, že pro Ukrajinu bude teď důležité hledat
způsoby, jakými může vlastně tohle území osvobodit, aniž by sama ukrajinská armáda utrpěla zásadní ztráty. Protože ona si to
taky nemůže úplně dovolit. Ostatně těch zbraní, které chceme posílat, není nekonečně mnoho a není to nahraditelný zdroj
úplně. A zároveň se bude snažit najít způsob, jak to udělat, aniž by vlastně obsadila ruiny města vylidněného a zabila vlastní
obyvatele.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku tohoto týdne řekl, že ukrajinská armáda má na osvobození Chersonu
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pouhých 3-6 týdnů. Co je časově omezuje, proč tento časový údaj?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Nevím, jestli omezuje je správné slovo, nicméně Ukrajina je motivována toho dosáhnout spíše dříve z několika důvodů. Jedním
z nich určitě bude to, že bude chtít narušit ten proces anexe toho území ze strany Ruska. Zároveň bude chtít signalizovat
obyvatelům Chersonu, aby nekolaborovali, protože to území bude osvobozeno. To znamená, že jejich situace vlastně není
beznadějná v tomhle kontextu a mohou mít také obavu z toho, že ruské síly také nyní využívají toho času k tomu, aby nějak se
rekuperovaly, aby dovedly další vojáky. A nakonec možná ten nejzásadnější faktor je, že Ukrajina se bude snažit ukázat nějaký
úspěch. Ukázat západu, že ty dodávky zbraní a ta podpora má smysl a že Ukrajina má šanci skutečně znovu osvobodit to území
předtím, než přijde podzim a zima a potenciální ukončení dodávek plynu, kdy se může to veřejné mínění obrátit proti podpoře
Ukrajiny na západě.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Vy už jste samozřejmě mluvil i o tom, že je zapotřebí, nebo že Ukrajinci se soustředí na ostřelování mostů, aby odřízli Rusy
právě od zásobování. To je z toho důvodu, že hodně pozornosti bylo v posledních dnech věnováno Antonivskému mostu, který
Ukrajinci už potřetí během 10 dnů odstřelovali a v tuto chvíli je pravděpodobně vyřazen mimo provoz. To je to, o čem vy jste
mluvil, to je ta jejich taktika, na kterou sází. Na některých bojových mapách bývá v oblastech okupovaných Rusy označen
partyzánský odboj. Může odboj Rusům činit potíže?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Rozhodně. Tam to, co je důležité si uvědomit je, že ty odbojové organizace, pokud operují, pokud samy o sobě mají dosáhnout
těch výsledků, tak jako třeba se snažil Talibán v Afghánistánu nebo jiná hnutí, tak to trvá velmi dlouho a ty ztráty, které působí,
nemusí být značné. Nicméně pokud tyhle skupiny operují jako podpora konvenční armády, tak ten jejich význam a dopad je
jiný. To znamená, že tyto skupiny třeba můžou v klíčových fázích zlikvidovat nějaký most. A samozřejmě ty konvenční armády
Ruska bude mít schopnost nějakou se s tím vyrovnat. Nicméně může to v té klíčové chvíli znamenat zdržení, kterého ty Rusko -
ukrajinské konvenční síly budou moc využít.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A máme nějaké informace o síle to partyzánského odboje?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Myslím, že velmi velmi kusé. Obecně z těch obou území těch zpráv je relativně málo a kdykoliv se bavíme o věcech, které jsou z
podstaty věci utajované, tak bych si netroufal soudit tohle.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Další věc, kterou už jste zmínil během našeho rozhovoru. Na konci května jste i řekl: „Ukrajinci by teď mohli uvažovat v tom
smyslu, že je lepší počkat, jelikož jsou čím dál tím silnější, přicházejí jim západní zbraně, cvičí další vojáky." Jsou dnes Ukrajinci
silnější, než byli před dvěma měsíci tedy? Na základě dodávek zbraní.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Řekl bych, že ano. Můj osobní odhad by bylo, že ano, protože oni samozřejmě utrpěli také v posledních dvou měsících ztráty,
zvláště v té skutečně horké fáze ruské ofenzívy na Donbase. Ty ztráty pravděpodobně měly značné a Ukrajinci také utrpěli
pravděpodobně disproporční větší ztráty u těch zkušených částí armády, podobně jako Rusové ostatně. Zároveň ale Ukrajinci
dostali a dostávají stále poměrně velké množství těch skutečně těžkých zbraní, které mohou být použité k té protiofenzívě.
Obrněná vozidla, /nesrozumitelné/ obrana tanky a také získali systémy HIMARS, které jim umožňují vlastně komplikovat Rusů
logistiku, útočit na cíle vlastně velmi hluboko v ruském týlu. To znamená, myslím si, že skutečně ta situace pro Ukrajinu v
tomhle je lepší, byť tam stále platí to, že toho víme spíš méně než více v těhlech kontextech, to znamená, že se jedná spíš o
můj odhad.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ukrajinské území dnes také nad ránem zasáhlo 20 raket vypálených z území Běloruska. Jak tento útok čtete? I v souvislosti s
tím, zda máme počítat s tím, že by se Bělorusko aktivně zapojilo do těchto bojů.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Já jsem k tomu běloruskému zapojení extrémně skeptický.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Z jakého důvodu?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
V tuhle chvíli pravděpodobně Ukrajina má početní převahu minimálně v lidské síle, byť ne v technice a už vůbec ne v
dělostřelectvu, a to znamená, že rozšíření té fronty by nehrálo nutně ve prospěch Ruska. Zároveň běloruská armáda není v
dobrém stavu, není příliš motivovaná. Těch jednotek z běloruské armády, které by byly skutečně nasaditelné a motivované
bojovat je velmi málo a nezpůsobilo by tady nějaký zásadní zlom nebo zásadní změnu rozložení těch sil, takže já si z mého
pohledu skutečně pokud jsou odpalovány rakety z Běloruska, tak je to, tak jak od začátku války, protože to je strategicky... je to
prostě blízko. To znamená, že tam můžete umístit rakety, které mají kratší dostřel, aby zasahovaly cíle hlouběji, cíle Ukrajiny,
než by mohly třeba z Donbasu, ale zapojení Běloruska bych neočekával.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pojďme se teď podívat na hodnocení zase z pohledu ruské strany. Jak hodnotíte ofenzívu Ruska na Donbase? Můžeme to
klasifikovat slovy úspěch?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Tak vždycky záleží na tom, jestli úspěch bereme jako absolutní nebo relativní vůči cílům. Asi je to úspěch absolutní ve smyslu
tom, že skutečně je to vždycky lepší mít toho území více než méně. A zase nevíme, jaký byl poměr těch ztrát. Nicméně pokud v
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této době jsme se bavili o tom, že skutečně Rusko mělo velmi zásadní převahu v dělostřelectvu, kterou bylo schopno využít k
tomu, aby skutečně působilo zřejmě těžké ztráty Ukrajincům, takže v tomto kontextu ano. To si myslím, že to byl ruský úspěch. A
ostatně to také Kreml takhle prodává, byť samozřejmě to částečně asi dáno tím, že nemá moc jiného co ukázat. Na druhé
straně samozřejmě to byl úspěch nepochybně řádově menší, než ve který doufali. Takže zcela minimálně doufali, že se jim
podaří obklíčit větší část ukrajinských sil a zničit, což se rozhodně nepovedlo.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Co by teď podle vás mohlo být vojenským cílem Ruska a zároveň stejná otázka potom pro Ukrajinu. Jakým způsobem budou
mířit vlastně tato dvě vojska?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Ono je vždycky obtížné rozdělit vojenské cíle a politické, nicméně, myslím, že vojenský cíl v tuto chvíli Ruska bude přinejlepším
pomalý postup zreplikovat vlastně ten pomalý postup se silnou podporou dělostřelectva. Pravděpodobně na Donbase znovu a
prolomit tu obrannou linii vlastně před /nesrozumitelné/ A postoupit tímto směrem, byť si nemyslím, že v tuto chvíli k tomu má
velké šance. Pokud Ukrajina, například, nestáhne velkou část těch sil z téhle oblasti pro tu protiofenzívu na Chersonu.
Obráceně pro Ukrajinu je zásadní osvobodit Cherson, vytlačit pravděpodobně Rusko zcela ze západní strany Dněpru a
pravděpodobně také v rámci té operace zničit co největší část ruské armády.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Já vím, že se to velmi těžko hodnotí, koneckonců už jste takto mnohokrát odpovídal, ale je některá z těch stran, ať už ruská
nebo ukrajinská k těmto cílům blíže? Má některá navrch v tuhle tu chvíli nebo se tak jako...

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Pokud bych měl dát vlastní odhad, tak si myslím, že Ukrajina je blíže, že je v tuto chvíli v tomto kontextu v lepší pozici.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Reportérka CNN Natasha Bertrand tvrdí, že podle informací Bílého domu bylo zabito nebo zraněno víc než 75 000 Rusů. Velení
ukrajinské armády pak hovoří o více než 40 tisících mrtvých ruských vojácích. Když se díváte na tato čísla, je to reálné?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Myslím si, že ty deklarovaná čísla jsou minimálně výrazně blíže konsensu nějakému odbornému toho, kolik to může být. Tam si
myslím, že jsou zcela reálná čísla. Ty ukrajinská si myslím, že jsou nadsazená, protože pokud bychom hovořili o 40 000
mrtvých, tak bychom museli hovořit, standardně se můžeme bavit o tom, že dle efektivity medicíny a vlastně evakuace
zraněných může být 2 až třeba 5 zraněných na každého mrtvého, což by nicméně znamenalo, že ruská armáda ztratila 160 000,
170 000 lidí, což pokud by se stalo, tak by bylo těžko vysvětlitelné, proč vlastně se jim dařilo takhle dlouho postupovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Když zůstaneme tedy u těch čísel, ke kterým jste se teď přiklonil spíše k informacím Bílého domu, tedy zabito nebo zraněno
více než 75 000 Rusů, co to pro bojeschopnost ruské armády znamená?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Je to velká rána. Musíme počítat vlastně s tím, že není ztráta jako ztráta. Často je mnohem důležitější, pokud ta armáda ztrácí
specialisty, kteří se těžko nahrazují. Profesionální nebo ruská armáda nemá standardně /nesrozumitelné/ vojáky, ale ty asi
smluvní vojáky, kteří měli vojenskou zkušenost nějakou předchozí a důstojníky. To jsou síly, které se nahrazují velmi obtížně
oběma stranám. A pokud vám tyto lidé chybí, tak to omezuje celkově tu bojovou efektivitu. Stejně jako boj omezuje efektivitu
těch jednotek, pokud je doplníte vlastně špatně vycvičenými nebo nevycvičenými vojáky. To znamená, že to je jako rozhodně
velká rána pro bojeschopnost ruské armády, přičemž značnou část této rány dostali velmi brzo v tom konfliktu, což
pravděpodobně spolu vysvětluje to, proč se ruské armádě nedaří.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ruský prezident Vladimir Putin nevyhlásil sice všeobecnou mobilizaci, nicméně vojenský analytik Vojáček řekl v DVTV před
několika dny, že Rusko je schopné i během standardních náborů naverbovat asi 100-130 000 lidí za půl roku. Myslíte si, že je
to správný odhad, že má Rusko stále ještě kde brát?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Ono takhle vždycky má, kde brát. Teď je otázka toho, jak ti vojáci budou ochotní jít do toho boje případně a jaký budou mít
výcvik. Jeden z problémů potenciálních pro Rusko je, že v Rusku ty vojáci musí dostat výcvik, což není triviální, protože někdo
je musí vycvičit, musí být nějaké prostory, kde jsou cvičení, musí být pro ně technika. A pokud má Rusko nasazenou takhle
velkou část svých sil už přímo v boji a Rusko nemá síly na to, aby je vlastně vyměnilo z té frontové linie a stáhlo je zpátky
nutně, tak může mít snadno problém, kdo ty vojáky bude cvičit. A navíc vždycky je problém například /nesrozumitelné/ sboru, to
znamená, kdo je povede. Takže ta možnost tady je, byť si myslím, že se do toho Kremlu rozhodně nebude chtít do vlastně
vyhlášení skutečně válečného stavu nasazení třeba těch branců. Zároveň, ale taky z toho, co teď máme třeba pozorovat
možnost při těch standardních odvodech braneckých, tak navzdory té válce se Rusku podařilo skutečně najíst ty brance a
nebyly zásadní problémy, které by třeba naznačovaly, že ta morálka obecně jako ruského obyvatelstva v tomhle jako zásadně
upadla.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
My tady koneckonců i ukazujeme přehled oblastí, odkud Rusko verbuje, což přinesl Institut pro studium války, nicméně sám jste
to zmínil, že je potřeba věnovat se výcviku nebo vojáci musí projít nějakým výcvikem. Jak vycvičené ale vojáky Rusové do boje
posílají? Protože podle informací The Moscow Times někteří vojáci cvičí opravdu pouze jenom pár dní.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Velmi málo vycvičené obecně, což zároveň, pokud je ruským cílem primárně pouze držet tu linii, tak možná mnohdy může ten i
malý výcvik nějak dostačovat, byť to samozřejmě potom nejsou vojáci, kteří by byli vhodní nebo jako efektivní pro ofenzívní
operace, například. Ale obecně ta úroveň výcviku podle všech dostupných informací je velmi nízká.
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Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Kdy můžeme vůbec, jestli vůbec, očekávat nějaký průlom, který povede ke konci tohoto konfliktu této války?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Pokud mluvíme o vojenském průlomu, tak si myslím, že to může trvat ještě velmi dlouho, protože pokud skutečně ty zásadní
operace zlomové většinou předpokládají to, že se jedné straně podaří prolomit tu linii a následně má vlastní rezervy sil, které
využije k tomu, aby vlastně tyto síly vrhlo do toho průlomu a do týlu nepřítele a pak skutečně může se podařit velmi rychlý
postup třeba kolaps té frontové linie atd. nicméně v tuto chvíli ani jedna ta strana nemá ty síly, ty zálohy, které by k tomuhle
účelu využila. To znamená, že myslím, že minimálně z vojenského hlediska stále to budou spíš pomalé postupné ofenzívy a
posuny té linie.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
To znamená, že byste si spíše tipnul na nějaké politické řešení, než na řešení na bojišti?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Ty dvě věci nejde rozdělovat, protože vždycky ta politická řešení se odvíjí od toho, jaká je situace na bojišti. Vždycky ta strana,
která má lepší situaci na bojišti, může více tlačit v rámci politického řešení na to, aby to výsledné řešení bylo více v její
prospěch. To znamená, že můj osobní odhad, já jsem velmi optimistický na začátku té války, a to jsem se jako krutě zmýlil, kdy
jsem si myslel, že to bude otázka tří až čtyř měsíců, protože krom jiného jsem velmi silně podcenil schopnost Ruska udržet tu
válku v chodu takhle dlouho. A dneska už jsem strašně skeptický, že se dočkáme konce toho konfliktu tenhle rok.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
No mně právě spíš šlo o to, co by se muselo stát, aby vlastně vůbec Vladimir Putin byl ochoten ukončit, udělat tlustou čáru za
tímhle konfliktem a za touhle tou válku. Jestli vůbec vás něco v tuhle tu chvíli napadá, vzhledem k tomu, jak sledujete den po
dni, jak se válka na Ukrajině vyvíjí.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Přiznám se, že si teď umím dost těžko představit nějakou situaci, která by byla přijatelná pro Vladimíra Putina tak, aby on byl
schopen to prohlásit za úspěch, který nějak ospravedlní ty ztráty, které Rusko utrpělo, ať už lidské nebo ekonomické, který by
zároveň byly jakkoliv přijatelný pro Ukrajinu nebo západní státy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A co pro vás osobně bude v těch následujících dnech a týdnech zajímavé sledovat, na co se budete soustředit, co vás bude
zajímat ohledně tady tohohle toho konfliktu?

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Já myslím, že určitě bude zásadní sledovat ten průběh té ofenzívy na Donbase. Pardon. U Chersonu. Sledovat, zda se Ukrajině
bude dařit provádět skutečně ofenzívy s pomocí koordinování většího počtu jednotek s využitím /nesrozumitelné/ ze
společného nasazení dělostřelectva obrněných sil. Jaké u toho budou mít ztráty, byť ty informace pravděpodobně mít
nebudeme nebo velmi kusé a jak se Rusku bude dařit nebo nebude dařit zásobovat ty síly na západním břehu Dněpru při
vyřazení těch mostů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane Bahenský, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste k nám přišel. Na shledanou.

Vojtěch Bahenský , Výzkumník Peace Research Prague, FSV  UK  
Děkuju za pozvání.

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 09:32 , Sledovanost pořadu: 54 609 , Pořad:
07:40 Živé vysílání , AVE: 10 676 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Karolína Jarošová metrů překážek a bronz získala kladivářka Zuzana Štychová.

mluvčí 
Celkem už má česká výprava 8 cenných kovů.

Ukrajinská proti ofenzíva u persony na jihu země nabírá na síle. Město persony po poškození mostu v oblasti prakticky
odříznuto od ostatních Rusy okupovaných územích. Uvedl to pravidelné analýzy britské ministerstvo obrany. Ukrajina podle něj
použila novou dělostřeleckou techniku dlouhého dosahu a poškodila nejméně 3 mosty přes řeku Dněpr, na které se Rusko
spoléhá při zásobování okupovaných oblastí. Komentář připojí Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý.

mluvčí 
Den vám přeji. Já.

mluvčí 
Tak, dá se to tedy chápat, tak začala ta očekávaná ofenzíva ukrajinské armády a tedy očekávají pozorovatelé analytici ještě
silnější protiofenzívu Ukrajinců proti ruským okupantům.
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mluvčí 
Určitě očekávají ono ukazuje na to nic o tom, že své výrazně ke konci zintenzivnili jenom pasů je město snaží o i tam vázali
ukrajinské síly a ta loňská mladého mě to oznamovali i krajští představitelé s nima snahu postupovat postupovat personou
Carson odříznout od ostatních ostatních zemí. Tu ruskou armádu to zničit E.ONu kytky i otci.

mluvčí 
Jaké jsou třeba dostupné analýzy nebo jaké statistiky ruských ztrát při jejich invazi na Ukrajinu. Některé analýzy tvrdí, že ruská
armáda trpí nedostatkem list lidské síly, tak může to tak být.

mluvčí 
Může to tak být akorát problém, takže my ty analýze jako všechny všechny plavou na vodě určitých odhadů. Ta čísla se
pohybuju 13 71, což je výrobce komický komický odhadce ruské armády někdy přesná, to spíš uvádíme on, kdo tu až po těch
75 000 samozřejmě brněnská strana má tendenci tendenci ty ztráty zvýrazňovat. A ty odhady, řekněme, řekněme, z amerických
zdrojů činí nějakých 15 015-20 000 zabitých ruských vojáků, což už je opravdu hodně, ale musí změnit to, že žáci dostávají
ještě nedotýká centrálního Ruska stále chodí. Chodí různý žoldáci Vagnerovy skupiny nebo nebo, řekněme, ty okrajové
národy, které prostě, kteří se prostě musí nechat najímat do armády, protože nemají moc moc jiné perspektivy, čili ony ty ztráty
nejsou. Se nedají odhadovat jenom množstevně, najde kamion, jaké mají do vody a kde zatím ty ztráty nemají příliš velké
dopady zejména u vůbec on společnost.

mluvčí 
Může Kreml nařídil mobilizaci, hovořilo se o tom, jaké jsou třeba důvody, proč zatím ještě k tomuto kroku Kreml nesáhl?

mluvčí 
Základní důvod jen to, že někdo si nedokážu. Ona umí představit, jaké vlastně nemá vady věci, a když zemřou prostě pro nebo
pro obyvatele moct vyjet bál, jsem se nějaký vojáci MS Janská z Japonska nebo takhle strašně dalekou, a když potom, když o
tom, že zabití sousedovic Kolja někdo takový, tak už dlouho už to prostě je velký rozdíl. A kremace zjevně obává toho, že by
buď děcka vzbudit nepokoje nesouhlas s tou válkou. Já osobně nevidím zas takové automaticky nebo nevidím ten
automatismus zase zásadně, protože co společnosti vybičovaná, takže vlastně asi spravedlivá válka nebo ani ne on válka a
jakási spravedlivá akce, která má zachránit Ukrajinu a možná by to nebylo. Takže jsme ale je fakt, že Kreml to uhlí, a to je ten
důvod, proč to vlastně ani nenazývají válkou, ale speciálně v Blansku vrací tak, aby nemuseli povolávat museli mobilizovat,
protože by to mohlo být nepříjemné 100 000 politického hlediska.

mluvčí 
Co vůbec víme třeba současné ekonomické situaci Ruska o tom, jak se tam žije, protože zase z laického úhlu pohledu možná
západ očekával, že sankce zavedou rychleji silněji. Zatím to stále tak jako zvnějšku vypadá, že v ekonomické krizi jsou trochu
západní země, ale Rusko se stále drží.

mluvčí 
Jak ten moment propagandu jsou Rusové, dnes zveřejňují údaje o produkci ropy nezveřejňují velkou část zahraničního
obchodu atd. čili dnes nepotřebujeme propagandu 1 část. Ta věc druhá část té věci je někdo čekal, že růst sosák zakroutí.
Otevřu, co přijímáme nějakou sankci, tak tak to byla naprosto nesmyslná opatření nebo nesmyslná očekávání, ale ten zjevný
nevím, jestli tam naprosto zjevný. Ono to vidíte na MS, styku i účtenky, že že nemají mají bílou barvu Čech auta vypouštějí
taková ta, která vždycky mají 4 kola to volant a říkají tomu jako Lada niva legenda. A on mě tyhle ty těchhle těch příznaků těch
těch věcí čím dál tím víc samozřejmě ty makroekonomické a která nějakým způsobem už indikují to, že a Rusko má problémy
klesla. Ozval nejen podrobně před 15, což vzhledem k embargu mně je více než pochopitelné, ale postava železniční přeprava
prostě lidé nakupují míň lidé lidé spíš šetří, nemají tendenci práce nedostal hlasy některých druhů zboží nebo spíše značek
zboží a nahrazují ruské ruské značky Realu vojensky prostě, když nemáte tradici vyrábění trápení. Nějakého víru a najednou
začne vyrábět kvalita prostě nemůže být srovnatelná, není šance. Čili ono to postupně nabíhá nabíhá bude, protože musíme si
ještě večer ruští výrobci vyráběli ze zásob a ty zásoby postupně končí a oni nemají dodávky počínaje za a Čína je úplně
nezachrání. Ano, loni dovozy, taky ne. Čili ono je to prostě nám 3 nevím a není. Týče.

mluvčí 
Ještě jednu věc bych ráda zmínila 3 přístavy na ukrajinském černomořském pobřeží se připravují na obnovení plavby. Už jsme
o tom mluvili v souvislosti s dohodami Ukrajiny, Ruska Turecka OSN o vývozu obilí. Tak, kdyby třeba mohli ty první lodě s obilím
vyplout, jestli takové odhady jsou a možná i váš odhad, jaká bude reálná životnost té dohody?

mluvčí 
Přijal jsem té dohodě dohodě. Dost skepticky únoru svatbu kazily vlastně druhý den, že zaútočili takzvaně vojenské objekty a
branám bychom skeptická, i protože vždycky se může stát, bohužel New věnovali přístavy a Rusové začnou útočit a tím přístavy
inženýrům, jenže tam byly vojenského i ty. A zase zase prostě tak celková den někdo košem a dne od řeči. Já si netroufám
odhadnout, kdy tedy on budou moci vyplout, protože to je záležitost jakási technická a nejsem nejsem schopna skoku. Mám
nebo jsem vůči té dohodě prostě statickým.

mluvčí 
Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc vám děkuji za komentář.
Klidný den přeji na shledanou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Teď nabízíme přehled dnešních očekávaných událostí, kam vás prezident Miloš Zeman se odpoledne v Lánech sejde se šéfem
Hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem. Chce mu poděkovat za zásah u rozsáhlého požáru v českém Švýcarsku.
Práce tam pokračují už šestý den. V nasazení jsou více než 4 stovky hasičů z několika krajů.
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Černomořské trasy pro vývoz ukrajinského obilní se stále nepodařilo zabezpečit, řekl šéf humanitární pomoci OSN Martin
grafici. Podle něj by přesto první loď mohla vyplout už během dneška. Na vývoz dohlíží zástupci Ukrajiny, Ruska, Turecka a
OSN. Ve středu začalo pracovat koordinační centrum v Ankaře.

Český statistický úřad zveřejní první odhad hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí letošního roku. V tom prvním česká
ekonomika stoupla o 4,9 % posílení oproti loňsku přispěly podle statistiků hlavně výdaje na konečnou spotřebu domácností a
tvorba hrubého kapitálu. Naopak negativní vliv měla na vývoj HDP zahraniční poptávka.

Na hlavní trati z Plzně do Českých Budějovic by se mělo otevřít opravený úsek mezi Strakonicemi a Horažďovicemi. Část trati
tam poškodila bouře v noci na 28. června. Od 10. července v úseku byla plánovaná výluka kvůli opravě trakčního.

mluvčí 
A já přidám pozvánku ke sledování ČT sport hezké ráno. 2 české tenisty dnes budou na Prague Open usilovat o postup do
semifinále. Linda Nosková nastoupí proti Japonce, kdyby nové, která v předchozím kole vyřadila obhájkyni titulu Barboru
Krejčíkovou. Marii Bouzkovou čeká ve čtvrtfinálovém zápase Ruska se nechme tělová přímý přenos dvouhry turnaje ve
Stromovce začíná v 10 hodin a 50 minut. 5 dní po skončení Tour de France si můžete průběh 100 devátého ročníku
nejslavnějšího cyklistického závodu připomenout. Připravili jsme pro vás 80 minutové ohlédnutí plné těch nejzajímavějších
momentů Tour, kterou letos ovládl Johna Ringo Dánska. Premiéra pořadu začíná ve 20 hodin a 15 minut.

Světový pohár horských kol dnes pokračuje v americkém snu Rusů jako první se pojede Short track žen mužů a na trati se v
elitní kategorii představí Ondřej Cink, který minulý týden vybojoval svůj šestý titul mistra České republiky. Jak se mu závod
povede, můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport od 23 hodin a 20 minut.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
V Česku v těchto dnech narůstá aktivita komárů. Mezi nejznámější u nás patří komár PiS slaví nebo komár obtížný. Celkem jich
ale na našem území žije až 50 druhů. Nejvíc vyskytují lužních lesích v okolí řek a vody. A tady je předpověď aktivity pro dnešní
den, který kterou vydává Český hydrometeorologický ústav. Podle ní je na většině našeho území aktivita komárů střední až
vysoká, například na jižních Čechách na jižní Moravě ale dosahuje až mimořádné úrovně. Další informace už teď doplníme se
Ivem Rudolfem vedoucím pracoviště Valtice ústavu, biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Já vám přeji dobré
ráno.

mluvčí 
Ráno všem.

mluvčí 
Divákům České televize.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Co si máme představit pod těmi jednotlivými stupněm, což znamená, konkrétně ta vyšší aktivita.

mluvčí 
Já přesně nemůžu komentovat tento model, protože ho vlastně neznám moc čas. Poprvně dozvěděla, že čeho mají tento model
vydává s a nevím nějaký nějaký vstup rychlostně a vstupních datech je postavená na nějakých tradicích, ale v podstatě vysát
mohl podívám, tak odráží vlastnickou klasickou aktivitu. Vyšší aktivitu komárů v těch oblastech nížinných v České republice
především ti nejohroženější regiony, jako je jižní Morava, jižní Čechy, Třeboňsko a pak samozřejmě Polabí, kde už vlastně po
léta známo, že ti komáři letních měsících vyskytují ve větším množství, ale je pravda, že situace není až tak dramatická, bych
řekl s v tomto roce, když komárů je relativně dost. Problémy spíš v těch urbánní oblastech, kde se vyskytuje, jak jste říkal, ten
komár pískový vlak s Indians a terasy a lidi nejvíc trápí situace například lužních lesích. Káže slizký lidi kalamitní druhy komárů
není až tak kritická. My jsme ve spojení s krajskou vojenskou stanicí, která vlastně výskyt aktivitu komárů pravidelně monitoruje
a nemáme žádné indicie, že by Akcentou byla nějaká dramatická nebo kritická. Hrozilo nějaké ohrožení a sestry komoru o tom o
obyvatele České republiky.

mluvčí 
A co obecně může způsobit nebo podpořit tedy jejich aktivitu, co na to má vliv?

mluvčí 
Samozřejmě je to teplé počasí Kroka komáry podobně jako klíšťata. Je je výhodné, jak se pan počasí se vlastně rychle vyvíjejí.
Larvy komárů nedospělá stadia kukly. A samozřejmě oni hrál od svých žalují vlastně z důvodu, že vodní rezervoáry a kde se ty
se svým říká prej vaginální nedospělá stadia vyvíjí. Jsou to vlastně larvy komárů a kukly a takže veškeré vodní rezervoáry a
tůňky s vozem barely sudy, kteří které třeba nemají na zahradě trasy nezakryjí nezakrývají sítěmi proti komárům jsou potom
zdrojem vlastně dospělých samic, které potom litují a vlaků na člověka s, takže k zisku samozřejmě voda. Pokud nějaké dílčí
srážky dešťové nebo o hodině a a Annu a složitá koryta řek, a to samozřejmě potom je výhodné jako to mít nic a letní výskyt
komárů, který potom samozřejmě je potřeba řešit nějaké postřiky, které se používají právě v oblastech. Jižní Moravy kloubí a
podobně.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Ale obecně tedy zásadní existence nějakých těch nádrží spíš, než to počasí, protože já jako laik bych si řekla, že letos neustále
hlásíme o suchu a relativně malé množství ztrát.

mluvčí 
Pro známka zdraví a aby je relativně suchost, že právě vlastně ta hrozba třeba bývá mohl větších deštích a a po povodních
třeba v oblasti Jícha se tolik komárů nevyskytují pořád jasnou. Vznikl jisté, budou nesouhlasila. Já mám to porovnání jižní
Moravy, takže tím se situace v co normálně relativně sucho, ale jak jste vlastně Kousal. A tím problémem jsou právě a ti vodní
rezervoáry stres třeba těch urbánních oblastech ve městech. Vesnicích strany si hlídáme a které jsou právě zdrojem zdrojem
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komárů a potom třeba na zahrádkách večer, když třeba sedíme a sedíme u vína piva a akorát komáři obtěžují, a to vlastně ti
komáři trasy přímo přímo v těch konkrétních oblastech na noc vlastně dlužních, kde se komáři vyskytují běžně.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Jsou u nás komáři nebezpeční pro člověka mohou přinášet nějaké nemá.

mluvčí 
To je taky zajímavá otázka a komáři samozřejmě přináší různé choroby a jsme třeba zvyklí vlastně z toho celosvětového
pohledu na na přenos malárie kuliček den zdí a vzniká či Kongu a a podobně. Ale i v České republice a komáři přenášejí a
virová onemocnění. Já bych na tomto místě samozřejmě vystihnul jednak virus virus západonilské horečky. A který vlastně
vyskytuje už nestojí ve střední Evropě virus, který původně africký, ale dost do Evropy a vlastník Dukovan a ptáky. A mi vlastně
Šobou on byl monitoringu vlastně víme, že ten virus se vyskytuje právě v oblasti jižní Moravy a může vlastně infikovat člověka
způsobil od něho tzv. západonilskou horečku, a protože vlastně relativně k těžké onemocnění, které lze vlastně klinicky
připomínat i vlastně klíšťovou encefalitidou, kterou lidé znají, kde jsou tyto 3 nějaké meningitidy, kameny konflikty a podobně.
Na druhou stranu by se chtělo obyvatele uklidnit, že tenhle virus zlínský Tescoma nechal malé množství spíš promile promile. A
tohle riziko nákazy relativně nízké většina případů, z které vlastně vyskytují člověka a probíhá spíš mírnější formu nějaké
horečnaté onemocnění, nebo dokonce symptomaticky a 1 2 % případů, které se potom a dají prokázat a i třeba klinicky jako
týden encefalitidy bývají s tím průběhem závažná. Jsou já zmíním velice velice stručně 818 tady vlastně probíhají na Břeclavsku
ekonomikou epidemie teď za konžské horečky na samozřejmě ty případy se můžou vyskytovat i letos nebo třeba v příštím roce.

mluvčí 
Je možné u nás vůbec populaci komárů nějak kontrolovat, respektive snižovat, protože počasí neovlivníme nějak vysušovat
nádrže vody by asi nebylo moc chytré při tom suchu aktuálním.

mluvčí 
A přesně tak. Ono kontrola Futtec Komáří populaci, co vlastně Švalek ve střední Evropě nebo v Česku. Není takovým tématem
a s již si hlídáme hrálo spíš hlídáme i období kalamitního výskytu, kde právě aplikujeme tajícího bezplatně bezpečné lavicí,
postřiky proti komárům nějaké větší zásahové území nějaký větší plochy, aby právě jste zabránit tomu kalamitním výskytu
výskytu o tom, co ve městech nebo nebo na vesnicích, ale dělat nějaký kondiční zásah. V podstatě není až kluk třeba další
problémy samozřejmě, že je vlastně a některé ty vlastně postřiky by se musel dokonce nějakých soukromých soukromých
areálech sráz a na pozemcích. Obyvatelé si samozřejmě legislativně bylo asi velký problém.

mluvčí 
Říká Ivo Rudolf vedoucí pracoviště Valtice ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Moc děkujeme za váš
čas pro vysílání studia.

mluvčí 
Jako za pozvání přijal stírá.

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 09:50 , Sledovanost pořadu: 86 203 , Pořad:
09:00 Živé vysílání , AVE: 17 703 675,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Požár v českém Švýcarsku se přes noc nerozšířil. Hasiči chránili evakuované obce Hřensko Janov. Hasící letouny Kanada Air
se vrátí do Itálie. Ještě dnes mají nahradit 2 podobné stroje ze Švédska. Ruské ostřelování města kropit Micky centrální části
Ukrajiny. Vyžádalo si 5 obětí desítky zraněných. Pařížská radnice chce ztrojnásobit délku podzemního chladicího systému
napájení voda.

mluvčí 
V Česku se zvyšuje aktivita komárů podle modelů meteorologů jich je nejvíc na jihu.

Ale pozvánka ke zprávám 9 hodin, vítám vás.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Hasiči nadále úspěšně brání požáru v Národním parku české Švýcarsko. Jeho šíření oheň se tak nadále drží na ploše 1000 ha.
Přes noc se ho jednotkám podařilo udržet od evakuovaných obcí Hřenska a Janová. Další informace teď o aktuální situaci
doplní Kateřina Trnková. Kateřino, kde mají aktuálně hasiči práce nejvíc?

mluvčí 
Pěkné ráno. Jedním z těch hlavních míst je rokle hluboký důl. Je to místo, kam se už před více 24 hodinami podívali italští piloti
za těmi letadly, která právě v hlubokém dole v této asi tříkilometrové rokli nejvýrazněji podle českých hasičů pomáhaly s
hašením, jak jsme slyšeli právě ta italská letadla se dnes budou vracet opět do Itálie. Další ohniska ale museli hasiči řešit v těch
uplynulých hodinách. Také v samotném Hřensku nad obydlenými oblastmi. My sami, když jsme sem dnes ráno přijeli, tak někdy
okolo třičtvrtě na 7 jsme zpozorovali plameny, které zničehonic vyšlehly na skále nad domy. Po chvíli ale zase zmizeli pak už
tam byl jenom kouř dým sami hasiči říkali, že právě podobné oblasti se jim podařilo ráno jedno ohnisko zlikvidovat. My jsme se
jich ale přesně touhle otázkou, kde ta ohniska momentálně nejvíce jsou říkali, že vlastně těžké na to odpovědět, protože to je
zkrátka věc proměnlivá, že když zjistí, objeví nějaké ohnisko, vyrazí k němu, uhasí ho. Ale dřív nebo později se objeví zase
nějaké ohnisko další. Každopádně to území, na které momentálně hasiči zasahují, tak to je víceméně stále neměnné to tady
zhruba těch 1000 ha, čili pořád 5× 2 km, co se týče letecké podpory. Ta se tady teď intenzivně odehrává. Ve vysílání, ale to
vlastně vůbec první dnešní vrtulník s Bambi vakem, který my tady vidíme, protože stejně jako včera, tak se tady ráno hasiči
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potýkali s tím, že to byla poměrně malá ne tak silná jako včera, ale nějaká ano, do toho samozřejmě kouř dým, který se k údolí
Labe smysl těch skal. Takže z bezpečnostních důvodů museli zkrátka piloti počkat, než mohli Bambi vaky nasadit minimálně, co
my tady od rána vidíme, tak je to první, který mohl být nasazen, co se týče těch letadel, která se dnes vrací do Itálie, už mám
informaci. Zaznělo to také, že by je měli nahradit 2 letouny ze Švédska otázka, jestli budou také nabírat vodu z vodní plochy z
jezera Milada budou asi muset provést nějaký nejdřív průzkumný let, aby zkrátka asi zmapovali Slim tam ty podmínky vyhovují,
protože nepůjde o úplně stejná letadla. Dřív mluvilo také jednání se Španělskem v tuhle chvíli ale nemáme informaci, že by
pokračovala a že by nakonec tady měli pomáhat také španělské stroje. V tuhle chvíli nebo v poslední hodinách hasiči také o
bagrování a opora valy neobydlená území, aby se tam nějakým způsobem oheň dál nerozšířila to, co si přeji samozřejmě nejvíc
to, aby nefoukalo, to by jim práci značně komplikovala. Naopak, aby zapršelo, určitě by mělo pršet v sobotu možná nějaké
menší spršky už dnes.

mluvčí 
Některá ta místa jsou buď odbourává, anebo o obou Langrová Vánoc tak, aby se požár se tam nemohl šířit. Soustředíme se na
ochranu tady Hřenska, novinkou taky v noci je, že se nám podařilo postavit vedení vody na Pravčickou bránu, takže tam
můžeme zasahovat země, což je pro nás samozřejmě daleko výhodnější, protože bude mít větší přehled.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
A míříme také do Jetřichovic, kde je Barbora silná, kde policie uzavřela silnici kvůli evakuované vysoké Lípě. Barbora pouští,
policie někoho z obyvatel za nějakých podmínek obviněný.

mluvčí 
My jsme tady právě u toho.

mluvčí 
Na konci obce Jetřichovice a ta silnice, kterou vidíte za mnou, tak vede.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
2 km do části Jetřichovice. Vysoké Lípy právě vysoká lípa byla v úterý vpodvečer evakuována Praha, protože v blízkosti toho
požářiště hasiči se obávali toho, že by se požár mohl rozšířit na ta obydlí. Ti lidé, kteří se odtamtud v úterý večer evakuovali,
odcházeli velmi narychlo. My jsme u toho byli. Nicméně většině nebo části z nich tam zůstali, zůstala třeba domácí zvířata, a to
právě důvod jeden z mála důvodů, pro který ty obyvatele, kteří tam mají trvalé bydliště policisté pouští. My jsme to tady
sledovali zhruba hodinu těch lidí sem přijelo okolo čtyř, vždy se museli prokázat policistům ti zkontrolovali jejich občanských
průkazech, jestli mají v té vysoké Lípě trvalé bydliště. A zároveň ale také kontrolovali, jestli mají povolení od starosty. To tady
funguje v praxi tak, že starosta rozesílá místním obyvatelům té vysoké Lípy SMS zprávy, ve kterých mají všechny podrobné
informace k tomu, aby se dostali ke svým obydlím. Ti lidé, kteří tam dnes mířili říkali, že třeba jedou na kole nakrmit kočky a
nebo psa, které nemohou někam umístit. Takže je tam policisté pouštěli a většina z nich se po nějaký o nějakém čase zhruba
půl hodině hodině opět vracela zpátky. No o tom, jak to tady v Jetřichovicích vypadá si budeme povídat zhruba za půl hodiny se
starostou Markem k ní.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Dvojice letadel Kanada Air se vrátí do Itálie. Stroj jsou tam potřeba k hašení požáru. Hasiči tak nečekaně už po jednom dni
přicházejí o klíčovou pomoc s likvidací plamenů v českém Švýcarsku. Právě hašení ze vzduchu je tam kvůli nepřístupnému
terénu a rozsahu požáru zásadní. Nové obdobně výkonné stroje by ale měli přiletět dnes ze Švédska.

mluvčí 
Ještě ráno hasiči mluvili o cílech, kterých se jim hašení. Díky.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Italským letounů podaří dosáhnout. Dokážou totiž pojmout výrazně větší množství vody než vrtulníky a za hodinu zvládnou až 8
shozů.

mluvčí 
Věříme, že ta podpora těmi Kanada éry.

mluvčí 
Se, že ty Kubíkem vody bude.

mluvčí 
Vysoká a podaří se nám vlastně jsou to fontu udržet a začít hasit do hloubky celýho požár.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Jenže tyto stroje se zapojily jen na 1 den. Teď se musí vrátit zpět do Itálie, kde budou hasit tamní požár. Právě hašení ze
vzduchu je ale v českém Švýcarsku nejdůležitější. Vláda už proto řeší zapůjčení jiných letadel.

Martin DONÁT, redaktor ČT 
Česko teď jedná o pomoci se Švédskem asi Španělskem. Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru by se jednalo o 3
letouny snahou zemí, aby se domluvili co nejdříve. V takovém případě by pomoc dorazila v řádu hodin. My jsme na letišti v Ústí
nad Labem, kde tankují vrtulníky, než vyrazí hasit požár. Tohle je například polský Black Hock a jeho posádka je znovu ráno
připravena letět do vzduchu.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Se hasiči k řadě ohnisek dostat nedokážou. Překážkou jsou strmé kopce a navíc i padající stromy.

Erik KNAJFL, redaktor ČT 
Takhle teď vypadá okolí Pravčické brány, vše je spáleno na popel nebezpečí pro hasiče představují nejenom padající stromy,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 64 / 103

http://www.newtonmedia.eu/


ale taky skalní bloky.

mluvčí 
Ta místa vlastně vzplál, vzplanou opakovaně. Složité je to, že vlastně těch se nedá dostat, protože tam vlastně hoří stromy,
které padají, takže pro zasahující hasiče velice nebezpečné a musíme s takovým místům bohužel vyhnout.

mluvčí 
Takovém případě jednotky potřebují pomoci ze vzduchu. O to požádají svého velitele, který vše zprostředkuje vrtulníky na dané
místo přiletí a shodí vodu.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Velká pozornost se upírá k symbolu této oblasti Pravčické bráně. Dobrou zprávou je, že je v pořádku. Požár nijak nepoškodil.
Po včerejším průzkumu zjistili hasiči a data z tepelných čidel správy parku ukázala, že tahle přírodní památka nebyla vystavena
extrémním teplotám. Na místě i přesto zůstává hlídka. Dál se také řešení, jak na místo dopravit vodu na dohašení okolí.

mluvčí 
Pravčická brána předloni plná turistů. Stejné místo dnes nejnavštěvovanější oblast Národního parku české Švýcarsko požáru
odolala, včetně Sokolí hnízda.

mluvčí 
Dá se říct, že jakýmsi malým zázrakem, že ten objekt vlastně přežil nabrání žádný viditelný poškození není.

mluvčí 
Data z čidel, která jsou na Pravčické bráně navíc strážcům parku potvrdila, že pískovec zřejmě oheň ani teplota vůbec
nepoškodili.

mluvčí 
Nevykazovaly žádnou na obvyklou hodnotu nebo žádné zvýšené teploty přímo na bráně.

mluvčí 
Ovšem tím dobré zprávy končí v okolí dál. Vznikají malá ohniska požárů. Stezka na Pravčickou bránu je zcela zničená a padají
ohořelé stromy.

mluvčí 
Ten požár vlastně hořelo kolem celé celého toho prostoru Pravčické brány toho objektu.

mluvčí 
Strážci parku zatím místo prozkoumat nemohou. Bylo by to nebezpečné. Hrozí i uvolnění skalních bloků.

mluvčí 
Bude na některých místech potřeba zkontrolovat, v jakém stavu jsou skalní svahy.

Erik KNAJFL, redaktor ČT 
Celou lokalitu pokrývá několikacentimetrová vrstva popela i po dohašení místo zůstane zřejmě uzavřené několik měsíců Petra
Musilová a Erik Knajfl, Česká televize.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
5 obětí si vyžádalo ruské ostřelování města kropit vždycky v centrální části Ukrajiny. Dalších 25 lidí utrpělo podle oblastního
gubernátora zranění. Moskva navíc podle západních ukrajinských zpravodajců posílá na jižní frontu stále víc jednotek Kyjev
zesílil protiútoky u okupovaného personu. Už během dneška by mohla podle OSN odplout první zásilka obilí z ukrajinského
černomořského přístavu. Stále se ale dolaďují detaily, aby vše proběhlo bezpečně.

mluvčí 
Takhle vypadá zaměřovací obrazovka před explozí. Kromě útoků na jižní frontu Rusové odstřelují i další části země. Tím, že
zaprší.

mluvčí 
Polovina jen v první polovině dne a jen v Kyjevě byli 4 letecké poplachy získat. Ruská armáda zahájila raketové útoky na
Kyjevskou oblast kropit lidský zasáhly Nikolaev a pokračovali v sérii strategickým nesmyslných a brutálních útoků na Donbas na
Donbas.

mluvčí 
Výsledkem je několik mrtvých a další desítky zraněných. Mezi nimi řada civilistů, a to všechno nově zavedený den ukrajinské
státnosti. Prezident Zelenský této příležitosti ocenil hrdinství Ukrajinců při obraně vlasti před ruskou agresí. Jako.

mluvčí 
Kohl, děkuji každému, kdo se tomuto teroru postavil.

mluvčí 
Ukrajina zároveň jako poděkování udělila polským občanům zvláštní práva, a to za pomoc s uprchlickou vlnou. Poláci mohou na
Ukrajině zůstat až 18 měsíců. Během této doby mají právo nechat zaměstnat nebo podnikat bez pracovního povolení pro
cizince.

Posun nastává v oblasti vývozu obilí z Ukrajiny. Už dnes by podle OSN mohla černomořského přístavu vyplout první zásilka
istanbulském koordinačním centru se ještě dolaďují detaily, aby vše proběhlo bezpečně vést.
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mluvčí 
Oslavy šanci.

mluvčí 
Plavidla, která propluje těmito teritoriálním vodami, pak projdou určeným bezpečnostním koridorem. Pamatujete, jak nám Ruská
federace připomínala skutečnost, že takový koridor neustále identifikuje.

mluvčí 
Za Kordu na zajištění bezpečného vývozu obilí ze tří ukrajinských přístavů se OSN, Turecko Rusko Ukrajina dohodly minulý
týden na export čeká přes 25 000 000 tun obilí. Zastavila ho ruská agrese, přitom je klíčový pro řadu chudších zemí světa.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Jakékoliv odhady ztrát na ruské straně je podle Karla Svobody z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  komplikované
dělat. Moskva totiž čísla podhodnocuje a Ukrajina naopak nadhodnocuje.

mluvčí 
Rusové výrazně zintenzivnily boje, no a Sue je město snaží o i tam vázali ukrajinské síly a ukrajinská armáda ho někdo
oznamovali i krajští představitelé s nima snahu postupovat postupovat personou Carson odříznout od ostatních ostatních zemí.
Ruskou armádu to zničit E.ONu kytky a i o ty analýzy a všechny všechny hlavu náhodě určitých odhadů. Ta čísla se pohybují
od 13 1, což výherce komický komický odhadce ruské armády někdy přes to spíš hodně jako anekdotou až po těch 75 000
samozřejmě ukrajinská strana má tendenci tendenci ztráty zvýrazňovat. A ty odhady, řekněme, amerických zdrojů činí nějakých
15 020 1000 zabitých ruských vojáků, což už je opravdu hodně, ale musím zmínit, že žáci dostávají ještě nedotýká, řekněme,
od centrálního hustá. Stále tam chodí, chodí různí žoldáci Wagnerovy skupiny nebo nebo řekněme, ty okrajové národy, které
prostě, kteří se prostě musí nechat najímat do armády, protože nemají moc moc jiné perspektivy, šli ony ty ztráty nejsou. Se
nedají odhadovat jenom množstevně najde kamion, jaké mají do vody a rady zatím ty ztráty nemají příliš. Jména u obecně
společnost.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Laboratoře v Česku za uplynulý den odhalily 3446 případů covidu 19 v mezitýdenním srovnání je to zhruba 180 případů méně.
Přesto v posledních dnech přibývá lidí, kteří kvůli koronaviru potřebují péči v nemocnici hospitalizovaných 1170 pacientů. 38 z
nich ve vážném stavu. A podrobnosti přidá Petr kozlíček. Petře, jak situaci, jak situaci ovlivňuje počet testů?

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Hezký den. Správná otázka, protože dá se předpokládat, že to jsou čísla, která spolu asi budou souvislá, protože ten počet
testů je přece jenom o něco nižší než v předchozích dnech. Na včerejšek bylo testováno 5551 PCR testem lidí a necelé 4000
antigenním testem. To je přece jenom o řádech stovkách méně než v předchozích dnech a dá se tedy předpokládat, že jak
jsem říkal, je to souvislé a také to, že mají pravdu asi impérium epidemiologové, kteří říkali, že ta vlna zesilující, která začala
zhruba asi na začátku června, tak by měla kulminovat na konci července. Tím hlavním orientačním číslem tedy jaksi zmínila
zřejmě asi bude především počet hospitalizovaných, no a co se týče týká očkovaných, tak třeba Thomayerova nemocnice byla
jedna z těch, která, řekněme, byla zahlcena nebo mírně přece jenom pod větší zátěží minulý týden, když spustilo místní
očkovací centrum, má tu posilující dávku. Nicméně dnes znovu má otevřeno očkovací centrum od devíti do 10 30. Momentálně
tam žádný zájemce o posilující dávku není.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Vytvořit v USA víc pracovních míst zvýšit konkurenceschopnost země vůči Číně to jsou cíle nového balíku, který schválil
americký Kongres na podporu výrobců čipů a vědeckého výzkumu poslal 280 miliard dolarů. V přepočtu Oudéy téměř o 7 000
000 Kč. Sněmovna reprezentantů zákon schválila poměrem hlasů 243 ku 187.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Americký prezident Joe Biden vyzval kongres před hlasováním. Nechte politiku stranou prosadit tyto vedení Republikánské
strany ve sněmovně přesto doporučila hlasovat proti návrhu. Podle něj poskytne obrovské dotace daňové úlevy pro odvětví,
které další vládní příděly nepotřebuje. I tak ale zvedli pro návrh ruku více než 2 desítky republikánů.

mluvčí 
A voják musíme nějak reagovat na klimatickou katastrofu, ve které žijeme. Mám na mysli to, že lidé kvůli ní umírají každý den.
Máme sucho máme požáry záplavy, co ničí naši infrastrukturu na tom jsme nedůrazně reagovat, takže jsem rád, že tento návrh
zahrnuje lidem tak.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Právě investici do životního prostředí vyzdvihl několik republikánů. Díky zákonu se například uvolní přes 52 miliard dolarů ve
formě grantů a dalších pobídek pro polovodičový průmysl. Podpoří také elektromobily nebo obnovitelné zdroje energie, jako je
ta solární nebo větrná.

mluvčí 
A efekt myslím, že body, které jsou do této normy zahrnuty by mohly stačit k tomu, abychom do roku 2043 snížili emise oproti
roku 2005 asi o 40 %.

mluvčí 
Zákon má ale řadu kritiků. Někteří jsou proti kvůli obavám z rostoucí inflace. Tak budou.

mluvčí 
V této zemi máme opravdu vážné problémy a oni chtějí rozhazovat peníze za sázení stromů. Voláme krizi na hranici. Máme krizi
kriminality v každém z našich měst máme inflaci.
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Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Inflace jen díky této dohodě by se měla zvýšit konkurenceschopnost USA vůči Číně. Řada zákonodárců uvedla, že by za
normálních okolností vysoké dotace pro soukromé podniky nepodpořili. Připomněli ale, že Čína Evropská unie poskytl svým
čipovými společnostem miliardové pobídky.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Pařížská radnice chce ztrojnásobit délku podzemního chladícího systému, který v letních měsících poskytuje městu úlevu od
veder. Ekologicky udržitelný systém je napojený na vodu z řeky Seiny a do roku 2042 by měl dosáhnout délky 252 km. Stavby
se tak nejrozsáhlejší na světě.

mluvčí 
Příjemný zážitek pro každého, kdo se v létě prochází rozpálenými ulicemi francouzské metropole.

mluvčí 
My se teď byl pes ulici mezi vyhlásila spíše.

mluvčí 
Sklad je přiváděn podzemí. Důmyslný potrubní systém poháněný turbínami hor svádí po celém městě.

Chlad potrubí pomáhá udržet stálou teplotu i ve slavném muzeu Louvre.

mluvčí 
Ano, efekty, jenže tygrům, jestli tomu vyjmutím dům do auta období listopadu doma měla Sassolimu de facto obdivovaný.
Mnoha Panamy jistota nedošlo. Neútočila dověděl od 8 jsou v komatu ano, chtěl došlo k dovozu zboží.

mluvčí 
Potrubí by mělo v budoucnu chladit i nemocnice školy a stanice metra.

mluvčí 
Sám dobře dřív blok má dopraví k Šakalí GINISu léta moc se nic nemáš daný odešel.

mluvčí 
Městští úředníci v Paříži si dokonce oslovili nový slovník. Vypuzování vedra budov a ulic tímto způsobem říkají. Evakuace tepla,
Theodor Marianovič, Česká televize.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Kompletní modernizace se dočkali rejdy plavebních komor na Baťově kanále ve Vnorovech a v šumavském lese. Mají zvýšit
bezpečnost komfort. Rozsáhlá stavební akce bude pokračovat taky na dalších místech a víc k tématu doplní Aneta Beránková,
která je teď v přístavišti právě ve Vnorovech. Aneto, jak nové trendy vypadají?

mluvčí 
Krásný den. Práce začaly už na podzim roku 2021 a tady ve Vnorovech vznikly na obou komorách, jak svislé betonové stěny,
tak taky pevná vyvažovací mola. Ta délka čekacích stání je 35 m. Samozřejmostí je tady taky nové osvětlení tak, aby to
přispělo ke komfortu kapitánu. Předtím tady totiž mohlo dojít k různým komplikacím. Napojuje se tady řeka Morava na Baťův
kanál, když tady čekaly lodě na vjezd do těch komor, tak různě mohl unášet proud a mohlo dojít k poškození těch lodí rejdy ve
Vnorovech a Kunovského lesa jsou první, které prošly kompletní modernizací. Stejné péče se dočkají i na dalších osmi
plavebních komorách Baťova kanálu. Práce budou probíhat postupně potrvají až do roku 2024 tak, aby umožnili plynulý provoz
v průběhu hlavních plavebních sezón. Ještě nakonec doplním, že ty celkové náklady za ty modernizace jsou 1 60 000 000 Kč.
Investorem je Povodí Moravy.

mluvčí 
Na zprávy pokračují sportem hezké dopoledne. Fotbalisté Slavie porazili bratrského soupeře San Jose ve druhém předkole
evropské konferenční ligy domácí odvetě, tentokrát 70 a zaznamenali své nejvyšší vítězství v evropských pohárech v historii. V
další fázi kvalifikace se sešívaní utkají s řeckým Panathinaikosem.

mluvčí 
Závěsy z Gibraltaru přivezla čtyřgólový náskok doma v Edenu pokračovala jeho navyšování. Už osmnácté minutě otevřel skóre
hlavou Peter Olayinka. O 2 minuty později se poprvé v dresu sešívaných prosadila letní posila Václav Jurečka a bylo to 20. Po
změně stran se stylově prosadil další nováček ve slávistickém kádru. Hostů z Liberce Krist je zvyšovat už na 50. Slavia porazila
Gibraltarský klub San Joseph. Závěrečnou Traorého 70 a ve třetím předkole evropské konferenční ligy se utká s řeckým
Panathinaikosem.

mluvčí 
Já jsem si to užil vlastně začátku zápasu jsem chtěl letos opět aktivně, myslím si, že jsi mi to povedlo, i jak mě tak vlastně
celýmu manšaftu a dneska ceněné velké vítězství a je to další další motivaci další práce, takže my jsme teď na vavřínech čeká
nás těžký zápas rasy, než uvidíme.

mluvčí 
Naopak fotbalisté Sparty z evropských pohárů vypadli po bezbrankové domácí remíze s Vikingem Stavanger. Prohráli v odvetě
druhého předkola evropské konferenční ligy na umělém trávníku v Norsku 12.

mluvčí 
Poprvé ve sparťanském dresu nastoupil k utkání dánský stoper Agger Sörensen. Práci v obraně moc neměl letenský stejně
jako v domácím zápase druhého předkola konferenční ligy. Dobývali defenzívní o víkendu. Po řadě šancí prolomili v závěru
poločasu Jaroslav zelený na zadní tyči uklidil hlavou do brány, jenže hned vzápětí domácí vám tedy rovnal. Sparťanský
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postupové šance pak ve druhé nastavené minutě zcela zhatila hrubka Dánska s Holcem, kterou využil Traoré. Sparta prohrála
ve Stavangeru 12 a evropských pohárech končí.

mluvčí 
Ale chyba, pane, ale já si myslím, že protože jsme si možná trošičku koledovali, protože jsem loni v druhé půli si myslím, že byli
lepší a měl tam nebezpečné situace. Konferenční ligou chtěl pryč začíná liga. A teď bude muset všechny síly vrhnout tam.

mluvčí 
2 české tenistky dnes budou na Prague Open usilovat o postup do semifinále. Linda Nosková nastoupí proti Japonce, kdyby
nové, která v předchozím kole vyřadila obhájkyni titulu Barboru Krejčíkovou Marii Bouzkovou čeká ve čtvrtfinálovém zápase
Ruska. Celek mě odvolá. Program dvouhry začíná na turnaji ve Stromovce v 11 hodin. Živě ho můžete sledovat na ČT sport.

Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Kitzbühelu ve čtvrtfinále. Český tenista prohrál ve třech setech se Španělem Bautistu a Gutem.

mluvčí 
Jiří Lehečka byl v Kitzbühelu blízko překvapení. Do utkání vstoupil velmi dobře proti čtyřiatřicetiletému Roberta Bautistu. Auto
získal první set i ten druhý rozehrál český tenista skvěle, jenže vedení 53 neudržel zkušený soupeř čtyřmi body v řadě otočil
průběh utkání a vynutil rozhodující sadu. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi v ní nedokázal odvrátit třetí mečbol a po velkém
boji prohrál 4 2× 7. Ve třech setech postoupil do semifinále Němec Janek Hanfmann, který na Austrian Open porazil bývalou
světovou trojku Dominika Thiema, který po návratu po dlouhém zranění stále čeká na turnajové vítězství. Hans Man porazil
domácího Rakušana 6436-4.

mluvčí 
Český mužský tým bude mít na mistrovství světa v moderním pětiboji trojnásobné zastoupení ve finále Jankov. Martin Vlach a
Ondřej polívka tím pádem budou Alexandry moci zabojovat o medaile v soutěži družstev. Z kvarteta českých semifinalistů
soutěž skončila v semifinále pro Marka Bridge. Finále na programu v sobotu. Dnes se v ženském semifinále představí Karolína
Křenková a Veronika Novotná.
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Jaký bude další osud ruského nezávislého listu Novaja Gazeta
RÁDIO , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 13:56 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 186 390,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
"Neloučíme se". Píše se v prohlášení redakce ruského nezávislého listu Novaja Gazeta reagující na zprávu, že úřad pro dohled
nad médii Roskomnadzor podal žalobu k moskevskému soudu s cílem zrušit registraci webových stránek novin. Novaja Gazeta
je šéfredaktor Dmitrij Muratov loni získal Nobelovu cenu míru, přitom svou činnost Rusku pozastavila hned po invazi na
Ukrajinu. U telefonu je politolog z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír, dobrý den.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Co by zrušení registrace pro Novaju Gazetu znamenalo?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
To je samozřejmě otázka, protože já nevím, co přesně Krymu mají momentálně s tím zbytkem nezávislého tisku, který v Rusku
zůstal v úmyslu. V každém případě Novaja Gazeta by přišla o registraci pro webové stránky, kde nesmí být provozovány jako
hromadný sdělovací prostředek. V případě, že by se tam objevila nějaká zpráva. Předpokládám, že by se jednalo o porušení
ruské legislativy z čehož by ruský stát mohl dovodit nějaký další postih, ať už správní nebo trestněprávní cestou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Část redakce Novaja Gazety odešla do Lotyšska, část, včetně šéfredaktora Dmitrije Muratova nositele, jak jsme řekli, Nobelovy
ceny míru zůstal v Rusku, jak tedy teď list funguje a jaká část Rusů se k tomu, co píše dostane?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Funguje částečně z Evropy. Ta část redakce, která se přestěhovala do Evropy, konkrétně, tady se jedná o Lotyšsko a z menší
části se spekulovalo o České republice vydává na webu, na internetu vydání Novaja Gazeta Europe, kde tedy pokračuje v
referování. Nicméně tady se jedná o pouze webový server. Ta část, která zůstala v Rusku, se pokusila založit vydání Novaja
/nesrozumitelné/ Gazeta, kde by se věnovala nepolitickým tématům tak, aby nemohla být předmětem státních represí. Nicméně
i tento projekt už čelí postihu ze strany ruského státu. Pokud jde o to, kdo je sleduje, sleduje ten, kdo je sledovat chce. Bohužel
ta poptávka po pravdivých nezávislých necenzurovaných informacích v Rusku mezi ruskou společností není taková, jak by si
mnozí v Evropě byli ochotni připustit a jak by jsme si asi představovali.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Mimochodem Dmitrij Muratov zhruba před měsícem svoji Nobelovu cenu míru vydražil za více než 103 milionu dolarů a výtěžek
se má přes fond UNICEF rozdělit ukrajinským dětským uprchlíkům. Muratov jak jsme řekli pořád zůstává v Moskvě. Je v
bezpečí?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak bezpečí je velice relativní pojem zejména v kontextu fungování Novaje Gazety, tady je dobré říci, že 6 Muratových
spolupracovníků bylo už v minulých letech zavražděno. Další se staly terčem atentátů, které nebyly úspěšné mimo jiné, jak
pomoci novičoku. Sám Muratov se stal terčem jednoho fyzického napadení v dubnu, kdy cestoval vlakem, nicméně je to
samozřejmě prominentní osobnost ruského veřejného života. Je to nositel Nobelovy ceny. Je to představitel skutečné elity.
Takových lidí v Rusku také tolik nezůstalo, takže stát adekvátně umírněně tomu přizpůsobuje strategie, kterak vůči němu dál
postupovat, ale vyloženě bezpečný, tak jak tento pojem známe z České republiky bych to určitě nenazýval.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Jak teď vlastně fungují ostatní ruská nezávislá média, třeba TV Dožď obnovila 18. července vysílání přes kanál YouTube?

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tady je problém, že v případě, že se bavíme o skutečně nezávislých médií, tak ta možnost fungovat v Rusku za stávajících
politických podmínek se limitně blíží nule, tzn. kdo mohl, tak se snaží relokovat redakci, relokovat redaktory, relokovat jejich
rodiny mimo území Ruské federace jednak, aby se snížilo riziko nějakých státních postihů, útoků a jednak, aby tato média,
která mají dostat do Ruska, fungovala podle jiné legislativy, než je ruská. Nicméně nese to s sebou samozřejmě zvýšené
náklady, zvýšená rizika a činnost v Česku to zásadní způsobem komplikuje.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Politolog z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Jan Šír. Děkuji vám, na shledanou.

Jan ŠÍR, odborník na postsovětské země, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuju za zavolání.
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Bahenský: Konec války letos neočekávám. Ukrajina má početní převahu v lidské síle URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Daniela Písařovicová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 16:00 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: DVTV , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za
měsíc: 26 400 000
„Ukrajinci mají poměrně velkou šanci dobýt oblast kolem Chersonu zpět. Budou se o to snažit i proto, aby Západu ukázali, že
jeho podpora a dodávky zbraní mají smysl, že mají šanci vyhrát. Protože hrozí, že až přijde zima a potenciální zastavení
dodávek plynu, může se veřejné mínění Západu obrátit proti podpoře Ukrajiny,” říká bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z
FSV  UK .

„Ukrajinci mají poměrně velkou šanci dobýt oblast kolem Chersonu zpět. Budou se o to snažit i proto, aby Západu ukázali, že
jeho podpora a dodávky zbraní mají smysl, že mají šanci vyhrát. Protože hrozí, že až přijde zima a potenciální zastavení
dodávek plynu, může se veřejné mínění Západu obrátit proti podpoře Ukrajiny,” říká bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z
FSV  UK .
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Ukrajina je připravena zahájit dodávky obilí s černomořským přístavů
RÁDIO , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.07.2022 19:29 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 203 394,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Ukrajina je připravena zahájit dodávky obilí s černomořským přístavů. Čeká na signál od turecká a OSN. Prohlásil dnes
prezident Volodymyr Zelenskyj, když se byl osobně podívat na přípravy obnovení dodávek v přístavu Černohorsk. Podle
ukrajinského ministra dopravy Oleksandra Kubrakova, aby první lodě mohly vyplout koncem tohoto týdne. U telefonu je Michael
Romancov, politický geograf a publicista z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  metropolí a Metropolitní univerzity
Praha, dobrý den.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Pokud ukrajinská strana čeká na znamení Turecka a OSN, aby začalo obilí vyvážet, co podle vás tomu zahájení vývozu zatím
brání? Jsou dostatečně zajištěné podmínky pro transport té suroviny z ukrajinských přístavů?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak to smlouva, na jejímž základě vlastně by se všechno se mělo rozběhnout, byla uzavřena 22. července. Ono to prostě trvá,
než se všechno řádným způsobem připraví, tam je zapotřebí vzít v úvahu, že nejde jenom o to, jestli vlastně ty komodity, které
se mají začít z těch přístavu dopravovat jsou v těch přístavech jaksi dosažitelné z hlediska toho, jestli tam funguje ta struktura,
tam jsou nějaké ty nakládače, které nebo nakládací v těch páscích prostřednictvím, že to z těch sil potom vlastně dopravuje do
těch lodí atd., ale je zapotřebí ošetřit všechny ty bezpečnostní záležitosti. Je zapotřebí také vlastně, aby se mohlo připravit
Turecko, protože Turecko, které vlastně zprostředkovalo dosažení téhle té smlouvy, jak se zavázalo, že bude provádět kontroly
těch lodí tak, aby nedocházelo k tomu, že by na Ukrajinu měly být jaksi dopravovány tou námořní cestou zbraně, a tak dál. To
všechno prostě nějakou dobu trvá.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Současně jsou jednoznačné bezpečnostní garance z ukrajinské strany, respektive pro ukrajinskou stranu, že třeba Rusko
nepřestane tu dohodu dodržovat, nevyužijete té situace třeba k útoku na ukrajinské přístavy?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak mělo by to tak být. Nicméně bohužel v posledních jaksi v letech jsme svědky toho, že pro ruskou stranu vlastně
mezinárodní závazky nic moc neznamenají. Tady je snad poměrně sice jakoby slabá, ale přesto jaksi existující naděje, že řada
zemí, s nimiž vlastně Rusko teď komunikuje a oni jich skutečně není mnoho, tak řada zemí světa je vlastně závislá na
potravinových dodávkách nebo spíš dodávkách těch komodit z Ukrajiny, takže Rusko vlastně si zabouchlo už kompletně dveře
na západ. A nechce-li se zásadním způsobem rozkmotřit i se zbytkem světového společenství, tak by ve vlastním zájmu tohle to
mělo dodržet, aby státy jako třeba Pákistán, Indonésie, Bangladéš, které vlastně jakoby s tou ruskou invazí na Ukrajinu nemají
problém tak, aby se případně nepřidali na druhou stranu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Prezident Zelenskyj uvedl, že vývoz obilí je v ukrajinském zájmu. Nakolik je tedy pro Kyjev důležitý?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Z hlediska Ukrajiny se jednalo o velice podstatnou součást vlastně fungování ukrajinské ekonomiky, která pochopitelně tou
invazí ruskou válkou zásadním způsobem trpí, tzn. každý příjem pro ukrajinský rozpočet je velice důležitý. A ono to má nejenom
ten rozměr jaksi bezprostřední ekonomický, ale týká se i toho, že je vlastně v tom segmentu produkce, ať už se to týká pšenice
nebo jiných obilovin, kukuřice, pohanky a prostě dalších zrnin, které se na Ukrajině produkují. Takže je v tom samozřejmě
zaměstnáno spousta lidí, takže ono to má vlastně i ten systém jaksi v uvozovkách, druhotný, ekonomický rozměr, že vlastně
všichni ti, kteří v tom pracují, tak budou mít možnost navzdory té válce vlastně nějak normálním způsobem fungovat.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Co je s obilím, které Rusko ovládlo nebo Kyjev říká, ukradlo v ukrajinských přístavech?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pokud já vím, tak tohle to obilí se přepravuje do Ruska, co se tam s ním dál děje, to je otázka. Ukrajinské úřady tvrdí, že
některé ty obiloviny jsou dopravovány do zahraničí prostřednictvím ruských přístavů, respektive ruských lodí, což by mělo
minimálně ze strany západu být jasně, tedy jaksi protiprávní. Kolem toho už se vede celá řada právních, respektive mediálních
a politických bitev. Víme, že některá ruská plavidla, která se pokoušela vlastně doplout do blízkovýchodních destinací
deklarovaným ukrajinským, teda ukradením obilí, takže vlastně do těch přístavů buď nebyla vpuštěna vůbec, anebo nebyla
umožněna jejich vykládka. Nicméně nedělejme iluze, že by se takhle podařilo jaksi odchytit každou loď, protože koneckonců
řada těch ruských plavidel údajně vlastně si demontovali ty radarové odražeče, a to konto je obtížné detekovat jejich pohyb.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Michael Romancov, politický geograf a publicista. Děkuji vám, na shledanou.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Na shledanou.
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V 18 hodin s nimi další zprávy České televize. Vítám vás u nich přeji hezký večer.

mluvčí 
Požár v Národním parku české Švýcarsko se hasičům daří držet na ploše zhruba 5× 2 km. O víkendu chtějí podle ředitel
Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka změnit strategii. Téměř 500 hasičů, kteří zasahují dnes by se měl jejich počet
zvýšit přibližně na 750.

mluvčí 
Ta situace samozřejmě není úplně příznivá i pro ten dnešek, protože ty teploty pokračuji. Na druhé straně chtěli bychom
připravit jakýsi, řekněme, frontální útok za využití počasí, a to zejména v průběhu zítřka, respektive v průběhu víkendu, takže
povoláváme další síly prostředky a řekli jsme si, jak by měla směřovat na strategii k tomu, abychom zmenšili vlastně v tuto chvíli
tu plochu zásahu, na které působím.

mluvčí 
Děčín rozhodl o zákazu vstupu do lesa na vybraném území Národního parku české Švýcarsko. Jde o místa v okolí 10 obcí.
Hrozí tam pád kamenů, stromů nebo jejich částí kvůli poškození požárem. Zákaz začne platit o půlnoci. Výjimku budou mít
například zaměstnanci parku. Návštěvníci mohou nadále využívat vybrané turistické cesty cyklotrasy.

Zvýšený odtok vody z vltavské kaskády se už projevil v Labi na severu Čech. Odtud nabírají vodu vrtulníky, které hasí požár v
okolí Hřenska. Ze soustavy přehrad hlavně z Orlíku teď teď 60 m3/s. Místo dosavadních 40. Povodí Vltavy je připravené
pokračovat v opatření tak dlouho, jak bude potřeba.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Šumavský Národní park v létě kvůli možným požárům kontroluje terén více než obvykle. Do preventivních oblý dek se tam
denně zapojuje několik desítek lidí, včetně hasičů. Podobná praxe na Šumavě funguje už několik let bez ohledu na současný
požár v českém Švýcarsku. Podle mluvčího šumavského Národního parku největší nebezpečí vzniku požáru představují
nezodpovědní návštěvníci parku.

Požár v Národním parku české Švýcarsko se hasičům daří držet na ploše zhruba 5× 2 km. O víkendu budou chtít přijít obrany
do útoku. Řekl to dnes generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček po setkání s prezidentem.

mluvčí 
Nabízíme sestřih jeho.

mluvčí 
Vyjádření. Já jsem si sem Dolana pozvání pana prezidenta, který se jednak velmi živě zajímal o to situaci s požárem v Řecku
samozřejmě toho zajímá i postup hasebních prací. Nasazení vlastně všech sil prostředků a určitě chtěl vyjádřit poděkování
poděkování hasičům profesionálním dobrovolní všem dalším složkám, které se podílejí vlastně na zdolávání té mimořádné
události, což je Policie České republiky, což je Armáda České republiky, což je zdravotnická záchranná služba. Kolegům ze
zahraničí ze Slovenska z Polska nakonec účinným způsobem vyjádřil vděk za to, byť na krátkou dobu, že jsem přiletěly 2 letadla
z Itálie. Není doufám, že už jsou nasazeny 2 letadla ze Švédska a další Lesní správy, která nám velmi pomáhá dělat dělat
předěly protipožární. Samozřejmě jsme se také bavili o tom, jakým způsobem do budoucna takovéto národní parky zabezpečit
tak, aby byly vlastně z hlediska požární ochrany bezpečné nejenom pro ty osoby, které vstupují do těchto parku, ale
samozřejmě i proto širokého okolí, protože ten samotný požár ke svým rošt rozsahem nebývaly. My jsme dneska dostaly snímky
z satelitního systému Kopernikus Evropské unie. Opravdu to ty čísla se velmi shoduji s těmi našimi odhady, protože zasažená
plocha tam vychází na 1060 ha, takže to bylo v krátkosti, o čem jsme s panem prezidentem hovořili.

mluvčí 
Jsem Alex Hrdinová, CNN Prima, News vy jste hovořil, tedy těch nějakých protipožárních různých systémech, ochránit ty hlasy a
mohl by třeba po pomoci více krtka kácet lesy, aby tablety vykácené pásy víc?

mluvčí 
No, já bych chtěl říct, že samozřejmě je to otázka úhlu pohledu. Já nejsem ekolog, nechci se vyjadřovat k ekologii, ale jestliže
padne rozhodnutí spočívající v tom, že má být někde vytvořena bezzásahová zóna, tak z našeho pohledu z pohledu požární
ochrany musí být splněno několik podmínek. Zaprvé musí být zabezpečeny příjezdové komunikace a za druhé musí být řešeny
požární předěly a zatřetí musí být řešena požární voda, a to jsou ty hlavní aspekty, které pak mohou mít pozitivní či negativní
vliv na buď na hašení, anebo na rozvoj požáru jako takový samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že ta krajina v tom
Hřensko je komplikovaná tím, že tam jsou skalní stěny. Tzn. jsou místa na rozdíl prostě od jiných částí České republiky, kde
vůbec nejsme schopni se dostat mimo leteckou techniku.

mluvčí 
Klacky televize. Vy jste zmiňoval, tedy ten švédská letadla, je to teď mají menší kapacitu, než měla italská to tady nějaká
způsobem trochu ztráta pro tu pomoc a budete žádat o pomoc ještě někoho dalšího, případně. Jestli vy jste říkal, že se nic by
se možná se zapojila, takže počítat s tím, že už dnes pomůžou uhasit, tedy věru nebude tam nějaká obhlídka Borges terénu.

mluvčí 
Určitě já vlastně před tím, než jsem přijel, jsem do Lán, tak jsem byl informován koordinátorem celé té letecké operace, což je
pan plk. Vlasák Policie České republiky, že probíhá tzv. brífink s těmi piloty. A tam předpoklad byl takový, že po tom brífinku
vlastně opravdu se skutečně hlídka okamžitě se zapojí do toho leteckého hašení. Jsme se dohodli na tom, kde by měly být
nasazeny ty 2 letadla, a to zejména proto, že ze strany německé působí také vlastně několik helikoptéry to 8 helikoptéra tu
proto, ať nedojde vlastně k jakémukoliv střetu v rámci toho toho možného leteckého provozu. Takže to je to, co jsem říkal, že
doufám, že v tuto chvíli už možná vzlétly a už jsou nasazeny. Ta situace samozřejmě není úplně příznivá. I pro ten dnešek,
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protože ty teploty pokračuji. Na druhé straně chtěli bychom připravit jakýsi, řekněme, frontální útok za využití počasí, a to
zejména v průběhu zítřka, respektive v průběhu víkendu, takže povoláváme další síly prostředky a řekli jsme si, jak by měla
směřovat na strategii k tomu, abychom zmenšili vlastně v tuto chvíli tu plochu zásahu, na které působíme.

mluvčí 
Však Koláčném teďka vyplývá podle vás té současné situace, že by bylo třeba, aby Česko nakoupilo nějakou další hasicí
techniku, ať už leteckou nebo například prostor větší vaky.

mluvčí 
Je to bezesporu záležitost, o které my bez ohledu na tento požár. Hovoříme už nějakou dobu. Měli jsme máme připravenou
strategii. Týkající se obecně hašení lesních požárů, takže tato toto téma bylo otevřeno asi přece před třemi měsíci na
ministerstvo zemědělství, pod které primárně spadá záležitost možné možného řešení lesních požárů jednak v souvislosti s
vlastníky lesů, ale i s dalšími. A opravdu se domnívám, že je třeba přistoupit k tomuto řešení, protože dneska máme jenom 3
stanoviště letecké hasičské služby, kde se používají ty tzv. Anduly, kde ta kapacita vozy je pouze 1100 l a ty možnosti
samozřejmě těch možností několik za prvé je to otázka větších vrtulníků, což se pořizovat Policie České republiky a nakonec i
Armáda České republiky a od toho se odvíjí možnost použití větší nosnosti té hasební vody prostřednictvím baby vaku. Další
záležitost je to otázka možného pořízení hasicích letadel a samozřejmě pak je v té souvislosti také na pováženou, jestli ta léta
by letadla by měla být víceúčelová, anebo zaměřena jenom cíleně na na tuto činnost, anebo pak je to za třetí otázka vlastně
organizačního zajištění v tom smyslu, že stát bude mít dopředu udělané smlouvy s těmi subjekty, které jsou schopny v těchto
případech pomoct, a to jsou záležitosti, které si myslím, že zase po tomto požáru by mohli určitě pomoci k nalezení kompromisu
k nalezení řešení. Ale, řekněme si, že to řešení musí být nalezeno rychle.

mluvčí 
Snažila výsledek.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT 
Byl pan prezident, ale jaká je aktuální situace v Hřensku, jestli máte informace a co bude tedy následovat zmenšování plochy,
jste říkal to prakticky znamená.

mluvčí 
Aktuální situace v Hřensku je taková, že my dneska po poradě vlastně se všemi složkami, které se podílí na tom leteckém
hašení a pak ve štábu jsme trošičku přerozdělil vlastně ty sektory, na kterých působíme. To je to, co jsem také vysvětloval
panu prezidentovi s tím, že bychom chtěli opravdu jednak za pomoci zvýšeného o počtu sil prostředků pozemních a většího
nasazení do těch extrémně zatížených lokalit na vznikající ohniska začít vlastně s tím zmenšováním toho území.
Nepředpokládám, že se nám to podaří během dneška, ale znovu říkám, že se upíráme k tomu, že zítra i za pomoci vlastně těch
předpokládaných srážek bychom se mohli dostat k tomu, že že bysme tak, že bychom z té tzv. požární obrany přes přešli do
požárního útoku tak, abychom opravdu zatlačili. Dotlačili ten požár tam, kde my potřebujeme a finálního zlikvidovali.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v současné době dosahuje letní covidová vlna vrcholu. Další zhoršení situace pak
očekává na podzim. I proto Česko plánuje nákup léků pak slovit od firmy Pfizer. Ten podle klinických testů snižuje riziko
hospitalizace kvůli koronaviru. Asi.

mluvčí 
O 80 % pak slovit funguje v souladu s tím, co ukázaly klinické studie, to z nás skutečně snižuje pravděpodobnost hospitalizace
těžkého průběhu nebo úmrtí na covid-19 zhruba těch 80-90 %.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Na druhou stranu lék byl ale testovaný v době, kdy ještě nebyl rozšířený Omikron a jeho sub varianty, se kterými tady teď
aktuálně máme největší starosti. Tak jak dobře funguje proti nim?

mluvčí 
Té z toho období Omikron máme těch dat trošku méně, ale podobně jako u těch ostatních antivirotik, které už máme, kde z úst
k dispozici a které už běžně používáme. Tak z hlediska urologického tam takový velký rozdíl není a tyhle ty fungují a budeme
předpokládat, že pak slovit nebude výjimka.

mluvčí 
Projevily se u něj jsou zaznamenány nějaké vedlejší účinky.

mluvčí 
Paradoxně ty léky, které používáme na léčbu na léčbu Korce covidu 19, tak mají relativně dobrý profil nežádoucích účinků. U
pak slovy jdu se uvádí, že způsobuje zvyk zhruba jednoho z 10 pacientů bolesti hlavy, nevolnost, zvracení nebo poruchu chuti.
Nicméně když si vezmete, že to jsou lidi lidé, kteří mají covid-19, který způsobuje mimo jiné všechny tyto příznaky řadu dalších,
tak z našeho pohledu neumí úplně přesně rozlišit, co je způsobeno lékem nebo covidem, ale zatím to vypadá, že jsou, že stejně
tak jako ty 2 předchozí léky, které máme prostě protivirové, tak bude dobře snášen a dobře. Dobře tolerován.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jak už jsme říkali, tak ministerstvo zdravotnictví plánuje první dodávky v horizontu několika týdnů, jak by mohl pak slovit pomoc
v současné situaci, možná spíš v té nadcházející podzimní vlně, jak velká role by mohla být tohoto léku?

mluvčí 
Všichni mluvíme o nadcházející podzimní vlně, ale my tady Kučera prožíváme velmi velmi teda akutně prožíváme současnou
vlnu, která pořád narůstá, jestli vrcholí, jestli se zlomí. To uvidíme až zpětně, ale pro nás pořád u nás. My jsme uvnitř té vlny,
takže pro nás to bude určitě dobré, jak jsem říkal. My máme už 2 protivirové léky, jednak remdesivir jednak jednak Molnupiravir
a ten ten pak slovit tento bude velmi dobrý doplněk, protože každý z těch léků má svoje výhody nevýhody nebudeme schopni
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pacientům dát přesně to, co oni potřebují. Pak slovy, jdu je tam velmi dobrá účinnost, slušná snášenlivost, nevýhodou je zase,
že má řadu lékových interakcí tzn. řada lidí, kteří jsou z té skupiny ohrožených, ať už jsou to lidi, kteří berou léky na ředění
krve, ať už berou nějaká analgetika antiepileptika, tak ty vlastně budou z toho užití Baxovi jdu buď vyřazení, anebo se bude
muset kompletně překopat. Ta jejich stávající léčba.

mluvčí 
Léčba tímto lékem probíhá, kdy se musí nebo má ideálně nasadit?

mluvčí 
Je to, který má protivirových účinek tzn. tlumí nebo zabít ten virus nebo brání množení viru. Tzn. ta ta infekce covid-19 má
takový 22 hlavní etapy. Ta první, když se množí virus a potom ta druhá, když už se spustí zánětlivé mechanismy a probíhá
takovéto ten zánětlivý proces, kdy zbylý plíce, jak ti lidé jdou do deliria, selhávají orgány. My musíme zasáhnout těmi proti
vyrobíme léky. Co nejdříve, dokonce i indikační kritérium obsahuje, že to je do pěti dnů od vzniku příznaků těchto pacientů, ty
léky byly zkoušeny a ta data, o kterých mluvíme ta účinnost 80 90 % tak je u lidí, kteří měli příznaky covidu maximálně 5 dní.
Tzn. co nejdříve.

mluvčí 
Tak velmi podobné, pokud se nemýlím jako u remdesiviru i tam záleží na tom, aby byl podán v podstatě co nejdřív.

mluvčí 
Přesně tak on vlastně, jak remdesivir, který má nevýhodu, že se musí dávat do žíly a von teda, který má nižší účinnost, ale se
dobře tolerován, nemá žádné takové interakce, tak všechny ty léky jsou. Mají stejná indikační kritéria z hlediska našeho
našeho systému zdravotního tzn. do pěti dnů.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pomáhají rodinám v bytové nouzi najít domov. Projekt housing Frost spolku Porta. Vita byl po dvou letech v Moravskoslezském
kraji vyhodnoceny jako úspěšný 19 rodin, 24 si déle než rok a půl zvládlo udržet nově přidělený byt. Navíc zlepšila i životní
úroveň. Průzkum vypracovala Fakulta sociálních studií ostravské univerzity. Spolek Porta Vita do budoucna plánuje projekt
rozšířit mimo Karvinou Havířov také Orlové.

mluvčí 
12 osob přišlo do sociálního bydlení ze situace, ve které byly úplně bez bytu. A 6 osob pak z nejistého bydlení a 2 osoby z
nevyhovujícího bydlení. Více už ředitelem organizace Porta Vita Davidem staničním, hezký den. Hezký den. Pane řediteli, a
kolik bytů z té zajistili vy coby organizace Porta Vita, kolik bytů se vám podařilo zajistit skrze organizaci jim stát, která s vámi
spolupracuje.

mluvčí 
A Miss celkové počtu 20 bytů, které měly v projektu jsme 4 poskytli z vlastních kapacit. Máme 2 bytové domy a 16 bytů nám
poskytla společnost Heimstaden a 8 bytů v Karviné 8 bytů v Havířově.

mluvčí 
Výsledky projektu, jak dneska byly prezentovány, jsou veskrze pozitivní, dá se říct, že se všem 24 rodinám podařilo to bydlení
udržet?

mluvčí 
A bylo by to ideální, ale lev a 2 rodiny. Byly z projektu ukončeny a ze strany naší a bohužel 2 klienti FA zemřeli, takže to byla
taková nemilá věc v běhu.

mluvčí 
Nicméně 19 rodinám se tedy podařilo domácnost udržet, jsou to pro vás pozitivní výsledky už zaznělo, tedy na konferenci, že
ano. A plánujete do budoucna na projekt navázat třeba více rodinami.

mluvčí 
A já to považuju za extrémně pozitivní výsledek, protože fakt data 90 % klientů, kteří se drží bydlení, jsou to opravdu jakoby
nejohroženější a lidé, kteří v životě neměli příležitost s vlastním bydlením a považuju za obrovský úspěch. Určitě máme zájem
projektu pokračovat a chceme žádat návazné výzvy a kdybysme rádi rozšířili kapacitu FA, jak stávající podpory, tak i budoucích
bytů na počet 12 mluvím za bývalých.

mluvčí 
Možná něco ještě krátce k projektu. Vy jste tuto dotaci získali z ministerstva práce asociálních věcí. Jak dlouho projekt běžel a
budete žádat tedy znovu tu dotaci.

mluvčí 
A i určitě já moc děkuju za to, že jsme dostali příležitost projektu uspět, byla to výzva číslo 108, která vlastně pilotovala přístup
housing First, který opravdu netradiční a 2 na těch zkušenostech i na evaluaci, která dneska proběhla i za spolupracovat
pražské univerzity. A jasně ukazuje, jak rozhodující klíčovou roli jakoby je intenzivní sociální práce. A my určitě máme dál zájem
jako vyžádat další výzvy, a protože v tom vidíme smysl a samozřejmě důležitost.

mluvčí 
Z jakého prostředí většinou pochází lidé, kteří mají třeba bytovou nouzi. Pojďme si to připomenout, proč se dostávají třeba do
takové situace, kdy nemohou, anebo nejsou schopni si vlastní bydlení udržet?

mluvčí 
A tak, jak kdo projekt nastaven, tak vlastně má saturovat a ty nejohroženější lidi a kteří propadávají kompletní systém, takže
lidi, kteří opravdu jsou na ulici, jsou bez domova v nejistém bydlení jsou v azylových zařízení nebo v ubytovnách. A paradoxně
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2 projekt byl nastaven tak, že vlastně klienti, kteří měli největší kumulaci potíží vlastně byli na tom nejhůř získali nejvíce bodů, a
právě byly jakoby na těch předních příčkách, že mohly být do projektu zařazeni, a to je taková si myslím, že dům s netradiční a
výjimečná. Jo, že vlastně tam se popřel jakoby ta zásluhovost. Opravdu to cílil na ty lidi, kteří to nejvíce potřebuju.

mluvčí 
Jaká další pozitiva si váží k tomu, že lidé našli bydlení právě díky tomuto projektu, zlepšil se jejich zdravotní nebo psychický stav
zvýšili jejich příjmy.

mluvčí 
A určitě jsou ty výsledky, a tak i markantní v té evaluaci a jasně ukazuje, že to psychické a zlepšení toho jejich stavu radost o
to, že vlastně se můžou nadechnout a jev a obrovská. Co se týká jistot a dní bez peněz, jo fáze, zvyšují se jim příjmy. Určitě to
ukazuje, že je 2 ty výsledky tohoto projektu jsou prostě důležité.

mluvčí 
Někdo by mohl argumentovat, že ten vzorek 24 rodina není příliš široký dostatečně velký na to, aby se daly nějakým způsobem
zahrnovat nějaké závěry obecně platné závěry. My už jsme říkali, že plánujete na projekt navázat. Plánujete tedy, že rodin bude
víc?

mluvčí 
A určitě chceme rozšířit kapacitu. My chceme v návazném projektu saturovat a 15 stávající Chrudim a s tím, že chceme vás
dalších 12 nově zabydlených domácností a rozšířit i a nejenom Uher Havířov Karvinou, ale i o město Orlovou. A s tím, že
samozřejmě ten vzorek, jak jste zmiňovala a se může zdát malý, ale vzhledem k tomu, že Ostravská univerzita před časem
dělala velkou evaluaci FA sociálního bydlení na velkém vzorku s podobnou metodologii. A taky výsledky jakoby jasně ukazujou
přesně to, že to, co má ten extrémní výsledek v tom zlepšení stávající situace je právě to předimenzování a ta sociální podpora,
kterou právě umožňoval tenhle projekt mohli zaměstnat jakoby a více sociálních pracovníků a opravdu tu ukazuje tu cestu.

mluvčí 
Ještě osobní otázka na závěr. My jsme dneska byli svědky, kdy vám jede maminka. Dojatě děkovala, že díky vám našla
adekvátní bydlení těch momentů určitě bylo víc. Můžeme zmínit nějaký moment, který vás nejvíce zasáhl třeba například v
souvislosti s tím, že lidé získali byt, který na který by samy nedosáhly.

mluvčí 
Určitě mi FA v průběhu projektu jsme natáčeli klienty videa už všechny vydá se zabydlování a tou radostí, kdy ten člověk
dostává ten byt byly dojemné. Musím říct, že a dort byl silný moment. Já na něho moc děkuju, ale vlastně ty příběhy, které ti
klienti, no a teď prezentovali a mě dojímají, protože prostě v tom vidím ten smysl.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Desítky zajatých Ukrajinců zemřeli po zásahu věznice v obci Lenička. Ta se nachází na okupovaném území. Doněčtí separatisté
oznámili, že ostřelování nepřežilo 53 válečných zajatců. A další desítky utrpěly zranění. Rusko jejich smrt dává za vinu
Ukrajincům se západními slevovými raketomety. Naopak podle Kyjeva nic takového není možné, protože ukrajinské síly na obec
neútočili. Věznici podle něj napadla ruská armáda, aby skryla dřívější případy zabitých a mučených vězňů.

mluvčí 
Posléze jenom zasaženo bylo vězeňské zařízení u obce loni v Kataru neodsouzení válečné zajatce, včetně bojovníků průkazu.
Dopadli ani střely vypálené z amerického systému hi Mars v nějakém.

mluvčí 
Ruští okupanti tímto způsobem sledovali své zločinné cíle obvinit Ukrajinu z válečných zločinů a zároveň skrýt mučení vězňů a
popravy, které tam prováděli například okupační správy a velení ozbrojených sil Ruské federace.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ukrajinský ministr zahraničí žádá politiky, aby jejich země po tomto incidentu prohlásili Rusko za teroristický stát. Podle
ukrajinské rozvědky SBU i prezidentského poradce Alexie restu vy Che. Požár vypukl uvnitř věznice a ne jako následek
ostřelování. SBU tvrdí, že má k dispozici různé telefonní odposlechy, které vylučují ruskou verzi. Chce předložit jako důkazy při
vyšetřování zločinu. Pravost zveřejněných nahrávek zatím není možné ověřit.

mluvčí 
Čas pak byly smlouvy o tom jsou podivnosti utopili tělo.

mluvčí 
Viděl jsem Neumanka žádný E.ON volby členů.

mluvčí 
Tak ani jména krát fuj padly po.

mluvčí 
Úvodní gól nyní nebo Ivo.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
S covidem 19 hospitalizovaných už skoro 1200 lidí. To je nejvíc od poloviny dubna. V nemocnicích jsou především starší lidé,
kteří mají další přidružená onemocnění.

Daniel STACH, redaktor 
Průměrný věk těch, kteří jsou v nemocnicích v České republice a nebyli očkovaní, je 68 let. Lidé, kteří byli očkovaní a mají také
posilující dávku, je v průměru 8 let vyšší. Většina lidí, kteří jsou v českých nemocnicích, ale nemá příznaky, anebo má lehký
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průběh svého covidu 19. Stejně ale musí být a hospitalizovaní. Kvůli typicky nějakým jiným zdravotním problémům a zároveň
musí být izolovaní, což znamená, že to komplikuje práci zdravotníkům dané lékařském zařízení. Jen 3 % z těch, kteří jsou teď v
nemocnicích s covidem 19, jsou v těžkém stavu. Aktuálně platí, že na jednotkách intenzivní péče 68 lidí umělou plicní ventilaci
potřebuje 18 lidí a na eko není. Nikdo to jsou dobré zprávy. Když se tedy díváme na to, jakým způsobem se vyvíjí počty
hospitalizovaných a vidíme tady ten nárůst je vždy třeba brát tato čísla tyto údaje kontext, abychom věděli, co za nimi stojí
daleko horší zprávou, v uvozovkách, byť tedy můžeme říct bez uvozovek. Je tento graf, který nám ukazuje pozitivitu testů. Nám
říká, jak velká část testů, na které člověka poslal lékař, je pozitivní víc než třetina z nich, a to nám říká, že velmi málo víme o
tom, co se skutečně děje a jak moc virus v české společnosti rozšířený.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A hygienici v Moravskoslezském kraji vydaly kvůli rostoucímu počtu nakažených nemocí covid-19 doporučení pro ambulantní
lékaře, nemocnice, zařízení sociální péče. Do budov by lidé měli vycházet z respektu, pardon, vcházet respirátorem a v
čekárnách společných prostorách. By se mělo častěji větrat dezinfikovat.

mluvčí 
Fakultní nemocnice v Ostravě zatím k plošnému povinnému používání ochranných pomůcek nepřistoupila. K pacientům, kteří
docházejí na ambulance nebo dalším lidem, kteří jdou třeba na návštěvy. To používání respirátoru pouze doporučuje povinné
nošení, například na oddělení hematoonkologie nebo onkologie. Počty nakažených covidem stále rostou nejvíce pozitivních
bylo v Moravskoslezském kraji potvrzeno v pondělí, konkrétně 408 včera to bylo za posledních 24 hodin 288 lidí, protože na
sebe někteří dávají větší pozor, je vidět nejen ve zdravotnických zařízeních, ale postupně už i v ulicích. Prodejnách, kde je větší
kumulace lidí nebo v dopravních prostředcích. Postupně roste také zájem o přeočkování. Druhou posilovací dávkou. Podle
hejtmanství ale přesto stále nedostatečný. Nicméně Fakultní nemocnice v Ostravě rozšířila pro zájemce možnost očkování proti
covidu 19 z původních dvou dnů na 5 dní týdnů. Ten zájem v tomto týdnu vzrostl o 50 % v porovnání s tím minulým přístup
jednotlivých zdravotnických zařízení se zatím liší. K zákazu návštěv na všech lůžkových odděleních až do odvolání přistoupila
například nemocnice v hranicích. Zároveň ve všech uzavřených prostorách nemocnice zavedena nutnost ochrany dýchacích
cest, což znamená respirátor nebo roušku.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Na Ukrajině se bojuje 5 měsíců. Konec války v nedohlednu ani jedna ze stran nezaznamenává větší úspěchy spíš stojí na
místě. Západ oznamuje dodání další vojenské techniky z Řecka, Makedonie nebo Německa, například Rusko Ukrajina se dnes
vzájemně obviňují z útoku na věznici, kde byli ukrajinští váleční zajatci. Kdo je v konfliktu úspěšnější, jak se bude válčit dál,
získá Rusko další ukrajinské území nebo Ukrajinci. Rusy vyženou hostem interview ČT24. Bezpečnostní expert z fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vlastislav bříza, pane břízo, dobrý večer. Děkuju, že jste udělal čas snaha na vysílání
interview ČT24?

mluvčí 
Dobrý večer vám.

mluvčí 
Tak tam se, pane břízo, Rusko za těch 5 měsíců pro válčil oba.

mluvčí 
No, tam, kam nechtělo Rusko chtělo za 5 dnů získat celou Ukrajinou bez prakticky jediné kapky krve. To byl faktický cíl celé
operace, která takto byla prezentována bezesporu prezidentu Putinovi, takže Rusko se dostalo do situace, kdy se ocitlo ve
vleklé válce, kterou nechtělo. Ocitlo se ve válce, která je pro něj zásadní. Do jisté míry není možné, aby tu válku Rusko
prohrálo, protože Ukrajinu Ruská federace jakýkoliv obyvatel Ruské federace vnímá úplně jinak než zahraniční zemi považuje
za jakousi některých integrální součást, ale minimálně součást, ať už ruského impéria Sovětského svazu nebo i novodobého
nástupnictví Ruska. Těch důvodů je víc to, jak politický dům, ale i vojenský, protože ta Ukrajina vždy byla nárazníkové pásmo.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
No a teď tedy tím ruským cílem, co pořád celá krajina nebo jenom Donbas Donbas jejich Podněstří je vůbec nějaký cíl.

mluvčí 
Určitě cíli vždycky, tak ten prvotní cíl byl nade vší pochybnost celá Ukrajina. Následně to byla ta fáze první TPA operace i ve
fázi druhé byla stále cílem ta na Ukrajina jako celek to byla blesková válka, dokonce i ve fázi třetí. Při invazi, respektive při
atakování těch měkkých cílů nemocnic školek škol a v jiných civilních zařízení bylo cílem vyvolat takovou hrůzu v očích
ukrajinské populace, že se Ukrajina vzdá jako celek, takže všechny třeba fáze operace, které skončily některé skončily zhruba
před dvěmi měsíci, tak měli za cíl dobytí celé Ukrajiny. Následuje, ale to nevychází čtvrtá. Je to tak, takže jenom dokončí nové
fáze čtvrtá v té jsme teď a jejím cílem té minimální variantě je celý Donbas v té maximální variantě. Celá levobřežní Ukrajina, to
je veřejné tajemství ruských elit, že určitě by chtěli celou levobřežní Ukrajinu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Takže když připomenu slova Sergeje Lavrova ruského ministra zahraničních věcí, který řekl, že Rusko chce dobýt další části
Ukrajiny. Údajně proto, že Rusko dodává zbraně větší, tedy Ukrajině západ dodává zbraně s větším dosahem, tak to máme číst
tak ano, my chceme větší kus Ukrajiny. A jak velký kus to se uvidí.

mluvčí 
Bezesporu, jak jsem řekl, oni rádi levobřežní Ukrajinu v tuto v tuto chvíli otázka, jestli stejně pro podaří, ale k tomu se k tomu
určitě rozdané.
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
Na Ukrajině se bojuje 5 měsíců. Konec války je v nedohlednu. Ani jedna ze stran nezaznamenává větší úspěchy, spíš stojí na
místě. Západ oznamuje dodání další vojenské techniky z Řecka, Makedonie nebo Německa například. Rusko a Ukrajina se
dnes vzájemně obviňují z útoku na věznici, kde byli ukrajinští váleční zajatci. Kdo je v konfliktu úspěšnější? Jak se bude válčit
dál? Získá Rusko další ukrajinské území nebo Ukrajinci Rusy vyženou. Hostem interview ČT24 je bezpečnostní expert z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza, pane Břízo, dobrý večer. Děkuju, že jste udělal čas snaha na
vysílání interview ČT24.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Dobrý večer i vám.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak jsem se, pane Břízo, Rusko za těch 5 měsíců pro válčilo?

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
No tam, kam nechtělo. Rusko chtělo za 5 dnů získat celou Ukrajinu bez prakticky jediné kapky krve. To byl faktický cíl celé
operace, která takto byla prezentována bezesporu prezidentu Putinovi. Takže Rusko se dostalo do situace, kdy se ocitlo ve
vleklé válce, kterou nechtělo. Ocitlo se ve válce, která je pro něj zásadní. Do jisté míry není možné, aby tu válku Rusko
prohrálo, protože Ukrajinu Ruská federace, jakýkoliv obyvatel Ruské federace vnímá úplně jinak, než zahraniční zemi. Považuje
ji za jakousi nechci říct integrální součást, ale minimálně součást, ať již ruského impéria Sovětského svazu nebo i novodobého
nástupnictví Ruska. Těch důvodů je víc. Je to, jak politický důvod, ale i vojenský, protože ta Ukrajina vždy byla nárazníkové
pásmo.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
No a teď tedy je tím ruským cílem, co. Pořád celá krajina, nebo jenom Donbas, Donbas, jih, a Podněstří. Je vůbec nějaký cíl?

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Určitě. Cíl je vždycky, tak ten prvotní cíl byl nade vší pochybnost celá Ukrajina. Následně to byla ta fáze první, celé té operace. I
ve fázi druhé byla stále cílem ta Ukrajina jako celek. To byla blesková válka, dokonce i ve fázi třetí, při invazi, respektive při
atakování těch měkkých cílů, nemocnic, školek, škol a jinýchn civilních zařízení, bylo cílem vyvolat takovou hrůzu v očích
ukrajinské populace, že se Ukrajina vzdá jako celek, takže všechny tři fáze operace, které skončily, které skončily zhruba před
dvěmi měsíci, tak měly za cíl dobytí celé Ukrajiny. Následuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ale to nevyšlo.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Fáze čtvrtá. Je to tak, takže jenom dokončím, následuje fáze čtvrtá, v té jsme teď a jejím cílem v té minimální variantě je celý
Donbas, v té maximální variantě celá levobřežní Ukrajina. To je veřejné tajemství ruských elit, že určitě by chtěli celou
levobřežní Ukrajinu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Takže když připomenu slova Sergeje Lavrova, ruského ministra zahraničních věcí, který řekl, že Rusko chce dobýt další části
Ukrajiny. Údajně i proto, že Rusko dodává zbraně s větší, tedy Ukrajině Západ dodává zbraně s větším dosahem, tak to máme
číst tak ano, my chceme větší kus Ukrajiny. A jak velký kus, to se uvidí.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Bezesporu, jak jsem řekl, oni rádi levobřežní Ukrajinu v tuto, v tuto chvíli. Otázka je, jestli se jim to podaří, ale k tomu se, k tomu
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určitě dostaneme.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jaké vysvětlení, protože Rusko neuspělo v těch prvních třech fázích, tak jak se popsal.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Tak ta první fáze měla odpovídat de facto, co bude blízké i posluchačům, divákům České televize, tak Ruzyni 68. Nebo chcete-
li mezinárodním kontextu Kábulu v prosinci 79. Rychlý výsadek elitních výsadkových sil ruské, dříve sovětské armády, která v
tomto případě měla tento výsledek učinit v Hostomilu. Ostatně tomu předcházel i ale velmi dobře provedený výsadek
vrtulníkových sil, obsazení toho letiště. Naneštěstí pro Ruskou federaci, naštěstí pro Ukrajinu došlo k tomu, že ten reliéf v
Hostomelu je úplně jiný než reliéf kábulského letiště nebo chcete-li ruzyňského letiště. V okolí Hostomelu jsou lesy, v nich se
nacházela shodou okolností třetí, třetí brigáda ukrajinské armády, která byla vyzbrojena i přenosnými minomety. Díky tomu
reagovala včas, dokázala zničit tu přistávací dráhu v tom smyslu, že opravdu ruské Antonovy následně se prokázalo, již byly ve
vzduhu z Běloruska, měly, měly, doručit v uvozovkách doručit výsledek té elitní 331. nebo elitního 331. výsadkového na
Hostomelu. Ten se následně měl dostat během řádu hodin do Kyjeva. Zmocnit se prezidenta, vedení. A tím pádem zlikvidovat
odpor, takže to byla ta fáze 1, proč nevyšla. Jsem odpověděl. Fáze 2 nevyšla proto, protože ministr obrany Šojgu přesvědčil,
přesvědčil a náčelník generálního štábu Gerasimov přesvědčili prezidenta Putina, že ta ruská invazní armáda, která čítala 200
000 mužů, je připravena vlastně ze všech světových stran. Prakticky kromě Západu ze třech a půl. A bude schopná v řádu
jednotek dnů rozetnout Ukrajinu vedví, jakási novodobá blesková válka, jakýsi novodobý blitzkrieg, tak to bylo, to byl ten, to byl
ten, to byl ten plán 2. Ostatně opravdu všemu tomu, všechno hrálo Rusům do karet. Ty jižní skupina vojsk šla z Krymu, severní
skupina vojsk šla z Běloruska, východní skupina vojsk od Charkova, takže opravdu ty 3 skupiny vojsk měly s největší
pravděpodobností, tak to bylo v plánu, zlikvidovat tu ukrajinskou armádou, respektive uzavřít v té levobřežní Ukrajině, kde byly
nejbojeschopnější armády Ukrajiny. Nejbojeschopnější část armády, a tam ji v ukrajinském kotli zlikvidovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A tady to vedlo k neúspěchu.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Všimněte si rozdílného postupu těch armád. Ta jižní skupina armád paradoxně dosáhla největšího, největšího postupu. Ten
důvod byl takový, že Rusové si nevybrali vhodný termín. Můžeme spekulovat, co prezident Putin dohodnul s generálním
tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Číny, když s ním významně řešil význam olympijských her pro Čínu.
Můžeme spekulovat. Zřejmě došlo k jakési, jakési dohodě o tom, že, že Ruská federace bude v klidu, proto muselo být mimo
jiné zřejmě odložena invaze. No a jsme situaci, kdy ta severní skupina vojsk prostě uvízla v blátě. Vzpomeňme na léto 1941, kdy
německé tankové jednotky, veškeré mechanizované sbory uvízly stejně tak v blátě, a spolu s následující zimou tyto dva faktory
rozhodly o neúspěchu německého tažení. Jsme situaci, která se opakuje. Prostě ta severní skupina vojsk, nedělejme si na
druhou stranu iluzorní, iluzorní názor o tom, že ruská, ruská invazní síla byl tak neboje schopná, že nebyla schopná dostat se z
hlavní silnice a vytvořila 60kilometrovou kolonu. Pro nás, kteří žijeme v regionu střední Evropy, je nepředstavitelné, ale prostě
opravdu únor, konec února, březen v těchto severních částech dochází k tomu, tzv. rasputici, ty bažiny mají několik metrů
hloubky. Ty mechanizované jednotky prostě nemohly sjet. Ukrajinci od roku 2014 se připravovali na něco podobného, takže
byli připraveni, byly vytvořeny malé úderné jednotky, které padaly do týlu. Útočily ze stran, takže vynikající koordinace
ukrajinské obrany. Na tom jihu se to dařilo, protože na na jihu Ukrajiny z větší části ta rasputica nebyla, tam je z větší části step.
Tam bylo sucho, proto ta ruská armáda došla zhruba 100-150 km, podívejme se Cherson je, tuším, 145, 150 km od té linie s
Krymem. A tam se zastavila, a tam se zastavila proto, protože ruské plánování nebylo schopno tu infrastrukturu, tu logistiku
dokončit tak, aby včas doručilo další proviant zásoby střeliva, aby ruská armáda mohla postupovat dál. Ruská armáda je
odkázána na železnici a po těch 150 km se opravdu, opravdu zadrhla. Tam je nutné vzpomenout na slova amerického gen.
Bradleyho, který říkal, že o strategii diskutují amatéři, zatímco profesionálové řeší logistiku. Takže ta jižní skupina vojsk zadrhla
kvůli logistice. No a konečně třetí skupina na východě čelila velkému odporu zkušených jednotek, které byly plně bojeschopné,
byli to váleční veteráni, které bojovali x let o Doněckou a Luhanskou oblast. Takže tyto 3 faktory rozhodly o té fázi B. Fáze, fáze
C, ten třetí, to zastrašující, ten, to srovnání chcete-li Mariupolu ze zemí, srovnání. Respektive praktická likvidace, skoro
Černigova. Masakry v Buči, Irpiň, tak to byla ta fáze C. Snaha o útok na ty měkké cíle, ačkoliv chci trochu, trochu vyčlenit
Mariupol, který, to jsou novodobé Pompeje, opravdu novodobé Pompeje současných dějin. Tak ale vyčlením ho proto, protože
ta agresivita těch útočících jednotek byla spojená se vzpomínkou na rok 2014, kdy není tajemstvím, že Doněcká oblast nazvala
ta separatistická, nazvala město Mariupol městem městem zrádce. To, jak v tom postsovětském prostoru existují tituly město
hrdina, tak oni to přejmenovali na město zrádce, a za každou cenu chtěli dobýt, dobýt Mariupol, i za cenu totální likvidace.
Takže ten Mariupol malinko vyčleňuji, na druhou stranu ty masakry by do jisté míry na řadu států světa zapůsobily, a určitě by
donutily vlády jednání. Takto se to nestalo, ba naopak. Bylo to kontraproduktivní a já si troufám tvrdit, že právě tato fáze C, tato
třetí část rozhodla o tom, že Ukrajina v tuto chvíli není ochotna, ani schopna jednat o jakémkoliv postoupení svého území.
Ostatně, když vám umírají děti, nemocní lidé v nemocnicích, záměrně atakováni, tak samozřejmě se vám jednat nechce. Takže
zatímco ve fázi A, B si myslím, že bylo možno dosáhnout jakéhosi kompromisu, tak to stupňování ruské agresivity šlo až za
hranu, a proto po fázi C v tuto chvíli je to velice těžké, a ta fáze D, jsme v tom Donbasu. Ta měla být v té lepší fázi, jsme opět u
logistiky. Učiněna tou metodou, metodou, metodou odříznutí a vytvoření donbaského kotle a likvidace ukrajinské armády a
následně dobytí celé levobřežní Ukrajiny, ale logistické možnosti a vyčerpanost celková, těch invazních vojsk neumožnily tento
manévr a ruská vojska byla a jsou odkázána na tzv., jak bych to parafrázoval, na píst. Před sebou tlačí ukrajinské jednotky za
cenu obrovských ztrát, a dá se říct, že to souměstí, které jsme viděli jako poslední, při dobytí, při dobytí Doněcké oblasti, bylo
jakýmsi Pyrrhovým vítězstvím, protože ty ztráty, které tam ruská armáda utrpěla, nebyly adekvátní a z hlediska toho území a
ruská armáda se nadevší pochybnost stále víc a víc vyčerpává.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jak dlouho. Říkáte stále více vyčerpává, jak dlouho může tohle to vydržet, kolik je munice, kolik je vojáků, kolik je morálních sil.
Kolik je techniky, té nejmodernější, možná i starší, která se bude tahat odněkud ze skladu?

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Ostatně tam je velká zajímavost těch tolik divinizovaných a oceňovaných amerických systémů Hi Mars, které přišly v první fázi
pouze ve čtyřech kusech. Teď jsou zapojeny v počtu osmi kusů, snad další 4 se mají dodat. Vidíte, že na to rozlehlé území
Ukrajiny jsou to minimální počty, přesto ukrajinské dělostřelectvo s nimi naučilo vysoce precizně pracovat, a ničí především cíle
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v týlu, ve formě, ve formě skladů. Rusové dneska má několik desítek Vrbětic, to není žádná legrace, protože při plném zásahu
Hi-Marsu muničního skladu tak nejenom, že zlikviduje ty zásoby, ale velké množství nevybuchlé munice se dostane do okolí, a
to jsou opravdu jakoby Vrbětice. To my jsme tady zažili těch těch x let čištění toho prostoru, tak oni mají desítky Vrbětic. Ale
nejenom to. Uvedu krásný příklad, kdy hned snad ten první útok na Hi Marsu byl mimořádně precizní, a tam v tom hraje úlohu i
západ. Informace. Zpravodajské informace, přesně tak. To neustálé monitorování systému letadel Awacs, které patrolují 24
hodin denně nad Polskem a Pobaltím přineslo své ovoce, a v kombinaci s uměním ukrajinských dělostřelců, a dneska lze nade
vší pochybnost říci, že ukrajinští dělostřelci patří mezi dvoje, troje nejlepší na světě, tak ten první útok pro příklad byl na
velitelství v Iziumu, ale pozor to nebyl útok, kdy bylo zasaženo velitelství v Iziumu. Ukrajinci si počkali několik hodin, kdy z tohoto
z tohoto velitelství začaly vycházet rozkazy, čili oni zbytečně neodpálili tu salvu Hi Marsů na budovu, kde kde byla pouze civilní
správa, ale počkali si, až v budově budou velitelé celé jedné brigády, a budou posílat rozkazy, jak generál, tak plukovníci, a v tu
chvíli vypálili plnou salvu. A když jsme viděli fotky z toho útoku, nebo po tom útoku, tak to velitelství bylo prakticky srovnáno se
zemí, a musím říct, že v tomto tato zbraň v tak malém počtu vykazuje charakteristiku až strategických zbraní, ale proč to říkám,
protože existuje systém monitorování požárů. Dnes, bohužel i pro nás velmi, velmi aktuální, který provozuje americká NASA,
tato po válce na, na po začátku války na Ukrajině zaměřila samozřejmě tento systém i na intenzitu války na Ukrajině. Především
dělostřeleckou palbu, a předtím než tyt Hi Marsy byly puštěny do akce, tak ta aktivita byla až o 50 % vyšší toho ruského
dělostřelectva, čili je vidět, že ten zásah těch muničních skladů byl opravdu fatální, a to co znamenalo, byť pomalý, ale postup
ruských jednotek, se v tuto chvíli částečně rozplývá, protože ta doprava té munice vázne. Je delší a ruské dělostřelectvo není
schopno v tuto chvíli rozvinout svou palebnou sílu natolik, aby, aby postupovalo, aby postupovala rychleji, to je realita
dnešních dnů.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dá se tedy říct, že nastane nějaký obrat a Ukrajina začne ruské okupanty vytlačovat?

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Víte, slyším mnohdy spekulace, jestli válka na Ukrajině je vůbec válkou. Nejmenovaní čeští herci nebo jeden herec, až mi
nechce komentovat, co, co prohlásil, to nemám pro to slov, tak jenom chtěl bych diváky ujistit, že jsme v situaci, kdy ta intenzita
toho konfliktu je tak velká, že především z ruské, ale i ukrajinské strany tento konflikt nelze v této intenzitě vést déle než několik
málo měsíců. Na podzim ta válka v této intenzitě prostě musí reálně ustat. A přesně do podzimu se bude jedna, či drah druhá
strana toho konfliktu snažit rozhodnout ten konflikt, protože v zimě nutně ta intenzita poklesne. Cílem Ruské federace je prorazit
na Donbase a pokud možno, byť se to v tuto chvíli jeví jako reálné, dobýt celou levobřežní Ukrajinu. Prorazit ty nejlepší armády,
pardon, ty nejlepší skupiny, skupiny vojsk ukrajinské armády, které jsou dislokované na Ukrajině. Pokusit se je klíčit a
zlikvidovat. Naopak cílem ukrajinské armády je pokusit se v co nejkratší době znovu dobýt především jižní oblasti, ale tam
nezapomeňme, že ty jižní oblasti, především ta chersonská, ale i Záporožská oblast, jsou stejně klíčové nejenom pro Ukrajinu,
ale i pro Rusko, protože Rusko v tuto chvíli kontroluje Azovské moře, ale hlavně má zajištěn přístup po suchu na Krym. A co se
Chersonu týče proto ostatně Cherson byl jedním z prvních cílů té operace, tak je málo známým faktem, že Krym byl prakticky
celou dobu po připojení bez vody. Krym, kterým byl uvnitř, co se týče paradoxně poloostrov, nicméně uvnitř je plně závislý na
vodě z Dněpru. Tento systém vybudovaný Sovětského svazu zavlažování znamenal, že Krym byl úrodnou oblastí, ale po anexi
Krymu Ruskou federací došlo k tomu, že Rusko, pardon, že Ukrajina odřízla kompletně tyto, tyto kanály od zásobování vody.
To bylo jedním z prvních cílů strategických z hlediska Krymu, aby vyhodili do vzduchu ty zábrany, zátarasy, které Ukrajina
vybudovala a opět zavlažili Krym, takže Ukrajina se bude snažit dobýt primárně ty jižní oblasti. Vy jste ostatně mluvil o staré
technice. Ano, jsme situaci, kdy na Ukrajinu již proudí i tanky, které se podílely na dobytí, na dobytí Československa, respektive
na obsazení Československa v roce 68. Tyto tanky v tuto chvíli nejsou zapojeny do polních ofenzív. Na to už neměli kapacity,
ale slouží k tomu jako součást opevnění, které si Ruská federace buduje v Chersonské oblasti. Takže ono to bude velmi těžké
pro Ukrajinu, protože ta první fáze, když jsme se bavili o tom nebo druhá fáze toho tzv. blitzkriegu, kdy Rusko postupovalo,
nebylo schopno koordinovat, tak v tuto chvíli se opravdu na velké části fronty již zakopává, zakopalo. Rozvíjí to dělostřelectvo,
a bude mimořádně těžké pro Ukrajinu to území dobýt zpět.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Říkal jste, že cílem Ruska patrně bude tedy získat celou levobřežní část Ukrajiny, od řeky Dněpr. Nejenom dobýt, ale mluví se i
o tom připojit k Rusku, přímo připojit k Rusku. To má nějaký mezinárodně právní význam. V tom smyslu, že případné další
bojové akce na tomto území, by byly napadením Ruska. A z toho by vyplývaly nějaké další konotace?

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Vy jste to předeslal, vzpomeňme na zhruba 2 týdny stará slova, tuším, ministra ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který
konstatoval, že kdyby se snad Ukrajina měla v budoucnu někdy pokusit dobýt Krym, tak to bude její poslední hodina. No,
nechytejte mě za slovo, nicméně takto jeho věta jednoznačně vyznívala. Vidíte, hovořil sám o Krymu. O oblasti, kterou Ruská
federace anektovala, připojila. A je součástí, integrální součástí Ruské federace. Pro toto území se podle ruské vojenské
doktriny dá vztáhnout i ona zajímavá formulka, která byla relativně často citována, že v případě jaderného napadení Ruské
federace samozřejmě bude odpověď jaderná. Nicméně tam byla právě přidaná ta větička, která značí, že i v případě
konvenčního útoku na Ruskou federaci ve chvíli, kdy bude ohrožena sama existence státu, sám vnímáte, že to je velice vágní
prohlášení, tak Ruská federace může použít jaderné zbraně, ale teď už musíme opravdu přejít do politické roviny, je
nepředstavitelné, že kdyby ukrajinské jednotky už dobývaly Krym, že by se v Rusku něco nestalo. To je nepředstavitelné. Tam
opravdu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Politicky myslíte.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Ano, v tu chvíli ten režim by řešil úplně něco jiného. Ostatně to je i téma mobilizace. Prezident Ruské federace se prostě
oddaluje co nejdál on prostě nechce stát před tou, před tou zásadní volbou mobilizovat, protože to by otřáslo jeho režimem.
Mladí Rusové. Mám na mysli především mladí etničtí, slovanští Rusové, prostě do té války nechtějí. Pro Rusy je navíc
nepředstavitelné, že v případě Ukrajiny tak malého přece státu oproti Rusku by bylo nutná mobilizace. Ta větší, ta mlčící
většina Ruské federace, která je schopna vydržet leccos, tak ano. Když jakoby dostane, dostane adekvátní práci, dostane
zázemí, je schopna mít na potraviny, tak je schopna mlčet a držet krok. Ale ve chvíli, kdy...
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ale vždyť ta propaganda. Alespoň ty informace, které přicházejí, tak říkají, že ta podpora této vojenské operace, ano, že je
prostě obrovská, a to i přes oběti. Objevují se informace, že i rodiče zemřelých vojáků vlastně tu akci podporují, tak kdyby se
mělo dít na Krymu, tak by to skutečně mohlo, možná to přeženu, ale v tom konečném důsledku znamenat pád Vladimira Putina.
To je opravdu představitelné.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Říkáte, vy říkáte, vy říkáte, že je ta podpora obrovská. Já se vás zeptám zpátky otázkou. Potom mi vysvětlete, proč, když ta
podpora je obrovská, Ruská federace přišla o desítky tisíc mužů, ať už padlých nebo zraněných, je na hraně bojeschopnosti té
armády, která je Ukrajinu. Snaží se povolat dobrovolníky, a teď jste tam otázka zpátky, proč. Těch dobrovolníků se hlásí tak
málo a v drtivé většině jsou to neetničtí, neslovanští Rusové. My jsme dneska v paradoxní situaci, kdy určité části armády,
především mechanizované jednotky jsou dokonce v řádu 40 nebo 50 % obsazeny neetnickými Rusy. Vždyť to je přece paradox.
Prostě slovanští etničtí Rusové do té války nechtějí. My vidíme, nevidíme...

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Nechtějí, protože nechtějí nebo nechtějí, protože se v té ruské propagandě říká, že vlastně všechno jde hladce na Ukrajině, že
se tam vůbec nic neděje, tak vlastně nevidí důvod se do té války zapojovat. Ale kdyby se dozvěděli, že to tak úplně nejde, tak
/nesrozumitelné/.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Já bych Rusy nepodceňoval, to oni moc dobře ví, co se, co se děje, že ta situace není jednoduchá. Ale stojí za svým režimem.
Řeknu vám parafrázi. Vzpomeňme na kubánskou raketovou krizi v roce 1962, 2 roky Ruská federace, pardon, Sovětský svaz
jednoznačně prohrál kubánskou raketovou krizi. 2 roky však trvalo, než byl schopen Brežněv najít dostatečnou podporu k
tomu, aby udělal puč na, udělal puč na Chruščova, kterého následně svrhl a chopil se moci. Trvalo to zhruba, zhruba 2 roky.
My jsme situaci, kdy Ruská federace, respektive ruské vedení nebude reagovat rychle, zbrkle. Prostě tam nějaká určitý časový
odstup bude. Když vzpomínám, vzpomínám, Rusko 62, vzpomíná. Musím vzpomenout i Rusko 1917. Byla to právě a hlavně
nová mobilizace, kterou nařídil car, která vedla ke svržení carského režimu. On, takže odsud posud. Politicky by to bylo
obrovské riziko pro Putina a neřekli jsme ještě vojenskou stránku. Vojenská stránka je absolutně diskutabilní, protože dneska
jsme situaci, kdy při mobilizaci musíte mít shromaždiče, nebo shromaždiště. Musíte mít logistiku, musíte mít velitele, které vám
dohromady dají, ty /nesrozumitelné/, a nic takového Rusko nemá. Rusko má velitele na frontě s Ukrajinou. Všechno toto
skončilo se Sovětským svazem, a já si troufám tvrdit, že při pokusu o mobilizaci by tento hraničil, nechci říct s anarchií, ale s
velice neřízeným procesem získávání těch sil. Notabene Ruská federace by nebyla schopna ani vyzbrojit ty muže adekvátními
bojovými prostředkami, prostředky. Dneska jsme v situaci, kdy na ukrajinskou armádu, abyste se dostal na frontu, čekáte 4-5
týdnů. Ukrajina i přesto, že je v existenčním ohrožení, 4-5 týdnů cvičí svoje vojáky, než je pošle na frontu. Rusko dneska cvičí
3-5 dní. Němčina má pro to krásný termín Kanonenfutte. To je prostě opravdu potrava pro kanony. To, co v tuto chvíli dochází
do, kdyř dochází k těm náborům, dokonce v některých federálních okruzích Kreml, Kreml pobídl každý federální okruh. Myslím,
tuším, že jich je 8, aby vytvořil minimálně, minimálně prapor, raději pluk, když vidíte někdy shromaždiště, což jsou oficiální
záběry ruských televizí, tak tam vidíte i čtyřicetileté, padesátileté muže, které, kteří jsou, kteří jsou dobrovolně, dobrovolně do
války. A většinou jsou dobrovolně verbování právě ty příslušníci těch menšin. Nikoliv etničtí Rusové, ať už z hlediska prestiže
nebo z hlediska relativně vysoké odměny, která byla vypsána, takže ruská armáda opravdu na tom není dobře.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jak je to s tím jaderným arzenálem vůbec v Rusku. Jeho použití nějakým způsobem připadá v úvahu, nebo to by přineslo víc
problémů a je funkční?

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Dosud jsme kritizovali bojeschopnost ruské armády. Je potřeba ale udělat zásadní předěl mezi schopností ruských
konvenčních jednotek. Ostatně to musí být drásavý pohled pro ruské vedení, které za posledních 20 let vydalo miliardy dolarů.
Marketingovou aktivitou na západ, že ruská armáda prošla obrovskou modernizací, je bojeschopná. A jedna z nejlepších na
světě. My v přímém přenosu vidíme, že to je obrana hliněných nohou, z hlediska konvenčních zbraní, takže to musí být
obrovská, obrovská nepředstavitelná rána pro tu prestiž Kremlu, ale opravdu udělejme čáru tlustou. Ruské jaderné síly jsou v
nepoměrně lepším stavu. Nadevší pochybnost. Jsem o tom hluboce přesvědčen, ostatně o tom svědčí i mnohá cvičení, které
pravidelně probíhají v ruské armádě. V ruské jaderné síle byla jediná skupina sil, která nebyla poddimenzována, ani
podfinancována v těch divokých devadesátých letech za prezidenta Jelcina. A ruské jaderné síly prošly za posledních 20 let
pod vedením prezidenta Putina generační obměnou z hlediska kvantitativní i kvalitativní. Ruské jaderné síly spolu s jadernými
silami Spojených států amerických jsou bezesporu suverénně nejlepší na světě, a v případě nenadálého konfliktu by byly
schopni odpovědět na jakýkoliv jaderný konflikt z jakéhokoliv státu, a je potřeba konstatovat, že toho útočník, a to jakéhokoliv,
by dokázali zničit.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak doufejme, že nic takového nenastane. Pane Břízo, vám jám děkuji, že jste udělal čas na interview ČT24. Děkuju vám za
rozhovor. Na shledanou a zdravím do Českých Budějovic.

Vlastislav BŘÍZA, bezpečnostní expert, FSV  Univerzita Karlova 
Já vám. Chtěl bych jenom konstatovat, že v tuto chvíli to není na pořadu dne a uklidnit diváky. Pěkný večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Díky za /nesrozumitelné/ na shledanou. Klidný večer a klidný víkend přeju. Za chvíli události, pěkný večer.

Ukrajinské čistky na nejvyšších postech
TV , Datum: 29.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 00:55 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 437 016,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Tomáš ŠPONAR, moderátor 
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Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane Šíre.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý večer.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Jak neobvyklé jsou aktuální výměny na klíčových postech, tak jak je realizuje administrativa prezidenta Zelenského, podle vás?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak obvyklé neobvyklé, na to odpovídá velice těžko. Každopádně jsou čím dál častější a vzhledem k tomu, jakému problému
momentálně Ukrajina čelí především, což je ten ozbrojený konflikt s Ruskou federací, tak je to věc určitě riskantní.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Jak tyhle ty manévry, posuny nebo personální změny dvěma slovy vnímat v kontextu předválečné politiky na Ukrajině. Je ten
nárůst těch personálních výměn skutečně tak dramatický, tak podstatný, abychom si ho museli všímat, řešit ho? Není to něco,
co, řekněme, mohlo patřit, i když ne v takové míře, k ukrajinské politické kultuře v minulosti?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Mohlo určitě. A tady je potřeba říci jednu věc, a to je to, že prezident Zelenský skutečně požívá mimořádně silný mandát. K
tomu je potřeba dodat i to, že Zelenského politická síla, ta, která ho politicky kryje a kterou on dlouhou dobu reprezentoval, tzn.
politická strana Sluha národa, rovněž zajímá dominující postavení v ukrajinském parlamentu, v nejvyšší radě. Je to dáno
drtivým vítězstvím Sluhy národa v těch posledních parlamentních volbách a to pochopitelně umožňuje Zelenskému, aby
prosazoval svůj politický kurz doma s větší razancí, než by tomu bylo v jiné politické konstelaci, v případě, že by třeba narážel
na odpor parlamentu, což není tato situace.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Asi není potřeba připomínat, že i jiné realitě, protože válka skutečně mění mnohé, nejenom v té politické rovině. Platí podle vás
hypotézy, že za tím vším může být nebo za těmi změnami, výměnami, může být jediný muž nebo jediný okruh z prezidentova
týmu?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak tím jedním mužem asi máte na mysli pana Jermaka, což je momentálně hlava úřadu prezidenta Ukrajiny. Jeho dlouhodobý
pomocník, partner z showbyznysu a dlouhou dobu i de facto hlavní vyjednavač Ukrajiny s Ruskem. Na tu otázku se mi velice
těžko odpovídá, protože já nemám takový vhled do zákulisí prezidentské kanceláře. Každopádně komentáře se shodují, že
Jermak skutečně patří k nejvlivnějším osobám na politické scéně Ukrajiny s tím, že umí se pohybovat i v zákulisí a k jeho
politickému stylu patří i to, že postupuje velice často méně transparentním způsobem, než by si mnozí představovali, že by měl
postupovat.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Jak hodnotíte určité angažmá, ale především ohlasy na personální rošády na Ukrajině v USA, mám na mysli mimo jiné Victorii
Spartzovou. My jsme ji citovali a přinesli jsme i reakci, kterou Ukrajina na její výroky přinesla.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já si myslím, že ta reakce je v zásadě slabší. Je to dáno tím, že i ve Spojených státech velice dobře chápou, že tato otázka,
aniž bych ji nějakým způsobem shazoval, skutečně není ta absolutně nejvíce prioritní a není tím hlavním problémem, kterému
momentálně Ukrajina čelí. Nicméně lze tušit tlak, který může probíhat neveřejně. Paní Spartzová se rozhodla vystoupit veřejně,
nicméně ten veřejný tlak určitě byl patrný třeba i na tom odvolání některých velvyslanců Ukrajiny v zahraničí. Narážím zejména
na situaci s odvolaným ambasadorem Melnykem v Berlíně, který se netěšil přijetí a dobré pověsti mezi německým
/nesrozumitelné/ pro svoje vystoupení, kterými upozorňoval na určitou dvojakost až možná neupřímnost tamních politických elit
ve věci podpory nebo nepodpory Ukrajiny v této skutečně kritické situaci.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Když jsme právě u těch odvolaných ambasadorů. Já jsem to zmiňoval v úvodním studiu předcházející reportáži, že Jevhen
Perebyjnis byl jmenován náměstkem ministra zahraničí, a právě tento pohyb nebo toto dosazení, lépe řečeno, jmenování může
naznačit vlastně nebo může vytvořit úplně jiný obraz o tom odvolávání nebo personálních změnách. My jsme odvolání pana
velvyslance nebo stažení z Česka vnímali, řeknu třeba se zdviženým obočím nebo byli v tom přítomné určité otazníky a teď se
ukazuje, že ho asi bylo potřeba jinde. Takže není možná na Ukrajině něco jinak? V tom smyslu, že se vlastně ty rošády dějí
jenom proto, aby se ti správní lidé, ti nejschopnější dostali na správná místa.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
V případě pana velvyslance Perebyjnise tomu tak skutečně být může a já jsem přesvědčen, že i je. Nicméně tady celá ta
reportáž a celý ten rozhovor dokládají jednu věc, a to je to, že skutečně na Ukrajině se toho odehrává poměrně hodně i pokud
jde o vnitřní politiku a že ten politický vývoj je poměrně dynamický. A uvidíme, jak bude vypadat Ukrajina poté, co ta válka
skončí. A to, jak bude vypadat Ukrajina, včetně rozložení sil na politické scéně, bude do velké míry právě odviset i od toho, jak
ta válka skončí.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
To budeme sledovat s rostoucí intenzitou a taky pozorností i s Janem Šírem z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju vám za váš čas a přeji hezký večer.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuju za pozvání.
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Změny a doplňky TV programu
TISK , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 8 , Autor: (jp) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
30.07.2022 01:22 , Čtenost: 172 094 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 5 415,08 Kč , Země: Česko , GRP: 1,91
Sobota 30. července ČT 24: 8.30, 12.30 a 13.05 Požár v Českém Švýcarsku. 
ČT Sport: 20.00 Moderní pětiboj: MS Egypt (živě) 22.05 Moderní pětiboj: MS Egypt (zázn.). 
Nova Sport 2: 21.05 Minnesota United FC–Portland Timbers (živě MLS). 
Neděle 31. července ČT 24: 8.30, 12.30 a 13.05 Požáru v Českém Švýcarsku. 
ČT Sport: 17.55 Fotbal: Anglie–Německo (živě UEFA EURO, ženy). 
Nova Sport 2: 17.55 Fotbal: Erzgebirge Aue–1. FSV  Mainz 05 (živě DFB). 

Jedna či druhá strana se bude snažit do podzimu rozhodnout, říká analytik Bříza k ruské invazi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 07:19 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Současná intenzita ruské války na Ukrajině je dlouhodobě neudržitelná, jedna či druhá strana se bude snažit konflikt do
podzimu rozhodnout, míní bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Rusko chce podle něj prorazit na Donbasu a dobýt celou
levobřežní Ukrajinu. Kyjevu jde o znovuzískání jižních oblastí, bude to mít ale těžké, řekl expert v Interview ČT24.

„Intenzita konfliktu je tak velká, že především z ruské, ale i ukrajinské strany nelze konflikt v této intenzitě vést déle než několik
málo měsíců. Na podzim válka v této intenzitě prostě musí reálně ustat a přesně do podzimu se bude jedna či druhá strana
snažit konflikt rozhodnout, protože v zimě intenzita nutně poklesne,“ vysvětluje analytik z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

„Cílem Ruské federace je prorazit na Donbasu, a pokud možno, byť se to v tuto chvíli jeví jako nereálné, dobýt celou levobřežní
Ukrajinu. Prorazit ty nejlepší skupiny vojsk ukrajinské armády, které jsou dislokované na Ukrajině, pokusit se je obklíčit a
zlikvidovat. Naopak cílem ukrajinské armády je pokusit se v co nejkratší době znovu dobýt především jižní oblasti,“ přiblížil
Bříza.

Jih je klíčový pro Ukrajinu i Rusko

Jižní oblasti, především Chersonská, jsou klíčové nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko, pokračuje Bříza. Z Chersonské oblasti
totiž vedou zavlažovací kanály na anektovaný Krym.

„Krym byl plně závislý na vodě z Dněpru. Tento systém zavlažování vybudovaný za Sovětského svazu znamenal, že Krym byl
úrodnou oblastí, ale po anexi Krymu Ruskou federací Ukrajina tyto kanály kompletně odřízla od zásobování vody. A to bylo
jedním z prvních strategických cílů (Rusů) z hlediska Krymu, aby vyhodili do vzduchu zátarasy, které Ukrajina vybudovala, a
opět zavlažili Krym,“ popsal expert.

Znovudobytí jižních oblastí bude podle něj pro Ukrajinu velmi těžké. Rusko se na velké části fronty už zakopalo a rozvíjí své
dělostřelectvo, uzavřel Bříza.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.

Živé vysílání 06:00
TV , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 09:31 , Sledovanost pořadu: 25 301 , Pořad:
06:00 Živé vysílání , AVE: 12 954 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,28
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
6 hodin přeji vám pěkné sobotní ráno, vítejte u zpráv.

V Národním parku české Švýcarsko hoří už sedmým dnem. Během víkendu chtějí hasiči požár s pomocí posil z jiných krajů
dostat pod kontrolu. Oheň se podle nich stále daří držet na ploše o rozloze asi 5× 2 km. Dnes je v plánu zasažené území
zmenšit. Celou noc situaci sledovala kolegyně Jana Šrámková. Jano jsou na místě už ty zmíněné posily ze všech krajů.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Hezké ráno. Před malou chvílí tudy projela kolona asi 30 hasičských aut, ale první tady byly už ve 4 ve 4 hodiny. Byly to hasiči
ze Zlína. Po nich přijeli hasiči z Loun. Celkem to má být asi 220 hasičů ze všech koutů České republiky. Ti se mají připojí těm
ostatním zahájí ten plánovaný útok, který naplánovaný na devátou hodinou ráno. Nasazení pro dnešní den následující tedy je
to 630 hasičů. Ti mají k dispozici mimo jiné 2 dálková vedení. Jednu z nich vede na mezní louku druhé k Pravčické bráně.
Shora jim bude pomáhat 8 vrtulníků a 5 speciálních letadel. Jak jsme zjistili pro ten omezený prostory tou maximální možné
množství techniky, protože při více nasazení strojů by mohlo dojít ke kolizi. Tu leteckou podporu zajišťují kromě Čechů také
Slováci Poláci. A 2 letadla jsou ze Švédska. Ještě počasí ještě před malou chvílí jsem chtěla říct, prší ale mezitím. Ten déšť
téměř ustal, protože tady začalo ve 4 hodiny. Já skutečně podle těch radarových snímků to vypadá, že ten déšť nebude tak
intenzivní, jak by hasiči potřebovali, ale snad i ten malý déšť, který tady byl ještě trošičku, je jim pomůže.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
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Oheň se ale dál nerozšiřuje a třeba v okolí Hřenska už je pod kontrolou. Vrtulníky se tak přesouvají do hloubi Národního parku,
kde se stále objevují nová ohniska. Požár se aktuálně daří držet na ploše zhruba 5× 2 km. Hasiči proto mění strategii. Namísto
obrany před ohněm proti němu chtějí aktivně postupovat ze všech stran.

mluvčí 
Situace samozřejmě není úplně příznivá, protože ty teploty pokračují, chtěli bychom připravit jakýsi, řekněme, frontální útok za
využití počasí v průběhu víkendu, takže povoláváme další síly prostředky.

mluvčí 
Počet zasahujících hasičů by se tak z pátečních pěti stovek měl zvýšit přibližně na 750. Do českého Švýcarska v noci zamířily
jednotky z dalších krajů.

mluvčí 
Je to určitě největší požár Romů, který v našich kariérách asi jsme zažili, takže.

mluvčí 
My jdeme tam s pocitem toho, že tam určitě budeme potřeba. Uvidíme.

mluvčí 
Kdo, jak se požár bude vyvíjet, jestli tam přijdou vystřídat další kolegové tady zlínská čerstvé síly, popřípadě jestli jestli
pojedeme domů.

mluvčí 
Pro úspěšnost zásahů je klíčové také počasí a víkendová předpověď optimistická je na déšť ale hasiči nespoléhají.

mluvčí 
Samozřejmě bude lidé ještě bude vítaným pomocníkem, ale rozhodně na něj nelze spoléhat. Snažíme se všechno zajistit
vlastními silami pozemních jednotek a letecké podpory.

mluvčí 
Právě pozemní jednotky zasahují od pátku už na místech, která byla dosud nedostupná. V boji s požáry mají také novou posilu
švédská hasící letadla Air traktor. Ta nahradila italské Kanada éry, které se musely vrátit hasit oheň na Apeninský poloostrov.

mluvčí 
Pro ty posádky je to určitě určitě značný stres značné vypětí teda jaksi 1 tuto činnost vykonávat to není, to není aerolinka to je
prostě opravdu dramatická záležitost. Má to asi mnoho společného skutečně se vzdušným bojem jakkoliv je to teda Boyd. Je to
boj tedy s ohněm.

mluvčí 
Správa Národního parku ho chtěla celý uzavřít pro veřejnost. Na některých místech by se totiž turisté mohli dostat do ohrožení
života nebo překážet práci integrovaného záchranného systému. Ministerstvo životního prostředí jim ale vyšlo vstříc jen
částečně. Od půlnoci tak zakázaný vstup do lesa v okolí 10 obcí.

mluvčí 
Ta území, která jsou mimo toto uzávěru, jsou, jsou dále otevřená s tím, že samozřejmě budem pružně reagovat na tu vzniklou
situaci a spolupráce s ministerstvem. Myslím si, že byla velmi velmi velmi efektivní. Na.

mluvčí 
Návrat do ohrožených obcí si ještě počkají jejich evakuovaní obyvatelé. Hasiči totiž o jejich návratu zatím neuvažují. Americký
ministr zahraničí Anthony Blinken si telefonoval s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Vyzval, aby Moskva vyměnila 2
americké občany zadržované v Rusku. Za vydání basketbalistky a bývalého vojáka nabízí Washington ruského obchodníka se
zbraněmi Viktora Buta. Blinkr Lavrova upozornil, že svět neuzná další ruskou anexi ukrajinských území.

mluvčí 
Dostane.

mluvčí 
Identitu plány se nikdy nedočkají přijetí svět žádnou anexi neuzná. Přimějeme Rusko platit další významnou cenu, pokud s
těmito plány pokročí.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Devětašedesátiletý český turista zemřel během túry ve slovenských vysokých Tatrách. Muž byl nezvěstný 2 dny, kdy po něm
pátrala Horská služba s dronem služebními psy. Podle mluvčího slovenské policie se zřejmě zřítil a spadl z výšky. Na túru se
vypravil sám. Podle záchranářů neměl vhodné vybavení do terénu, který byl po dešti podmáčený.

mluvčí 
Přes 5 desítek poslanců, a to jak vládní KDU-ČSL ODS TOP 09, tak z opozičních hnutí ANO SPD navrhuje, aby ústavní listině
práv svobod bylo manželství uvedeno, konkrétně jako svazek muže ženy. Předlohu, kterou podepsali zástupci zmíněných
politických stran, teď nahrály do sněmovního systému. Na změnu Ústavního zákona jsou ale potřeba 3/5 hlasů, tedy alespoň
120 poslanců.

mluvčí 
Manželství už i z obsahu toho slova samotného je skutečně označení toho jedinečného svazku s tím potenciálem předávání
lidského života svazku může ženy, ale naopak říkáme je na místě skutečně veškerá práva. Veškerá práva registrovaných párů
srovnat narovnat.
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Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Část poslanců vládní koalice s tímto návrhem nesouhlasí. Ve sněmovně je jiná předloha, která má uzákonit i stejnopohlavní
manželství. Třeba podle irácké senátorky Adély šípové by to tak mělo být tématem jednání špiček pětikoalice.

mluvčí 
Tím zaděláváme na spoustu dalších problémů legislativního hlediska do budoucnosti. Je otázkou, jestli ne rozdělíme vlastní
rodiny na takové ty manželské nemanželské a statné způsobuje nerovnost ve společnosti.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Skoro 23 000 testů v posledních sedmi dnech odhalilo nakažené covidem. V porovnání s předcházejícím týdnem je to sice
zhruba 3000 víc. Tempo růstu už ale zpomaluje. Podle hlavní hygieničky aktuální vlna na vrcholu čísla by měla brzy začít
klesat, a to v nemocnicích, kde teď s covidem leží přes 1000 lidí. Některá zařízení přesto raději omezila návštěvy nebo nařídila
nošení respirátorů.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Zdravotníci dovnitř mohou pro ostatní jsou ale dveře příbramské interny zavřené. Právě na tomto oddělení totiž leží většina
pacientů s covidem. Celkem se jich ve zdejší nemocnici léčí 19.

mluvčí 
5 asi jen minimální dávce kyslíku. Ostatní nepotřebujou kyslík hlavní diagnóza většinou třeba chronická obstrukční choroba
nebo nějaké neurologické příznaky, ale respirační příznaky jsou minimální.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Většina těchto infikovaných by tak v péči místních lékařů byla bez pozitivního testu. Jejich věkový průměr 75 plus za ostatními
pacienty návštěvy mohou, ale jen se zakrytými ústy ano, jsem mimo oddělení je tohle opatření zatím jen doporučené. Vedení
nemocnice dnes vydala podobné nařízení tak i pro zdravotníky. Zakrývat si nos ústa musejí na všech pracovištích, a to kvůli
šíření nákazy mezi lékaři sestrami. V izolaci jich je teď 17.

mluvčí 
Dost odděleních je vlastně uzavřených, protože si zaměstnanci vybírají dovolenou Billovi velmi nešťastné, kdybychom právě se
zvýšením výskytu tohoto onemocnění museli z těch dovolených vztahovat.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Podobná nařízení vydali i další nemocnice. V ČT jich oslovila 34 zakázané nebo omezené návštěvy má dvanáctka z nich a od
1. srpna k nim přibude taky ta fakultní v Brně. Respirátory jsou alespoň na některých místech povinné zhruba v polovině z nich
vás.

mluvčí 
Trošičku Peake mluvila prožil.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Plošné nařízení takovýchto pravidel ve všech zdravotnických zařízeních ministerstvo neplánuje, a to přestože se počet pacientů
s covidem za poslední 2 týdny víc než zdvojnásobil. Intenzivní péči ale vyžadují jen zhruba 3 %.

mluvčí 
Z nich je tady i velká skupina osob, které se nechali proočkovat. A přece jenom to očkování chrání před těžkým průběhem,
takže zatím o žádných takových plošných opatřeních uvažujem.

Johana ŠULCOVÁ, redaktorka ČT 
Podle některých odborníků je navíc aktuální vlna nákazy na svém vrcholu a počet nově nakažených hospitalizovaných by tak
měl v nejbližší době začít klesat další výrazně větší nárůst čekají epidemiologové na podzim. Johana Šulcová, Česká televize.

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
Další zprávy nabídneme ve vysílání za necelou hodinu v 7 hodin. Já vám přeji pěknou sobotu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Na Ukrajině se bojuje 5 měsíců. Konec války v nedohlednu ani jedna ze stran nezaznamenává.

mluvčí 
Větší úspěchy spíš stojí na místě.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Západ oznamuje dodání další vojenské techniky z Řecka, Makedonie nebo Německa, například Rusko Ukrajina se dnes
vzájemně obviňují z útoku na věznici, kde byli.

Ukrajinští váleční zajatci. Kdo je v konfliktu úspěšnější, jak se bude válčit dál, získá Rusko další ukrajinské území nebo Ukrajinci
Rusy vyženou.

Hostem interview ČT24 bezpečnostní expert z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vlastislav bříza, pane břízo, dobrý
večer. Děkuju, že jste udělal čas snaha na vysílání interview ČT24. Dobrý večer.

mluvčí 
Vám.
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mluvčí 
Tak tam se, pane břízo, Rusko za těch 5 měsíců pro válčil oba.

mluvčí 
No, tam, kam nechtělo Rusko chtělo za 5 dnů získat celou Ukrajinou bez prakticky jediné kapky krve. To byl faktický cíl celé
operace, která takto byla prezentována bezesporu prezidentu Putinovi, takže Rusko dostalo do situace, kdy se ocitlo ve vleklé
válce, kterou nechtělo, ocitlo se ve válce, která je pro něj zásadní. Do jisté míry není možné, aby tu válku Rusko prohrálo,
protože Ukrajinu Ruská federace jakýkoliv obyvatel Ruské federace vnímá úplně jinak než zahraniční zemi považuje za jakousi
některý integrální součást, ale minimálně součást, ať již ruského impéria Sovětského svazu nebo i novodobého nástupnictví
Ruska. Těch důvodů je víc je to, jak politický dům, ale i vojenský, protože ta Ukrajina vždy byla nárazníkové pásmo.

mluvčí 
No a teď tedy tím ruským cílem, co pořád celá Ukrajina nebo jenom Donbas Donbas jejich Podněstří.

mluvčí 
Je vůbec nějaký cíl?

mluvčí 
Určitě cíli vždycky, tak ten prvotní cíl byl nade vší pochybnost celá Ukrajina. Následně to byla ta fáze první CT operace i ve fázi
druhé byla stále cílem. Ta Ukrajina jako celek to byla blesková válka, dokonce i ve fázi třetí při invazi, respektive při atakování
těch měkkých cílů nemocnic školek škol a u jiných civilních zařízení bylo cílem vyvolat takovou hrůzu v očích ukrajinské
populace, že se Ukrajina vzdá jako celek, takže všechny třeba fáze operace, které skončily některé skončily zhruba před dvěmi
měsíci, tak měli za cíl dobytí celé Ukrajiny. Následuje, ale to nevím, ale čtvrtá. Je to tak, takže jenom dokončím na nové fáze
čtvrtá v té jsme teď a jejím cílem té minimální variantě je celý Donbas v té maximální variantě. Celá levobřežní Ukrajina, to je
veřejné tajemství ruských elit, že určitě by chtěli celou levobřežní Ukrajinu.

mluvčí 
Takže když připomenu slova Sergeje Lavrova ruského ministra zahraničních věcí, který řekl, že Rusko chce dobýt.

mluvčí 
Další části Ukrajiny. Údajně.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Proto, že Rusko dodává zbraně větší, tedy Ukrajině západ dodává zbraně s větším dosahem, tak to máme číst tak ano, my
chceme větší kus.

mluvčí 
Ukrajiny. A jak velký kus, to se uvidí?

mluvčí 
Bezesporu, jak jsem řekl, oni rádi levobřežní Ukrajinu v tuto v tuto chvíli otázka, jestli stejně pro podaří, ale k tomu se k tomu
určitě rozdané.

mluvčí 
Jaké vysvětlení, protože Rusko neuspělo v těch prvních třech fázích, tak jak se popsal, jak se?

mluvčí 
Tak ta první fáze měla odpovídat de facto, co bude blízké i posluchačům divákům České televize, tak Ruzyni 68. Nebo chcete-li
mezinárodním kontextu Kábulu v procent 79 rychlý výsadek elitních výsadkových sil ruské dříve sovětské armády, která v tomto
případě měla tento výsledek učinit z omylu. Ostatně tomu předcházel i ale velmi dobře provedený. Výsledek vrtulníkových sil
obsazení toho letiště. Naneštěstí pro ruskou federaci naštěstí pro Ukrajinu došlo k tomu, že ten reliéf v tomhle úplně jiný než
reliéf kábulské letiště nebo chcete-li ruzyňského letiště. V okolí tunelu jsou lesy v nich se nacházela shodou okolností. Třetí
třetí brigáda ukrajinské armády, která byla vyzbrojena přenosnými minomety. Díky tomu reagovala včas dokázala zničit tu
přistávací dráhu v tom smyslu, že opravdu ruské antonovy následně prokázalo již byly ve vzduchu a Běloruska. Měli měli
doručit, v uvozovkách doručit výsledek té elitní 300 třicáté první nebo letní elitního 300 třicátého prvního výsledky svého pluku
na roztomilou ten se následně měl dostat během řádu hodin do do Kyjeva. Zmocnit se prezidenta vedení a tím pádem
zlikvidovat odpor, takže to byla ta fáze 1, proč nevyšla samotnou věděl fáze 2. Nevyšla proto, protože ministr obrany Šojgu
přesvědčil, přesvědčil náčelník generálního štábu Gerasimov přesvědčili prezidenta Putina, že ta ruská invazní armáda, která
čítala 200 000 mužů, je připravena vlastně ze třech světových stran. Prakticky kromě západu ze třech a půl a bude schopná v
řádu jednotek dnů rozetnout Ukrajinu vedví jakási novodobá blesková válka, jakýsi novodobý britský League, tak to bylo, to byl
ten to byl ten. To byl ten plán 2, ostatně opravdu všemu tomu všechno hrálo Rusům do karet. Ty jižní skupina vojsk šla z
Krymu severní skupina vojsk šla sběru z Běloruska východní skupina vojsk od Charkova, takže opravdu ty 3 skupiny vojsk měly
s největší pravděpodobností, tak to bylo v plánu zlikvidovat ukrajinskou armádu, respektive uzavřít v té levobřežní Ukrajině, kde
byly nebo je schopnější armády. Ukrajiny nebo nejosobnější část armády tam mít v ukrajinském kotli zlikvidovat a tady.

mluvčí 
Nepovedlo úspěchu neúspěchu.

mluvčí 
Všimněte si rozdílného postupu těch armád. Ta jižní skupina armád paradoxně dosáhla největšího největšího postupu. Ten
důvod byl takový, že Rusové si nevybrali vhodný termín, můžeme spekulovat, co prezident Putin dohodnul s generálním
tajemníkem ÚV ústředního výboru Komunistické strany Číny, když s ním významně řešil význam olympijských her pro Čínu.
Můžeme spekulovat zřejmě došlo k jakési jakési dohodě o tom, že, že Ruská federace bude v klidu, proto muselo být mimo jiné
zřejmě odložena invaze. No a jsme situaci, kdy severní skupina vojsk prostě uvízla v blátě, vzpomeňme na léto 1941, kdy
německé tankové jednotky veškeré mechanizované sbory uvízli stejně tak vládě a spolu s následující zimou tyto 2. Tyto faktory
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rozhodly o neúspěchu německého tažení jsme situaci, která se opakuje, prostě ta severní skupina vojsk. Nedělejme si na
druhou stranu iluzorní iluzorní názor o tom, že ruská ruská invazní síla byla, tak nebude schopná, že nebyla schopná dostat se
hlavní silnice vytvořila 60 kilometrovou kolonu. Pro nás, kteří žijeme v regionu střední Evropy nepředstavitelné, ale prostě
opravdu únor konec února březen v těchto severních částech dochází k tomu tzv. rozpustit si ty bažiny mají několik metrů
hloubky Michala Janotky prostě nemohli svět Ukrajinci od roku 2 14 se připravovali na něco podobného, takže byli připraveni.
Byly vytvořeny malé úderné jednotky, které padaly do týlu útočili ze stran, takže vynikající koordinace ukrajinské obrany na tom
jihu se to dařilo, protože na na jihu Ukrajiny zvětší části rozpustit, nebyla tam větší části step. Tam bylo sucho, proto ruská
armáda došla zhruba 100 150 km. Podívejme se Chrz on je, tuším, 145 150 km od té linie s Krymem. A tam se zastavila a tam
se zastavila proto, protože ruské plánování nebylo schopno tu infrastrukturu logistiku dokončit tak, aby včas doručilo další
proviant zásoby střeliva, aby ruská armáda mohla postupovat dál ruská armáda odkázána na železnici. Po těch 150 km se
opravdu opravdu zadrhla tam nutné vzpomenout na slova amerického gen. Bradleyho, který říkal, že strategii diskutují Maří
amatéři, zatímco profesionálové řeší logistiku, takže ta jižní skupina vojsk zadrhla kvůli logistice. No a konečně třetí skupina na
východě čelila velkému odporu zkušených jednotek, které byly plně bojeschopné, byly to váleční veteráni, které bojovaly x let o
doněckou Luhanskou oblast, takže tyto 3 faktory rozhodly o té fázi Bö. Fáze fáze se ten třetí to zastrašující. Ten ten to srovnání
chcete-li Mariupolu ze zemí srovnání, respektive faktická likvidace skoro Černíková masakry vůči Filipín, tak to byla ta fáze se
snaha autokraty měkké cíle, ačkoliv chci trochu trochu vyčlenit mariupol, který to jsou novodobé Pompeje. Opravdu novodobé
Pompeje současných dějin, tak ale vyčlení ho proto, protože ta agresivita těch útočících jednotek byla spojená se vzpomínkou
na rok 2 14, kdy není tajemstvím, že doněcká oblast nazvala ta separatistická nazvala město mariupol městem městem zrádce
to, jak v tom postsovětském prostoru existují tituly město hrdina, tak oni to přejmenovali na město zrádce za každou cenu chtěli
dobýt dobýt mariupol i za cenu totální likvidace. Takže ten mariupol malinko vyčleňují. Na druhou stranu ty masa ryby do jisté
míry na řadu států světa zapůsobily a určitě by donutili vlády jednání, takto se to nestalo, ba naopak bylo to kontraproduktivní
a já si troufám tvrdit, že právě tato fáze se tato třetí část rozhodla o tom, že Ukrajina v tuto chvíli není ochotna ani schopna
jednat o jakémkoliv postoupení svého území. Ostatně, když vám umírají děti, nemocní lidé v nemocnicích záměrně atakováni,
tak samozřejmě se vám jednat nechce, takže zatímco ve fázi AB si myslím, že bylo možno dosáhnout jakéhosi kompromisu, tak
to stupňování ruské agresivity šlo až za hranu, a proto prochází, co je v tuto chvíli. Je to velice těžké a ta fáze jde. Jsme v tom
Donbasu. Ta měla být lepší fázi, jsme opět logistiky učiněná tou metodou metodou metodou odříznutí vytvoření obrovského
kotle a likvidace ukrajinské armády a následně dobytí celé levobřežní Ukrajiny, ale logistické možnosti vyčerpanost celková.
Těch invazních vojsk neumožnily tento manévr a ruská vojska byla odkaz jsou odkázána na tzv. jak bych to parafráze na píst
před sebou tlačí ukrajinské jednotky za cenu obrovských ztrát a dá se říct, že to souměstí, které jsme viděli jako poslední při
dobití při dobití Doněcké oblasti bylo jakýmsi Pyrrhovým vítězstvím, protože ty ztráty, které tam ruská armáda utrpěla, nebyly
adekvátní adekvátní zisku toho území a ruská armáda se nadevší pochybnost stále více navíc vyčerpává.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jak dlouho říkáte stále více vyčerpává, jak dlouho může tohle to vydržet, kolik munice, kolik vojáků, kolik morálních sil, kolik
techniky té nejmodernější, možná i starší, která se bude tahat odněkud ze skladu?

mluvčí 
Ostatně tam je velká zajímavost těch tolik civilizovaných oceňovaných amerických systémů hi Mars, které přišly v první fázi
pouze ve čtyřech kusech. Teď jsou zapojeny v počtu osmi kusů snad další 4 mají dodat vidíte, že NATO rozlehlé území Ukrajiny
jsou to minimální počty, přesto ukrajinské dělostřelectvo s nimi naučilo vysoce precizně pracovat. A ničí především cíle v týlu ve
formě ve formě skladů. Rusové dneska má několik desítek Vrbětic, to není žádná legrace, protože při plném zásahu Marsu
muničního skladu tak nejenom, že zlikviduje ty zásoby, ale velké množství nevybuchlé munice se dostane do okolí, a to jsou
opravdu jakoby Vrbětice. My jsme tady zažili těch těch x let čištění toho prostoru, tak oni mají desítky Vrbětic, ale nejenom to
uvedu krásný příklad, kdy hned na ten první útok na Marsu byl mimořádně precizní a tam v tom hraje úlohu západ. Informace
zpravodajské informace přesně tak to neustálé monitorování systému letadel Awacs, které patrolují 24 hodin denně nad
Polskem Pobaltím přineslo své ovoce a v kombinaci s uměním ukrajinských dělostřelců a dneska lze nade vší pochybnost říci,
že ukrajinští dělostřelci patří mezi 2 dvoje troje nejlepší na světě, tak ten první u toho pro příklad byl na velitelství. V cizím mu,
ale pozor to nebyl útok, kdy bylo zasaženo velitelství zimu. Ukrajinci si počkali několik hodin, kdy z tohoto vy si z tohoto
velitelství začaly vycházet rozkazy, čili oni zbytečně odpálili tu salvu na Marsu na budovu, kde kde byla pouze civilní správa, ale
počkali si až k budově budou velitelé celé jedné brigády. A budou posílat rozkazy, jak generál, tak plukovníci v tu chvíli vypálili
plnou salvu, než jsme viděli fotky z toho útoku nebo po tom útoku, tak to velitelství bylo prakticky srovnáno se zemí. A musím
říct, že v tomto tato zbraň tak malém počtu vykazuje charakteristiku až strategických zbraní, ale proč to říkám, protože existuje
systém monitorování požárů dnes, bohužel i pro nás velmi velmi aktuální, který provozuje americká NASA. A tato po válce na
na začátku války na Ukrajině zaměřila samozřejmě tento systém jiná intenzitu války na Ukrajině především dělostřeleckou palbu.
A předtím ještě to her byly puštěny do akce, tak ta aktivita byla až 50 % vyšší Rusko dělostřelectvo, čili je vidět, že ten zásah
těch muničních skladů byl opravdu fatální, a to co znamenalo, byť pomalý ale postup ruských jednotek se v tuto chvíli částečně
rozplývá, protože ta doprava té munice vázne. Je delší ruské dělostřelectvo není schopno v tuto chvíli rozvinout svou palebnou
sílu natolik, aby, aby postupovalo, aby postupovala rychleji, to je realita dnešních dnů.

mluvčí 
Dá se tedy říct, že nastane nějaký obrat a Ukrajina začne ruské okupanty vytlačovat?

mluvčí 
Víte a slyším mnohdy spekulace, jestli válka na Ukrajině vůbec válkou. Nejmenovaní čeští herci nebo 1 herec, až mi nechce
komentovat, co, co prohlásil, to nemám pro to slov, tak jenom chtěl bych diváky ujistit, že jsme situaci, kdy ta intenzita toho
konfliktu je tak velká, že především ruské, ale i ukrajinské strany. Tento konflikt nelze v této intenzitě vést déle než několik málo
měsíců na podzim ta válka v této intenzitě prostě musí reálně ustat. A přesně do podzimu se bude jednat či drah druhá strana
toho konfliktu snažit rozhodnout ten konflikt, protože v zimě nutně ta intenzita poklesne. Cílem Ruské federace prorazit na
Donbase a pokud možno, byť se to v tuto chvíli jeví jako reálné dobýt celou levobřežní Ukrajinu prorazit ty nejlepší armády.
Pardon, ty nejlepší skupiny, skupiny vojsk ukrajinské armády, které jsou dislokované na Ukrajině. Pokusit se ho obklíčit a
zlikvidovat naopak cílem ukrajinské armády je pokus sice v co nejkratší době znovu dobýt především jižní oblasti, ale tam
nezapomeňme, že jízdní oblasti především ta Nacherem loňská, ale i Západočeská oblast jsou stejně klíčové nejenom pro
Ukrajinu, ale i pro Rusko, protože Rusko v tuto chvíli kontroly Azovského moře, ale hlavně má zajištěn přístup po suchu na
Krym. Co se Carson týče proto ostatních on byl jedním z prvních cílů té operace, tak je málo známým faktem, že Krym byl
prakticky celou dobu připojení bez vody Krym, který má byl uvnitř, co se týče paradoxně poloostrov. Nicméně uvnitř je byli plně
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závislí na vodě Dněpru. Tento systém vybudovaný Sovětského svazu zavlažování znamená, že Krym byl úrodnou oblastí, ale
po anexi Krymu ruskou federací došlo k tomu, že Rusko pardon, že Ukrajina odřízla kompletně tyto tyto kanály od zásobování
vody. To bylo jedním z prvních cílů strategických z hlediska Krymu, aby vyhodili do vzduchu ty zábrany zátarasy, které Ukrajina
vybudovala opět zavraždili Krym, takže Ukrajina se bude snažit dobít primárně. Ty jižní oblasti. Vy jste ostatně mluvil o staré
technice. Ano, jsme situaci, kdy na Ukrajinu proudí i tanky, které se podílely na dobytí na dobytí Československa, respektive na
obsazení Československa v roce 68 tyto tanky v tuto chvíli nejsou zapojeny do polních ofenzívy. NATO už neměly kapacity, ale
slouží k tomu jako součást opevnění, které si Ruská federace buduje v karvinské oblasti, takže ono to bude velmi těžké pro
Ukrajinu, protože ta první fázi jsme se bavili o tom nebo druhá fáze toho tzv. blesk ligu, kdy Rusko postupovalo, nebylo schopno
koordinovat tak v tuto chvíli se opravdu na velké části fronty zakopává. Zakopalo rozvíjí dělostřelectvo a bude mimořádně těžké
pro Ukrajinu to území dobýt svět svět.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Říkal jste, že cílem Ruska patrně bude tedy získat celou levobřežní část Ukrajiny od řeky Dněpr nejenom dobýt, ale mluví se i o
tom připojit k Rusku přímo připojit k Rusku. To má nějaký mezinárodně právní význam v tom smyslu, že případné další bojové
akce na tomto území by byli napadením Ruska a z toho by vyplývaly nějaké další konotace.

mluvčí 
By se to předeslal, vzpomeňme na zhruba 2 týdny stará slova. Tuším ministra ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který
konstatoval, že kdyby se snad Ukrajina měla v budoucnu někdy pokusit dobýt Krym, tak to bude její poslední hodina.
Nechytejte mě slovo, nicméně takto ta jeho věta jednoznačně vyznívala, vidíte hovořil sám o Krymu o oblasti, kterou Ruská
federace anektovala připojila. A je součástí integrální součástí Ruské federace pro toto území se podle ruské vojenské doktriny
dá vztáhnout i ona zajímavá formulka, která byla relativně často citována, že v případě jaderného napadení Ruské federace
samozřejmě bude odpověď jaderná. Nicméně tam byla právě přidaná ta větička, která značí, že i v případě konvenčního útoku
na ruskou federaci ve chvíli, kdy bude ohrožena sama existence státu. Sám vnímáte, že to je velice vágní prohlášení, tak ruská
reakce může použít jaderné zbraně, ale teď už musíme opravdu řekl politické roviny, je nepředstavitelné, že kdyby ukrajinské
jednotky už dobývaly Krym, že by se v Rusku něco nestalo. To je nepředstavitelné, tam opravdu teď slyšeli v Libyi otevřít myslí
ano ano, ano tu chvíli ten ten ten režim vyřešil úplně něco jiného. Ostatně to je téma mobilizace. Prezident Ruské federace se
prostě oddaluje co nejdál on prostě nechce stát před tou před tou zásadní volbou mobilizovat, protože to by otřáslo jeho
režimem. Mladí Rusové mám na mysli především mladí etničtí slovanští Rusové prostě do té války nechtějí. Pro Rusy navíc
nepředstavitelné, že v případě Ukrajiny tak malého přece státu proti Rusku by bylo nutné mobilizace. Ta větší ta mlčící většina
Ruské federace, která je schopna vydržet leccos, tak ano, když jakoby dostane, dostane adekvátní práci, dostane dostane
zázemí je schopna zítra potraviny také schopna mlčet a držet krok, ale ve.

mluvčí 
Chvíli, která vydržely propagandy a alespoň.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Informace, které přicházejí, tak tak říkají, že ta podpora této vojenské operaci. Ano, že prostě obrovská, a to i přes oběti,
objevují se informace, že i rodiče zemřelých vojáků vlastně tu akci podporují, tak kdyby se mělo dít na Krymu, tak by to
skutečně mohlo možná to přeženu, ale v tom konečném důsledku znamenat pád Vladimira Putina. To je opravdu představit.

mluvčí 
Říkáte vy říkáte vy říkáte, že je ta podpora obrovská. Já se vás zeptám zpátky otázkou. Potom mi vysvětlete, proč, když ta
obec, když ta podpora obrovská. Ruská federace přišla o desítky tisíc mužů, ať už padlých nebo zraněných je na hraně
bojeschopnosti armády, které Ukrajinu snaží se povolat povolat dobrovolníky a teď ta otázka zpátky, proč. Těch dobrovolníků
se hlásí tak málo a v drtivé většině jsou to etničtí slovanští Rusové. My jsme dneska paradoxní situace, kdy určité části armády
především mechanizované jednotky jsou dokonce v řádu 40 nebo 50 % obsazeny ne etnickými Rusy, vždyť to je přece
paradox. Prostě slovanští etničtí Rusové do té války nechtějí. Nevidíme, nevidíme nevíme zavelí.

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 13:47 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 4 348 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,90
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Radiožurnál 12 hodin 30 minut.

mluvčí 
Deštivé počasí, hasičům zásahu u požáru v českém Švýcarsku nepomohlo. Radiožurnálu to řekl mluvčí ústeckých krajských
hasičů. Lukáš Marvan s tím, že intenzivní srážky zasáhly spíš jiné části Česka. Hasiči ale dál pokračují v útoku na oheň. Podle
Marvana tzn. že aktivně vyhledávají ohniska, která následně likvidují v Národním parku teď zasahuje na 700 hasičů. Marvan ale
zatím nedokáže odhadnout, kdyby mohli mít oheň pod kontrolou. V noci na dnešek nejvíc napršelo v okolí Prahy na jihu Čech
někde za posledních 24 hodin spadlo přes 60 mm vody. V českém Švýcarsku ale spadlo právě jen několik milimetrů a podle
předpovědi se vydatný déšť těmto místům vyhne i v následujících hodinách. Výstraha před ním platí až do neděle na severu
východě Česka. V okolí Hřenska ale ne tam naopak dál platí výstraha před vznikem požárů, kterou Český hydrometeorologický
ústav už ve většině republiky zrušil. Česko včera vydalo uprchlíků z Ukrajiny 784 víc dočasné ochrany o 80 méně než před
týdnem od únorového začátku ruské invaze získalo víc celkem 403 347 běženců. Na Twitteru o tom informovalo ministerstvo
vnitra zdatné ze zápisů do škol vyplynulo, že aktuálně v Česku míň než 300 000 Ukrajinců. A v přepočtu skoro 27 000 000 Kč
zaplatil anonymní zájemce za hodinky Adolfa Hitlera pořídili v aukci v americkém Marylandu. Informuje o tom server BBC.
Hodinky jsou značky Zubr jsou není vyryté iniciály, aha, svastika podle aukčního katalogu Hitler nejspíš dostal hodinky k
narozeninám v roce 1933, když se stal říšským kancléřem. Zástupci židovské komunity aukci kritizují prodej nacistických
předmětů. Podle nich ve společnosti podporuje obdiv zločinnému režimu.
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Fotbalista Daniel Samek přestoupil z pražské Slavie do leče. Osmnáctiletý záložník podepsal s nováčkem italské ligy pětiletou
smlouvu.

Ale k ve vysílání Radiožurnálu řada hotelů penzionů, ale i kempů v Česku letos hlásí velký zájem o ubytování. Někteří
provozovatelé ale kvůli zvyšování nákladů musely taky zdražit. Začali tedy už letos Češi právě kvůli vysoké inflaci na
dovolených šetřit i o tom ve víkendovém Radiožurnálu se budeme bavit.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka 
Až polovina Čechů se rozhodla letošní dovolenou strávit v Česku. Tohle uvádí asociace hotelů restaurací. Podle ubytovacích
zařízení je zájem turistů v porovnání s předchozími koronavirovými sezónami vyšší. Majitelé hotelů penzionů, ale i kempů
zároveň zdražují. Jak si tedy v polovině letní sezóny vedou o tom budeme povídat ve studiu je Eliška Rodinová z naší domácí
redakce. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsou teď ubytovací zařízení zaplněná.

mluvčí 
Třeba hotely penziony v Česku teď mají obsazených 60 % kapacity ve srovnání s lety před covidem. Je to sice pořád asi o
pětinu míň. Ale oproti posledním dvěma rokům, kdy v Česku platila protiepidemická omezení. Ubytovací zařízení naopak
zaznamenala větší zájem, říká prezident asociace hotelů restaurací Václav Stárek. Už.

mluvčí 
By skutečně ve srovnání s loňským rokem, ale i s rokem 2019, co se týká, teď to období dovolených, tak ta obsazenost je velmi
dobrá v obci ubytovací zařízení zaznamenáváme nárůst počtu hostů restauračních zařízeních ve veřejném stravování.

mluvčí 
Stárek ale taky dodal, že hotely penziony řeší zdražování. Třeba jenom kvůli vyšším cenám za energie muselo zvednout ceny
za ubytování asi 70 % hotelů penzionů zdražit i přes rostoucí návštěvnost museli taky provozovatelé kempů.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka 
No mezi Čechy v létě oblíbená dovolená na vodě víme, kolik vojáků není letos vyrazilo nebo ještě vyrazí.

mluvčí 
Podle asociace vodní turistiky a sportu je letošní zájem srovnatelný s roky před pandemií. Předseda asociace Petr Ptáček
Radiožurnálu řekl, že provoz na českých řekách je teď bezproblémový.

mluvčí 
Nějaké extra velké fronty v nájezdech nebo na řekách nejsou zatím znatelné. Samozřejmě začátek července, který je nejvíce
exponovaný. Ten byl velmi problémový, ale pákou už to opadlo a relativně na těch řekách se pohybuje přiměřený počet vojáků.

mluvčí 
Každoročně na vodu podle ptáčka vyráží zhruba 700 000 lidí.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka 
Začali Češi už šetřit na dovolených třeba právě kvůli vysoké inflaci.

mluvčí 
Pokles zájmu zatím nezaznamenali hotely ani penziony. Chování lidí se ale proměňuje, vysvětluje Václav Stárek.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dá se pozorovat u některých spotřebitelů, že třeba více trošku omezují ten sortiment, zvláště v restauracích, ale celkově bych
řekl, že lidé se těšili na léto. Těšili se na to, že ho prožít bez jakýchkoliv restrikcí, a tudíž i částečně možná je to odložená
spotřeba loňských let.

mluvčí 
Od konce května se do Česka podle Stárka navíc vrací taky zahraniční turisté. Tak.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka 
Si užít léto to přejeme Radiožurnálu Eliška Rodinová ve studiu na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka 
Sedět třeba na zemi na dece nad hlavou hvězdy před sebou filmové plátno i tohle patří k létu no a právě do letních kin. Lidé
stále chodí třeba v Dobřanech promítají už třináctou sezónu zdarma. Za chvíli řeknu víc.

Létu patří letní kina. Chodí do nich stále více lidí. Právě i kvůli výjimečné atmosféře třeba ve Spáleném Poříčí v Plzeňském kraji
najdeme letní filmové plátno v zámeckém parku.

mluvčí 
Krát, tak to je za 200 novel.

mluvčí 
A já už mají lístky míří, která účastníky zájezdu. Jste tady někdy byly v minulosti.

mluvčí 
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Já jsem tady nikdy.

mluvčí 
Nebyly. Chodíte občas do letního kina kdekoliv jinde.

mluvčí 
Letos prvně ale jinak chodíme teda já.

mluvčí 
Josefa Marie.

mluvčí 
Dokonce vlastní sedátko je to tak.

mluvčí 
Můj muž ženatý lavici nechce sedět. Tak.

mluvčí 
A měl by se mi to líbilo, v čem má letní kino pro vás nějaké kouzlo chodívali.

mluvčí 
Jsme do Hrádku za našeho mládí, prostě to patřilo.

Jan MARKUP, redaktor 
K létu Ivana Paseková obvykle šéfuje spáleno poříčské informačnímu centru levice proměnila pokladní.

mluvčí 
Zatím přišlo zhruba 40 lidí, ale já myslím, že ještě nějaký přijdou, budu spokojený.

mluvčí 
Všichni už sedí na místech. Film může začít.

Jan MARKUP, redaktor 
Téměř celé léto se bude promítat i v domažlickém letním kině. Podle ředitele městského kulturního střediska Michala Károly ho
je návštěvnost v posledních letech podobná, možná trošku vyšší než před koronavirovou krizí. Nejvíc ze všeho ji prý ovlivňují
atraktivita filmů a pak také počasí.

mluvčí 
Protože července jsme hráli Mimoni 2 padouch přichází a přišlo 50 lidí. Byla velká zima a stejný fotbal hráli teď o víkendu. Přišlo
318 návštěvníků.

mluvčí 
V Dobřanech na jižním Plzeňsku se už potřinácté rozhodly promítat v létě zcela zdarma. Pro letošek je připraveno 10 filmů, říká
Zuzana Picková z městského kulturního střediska.

mluvčí 
Myslíme na děti rodiny s dětmi na milovníky klasiky. Vedeme i novinky diváky velmi oblíbenou mimořádnou událost nebo
Zátopka.

mluvčí 
Díky filmovým večerům na náplavce se můžete zcela zdarma podívat na několik filmů také v Plzni. Promítat se bude na
náplavce na Radbuze pod kavárnou šálek až fond od 30. července každou sobotu až do 3. září z Plzně Jan Markup,
Radiožurnál.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 30.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.07.2022 15:09 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 20 003 445,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Taky ve 14 hodin nabízí zpravodajská čtyřiadvacítka. Přehled.

mluvčí 
Aktuálních informací, vítejte u něj.

mluvčí 
Česko uvažuje o možném pořízení letadla na hašení lesních požárů. Ministr vnitra Vít Rakušan to řekl při návštěvě českého
Švýcarska. Podle něj se totiž počasí mění a hrozí, že by požáry mohly být častější. Rakušan zároveň uvedl, že by smysl dávali
společné evropské nákupy na hašení rozsáhlého požáru v Národním parku se podílí až 5 letadel, kde o 3 české Anton nové a
2 švédské letouny Air traktor. Kvůli špatnému počasí ale aktuálně nasazeny nejsou.

mluvčí 
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Dneska jsme se o tom bavili s panem generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru, že prostě uvažovat o tom, že
Česká republika 1 takový stroj ve svém arzenálu měla je prostě na místě, protože ty lesní požáry mohou být častější, ale druhá
věc, která si myslím, že ještě smysluplnější, kterou jsem i, řekněme, v té naší evropské předsednické roli zmínil, jsou sdružené
promyšlené zanalyzované evropské nákupy.

mluvčí 
Ruská energetická společnost Gazprom zastavila dodávky plynu do Lotyšska. Zdůvodnila to porušení podmínek pro jeho odběr
gotický distributor za surovinu platil v eurech a ne v rublech, jak vyžaduje Rusko. Moskva zavedla platbu ruské měně v reakci
na sankce, které na ní západní státy uvalily kvůli invazi na Ukrajinu.

Do iráckého parlamentu pronikly stovky příznivců šíitského duchovního Muktady Sadra. V tomto týdnu je to podruhé. Sadr
vyzval, aby vyšli do ulic a zabránili vytvoření nové pro íránské vlády. Policie se demonstranty ve vládní čtvrti Bagdádu
neúspěšně pokusila rozehnat slzným plynem. Při zásahu utrpělo několik desítek protestujících zranění. Stejně jako zhruba 20
policistů.

Speleologové podrobně zmapovali hranickou propast do hloubky 200 m. Robot nasnímal členitý krasový terén. Nejhlubší
zatopené jeskyně na světě. Informace potápěči využijí při dalším průzkumu propasti. Výsledkem by mimo jiné měla být přidá
mapa.

Hasiči v českém Švýcarsku přechází v boji s plameny do protiútoku. Místo ochrany doteď nezasažených míst a obydlí se snaží
aktivně hasit ohniska požáru. V tom jim pomáhají i další posily, které do Národního parku zamířili. Celkem tak na místě zasahuje
zhruba 750 hasičů. Další informace přidá Barbora silná. Barboro, okolo poledne znovu začal doutnat svah nad Hřenskem, jak
to tam tedy vypadá teď?

mluvčí 
Srovnat situaci ze dvou pohledů odsud z Hřenska a také z Jetřichovic, odkud jsme se.

Barbora SILNÁ, redaktorka 
Právě vrátili, tak ta situace tady v Hřensku, jestli skutečně daleko dramatičtější. Ten svah tady nad námi opravdu doutná a
helikoptéry se tady točí prak prakticky nepřetržitě. Ta ten jsme svaz se snaží hasit. Ono o několik možná o 2 km dál je už státní
hranice s Německem a můžeme odsud lidé vidět, že také na té německé straně probíhá hašení prostřednictvím vrtulníků. Ta
situace tedy tady v Hřensku se zdá být aktuálně nejdramatičtější. Stále tady v kraji. Pardon, stále tady v Národním parku
zasahují hasiči jejich tu celkem 750 od rána sem najížděly jednotky dobrovolných profesionálních hasičů. My jsme naše štáby
sledovaly už čtyř hodin ráno. Ti poslední přijeli někdy okolo sedmé hodiny. Mi tu situaci tady dál sledujeme přenesená. Další.

Martina GÖTZOVÁ, mluvčí HZS Královéhradeckého kraje 
V ranních hodinách bylo posíleny nebo byly posíleny síly prostředky nasazené přijelo 250 čerstvý chlapů. Hasičů, kteří jsou
připraveni okamžitě se nasadit, nebo kteří jsou připraveni začít s těmi zemními pracemi. Střídají hasiči, kteří už tady pracovaly
několik dní v kuse už jsou unavení, takže toto je důležitý aspekt. Je potřeba zajistit veškerá logistika. Pohybuje se tu velké
množství zásahové techniky je to přes 300 kusů, proto musíme zajistit veškeré tankování stravování zásobování, takže toto je
součástí toho zásahu.

mluvčí 
I když by se povedlo teď zvládnou třeba já největší úkol tzn. koncentrovat ten požár na nějakou omezenou plochu, která už
bude definitivně pod kontrolou, tak každopádně ty dohašovací práce tady bude probíhat ohromně dlouho a ta kontrolní
činnost, jestli se někde neobjeví nové ohnisko, prostě prohořela nám ta kořenová soustava. Najednou se ten požár Geam
objeví někde, kde už to v podstatě nikdo nečekal tohle obrovské riziko, takže nelze odhadnout ta práce, kde ta práce skončí.
Ano, máte pravdu. Všichni doufáme, že aspoň trochu ještě tady zaprší.

mluvčí 
Jak bude vypadat obnova ekosystému v Národním parku české Švýcarsko. Probereme to teď s Miroslavem Sajtl RM z katedry
ekologie životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den. Díky, že jste se připojil.

mluvčí 
Sociální dem.

mluvčí 
Jakým způsobem se do spálených míst tedy vrátí rostliny?

mluvčí 
Já si myslím, že toho úplně jednoduchá, protože všechny rostliny tak jako všechny organismy jsou na takovéhle situace v
podstatě jenom přírodní procesy vznikla a mají na to mechanismy, kterými se tam dostanou tzn. můžou můžou v podobě sama
navrhnout zpátky a tato výstava v srdci od samozřejmě je to trošku specifické místo požářiště je plochá, kdo jsou uhlíky, zbytky,
ohořelých materiálů, toxické látky do poloviny, takže budou zrát zpočátku osídlovat specifické druhy, jako jsou třeba mechy
lišejníky a postupně se a bylo navracet další skupiny tras. Třeba s nima tráví keříky a teprve později bude vznikat postupně
Lars.

mluvčí 
Jak dlouho to může trvat, kdy můžeme tedy vidět první mechy lišejníky?

mluvčí 
Já si myslím, že je každý z nás má zkušenost, pokud jenom někdo zahlédl nějaké stačí požářiště nebo zbytky. Po honičku je je
to vidět, jak postupně v podstatě během několika měsíců do příštího roku určitě budete pozorovat už nějaké porosty řas v
šachu lišejníků a postupně se budou do toho nasouvat zprávy. Samozřejmě tady se bavíme o mnoha větším měřítku, takže ten
proces, když to vezmeme z pohledu celého toho požářiště tady v Blansku nebo v okolí nebo v oblasti Národního parku. Pak to
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bude trvat samozřejmě mnohem mnohem dál na na tom vás, případně dřeviny si bude muset počkat roky, řekněme, vzrostly o
vás, budou desítky let.

mluvčí 
Jakou roli v tom bude hrát počasí, to jestli bude mít les dostatek vláhy, nebo jestli naopak bude sucho?

mluvčí 
Určitě toto tuto významnou roli, to je pro lidstvo bude rostlinám nebo těm ironickým organismu usnadňovat vstup do takovéhoto
prostředí. A samozřejmě asi uvědomit, že teď čelíme rokům, kdy je poměrně sucho tzn. jak ten proces toho růstu bude
omezovány Suchan, tak bude potom tahle to souvislost s tím, jak, jak se ty rostliny, případně ty samy budou schopna
vypořádat vypořádat s takovými podmínkami. Bude to potom mít následky nebo důsledky proto, jaké složení jakou dluhovou
kompozici na takovém dálničním potkám.

mluvčí 
Hasiči k hašení dohašování požáru používají velké množství vody. To je něco, co se tedy taky projeví v tom, jak rychle se
začnou nové rostliny objevovat.

mluvčí 
Určitě, má to mám to samozřejmě vliv těžko těžko teď říct, jaké to bude mít důsledky, protože ten požár samozřejmě zasáhl
poměrně značnou část i povrchovou povrchové vrstvy půdy. Tzn. tam mu stojí nebo byl tam mozkový v tuto chvíli zmizel a velké
množství vody zase naopak. Myslím, státníci techniky bude těch šikmých plochách brzo uklidněná bude bude čas podnosu ztrát
spravovat tzn. bude spíše probíhá taková hrůza, což samozřejmě nic špatného z hlediska přírodních podmínek pro rostliny, ale
bude to ovlivňoval i rychlost toho nástupu těch organismů, které toto prostředí budou usilovat.

mluvčí 
Jak moc se Národní park změní, jak se změní ekosystém?

mluvčí 
Myslím si, že možná z našeho pohledu lidského ano, bude to bude to něco, na co nejsme asi zvyklí takové pohledy, které nám
nabízí záběry z internetu sdělovacích prostředků na takové asi zvyklí nejsme. A budeme takhle si výbav ještě pěkných pár let
zprávy tady na tomto území, nicméně ty organismy a rostliny budou budou toto prostředí slibovat v podstatě je to je to úplně
normální a SOU schopná vlastně dosáhnout, co říct stejného stavu, ale budou pod vlivem podmínek. To prostředí zase
samozřejmě zpět do nějakého stavu, který můžeme označit za stavu, který tam už předtím byl tzn. společenstva ekosystém, jak
jste říkala, nebudou významně zasaženo už jenom, protože dnes pouze vlastně celý Národní park tzn. je tam vždycky jakási
záloha v těch organismů, které můžou zpětně vracet z jiných míst a tyto zasažené plochy zpětně osídlovat.

mluvčí 
Mnoho odborníků tady na zpravodajské čtyřiadvacítce v souvislosti s požárem v českém Švýcarsku mluvilo o tom, že příroda si
vlastně nejvíc pomůže sama. Souhlasíte s tím, do jaké míry je potřeba teď zásah člověka, co se týká té obnovy?

mluvčí 
V tuto chvíli bych s tím souhlasil. Nebude asi nás pro větší míře vůbec zasáhnout. Je to GINIS samozřejmě z hlediska lidí, nikoliv
přivádí s tím, musíme tohle jako na přírodní jev. Tzn. přibyla asi v tuto chvíli je schopna poradit jenom nám může připadat, že to
bude dlouho. Bude to trvat opravdu, jak jsem říkal, sovička Melissa, zásobě roky desítky let.

mluvčí 
Děkuju vám za rozhovor Miroslav Seidler z katedry ekologie životního prostředí. Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci. Díky, že jste se připojil.

mluvčí 
Taky děkuji pěkně nám.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval světové společenství, aby po útoku na věznici v koleni chce v Donbasu označil
Rusko za teroristický stát. Zemřelo při něm 53 ukrajinských válečných zajatců. Hlavně členů pluku AZOS, kteří bránili mariupol.
Z odpovědnosti se vzájemně obviňují obě strany. Podle Ruska Kyjev zasáhl objekt jen asi 10 km za frontou raketomety hi Mars.
Ukrajinská armáda to odmítla ruské jednotky. Podle ní v budově odpálili výbušniny, aby zakryli stopy po mučení vraždění
zajatců. Dokládá to mají i odposlechy, které zveřejnila ukrajinská tajná služba.

mluvčí 
Šas pak byly smlouvy o tom jsou podíl žen v těchto teplých bdělost.

mluvčí 
Tvrdil chladnou marně tzn. obvodu řidičům. Tak.

mluvčí 
Ani minutu krát fuj padly padly.

mluvčí 
Miliony olivovníků mínění bylo pivo.

mluvčí 
Kolem Slunce a co.

mluvčí 
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Když obránci zůstalo, opouštěli ocelárnu mezinárodní výbor Červeného kříže a OSN se zaručili za životy zdraví našich bojovní.

mluvčí 
A únoru je nás tvůj mají vody. Či.

mluvčí 
Rusko by mělo být jednoznačně označeno za stát podporující terorismus.

mluvčí 
Terorismus.

mluvčí 
Ukrajinská armáda rozšířila předmostí za řekou Inn Hulec na jihu země a pomalu postupuje v chartúmské oblasti. Okupační
úřady tam podle britské rozvědky připravují referendum o připojení k Rusku. Samotném personu také zprovoznili provizorní
pontonový most přes ně první a spustili přívoz. Vynutilo si to uzavření klíčového Antonín nějakého mostu, který poškodilo
ukrajinské ostřelování. Kyjev v oblasti raketovými údery vyřadil také další dopravní infrastrukturu a muniční sklady. To vedlo k
výraznému oslabení intenzity ruské dělostřelecké palby.

Do boje proti ruským okupantům se od konce února zapojily více než 3000 ukrajinských sportovců a dalších odborníků v
oblasti sportu 116 z nich padlo 6 utrpělo zranění. 23 se dostalo do zajetí. Jejich kolegové se ale dál účastní sportovních
soutěží. Od začátku války získali jednotlivci týmy na mezinárodních utkáních 1000 medailí spolupracovnici České televize Vitalij
Tokarczuková to řekl ministr mládeže tělovýchovy Ukrajiny. Vady vůdce hit.

mluvčí 
Volyňská oblast leží bezprostředně na hranici s běloruskou, jaký je váš syn, tak možnému útoku ze strany Běloruska nemůžeme
na 100 % vědět, že k útoku nedojde, i když je několik příčin vojenského i civilního E.ON rázu, které nám říkají, že v útoku útoku
nedojde. Jednak mají mámo vojska jednak nemají podporu ze strany civilního obyvatelstva a také máme dosti vlastně jako sil a
Prus včera Rusům, abychom takový případný útok odradily také máme podporu ze strany členských zemí NATO, takže pokud
Bělorusko se zapojí do útoku, tak bude muset čelit i důsledkům ze strany zemí NATO. Toto vše nám říkal, žes spíše útoku
nedojde, ale aktivně se na tento útok připravujeme již od konce února je nakolik válka změnila život Lucku hodně lidi odjezdy do
zahraničí či asi 40 000 lidí je na počátku. Května odjeli do zahraničí. My jsme si to ověřili u rodičů učí a oni nám řekli, že
nepošlou do škol asi 9000 dětí z celkového počtu 31 tisíců žáků dětí, takže 30 vyjet až 40 čísi lidi ve městě chybí nebo chybělo,
protože teď se nijak 4 vrátili třeba loni jsme měli 6 3000 prvňáčků, ale to se k zápisům přišly jenom něco se za 2000 prvňáčků.
Takže chybí 700 děti z toho rozumíme, že dosti velkej puče je vzdálen v zahraničí. Během.

mluvčí 
Dnes odpoledne po celý zítřek bude v horských polohách na severu východě Česka vydatně pršet. Před intenzivním deštěm
varují meteorologové. Týká se to hlavně Jizerských hor, Krkonoš, Jeseníků Beskyd. Právě tam situaci sleduje Marek Slavík.
Marku, zdravím tě, kolik ještě ve zbytku dneška může napršet?

Marek SLAVÍK, redaktor 
Hezké odpoledne. Podle meteorologů by to mělo být v Beskydech až 20 mm počítá tedy do půlnoci. Do této chvíle napršelo
mezi 10 ojediněle i 30 mm. Nejvýraznější srážkové úhrny jsou spíše ve východnějších částech Beskyd. Tzn. na Jablunkovsku
nebo Třinecku. Třeba tady na Javorovém vrchu v Beskydech. Od rána nebo respektive od dopoledne intenzivně prší ty srážky
jsou nejvydatnější. Právě všech v těchto chvílích přicházejí od jihu Alze Slovenska. Během odpoledne večera by měly
přechodně slábnout možná i ustávat, ale po půlnoci přijde další srážkové pásmo. Podle meteorologů mnohem významnější,
které se v Beskydech prakticky zastaví na celý den během zítřejšího dne může na hřebenech nebo respektive v horách
spadnout až 70 mm. Zatímco v tuto chvíli postupují srážky od jihu. Tlaková níže se pak přesune přes Českou republiku na
východ a zítra už budou srážky postupovat od severu, což bude důležitý faktor, protože na návětrných stranách Beskyd
především na severu a severozápadě budou ty srážky vlivem návětrné ho efektu ještě více zesilovat. Je nutno ale říct, že v
oblasti Beskyd panovalo v posledních týdnech výrazné sucho. Voda by tak měla bez problémů vsáknout půda by tento nápor
vody měla zvládnout. Problémy se mohou vyskytnout. Bude to ale spíše níže položených oblastech nebo rozvodnit se mohou
menší horské řeky. Situace samozřejmě bude zítra o něco horší než dnes.

mluvčí 
Sněmovní volby by podle volebního modelu agentury Median v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29 % hlasů. Na druhém
místě by skončila ODS, které by dalo hlas více než 16 % voličů. Na třetím místě pak hnutí SPD s výsledkem 12,5 procenta
hlasů. Dolní komory by se také dostali Piráti TOP 09. Na rozdíl od minulých voleb ČSSD naopak hnutí STAN KDU-ČSL by v
červnu zůstaly pod pětiprocentní hranicí. Nutnou pro vstup do sněmovny. Potřebný kontext teď dodáme, tady je LM žárovce s
politologem z institutu politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  zároveň vysoké školy mezinárodních
veřejných vztahů Praha, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den, děkuji za pozvání.

mluvčí 
Je to pro vás.

mluvčí 
Určitým překvapením nebo něco z těch výsledků vás překvapilo volby vyhrálo ano, čemu všemu to přičítat?

mluvčí 
Když se podíváme na ten sněmovní volební model, tak on tentokrát už nepočítá s těmi předvolebními koalicemi tzn. vracíme se
do toho normálu, na který jsme při těchto predikcích nebo volebních modelech byli zvyklí. Pokud se podíváme na ty jednotlivé
výsledky nebo na ty jednotlivé pozice těch politických subjektů podrobněji, tak hnutí ANO samozřejmě posiluje okolo 30 % což
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byla hodnota, která byla tomuto subjektu přičítána dlouhodobě a nicméně teď ten rozdíl mezi prvním ano. A druhou ODS je
propastně liší právě z toho důvodu, že ten volební model jaksi nepočítá s koalicí spolu s tou volební koalici. Přirozeně asi
můžeme v tomhle směru identifikovat takovou tu klasickou věc, že ze strany vládní koalice jsou pod větším drobnohledem, jsou
terčem větší kritiky tzn. poměrně logicky zejména opoziční ano a opoziční SPD těží ze své pozice nebo za své anti pozice,
kterou vůči vládní koalici a dlouhodobě jaksi komunikují.

mluvčí 
Do sněmovny by se nedostalo vládní hnutí STAN předpokládám, že velký vliv na to mají kauzy kolem někdejšího náměstka
pražského primátora Petra Hlubučka. Do jaké míry teď, do jaké míry v dlouhodobém horizontu je podle vás reálný návrat voličů
hnutí STAN?

mluvčí 
Já bych ještě v tomhle směru určitě doplnil, že sběr dat pro tento volební model probíhalo mezi 20. květnem a 4. červencem a
kauza dozimetr se aktivně začala v tom veřejném prostoru řešit někdy v polovině června tzn. tzn. část těch dat sebraných
vlastně tuhle kauzu jaksi nemohla zohlednit. Druhá část těch dat samozřejmě ano, ale pochopitelně kauza dozimetry ničím co
velmi významně hnutí STAN uškodilo a není to jenom kauza dozimetr. Je to taková ta reminiscence připomenutí těch ostatních
kauz nebo problémů, které se s hnutím STAN nebo s některými zástupci spojili, protože toto všechno vlastně bylo v souvislosti
s kauzou dozimetr připomínáno, jak ve veřejném prostoru, tak i zejména ze strany některých opozičních politiků. A jak TOP 09
hnutí STAN KDU-ČSL fakticky oscilují okolo té pětiprocentní hranice tzn. za zohlednění statistické odchylky. My v podstatě
nemůžeme úplně stoprocentně říci, že TOP 09 je ve sněmovně a stan KDU-ČSL nejsou. Nicméně asi bych to viděl jako jakýsi
zdvižený prst zejména pro hnutí STAN pro lidovce, aby nějakým způsobem třeba svou roli nebo své působení a přehodnotili a
opravdu jaksi se vina snažili získat zpět ztracenou voličskou podporu.

mluvčí 
Starostové nezávislí Mel měli mezi tím směrem. O obměnilo vedení, nicméně Vít Rakušan ve funkci šéfa stanu zůstal. Je to
podle vás dostatečná reflexe?

mluvčí 
O ono se před tím hradeckými sněm hnutí STAN diskutovalo, zda je nebo není nějaká jiná osoba, která by dokázala hnutí
STAN provést touto krizí. Nakonec nikdo jiný než Vít Rakušan toto učinit nemůže, jak se ukázalo a na tom sněmu získal drtivou
podporu došlo ke změně ve vedení hnutí STAN. No a samozřejmě, jestliže ten mimořádný volební sněm byl minulý týden, tak
nemůžeme očekávat během jednoho týdne nastanou nějaká nějaké převratné změny. Je to zkrátka úkol pro nové vedení, který
je dlouhodobý, ale zároveň naléhavý, no a pokud jsem měl možnost pozorovat mediální vyjádření, ať už Víta Rakušana nebo
ostatních nových členů vedení hnutí STAN, tak si svou situaci uvědomují a velmi pravděpodobně logicky s ním budou chtít
něco dělat.

mluvčí 
Vít Rakušan je teď hodně viditelným zejména v souvislosti s bezprecedentním požárem v českém Švýcarsku. Daří se mu podle
vás v této jeho roli vzhledem k situaci být dostatečně důvěryhodným?

mluvčí 
Obecně vzato, ať už návštěva Víta Rakušana jako ministra vnitra prvního vicepremiéra nebo Petra Fialy jako premiéra byla
podle mého názoru očekávaným krokem bylo pouze otázkou času, kdy k ní dojde. Ten rozsah katastrofy samozřejmě nevídaný
a Vít Rakušan jako ministr vnitra v této záležitosti komunikuje, řekl bych poměrně intenzivně důvěryhodný a já se domnívám, že
jaksi zastánci nebo stoupenci hnutí STAN nebo vládní koalice ho za důvěru v ní samozřejmě považovat mohou vždy, ať už z řad
opozice nebo kritiku vlády se mohou objevit i negativní ohlasy na toto. Nicméně podle mého názoru Vít Rakušan vystupuje v
tomto směru standardně tak, jak by se od ministra vnitra očekávalo a kdy bylo jakékoliv strany nebo.

mluvčí 
Ještě 1 strana mě, prosím, zajímá sociální demokraté, kteří kterým průzkum připisuje to, že by se dostaly do Poslanecké
sněmovny. Na rozdíl od minulých voleb můžeme v jejich případě mluvit už o určitém trendu.

mluvčí 
Jestli je to trend, to prokáží až následné volební modely v každém případě je to něco, co sociální demokracii může pozitivně zlé,
jak si vnést novou krev dožil a jaksi namotivovat v tom v tom snažení. A v zásadě indikovat to, že voliči nebo podporovatelé
letní tak úplně nezlomili hůl a že opravdu pro ni může být reálné ten pětiprocentní práh překonat, ale v tomto směru o trendu
bych určitě hovořil a na druhou stranu sociální demokracii potom poté drtivé volební porážce sněmovní loni velmi pomůže i to,
že se o ní začne hovořit jako o možném subjektu, který není, když to řeknu lidově, tak úplně odepsán a že opravdu může ještě
do toho sněmovního klání nějakým způsobem promluvit. Ale jestli toto trend nebo jestli toto nějaké nastartování nové cesty té
té sociální demokracie, jak deklarovalo její nové vedení NATO si budeme muset ještě chvíli počkat.

mluvčí 
Prosím, ještě v krátkosti, proberme aktuální agendu přes 5 desítek poslanců, a to jak vládní KDU-ČSL ODS TOP 09, tak taky
opoziční hnutí ANO SPD vlastně Býma kromě Pirátů zástupců Pirátů a hnutí STAN tak navrhuje, aby ústavní listině práv svobod
bylo manželství uvedeno jako svazek muže ženy. Řekl byste v současné sněmovně, že má po volbách konzervativnější složení.

mluvčí 
Když se podíváme na to rozložení politických sil, tak bych se přikláněl k tomu názoru, že ty konzervativnější proudy mají vyšší
sílu než třeba ve srovnání s minulým volebním období to bezesporu v každém případě v tomto směru je potřeba si položit
otázku, jestli tato problematika opravdu má být součástí ústavy nebo listiny AAA, nebo zda vlastně tahle snaha je jaksi v
uvozovkách, trochu přehnaná. On totiž a tenhle krok navazuje na návrh České pirátské strany, která přišla s návrhem
standardního zákona, který by uzákonil manželství pro homosexuály. Tento návrh přišel do sněmovny už v červnu, no a vlastně
tahle iniciativa, té uvozovkách, ústavní změny je jakousi protireakci nebo anti pozicí vůči této iniciativy České pirátské strany. Já
se obávám, že ta problematika natolik komplikovaná a vlastně neexistuje ani bych řekl, ať už v české společnosti nebo napříč
politickým spektrem jednoznačná shoda, že by mohlo být poměrně nebezpečné toto chtít implementovat do ústavy nebo do
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listiny.

mluvčí 
Třeba senátorka za Piráty Adéla Šípová říká, že by to mělo být tématem jednání špiček pětikoalice. Je to tedy téma, zda
ústavně zakotvit manželství jako svazek muže ženy, anebo naopak, co se týká uzákonění stejnopohlavních manželství téma,
které může zasáhnout do fungování pětikoalice?

Josef ŠLERKA, mediální analytik, Filozofická fakulta Univerzita Karlova 
Tak pětikoalice už v minulosti deklarovala, že na této problematice není schopná se shodnout a totiž, že jí nebude chtít nějak
aktivně řešit. Stejně tak ta koalice spolu jednoznačně není v otázce tohoto typu svazku dlouhodobě jednotná, a ačkoliv třeba
zaznívají ze strany TOP 09 některé konzervativnější hlasy, tak předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová je naopak v
tomto liberálnější, pokud jsem já ty komentáře sledoval dobře tzn. kdyby se nějakým způsobem měl shrnout, tak pokud tady
chceme činit nějaké ústavní změny a na které je potřeba, nikoliv prostá většina, ale kvalifikovaná 120 poslanců. Většina, tak je
potřeba mít samozřejmě to téma diskutované napříč politickým spektrem. Je potřeba, aby na něm byla jasná shoda, ta ústavní
a aby opravdu to nebylo produkt nějaký politický bojů, který má jaksi tu problematiku pro ten daný moment vyřešit.

mluvčí 
Děkuju vám za rozhovor na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Živé vysílání 22:00
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mluvčí 
V českém Švýcarsku pomáhají hasičům v boji s rozsáhlým požárem němečtí kolegové Kyjev obviňuje Moskvu, že na
okupovaných ukrajinských územích připravuje inscenovaná referenda o připojení k Rusku. Tenistka Bouzková postoupila přes
krajanku Noskovou do finále turnaje v Praze a zítra bude většinou polojasno nebo oblačno na severovýchodě a východě až
zataženo místy déšť, a to trvalejší teploty do 27 stupňů.

Martin BENDA, moderátor 
Při zásahu u požáru v českém Švýcarsku se dnes zranilo 8 hasičů. 1 se podle mluvčí ústecké záchranné služby Prokopa
Voleníka zranil vážně. Spadl na něj strom. Neměl by být ale v bezprostředním ohrožení života. Záchranáři ho vrtulníkem převezli
do ústecké nemocnice. Kvůli počasí nemohli dnes zasahovat hasící letadla. Hasičům tak podle mluvčí Martiny Götzové
pomáhali němečtí kolegové.

mluvčí 
Tento výpadek nám pomáhají vykrývat němečtí kolegové, se kterými jsme se domluvili na výpomoci a využíváme k hašení na
české straně. Ta strana je nepřístupná jinak než opravdu pro letecké hašení.

Martin BENDA, moderátor 
Hasiči v českém Švýcarsku zasahují už sedmý den. Požár zasáhl přes 1000 ha. Tuto plochu by se ale podle ministra vnitra šéfa
hnutí STAN Víta Rakušana hasičům mohlo přes víkend podařit zmenšit.

Podle ukrajinské vojenské rozvědky připravují Rusové v okupovaných územích s inscenované referenda. Moskva tak chce
ukázat, že si místní Ukrajinci připojení k Ruské federaci přejí hlasovat o tom mají hlavně lidé v estonské Záporožské oblasti.
Obě jsou už měsíce pod kontrolou ruských sil. Jak.

Jaromír MAREK, redaktor 
Řekl Vadim typický zástupce velitele zpravodajského oddělení ukrajinského ministerstva obrany na okupovaných územích
zahájila svoji činnost. Kremelská politická strana jednotné Rusko. Pokračuje také rozdávání ruských pasů. OSN Evropská unie
už dříve uvedli, že inscenovaná referenda neuznají. Charkovské oblasti zahájila tento týden ukrajinská armáda protiofenzívu.
Kyjev tvrdí, že do září získá město Cheb jsou zpět. Z Ukrajiny Jaromír Marek, Radiožurnál.

Martin BENDA, moderátor 
Prezident USA Joe Biden má opět pozitivní test na koronavirus. Biden přitom jen před třemi dny ukončil týdenní karanténu, kam
ho poslali lékaři po pozitivním testu. 70 devítiletý Biden tehdy cítil mírné symptomy. Teď podle Bílého domu žádné příznaky
nemá. Cítí se dobře. Prezidentův lékař opětovnou opětovnou nákazu vysvětlil jako skokovou infekci po použití léku pak slovit,
který Biden v izolaci bral. Policisté na jihu Moravy řeší větší počet srážek aut se zvěří převažují hlavně srnci. Momentálně jsou
totiž v říji a ztrácí ostražitost. Podle myslivců by toto období mělo skončit zhruba v polovině srpna. Nebezpečná místa z hlediska
střetu popisuje policejní mluvčí Pavel Šváb.

mluvčí 
Určitě jde o lesní úseky. Ty nejrizikovější úseky jsou označeny příslušnou dopravní značkou. Zvěř samozřejmě diskutuje i na
polích to zejména na Poličce vzrostlou vegetací je vítala na poslední chvíli, což je o složení pro řidiče rozměr velmi riziková
situace.

mluvčí 
Tenistka Marie Bouzková je ve finále turnaje v Praze krajanku Lindu Noskovou porazila 7663 ve druhém setu přitom Nosková
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vedla 31 měla 2 brejkboly a místo toho ale prohrála 5 gamů v řadě. Ke svému kolapsu poté řekla.

mluvčí 
Zaspala jsem úplně nechal jsi mi vlastně hrát a nepokračoval v té míře nebo lítá nebylo, takže vlastně jsem to jakoby
odevzdala.

mluvčí 
Zítřejším utkání se Marie Bouzková utká s ruskou Anastacia Potapovová. Ta porazila bývalou světovou dvanáctku Číňanku
Wang 6360 pot povoloval zabojuje o druhý titul na okruhu WBA.

mluvčí 
A to v době, kdy jsme vás možná právě zastihli cestou.

mluvčí 
Na dovolenou nebo dovolené.

mluvčí 
Za chvilku budeme mluvit právě letní sezóně v českých hotelech, penzionech, kempech. Ubytovatelé letos hlásí větší zájem
klientů a kvůli inflaci zdražily, jestli se to odrazilo na chování nás zákazníků. To také zohledníme ve večerním vysílání. Všechny.

Alzy dozněla 10 minut po dvacáté druhé hodině. Až polovina Čechů se rozhodla letošní dovolenou strávit v Česku. Uvádí to
asociace hotelů restaurací. Podle ubytovacích zařízení je zájem turistů v porovnání s předchozími sezónami vyšší. Majitelé
hotelů, penzionů kempů zároveň řeší inflaci. Jaká je letní sezóna, mimochodem téměř přesně v polovině teď řekne Jan dlouhý
domácí redakce, dobrý večer.

mluvčí 
Dobrý večer. Hotely penziony v Česku teď mají obsazených průměrně 60 % kapacity. Ve srovnání s lety před covidem je to sice
pořád asi o pětinu míň, ale oproti posledním dvěma rokům, kdy v Česku platit by platila protiepidemická omezení. Ubytovací
zařízení zaznamenala zájem přece jen větší, říká prezident asociace hotelů restaurací Václav Stárek.

mluvčí 
Už by skutečně ve srovnání s loňským rokem, ale i s rokem 2019, co se týká. Teď to období dovolených, tak ta obsazenost je
velmi dobrá v obci ubytovací zařízení zaznamenáváme nárůst počtu hostů restauračních zařízení ve veřejném stravování.

mluvčí 
Hotelům penzionům se nevyhla zdražování třeba jenom kvůli vyšším cenám energií. Jejich ceny za ubytování zvedlo asi 70 % a
zdražit i přes rostoucí návštěvnost. Museli taky provozovatelé kempů.

mluvčí 
Mezi Čechy je v létě oblíbená dovolená na vodě. Je nevíme, kolik vodáků na ni vyrazilo letos.

mluvčí 
Podle asociace vodní turistiky a sportu je letošní zájem srovnatelný s roky před pandemií. Předseda asociace Petr Ptáček
Radiožurnálu řekl, že teď je provoz na českých řekách bezproblémový.

mluvčí 
Nějaké extra velké fronty, nájezdech nebo na řekách nejsou zatím znatelné. Samozřejmě začátek července, který je nejvíce
exponovaný. Ten byl velmi problémový, ale pako už to opadlo a relativně na těch řekách se pohybuje přiměřený počet vojáků.

mluvčí 
Každoročně na vodu vyráží zhruba 700 000 lidí.

mluvčí 
A začali Češi na dovolené šetřit třeba kvůli té už zmíněné vysoké inflaci.

mluvčí 
Ano, ještě jednou dáme slovo prezidentovi asociace hotelů restaurací Václavu Stárkovi. Podle něj se už chování spotřebitelů
skutečně proměňuje.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dá se pozorovat u některých spotřebitelů, že třeba více trošku omezují ten sortiment, zvláště v restauracích, ale celkově bych
řekl, že lidé se těšili na léto. Těšili se na to, že ho prožít bez jakýchkoliv restrikcí, a tudíž i částečně možná je to odložená
spotřeba loňských let.

mluvčí 
Od konce května se do Česka navíc pomalu vrací taky zahraniční turisté.

mluvčí 
Podtrhl sečetl Jan dlouhý domácí redakce za to moc děkuji, hezký večer.

mluvčí 
Hezký večer vám.

mluvčí 
Mike Jackson dozněl před námi je sport fotbalisté Liverpoolu vyhráli po 16 letech anglický Superpohár. Na výhře 31 nad
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Manchesterem City se podílel gólem a asistencí Muhammad Salah. Ve sportovním světě se toho dnes dělo mnohem víc a teď
to dění shrne ve sportovním přehledu. Vojtěch Šilhan, dobrý večer.

mluvčí 
Hezký večer. Kajakář Vít Přindiš se stal poprvé v kariéře mistrem světa ve vodním slalomu. Třiatřicetiletý reprezentant vyhrál
šampionát v německém Augsburgu.

mluvčí 
Chtěl jsem se dobře. Jediný jsem se bál, abych udržel hlavu třetím obrovským davem, co tady byl, že ty Pfizer případy, abych
dokázal procesy, tak nějak soud bude svoje trať gradovala dole byla prostě těší, že příkazy ne. To je hlavně dolů dole Petře
energii povedlo se to a pak, když jsem běžel poslední proti hory poslední brány, tak jsem cítil jako dobrý vánoční energii. AŽD
se dokážu, tohle je úplná pohádka.

mluvčí 
Celý rozhovor s Vítem při ničem si ve vysílání Radiožurnálu poslechněte za půl hodiny. Fotbalisté Teplic remizovali v prvním
kole ligy proti hostujícím obhájcům titulu z Plzně 22 zlínští fotbalisté sezónu taky odstartovaly remízou doma hráli bez gólu
Mladou Boleslaví. Hráči Sigmy Olomouc zvítězili na hřišti Baníku Ostrava vysoko 30 góly Hanáků dali chytil Chvátal Sedlák.
Trenér Olomouce Václav Jílek byl nadšený nejen z výsledků, ale i předvedené hry.

mluvčí 
Velká euforie jedním slovem spíš to utkání zvládli bravurně podpořen tím výsledkem. Kvalitou výkonů všechno jsme si přáli, jak
se v tom utkání naplnilo, takže, protože dneska jsme byli mužstvem, který bylo lepší v tom utkání, který vyhrál naprosto
zasloužené, takže tím řeknu jim skvěle fungující tým hodně poctivý a velmi dobrý nadstandardními ideální výkon, který radši.

mluvčí 
V posledním dnešním duelu Slovácko hrálo na hřišti Zbrojovky Brno 22 prokluz Uherského Hradiště byl zápas zároveň
generálkou na čtvrteční start třetího předkola Evropské ligy na hřišti Fenerbahçe. Istanbul. Podle trenéra Martina Svědíka ale v
Turecku půjde o úplně jiné utkání.

mluvčí 
Jámy právně jiný zápas odlišný tomu v tomhletom je, myslím si, že jsme ale potřebovali, ale soutěžní zápas připravoval nějakými
tohle to nenahradí tzn. že jsem rád, že tady do zahraničí aspoň 1 zápas jsme měli na rozehrání vlastně smysl jakoby vrátit klid
důslednosti poctivosti vlastně všech postech a v tý organizaci vlastně v Riu mužstva do pořádku. Nebo.

mluvčí 
Český souboj v semifinále tenisového turnaje v Praze vyhrála Marie Bouzková. Ta zdolala krajanku Noskovou 7663 ve druhém
setu přitom Bouzková prohrávala už 13 a v gamu odvracela 2 brejkboly, přesto ovládla 5 gamů v řadě zvítězilo.

mluvčí 
Potupnou slyší čeští ten druhý jsem takhle otočit dá pokyn vyhrává se snaží hrát svoji hru samozřejmě ona, jak mu to pořád
dívek. To bylo těžký a až k úrazu přišel zase měla být zkušená zase ještě větší boj, když mají 31 15 40 prakticky skutečně snaží
pořád je dál. A jsem rád všichni na něj Afričanů.

mluvčí 
Bouzková se zítra o titul utká s ruskou Potapovová. Kvalifikaci na velkou cenu Maďarska vozů formule 1 vyhrál překvapivě Brit
George Russell z mercedesu a vybojoval první Poll position v kariéře. Čtyřiadvacetiletý jezdec porazil na Hungaroringu o 0,044
sekundy Carlose se ani ze třetí byl další pilot Ferrari Charles Leclerc. Britský moderní pětibojař Josef Čong ovládl po loňských
olympijských hrách v Tokiu i mistrovství světa v Alexandrii. Trojici Čechů finále nevyšlo. Nejlepší z nich Martin Vlach skončil
dvanáctý pro českého reprezentanta je toto umístění dosavadním maximem na světovém šampionátu.

mluvčí 
Všechno podstatné, co se dělo ve světě sportu poslední červencovou sobotu zohlednil Vojtěch Šilhan za to moc děkuji, hezký
večer.

mluvčí 
Hezký večer.

ROZHOVOR: Operace Banner je stále neuzavřené téma. Odborník popsal nejdelší kontinuální nasazení britské
armády URL
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Poslední červencový den roku 2007 oficiálně skončilo téměř osmatřicetileté nasazení britských ozbrojených sil v Severním
Irsku. Na počátku Operace Banner panovala naděje, že po zvládnutí tamních nepokojů a uklidnění situace ponechají vojáci
odpovědnost za pořádek v regionu místní policii, vysvětluje Jan Váška z Institutu mezinárodních studií FSV  Univerzity  Karlovy
v  Praze . Odborník na moderní britské dějiny v rozhovoru pro EuroZprávy.cz mimo jiné objasnil, jak se původně pořádková
operace změnila v protipovstaleckou a protiteroristickou a proč ji provázely poměrně velké ztráty na životech. Nastínil také,
jakou roli sehrál brexit v dalším vývoji severoirské otázky.

Britské ozbrojené síly byly v Severním Irsku nasazeny v srpnu 1969, a to na žádost tamní vlády podporující setrvání ve
Spojeném království. Můžete přiblížit obecné důvody, které k vyslání vojáků vedly? 
Severní Irsko je „dočasná“ entita, která vnikla při rozdělení ostrova po ukončení irské války za nezávislost v roce 1921.
Rozkládá se na území šesti hrabství, která byla v té době jako jediná v jinak katolickém Irsku většinově osídlena potomky
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anglických a skotských osadníků. Ti se hlásili k některé z protestantských církví a přáli si, aby Irsko zůstalo součástí Spojeného
království. Svým způsobem je Severní Irsko koloniální relikt. 
Na konci 60. let v Severním Irsku vzniklo a sílilo, pod vlivem afro-amerického hnutí za občanská práva, hnutí požadující
zrovnoprávnění katolické menšiny. Ta dosud neměla vinou nerovného volebního práva a překreslování hranic volebních
obvodů spravedlivý podíl na politické moci a její příslušníci byli diskriminováni na pracovním trhu, ve službách, například při
rozdělování bytů, a také severoirská policie Royal Ulster Constabulatory (RUC) byla pod unionistickou kontrolou. 
Regionální vláda, kterou vedl liberální unionista Terence O'Neill, na situaci reagovala na sklonku roku 1968 návrhem dílčích
reforem, které však odmítli jak katolíci jako nedostatečné, tak i konzervativní unionisté jako přílišné ústupky. V následných
předčasných volbách O'Neill svůj post neobhájil, v průběhu roku 1969 napětí mezi oběma komunitami dále postupně sílilo a
zejména střety mezi katolickými aktivisty a policií, ale i radikálními loajalisty, byly stále násilnější. Naplno pak násilí propuklo
právě během nepokojů v srpnu 1969, které si vyžádaly 8 mrtvých a přes 700 zraněných. 
Jaké byly hlavní počáteční cíle operace, z politického i bezpečnostního hlediska? 
Prvotním cílem operace tedy byla personální, logistická a technická podpora RUC při násilných nepokojích, které hrozily
přerůst v občanskou válku. Záhy ale působení britských vojáků nabralo charakter protipovstalecké a později protiteroristické
operace, jejímž cílem bylo především oslabení operačních kapacit a konečné zničení Irské republikánské armády (IRA) a její
infrastruktury. Do operace bylo tak například zapojeno i Královské námořnictvo, které hlídkovalo v severoirských vodách a
snažilo se bránit zásobování paramilitárních organizací zbraněmi a municí námořní cestou. Z politického hlediska byla cílem
operace podpora autority unionistické vlády – do jejího nahrazení přímou správou z Londýna v roce 1972 – a vůbec udržení
Unie, tedy zachování Severního Irska jako součásti Spojeného království. 
Je zajímavé, že na samém počátku vítali nasazení britských jednotek jak unionisté-protestanti, tak i nacionalisté-katolíci, kteří
očekávali, že vojáci budou na rozdíl od unionisty kontrolované policie v rozjitřeném regionu nestrannou silou. Postupně však
odpor katolíků narůstal, protože opatření spojená s potíráním IRA, například domovní prohlídky, zákazy vycházení, silniční
kontroly v katolíky obývaných oblastech, doložené masové ponižování a mučení zadržených civilistů podezřelých se spoluprací
s IRA, dopadala jednostranně na jejich komunitu. Po několika incidentech, při kterých vojáci zabili neozbrojené civilisty z
katolické komunity – nejznámější, avšak zdaleka ne první byla střelba do davu v Londonderry známá jako Krvavá neděle v
lednu 1972 –, pak už nebylo cesty zpět. O tom, že protestanti britské jednotky vnímali jako ochránce svých zájmů, svědčí i fakt,
že v roce 2007, kdy byla operace Banner ukončena, obě hlavní unionistické strany UUP i DUP vystupovaly proti jejich stažení. 
Operace Banner, jak zněl oficiální název akce, vyústila v zatím nejdelší soustavné nasazení britských vojáků. Trvala téměř 38
let. Počítalo se od počátku s tím, že půjde spíše o dlouhodobou záležitost? 
Žádná vojenská operace není zahajována s předpokladem, že potrvá téměř čtyři desetiletí. I zde byli vojáci do Severního Irska
vysíláni v naději, že po zvládnutí nepokojů a uklidnění situace bude možné ponechat odpovědnost za pořádek v regionu v
rukách místní policie. Namísto toho došlo k eskalaci násilí, navýšení početních stavů britských jednotek a přeměně původně
pořádkové operace na protipovstaleckou – a později protiteroristickou –, v níž britské jednotky, často v tiché alianci s
unionistickými paramilitárními skupinami, bojovaly proti IRA a dalším ozbrojeným nacionalistickým skupinám. Zpětně viděno – a
ilustruje to neúspěch pokusu o obnovení samosprávných institucí v první polovině 70. let, takzvané sunningdaleské dohody –
nebylo Severní Irsko na usmíření založené na spravedlivém podílu obou komunit na správě země ještě dlouho připravené. 
Podle statistiky britského ministerstva obrany zahynulo během operace Banner přes 1.400 vojáků. Jejich nasazení si naopak
vyžádalo na 360 obětí, z nichž více než polovina připadala civilisty. To jsou poměrně vysoká čísla. Čím je vysvětlit? 
Zhruba polovina z těchto vojáků zahynula při útocích příslušníků polovojenských organizací, zejména IRA, druhá polovina z
jiných příčin, což mohou být dopravní nehody, chybná manipulace se zbraněmi, sebevraždy a podobně. Nejtragičtější bilanci
přinesl rok 1972, kdy zahynulo 149 britských vojáků – to ilustruje v západoevropském kontextu ojedinělou intenzitu tohoto
konfliktu a republikánské teroristické kampaně. Civilní oběti, mezi nimiž bylo mimochodem podle dostupných statistik přes 60
dětí, pak poukazují na často nevybíravý postup vojáků při plnění rutinních úkolů, na strach a stres, který jejich nasazení
provázel. 
Počty nasazených vojáků nebyly nízké. Na svém vrcholu v 70. letech atakovaly hranici 21 tisíc. Jak velkou podporu měla ve své
době operace Banner v britské veřejnosti? 
Postoj velké části veřejnosti kolísal mezi akceptováním masivní a dlouhodobé vojenské přítomnosti v Severním Irsku jako
nevyhnutelné a jednoznačnou podporou operace Banner. Pro Británii je obecně charakteristická vysoká celospolečenská
podpora ozbrojených sil, navíc při pohledu přes Irské moře byla hlavním „padouchem“ severoirského konfliktu IRA, která
ohrožovala celistvost státu, útočila na vojáky a další symboly britské moci a svoji teroristickou činnost přenesla i přímo na
anglické území. Svou roli nepochybně sehrála i cenzura a autocenzura na straně celostátních médií. 
Jak je dnes 15 let po svém skončení operace reflektována britskou společností. Jde o téma, které by stále podstatněji
ovlivňovalo vztahy Severního Irska a zbytku Spojeného království? 
Je otázka, nakolik je v této souvislosti vůbec možné uvažovat Severní Irsko jako jeden celek… Operace Banner je dodnes
neuzavřené a pro mnoho lidí stále bolestné téma, jak ostatně ukázalo i nedávné padesáté výročí Krvavé neděle. V samotném
Severním Irsku zůstává její paměť intenzívně přítomná na mnoha místech ve veřejném prostoru, a samozřejmě zaujímá pro
svou pro-unionistickou stranickost ústřední místo v kolektivní historické paměti i politické mytologii obou komunit. 
Současná britská vláda se pokusila tuto dějinnou kapitolu uzavřít prostřednictvím zákona o usmíření – Northern Ireland
Troubles (Legacy and Reconciliation) Bill –, který je v současnosti projednáván v parlamentu a jeho přijetí by zřejmě
znamenalo nestíhatelnost pachatelů dosud nepotrestaných násilných činů na všech stranách konfliktu. Tato snaha o udělání
„tlusté čáry“ za minulostí však vzbudila velký nesouhlas napříč severoirským politickým spektrem. 
Otázka vztahů mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království byla opět výrazněji diskutována – i mimo ostrovy – v
souvislosti s brexitem a takzvanou severoirskou pojistkou. Do jaké míry nakonec v praxi odchod Velké Británie z Evropské unie
ovlivnil severoirskou otázku? 
Naprosto zásadně. Obnovené napětí, které v posledních letech můžeme v Severním Irsku pozorovat, má dvě hlavní příčiny –
samozřejmě brexit, či ještě spíše „tvrdý“ brexit, pro který se rozhodly britské konzervativní vlády, ale také postupnou proměnu
demografické rovnováhy. Početní převaha unionistů dlouhodobě klesá, v posledních volbách do britského parlamentu v roce
2019 obsadili vůbec poprvé jen menšinu severoirských křesel, konkrétně 8 z 18. V letošních volbách do Stormontu, tedy
severoirského parlamentu, pak dosáhla historického vítězství nacionalistická strana Sinn Féin, které usiluje o sjednocení
ostrova v rámci Irské republiky. Zde je důležité připomenout, že jedním ze základních pilířů mírového uspořádání v Severním
Irsku je princip, že státoprávní uspořádání Severního Irska musí vycházet z většinové vůle jeho obyvatel. Britská vláda má o
této otázce právo vyhlásit referendum a v posledních letech některé průzkumy naznačují, že by v hypotetickém referendu mohli
těsně zvítězit zastánci sjednocení Irska. 
Brexit do situace v regionu vnesl nové napětí. Severní Irsko jako celek s dosti značnou převahou 56 % ku 44 % hlasovalo proti
vystoupení Británie z Evropské unie, přičemž ovšem větší část unionistů brexit podpořila. Výrazně proti naopak byli nacionalisté
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i stále početnější třetí skupina obyvatel Severního Irska – ti, kteří se neidentifikují ani s jednou z obou historických komunit.
Konkrétní podoba brexitu, pro niž se vláda Borise Johnsona rozhodla, založila další problém, když na základě takzvaného
severoirského protokolu vznikla celní hranice mezi Velkou Británií a Severním Irskem. Smyslem této anomálie je zabránit
obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tím by totiž došlo k prolomení Velkopáteční dohody z
roku 1998, která je základem mírového uspořádání v regionu. Severní Irsko tak fakticky zůstává součástí unijního společného
trhu a jeho hospodářské vazby na zbytek Británie slábnou – a také se lépe než zbytek Británie vyrovnává se současnými
ekonomickými otřesy. Výsledkem obou těchto procesů je, že se severoirští unionisté ocitli v hluboké politické i psychologické
defenzívě, a i proto v současnosti blokují ustavení samosprávných orgánů v čele s nacionalistickou premiérkou. 

Jak vetovat Maďarsko URL
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Česká vláda začala řešit klíčovou změnu pravidel EU

Když se v květnu v EU řešil šestý balíček protiruských sankcí, z jednání se stala několikatýdenní záležitost. Jednalo se o
omezení dovozu ruské ropy, a protože sankce musí být schváleny jednomyslně, dohadování trvalo. Hlavní odpor nakonec
nepřišel z Německa, které se embargu dlouho bránilo, ale ze střední Evropy. Česko, Slovensko i Maďarsko si shodně vymohly
odklad konce nákupů ruské ropy a nejtvrději hrálo Maďarsko. Několikrát dohodu odmítlo a požadovalo víc času, peněz a záruk.
Když se nakonec k balíčku připojilo, přišel z Budapešti ještě jeden zvrat. Netýkal se sankcí na ropu, ale na jednotlivé Rusy.
Maďaři najednou chtěli, aby se unijní postihy netýkaly ruského patriarchy Kirilla, muže, který válku na Ukrajině označil za
„očistnou operaci“.

Schopnost jednoho státu zablokovat unijní postup je nyní vidět právě na sankcích. A v reakci na to přibývá hlasů, aby EU tzv.
princip jednomyslnosti omezila. Nejde o novou debatu a Maďarsko není jediným státem, který práva veta využívá. V kontextu
války ale diskuse nabyla na nové důležitosti a pro zastánce změn je to jediná cestou, jak z EU udělat akceschopného hráče. Z
pozice předsednické země bude debatu o změnách pravidel moderovat česká vláda, která přitom sama patří spíš do tábora
skeptiků.

Veto na Nord Stream

Formální impulz ke změně pravidel vzešel z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, během níž se řešilo, jak by se měla EU
změnit. Jeden ze závěrů, ke kterému se v květnu připojil i Evropský parlament, se týká právě omezení práva veta jednotlivých
států. Změnu pravidel pak podpořila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen nebo německý kancléř Olaf Scholz. „Pokud
chceme být slyšet ve světě velmocí, nesmíme již dovolit, aby jednotlivé státy zablokovaly třeba rozhodnutí v zahraniční politice,“
napsal Scholz v komentáři pro německý deník FAZ.

Jednomyslností se dnes v Evropské radě (v ní sedí hlavy členských států) nebo Radě EU (sdružuje jednotlivé ministry)
rozhoduje pouze v menšině otázek. Zhruba 95 procent rozhodnutí se přijímá tzv. kvalifikovanou většinou, kdy musí souhlasit 55
procent členských států, v nichž dohromady žije nejméně 65 procent obyvatel EU. Právo veta ale zůstalo v citlivých oblastech,
jako je zahraniční politika nebo otázka daní.

Jakákoli změna pravidel by byla složitá – a musely by ji podpořit všechny země. „Existují dvě cesty. Jedna je svolat mezivládní
konferenci, která by vyjednala změnu základních smluv,“ vysvětluje Ivo Šlosarčík, expert na evropské právo z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Jak ale připomíná, takový proces je velmi složitý, protože i kdyby se podařilo najít kompromis,
souhlasit by musely nejen jednotlivé vlády, ale následně by byla potřeba ještě ratifikace ve všech členských státech. A pokud
by se věc zadrhla jenom v jednom parlamentu, roky práce budou pryč.

Existuje ale ještě druhá cesta, jak se veta zbavit. Stačí, aby Evropská rada nebo Rada EU rozhodly, že se přejde od
jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou většinou. Nicméně i s takovou změnou pravidel musí souhlasit všechny státy. Zda by
si něco takového dovedly představit, zjišťuje nyní české předsednictví. Ministr pro evropské záležitosti za STAN Mikuláš Bek
minulý týden rozeslal do všech členských zemí dotazník, kde se ptá, v jakých oblastech by s přechodem na většinové hlasování
souhlasily a jak by změnu chtěly provést. „Chceme třeba vědět, zda jednotlivé vlády chtějí svolávat konferenci a měnit smlouvy,
nebo by případně šly cestou změn v rámci rady,“ říká Bek.

Sobě česká vláda dotazník neposlala a Bek přiznává, že Česko je ve výhodnější pozici, protože může počkat, až s čím přijdou
ostatní. Ve vládě už ale předběžná diskuse podle něj proběhla. „Umíme si asi představit opuštění jednomyslnosti například v
otázce sankcí. Naopak tahle koalice by se neshodla na daňových věcech a nemá cenu riskovat vnitrokoaliční spor, když víme,
že jsou i další státy, které zde nesouhlasí,“ poukazuje na to, že například Irsko se již dopředu vyjádřilo, že se práva veta v
daňových tématech nehodlá vzdát.

Premiér Petr Fiala z ODS je ještě opatrnější. „Česká republika se ke změnám staví spíš rezervovaně. Poslední krize ukázaly, že
státy jsou schopné se domluvit, i když to trvá trochu déle. Dohoda je ale pevnější a všemi respektovaná, což by se při
většinovém hlasování nestalo,“ odpověděl v SMS na dotaz Respektu. Proti možným změnám by byla i ministryně obrany Jana
Černochová, podle které je „veto především pro menší země zárukou proti převálcování většinou“, a stejně situaci vidí
europoslanec Alexandr Vondra. „Právo veta je vždy silnější zbraň menšího pro většímu,“ říká Vondra.

Ne každý souhlasí s tím, že je lepší za každou cenu muset hledat kompromis, jak naznačuje Fiala. „Pokud jdeme cestou
nejmenšího společného jmenovatele, může to být příliš málo a příliš pozdě,“ říká slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, který
by byl pro částečné omezení veta v zahraničních otázkách. Další pak nesouhlasí ani s tím, že by malé státy byly na omezení
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práva veta nutně bity. „Záleží případ od případu. Není možné to brát tak, že pro státy jako Česko je právo veta vždycky lepší
než hlasování většinou,“ říká český europoslanec Luděk Niedermayer a jako příklad uvádí jednání Rady pro energetiku z
minulého týdne.

Ministři průmyslu se tam dohodli na plánu šetření plynu a solidární pomoci pro ty, kdo se ocitnou v nouzi. Jediný, kdo nakonec
hlasoval proti, bylo Maďarsko (jehož ministr obchodu předminulý týden vyrazil do Moskvy jednat o extra dodávkách plynu).
Protože se hlasovalo většinově, nevadilo to, kdyby ale šlo o případ, kde má Maďarsko právo veta, dohoda by spadla pod stůl.

Německý europoslanec za Zelené David Freund pak dodává, že v některých situacích by naopak mohlo být přehlasováno
velké Německo. „Představme si, že by se o postavení plynovodu Nord Stream 2 hlasovalo na půdě EU, a to většinou. Vždyť
Německo bylo jediné, kdo ten hloupý plynovod chtělo,“ říká Freund. Jeho krajan, spolustraník a vlivný člen evropského
zahraničního výboru Reinhard Bütikofer nicméně příklad Nord Streamu jmenuje jako jeden z důvodů, proč by se podle něj měly
obavy menších států z přehlasování brát vážně. „Proč Polsko dnes Německu nevěří? Je to i kvůli Nord Streamu. Pokud se
vícero států bojí, že by mohly být přehlasovány, je potřeba se těmto obavám věnovat,“ říká. I on ale navrhuje postupný
přechod k většinovému hlasování například v oblasti sankcí týkajících se porušování lidských práv.

Až vstoupí Ukrajina

Debata o změně pravidel nereaguje jen na diskusi o tom, jak udělat EU akceschopnější. V posledních měsících do ní víc a víc
zasahuje i další faktor – zmíněný bolehlav jménem Maďarsko. Budapešť řeší vleklý spor s Evropskou komisí o peníze z
evropských fondů a řada lidí Orbánovu vládu podezřívá, že k častému blokování společného postupu se uchyluje i proto, aby
si vymohla nějaké ústupky právě ve věci fondů. Vidět to bylo například na nečekaném maďarském vetu plánu zavést unijní
patnáctiprocentní daň pro velké nadnárodní firmy. Jde o světovou iniciativu, s níž Maďarsko dříve souhlasilo. Těsně před
schválením její evropské verze ale najednou v červnu ucuklo.

Přesvědčit Maďary je nyní úkolem české vlády, která chce mít dohodu během podzimu. Ovšem fakt, že se společný evropský
postup kvůli Maďarsku zastavil, je pro kritiky dostatečný důvod pro omezení práva veta. O členství v EU se navíc uchází sedm
dalších zemí včetně Ukrajiny. Jejich případný vstup by přitom výrazně zamíchal rozložením vlivu ve všech unijních institucích.
„Je proto fér mluvit o tom, jaký evropský projekt chceme,“ říká Vladimír Bilčík.

Michael Kocáb nevyloučil kandidaturu v boji o Hrad. Na dotaz, jak by uspěl proti generálu Pavlovi či Andreji
Babišovi, odpověděl špičkový politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.07.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Rudolf Šindelář, Čtk Redaktor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.07.2022 19:36 ,
RU / měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,15
Michael Kocáb (68) se o své případné kandidatuře na prezidenta rozhodne na poslední chvíli. Uvedl to v Uherském Hradišti na
Letní filmové škole, kde měl v sobotu večer premiéru dokument Olgy Sommerové nazvaný Michael Kocáb - rocker versus
politik. Redakce ŽivotvČesku.cz oslovila politologa Josefa Mlejnka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , jak
případnou kandidaturu hudebníka a bývalého ministra pro lidská práva vnímá a zda může uspět mezi současnými favority.

Hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb 

Ostřelování měst na jihu Ukrajiny
TV , Datum: 31.07.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.08.2022 07:58 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 1 157 814,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jih Ukrajiny zažil jedno z nejhorších bombardování od začátku ruské agrese. Desítky raket zasáhly civilní cíle ve městech
Nikopol a Mikolajiv. Mezi oběťmi je jeden z nejbohatších Ukrajinců. Obilný magnát Oleksij Varatuskij a jeho manželka. Kvůli
útokům okupantů a zničené infrastruktuře na východě země nařídil Kyjev povinnou evakuaci zbývajících asi 200 000 lidí z
Donbasu.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Mnozí odmítají odejít, ale musí se to udělat. Věřte mi. Čím rychleji to proběhne, čím víc lidí opustí Donbas tím méně lidí budou
Rusové moct zabít.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Uprostřed dobyvačné války Rusko oslavilo den svého námořnictva, které se na ostřelování civilních cílů podílí. Vladimir Putin
ohlásil novou námořní doktrinu, v rámci, které dostanou válečné lodě nejmodernější raketovou výzbroj.

Vladimir PUTIN, prezident Ruska 
Naše námořnictvo dokáže rázně čelit všem, kteří se odváží ohrozit naši suverenitu a svobodu. Se ctí plní strategické úkoly na
hranicích naší země a v kterékoliv části světového oceánu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Tady ve studiu další host. Jan Kofroň, politický geograf z katedry politologie, z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vítejte, hezký večer.
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Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Hezký večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu plus dnes na zpravodajské čtyřiadvacítce říkal, že ta dnešní přehlídka, že nebyla
jen pro domácí publikum, ale že tam četl i určitý vzkaz Západu například, co se týká hypersonickcýh zbraní. Co jste tam viděl
vy?

Václav LIDICKÝ, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů 
Tak v zásadě je to samozřejmě vzkaz jednak pro domácí publikum, že pořád ještě takovou přehlídku jsou schopni udělat. A
ukazuje to dovnitř, že prostě nějakou sílu mají, a směrem ven také prostě pořád je potřeba s námi počítat. Jsme tu. Není to tak,
že by některé ty úspěchy ukrajinské armády viz potopení alá Moskvy a podobně, vedlo k tomu, že prostě přesuneme třeba
celou flotilu někam do Novorossijsku nebo něco takového.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Když se řekne hypersonická zbraň, co si pod tím představit?

Václav LIDICKÝ, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů 
V podstatě je to typ rakety, která dokáže zasahovat cíle na relativně velké vzdálenosti, ať co je podstatné, ona letí mimořádně
velkou rychlostí. Tzn. že oproti běžným buďto podzvukovým raketám nebo střelám, případně raketám, které v té typu točka a
podobně, které lítají třeba několikanásobkem rychlosti zvuku, jak velmi obtížně zachytitelná standardními nebo dnes běžnými
systémy protivzdušné obrany.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Víme, jestli Ukrajina například má systémy obrany právě proti této zbrani?

Václav LIDICKÝ, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů 
Já se domnívám, že nikoliv i sestřelování těch běžných třeba balistických raket není vůbec jednoduché. Není to tak, že by to
vůbec nešlo, ale i třeba sestřelit tu točku, nebo teďka v nejnovější době třeba ty americké Hymars, pro jednu i pro druhou
stranu relativně těžké. Občas se to podaří, u těch Himarsů spíše méně často zjevně a obecně není to lehké, ta hypersonická
střela bude ještě náročnější v tomhle tom.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Máme si to spojovat s tím a čekat zintenzivnění útoků.

Václav LIDICKÝ, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů 
A já si to úplně nemyslím. Samozřejmě Rusové budou pořád dál útočit těmi raketovými útoky, ať už to budou tyhle ty
nejmodernější zbraně nebo spíš ty zbraně starší, kterých mají prostě principiálně více. Ale nevidím zatím nějakou jako, že by
jim dávalo smysl teďka vyplýtvat všechnu munici, kterou mají na cíle na Ukrajině taky, protože třeba ty hypersonické zbraně a
podobně, pokud by je chtěli použít, tak oni nejsou schopni tak rychlé, doplnit a podlě mě dává smysl si tenhleten typ zbraní
spíše držet, pro nějaký hypotetický konflikt třeba s NATEM, kdyby došlo k nějaké eskalaci.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Mimochodem podobně mluvil už zmiňovaný právě Libor Dvořák z Českého rozhlasu. Ještě, když zůstaneme u té dnešní
námořní přehlídky. Vladimir Putin taky podepsal novou námořní doktrinu. Podle ní je hlavní hrozbou pro Rusko, když budu
citovat: "Strategická politika Spojených států a přibližování Severoatlantické aliance k ruským hranicím." Přináší tato doktrina
reálně něco nového.

Václav LIDICKÝ, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů 
Ne. To je myslím zbytečné o tom jakkoliv dál mluvit. Prostě nejenom Rusové zdůraznili to, co v posledních, řekněme, pěti možná
osmi letech bylo všem zřejmé, že prostě ten kolizní kurs někde směrem k USA tam je. My jsme mohli dlouho debatovat o těch
příčinách, ale myslím si, že tady tím se nic nemění.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Také jsme to slyšeli, že ukrajinská vláda kvůli pokračujícím bojům vyhlásila povinnou evakuaci obyvatel v Doněcké oblasti. Jak
to číst? Je tady nějaká šance, je možné, že se Ukrajina připravuje na nějakou širší protiofenzívu, anebo zkrátka je to to
přiznání, že tady ty síly nejsou, že není v této oblasti schopná čelit ruským útoků.

Václav LIDICKÝ, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů 
Já jsem jen 2, nebo 3 možné důvody, proč se k tomuhle chtějí Ukrajinci uchýlit. Za prvé, ta oblast Donbasu je prostě
předmětem ruského zájmu, to znamená Rusové tam útočí, ať už klasicky řekne konvenčními jednotkami nebo pomocí třeba
ostřelování raketami a podobně. Což vede k civilním ztrátám, ať už to tak Rusové zamýšlejí nebo nikoliv. Každopádně prostě ty
boje vedou k velkému trpení toho civilního obyvatelstva, a samozřejmě pro tu armádu je principiálně lehčí, když tam ti civilisté
nejsou. My se o ně potom nemusíme tolik starat. Druhá rovina je ta, že samozřejmě část té populace, která byť třeba potom až
ty boje k nim přijdou, chtěla uniknout, tak v okamžiku, když se ty boje skutečně přiblíží, tak už to prostě není možné, že jsou
silnice ostřelovány. Dochází třeba často i k dálkovému zaminování té oblasti a podobně. Situace najednou začne být ten
okamžik tak obtížná, že někoho evakuovat, znamená pro tu armádu obrovskou přítěž, ale zároveň může tam být ještě jedna
rovina, minimálně část těch obyvatel Doněcku a Luhansku přece jenom projevovala nějaké sympatie k Rusku. To jsme viděli i
třeba v Lysyčansku, Severodoněcku. A může tam být i obava, řekněme ukrajinské armády z toho, že část těch civilistů bude mít
tendenci předávat zprávy a nějakým způsobem podporovat ty ruské útočníky. A samozřejmě pokud bych tam ti civilisté nebyli
nebo byli by jenom v nějakých vyhrazených zónách, tak tenhleten problém do nějaké míry odpadne.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ještě mě napadá, můžeme to zároveň brát i jako potvrzení, že ukrajinská strana čeká vleklou válku?
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Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
A já bych řekl, že asi ano, že asi dneska už si nikdo nemyslí, že ta válka skončí za 14 dní za měsíc, a v podstatě všichni se
připravují nějakým způsobem na podzim a na zimu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Přesto se mluvilo o tom, že Ukrajina v druhé polovině léta chystá ofenzívu poměrně výraznou, že by to měla stihnout do
podzimu, je to v této chvíli reálné.

Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Je to podle mě reálné v případě nějakých dílčích oblastí, tou hlavní oblasti, o které můžeme mluvit, tak to je, řekněme, ta oblast
Chersonu, to znamená, ten pravý břeh Dněpru, kdy si Rusové vytvořili vlastně už první den docela významné předmostí. A teď
samozřejmě pro Ukrajinu by dávalo velký smysl tohleto předmostí zlikvidovat, ohlásit velký úspěch, který přesvědčí ty západní
donory, že ta válka neskončí nějakým, řekněme, zamrzlým stavem, tak jak je to dnes, ale že Ukrajina má nějakou naději. A
získat aspoň část těch svých území zpět. Kdyby se jí to nepovedlo, řekněme, do konce září nebo něco takového, tak
samozřejmě určitě i na západě začnou sílit hlasy, a k čemu vlastně ta podpora je, k čemu je ta vleklá válka v okamžiku, kdy
Ukrajina stejně není schopná získat to území zpět, takže pro Ukrajinu to má určitě i tenhleten rozměr.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Co teď tedy je nejdůležitější sledovat, právě ta Chersonská oblast.

Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Z pohledu Ukrajinců asi ano, tam mají největší šanci na úspěch, v případě Rusů samozřejmě je to potom ten Donbas, ale tam je
vidět, že Rusové už nějakého jako rychlejšího postupu nejsou schopni, že to je vesnice po vesnici, velmi, velmi jako pomalý
postup.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Stále tedy platí, že ani jedna ze stran v této chvíli nemá dost sil na to, tu válku nějakým způsobem rozhodnout?

Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Ano, tak bych to řekl.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No, a pojďme si, prosím, na konci tohoto týdne udělat nějaký výhled. Co čekat od příštího týdne.

Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Já od příštího týdne nic velkého nečeká. Ukrajinci pravděpodobně budou tlačit v té Chersonské oblasti. Rusové zase v tom
Donbasu. Nemyslím si, že během následujícího týdne, dvou nebo tří se Ukrajincům podaří rozvrátit tu ruskou obranu u
Chersonu. Pokud se jim to podaří, tak si myslím, že to bude spíše až za několik dalších týdnů.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jan Kofroň, politický geograf z katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
díky moc, že jste dorazil, hezký zbytek neděle.

Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, Institut politologických studií, FSV  UK  
Díky za pozvání.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ruská válka dopadá drtivě nejen na ukrajinské obyvatelé, ale i na přírodu v celém regionu. Právě vojenské aktivity ruské flotily
silně ovlivňují křehký ekosystém Černého moře. Moskva navíc blokuje ukrajinské přístavy a zcela znemožňuje práci vědcům a
ochranářům.

Pavel POLÁK, zpravodaj ČT 
Staré vzorky, které je možné ještě vyhodnotit. Pro vědce z oděského Institutu mořské biologie je předmět jejich výzkumu velmi
blízko. Černé moře je na dohled. Dívat se na něj je ale to jediné, co jim zbývá.

Michajlo SON, mořský biolog 
Bohužel v době války nemůžeme plnohodnotně pracovat a odebírat vzorky, protože otevřené moře je zaminované a
nepřístupné.

Pavel POLÁK, zpravodaj ČT 
Už 5 měsíců se Ukrajina brání ruské přesile. Rakety a bomby ruské armády, letectva a taky námořnictva dopadají na ukrajinská
města podél 2,5 tisíce kilometrů dlouhé fronty.

Michajlo SON, mořský biolog 
Nemůžeme sledovat rozsah znečištění, které způsobuje poničená infrastruktura a kanalizace. To je příklad Mykolajivu, který
zůstal bez zdrojů pitné vody. Týká se to také Mariupolu a dalších měst.

Pavel POLÁK, zpravodaj ČT 
O rozsahu znečištění odpadními vodami si vědci z Institutu mořské biologie budou moci představu udělat později, až budou na
moři. Zatím je podmořský život k vidění jen v oděském delfináriu, kde žijí ti, kteří v černém moři trpí válkou nejvíce. Podle
odhadů zemřelo od začátku války v Černém moři na 5000 delfínů. Na to, jak si zvyknout na výbuchy a vojenské sonary, žádný
výcvik neexistuje. Vědcům z oděského institutu nezbývá než odhadovat, co nakonec válka s Černým mořem a životem v něm
udělá.

Serhij BUŠUJEV, mořský biolog 
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Uniká nafta z potopených lodí. Do moře padají kusy raket, letadel a dalších zbraní.

Pavel POLÁK, zpravodaj ČT 
Historické zkušenosti prý ale také ukazují, že zásadní útlum rybolovu během války rybám prospívá, dává jim čas na reprodukci.

Serhij BUŠUJEV, mořský biolog 
Po druhé světové válce bylo v moři více ryb, protože nebyly průmyslově loveny. Tyto pozitivní vlivy mohou vyvážit ty negativní.

Pavel POLÁK, zpravodaj ČT 
Ale i to je zatím jen pouhá hypotéza, kterou budou muset ověřit, až budou moct opět vyplout. Z Oděsy Pavel Polák, Česká
televize.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
První loď s ukrajinským obilím podle mluvčího tureckého prezidenta pravděpodobně vypluje v pondělí. Podmínky pro obnovu
námořní přepravy v minulém týdnu dojednali zástupci Kyjeva, Moskvy, Ankary a OSN. Ukrajina patří k hlavním světovým
vývozcům obilí. Kvůli ruské blokádě černomořských přístavu ho ale nemůže dostat na trh. Tématu jsme se věnovali s
ekonomem Tomášem Maierem.

Tomáš MAIER, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 
Hlavně je to takový malinkatý krůček pro Ukrajinu, aby konečně mohla nějakým způsobem se zapojit znovu do mezinárodního
obchodu s oblým, protože oni na tom jsou neskutečně závislý, já, když to porovnám třeba s Českem, tak u nás máme podíl
zemědělství na hrubém domácím produktu někde kolem dvou procent možná, dokonce dneska už pod 2 % a někde kolem 10,
takže oni na tom jsou opravdu jako hodně závislí a pochopitelně pšenice proudí ze země, peníze proudí do země. Ukrajina tím
pádem na tom může profitovat, ale já jsem zároveň trošku skeptický z toho důvodu, protože těm dohodám s Ruskem, jak to říct
kulantně, je velice obtížné věřit.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
To jsem se právě chtěla zeptat. Ta dohoda je tedy z 22 července a má zajistit bezpečný vývoz obilí ze tří ukrajinských přístavů,
můžeme je možná zmínit. Čornomorsk, který je jižně od Oděsy, pak je to Oděsa a také přístav v Južném. Dá se tedy nebo nedá
předpokládat, že by mohly lodě s ukrajinským obilím, řekněme, proudit v těch měsících v následujících, jak je domluveno v té
dohodě?

Tomáš MAIER, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 
Já se obávám, že to asi dost dobře možné není, žije se tam se tam válečném konfliktu a od toho se bohužel všechno odvíjí. Já
si trošku myslím, že Putin na tuhletu dohodu přistoupil trošku jenom z toho důvodu, aby si tak nějak zachoval tvář, aby nebyl on
ten zlý, aby trošku, řekněme, uklidnil možná tu situaci, ale, že by to dlouhodobě vytrhlo Ukrajincům trn z paty, to bohužel jsem
spíš skeptický.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A jak to dlouhodobě bude vypadat právě v těch zemích, které jsou ohroženy hladomorem?

Tomáš MAIER, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 
Víte, ono v těch prvních chvílích po té invazi, když Putin začal válku, tak to vypadalo všelijak. Ceny obilí významně vystřelily
nahoru, ty země se dokázaly s tím přizpůsobit, teď mluvím zejména o těch cílových zejména afrických zemích, našly si tak
trošku odbytiště někde jinde. A když se podíváme na cenu obilí na světovém trhu, já jsem se dneska na ni speciálně díval na
chicagskou burzu, která je taková nejvýznamnější, tak je to nějakých 8 USD za bušl, což je něco přes 7 000 Kč za tunu pšenice.
To je přesně úplně stejná cena jako před invazí, jo, takže se to vrací vlastně do starých kolejí. A ono ta Ukrajina zase nebyl
úplně ten hlavní element globálního trhu s obilím. Ono si musíme uvědomit, když si to jako vyjádříme relativně, tak to množství
obilí, které se z Ukrajiny vyváželo, tak byly 2 % globální produkce pšenice, 2 % globální produkce pšenice, což stačí jenom
nějaký trošku horší rok z hlediska počasí a už jsme třeba někde -5 %, nebo naopak třeba trošku více, takže ten výpadek se
nějakým způsobem nahradil, bohužel pro Ukrajinu, protože prostě Ukrajina tom tratí. Ona ty trhy tak nějakým způsobem už
ztratila, byla odtamtud tak trošku i vyšoupnutá, prostě to ekonomické chování tam funguje. V těch afrických nebo v těch
cílových zemích, a bohužel na tom tratí právě jenom Ukrajina.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
To znamená, když se bavíme o tom, že na vývoz čeká přes 25 000 000 tun obilí, tak podle vás to obilí, které by tedy běžně
proudilo právě do Afriky, na Blízký východ, jižní Asii, tak jak moc tam v tuto chvíli tedy chybí.

Tomáš MAIER, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 
Tam nejspíš problém s rostoucí cenou. Ona ta jako, že by tam už se hladovělo, nemám nějaké signály, že by tam něco
takového probíhalo, ale bohužel prostě oni na tom ukrajinském obilí přece jenom jsou do značné míry závislí. A obchodníci
toho samozřejmě využívají, takže rostou ceny. Vy jste zmínila, ta hodnota 25 000 000 tun, to není jenom obilí, ale to jsou ještě
nějaká olejnatá semena a podobně, alespoň co mám teda informace, ale my si musíme uvědomit, že globální produkce obilovin
je někde úplně jinde, je to někde přes 2 miliardy tun, jo, takže pohybujeme se o nějaké ty řády úplně výš.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pokud bych se tedy ještě vrátila na začátek našeho rozhovoru, tak předpokládáte, že Rusko by právě mohlo, řekněme,
zraňovat Ukrajinu tím, že nebude zkrátka možné, aby tyto lodě běžně pluly i tím domluveným koridorem, že to bude další ze
zbraní nátlaku Ruska směrem na Ukrajinu?

Tomáš MAIER, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 
Víte, to Rusko jako on kdykoliv v historii prokázalo, že ty dohody prostě pro ně nějakým způsobem neplatí. A oni si tu záminku
vždycky nějakou najdou, vždycky, jo, takže já bych byl vůči tomuhle tomu, bohužel poměrně dost skeptický. Ukázali trošku
vlídnou tvář, ano, byl to takový signál do světa, ale já si myslím, že realita bude trošku někde jinde, ale nerad bych špatným
prorokem, byl bych hodně rád, kdyby se mohlo volně obchodovat.
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Josef Vlček

přezdívaný Zub je český hudební publicista a rozhlasový dramaturg. Působil v časopisech Melodie (1988-1990), Rock & Pop
(1990-1993) a dalších. Rovněž stál u zrodu první české komerční rozhlasové stanice Evropa 2. Je autorem třídílného
hudebního slovníku Rock 2000 (1982-1984). Mezi jeho další díla patří například Rock na levém křídle (1983), Rockové směry
a styly (1988) a Hudba na pomezí (1991). V letním vydání nás seznámí s jedním z největších rockových kytaristů všech dob
Jeff em Beckem.

Katerina Bibekina-Miloslavskaya

je módní novinářka a redaktorka z Ruska a Kazachstánu.
Spolupracuje s různými mezinárodními publikacemi včetně Tatler, Harper’s Bazaar, Elle, Esquire, Cosmopolitan, Forbes a
BURO. Žije v Paříži a zastává pozici módní ředitelky Harper’s Bazaar Kazachstán a Elle Kazachstán a také mediální poradkyně
pro hnutí Fashion Revolution. V roce 2020 byla uvedena v žebříčku Forbes Kazachstán 30 pod 30.
Pro letní vydání napsala příběh značky Balenciaga.

Jan Skřivánek

je od podzimu novým šéfkurátorem Musea Kampa, které opatruje největší privátní sbírku obrazů Františka Kupky a ve svém
výstavním programu systematicky mapuje české poválečné umění. Před nástupem na Kampu patnáct let působil v časopise Art
Antiques a portálu artplus.cz, kde se věnoval především problematice trhu s uměním. Je absolventem dějin umění na
Masarykově univerzitě v Brně a mediálních studií na Univerzitě Karlově.
V letním vydání vás provede novou výstavou Musea Kampa - Olbram Zoubek a Eva Kmentová.

Jakub Dulínek

studoval obor politologie a veřejné politiky na FSV  UK , už při studiích však začal přispívat do různých periodik.
Zaměřuje se na oblast designu a umění, nejvíce ho pak baví objevovat nové talenty a umělce na české scéně. Dlouhodobě
působí v online redakcích Novinky.cz a Czech Design Mag. Pro letní Xantypu připravil detailní představení letošního ročníku
festivalu designu CZECH DESIGN WEEK a jeho hlavních účastníků.
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