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Volič v Praze chce komfort
TISK , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Matěj Nejedlý , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 01.06.2022 02:15 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 353 702,76 Kč , GRP: 4,88
...za nějaké konkrétní opatření politicky zodpovědný, čemuž nahrává i skutečnost, že Praze vládne poměrně pestrá koalice,“
sděluje Josef Mlejnek z pražského  Institutu politologických studií FSV  UK . Piráty může podle něho ve volbách limitovat
skutečnost, že uspěli jako protestní strana, ovšem poté,...

Lepší běžence abys pohledal
TISK , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 9 , Autor: MARIE JELÍNKOVÁ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 01.06.2022 02:51 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 142 889,31 Kč , GRP: 1,69
ÚHEL POHLEDU Vstupujeme do další fáze sžívání se s Ukrajinci. Náročná bude zejména na místní úrovni Počet nově
příchozích ukrajinských uprchlíků do ČR narůstá již pouze pozvolna a jen malá část z nich (odhady mluví o 10–15 procentech)
se vrátila na Ukrajinu. Česko tak vstoupilo do další fáze toho...

Když se dvě totality přetlačovaly o pravdu… Masakr v katyňském lese ukazuje, jak snadná je manipulace s
veřejným míněním URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 06:30 , 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
...dějin, přičemž opomněly, že se tu vlastně jen jedna despocie snaží potlačit druhou. 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...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 12:44 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 18 796 635,00 Kč , GRP: 0,91
...dotaz právě v té technice, kterou zmiňoval, protože mi, že smícháme ztráty na ruské straně techniky i třeba vojáků. A podle
Vojtěcha bahamského fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  podle vojenského analytika, když armáda ztrácí techniku v
boji, taky začne nahrazovat technikou ze skladů, tedy...

Živé vysílání 11:30
RÁDIO , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 13:27 , Poslechovost pořadu:
286 062 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 5 190 250,00 Kč , GRP: 3,18
...sil běžná a co Rusko sleduje tím že o něm informuje média na to všechno se zeptám odborníka na jaderné zbraně z katedry
mezinárodních vztahů fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislava břízy. Ode dneška je nižší spotřební daň z
benzínu nafty mělo by se to projevit v cenách čerpacích...

Ruské jaderné síly provádějí v Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy cvičení
RÁDIO , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 14:20 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 251 790,00 Kč , GRP: 2,01
...odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických střel JARS. Naším hostem je odborník na jaderné zbraně z Katedry
mezinárodních vztahů fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza, dobré odpoledne. Vlastislav BŘÍZA,
odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů,...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 19:34 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 15 392 520,00 Kč , GRP: 1,05
...jen zhruba polovina lékařů. Další informace ve studiu ČT24 se spoluautorem studie Michalem Bauerem z CERGE EIA institutu
ekonomických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré odpoledne. mluvčí 2, -------------------- Kolem ta
skutečná podpora očkování překvapila i vám oslovené...

Michael Romancov: Rusové si mysleli, že s Ukrajinou zatočí rychle URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 22:44 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast Michael Romancov je politický geograf UK FSV  Praha  a Metropolitiní univerzita Praha , pedagog a publicista.
Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty  sociálních  věd  UK . Ve
svých přednáškách a knihách se zaměřuje na historii...

Brand marketing Samsungu vede Martin Doležel URL
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Brand marketing Samsungu vede Martin Doležel URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 23:27 , Celková návštěvnost:
176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...českou kampaň v herní platformě Roblox připravila pro Samsung agenturní skupina Publicis Groupe Doležel absolvoval
bezpečnostní studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a poté působil od roku 2013 jako marketingový
specialista na juniorní i seniorní úrovni v České spořitelně....

Podzimní volby spojily libereckou opozici na magistrátu
TISK , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: Náš region Liberecko , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 00:38 , Vydavatel: A 11,
spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 14 951,36 Kč
Společnou kandidátku bude mít v podzimních komunálních volbách v Liberci opozice, která je aktuálně v zastupitelstvu města.
Do voleb půjde pod hlavičkou Liberec otevřený lidem (LOL) a jejím lídrem a kandidátem na primátora bude zastupitel za LOL
Jaromír Baxa. Cílem je získat minimálně deset mandátů,...

Lékaři vakcínám věří. Kdyby to lidé věděli, zvýšil by se zájem o očkování URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: avcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 09:03 , Celková návštěvnost: 119 040 , RU / den:
1 500 , Vydavatel: avcr.cz , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 119 040
...z institutu CERGE-EI (společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR) , Institutu
ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzity v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově.
„Zjistili jsme, že informování o velké názorové...

Martin Doležel novým vedoucím brand marketing týmu českého a slovenského Samsungu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: personalista.com , Autor: personalista.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 17:13 , RU /
měsíc: 1 487 , RU / den: 112 , Vydavatel: Jan Míka - PEOPLESOURCE , Země: Česko , Rubrika: lidé a podniky , AVE: 850,00 Kč , GRP: 0,00
...Vedoucí těchto oddělení spadají přímo pod ředitele korporátního marketingu Martina Marka. Martin Doležel absolvoval
bezpečnostní studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a poté působil od roku 2013 jako marketingový
specialista na juniorní i seniorní úrovni v České...

12 českých univerzit: případy sexuálního obtěžování přiznává většina z nich, řešit ho však obvykle neumí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Tomáš Pika, Anna Košlerová, Vít Kubant , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022
18:47 , 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
...mezi studenty právě v reakci na incidenty sexuálního obtěžování na fakultě. A na práci ombudsmanů vsází na všech svých
pěti institutech i fakulta  sociálních  věd . „Pokud by se objevilo podezření na sexuální násilí, respektive jakékoliv jiné
podezření z trestné činnosti, pak by fakulta předala věc k...

Moderátor Událostí je jako pilot, výsledek si lidé pojí s ním, říká Železný URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Simona Schröderová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 19:20 , Celková
návštěvnost: 8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...může udělat pro zemi víc. Byl to trošku falešný pocit. Pořád hledám nějaké vyústění tohoto pocitu,“ zamýšlí se. Po
neúspěšných přijímačkách na pražskou  Fakultu  sociálních  věd  chtěl získat zkušenosti v praxi. Přihlásil se proto na stáž do
Českého rozhlasu. Důvod proč si vybral zrovna zvukové médium...

Možnost pro stáří: v bytě se dá bydlet a současně jej postupně prodávat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: gacr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 19:20 , RU / měsíc: 208 , RU / den: 16 , Vydavatel:
Grantová agentura České republiky , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...penzijní reforma, počítat, jsou zde plusy i minusy,“ shrnuje docent Lux. , absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké
školy ekonomické a Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , na níž pak získal i titul Ph.D. Druhý doktorát převzal na
Technologické univerzitě v nizozemském Delftu. Nyní je...

Materiály v architektuře pro třetí tisíciletí
TISK , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: Realizace staveb , Strana: 6 , Vytištěno: 3 500 , Prodáno: 263 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022
00:16 , Vydavatel: Jaga Media, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 418 081,86 Kč
téma Jaké budou materiály třetího tisíciletí? Už dnes je vidět, že mnoho architektů či projektantů bere téma trvale udržitelné
výstavby velmi vážně. Jejich prioritou není však jen pracovat s materiály, které jsou v souladu s touto filozofií, ale čím dál častěji
je vidět snahu navrhovat stavby, které...

Rekonstrukce historických budov
TISK , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: Realizace staveb , Strana: 36 , Autor: JOLANA ŘÍHOVÁ , Vytištěno: 3 500 , Prodáno: 263 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 03.06.2022 00:16 , Vydavatel: Jaga Media, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 284 829,86 Kč
Kulatý stůl Obnova historických budov v Česku nebývá snadný úkol, a to jak z pohledu architektů, investorů, památkářů, tak
realizačních firem. Přibývá oceňovaných realizací architektů, kteří přistupují k historickým stavbám s respektem a současně
dokáží vnést inovativní řešení. Jindy takový přístup...

Lékaři vakcínám zcela věří. Kdyby to lidé věděli, nechali by se očkovat více URL
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Lékaři vakcínám zcela věří. Kdyby to lidé věděli, nechali by se očkovat více URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: sciencemag.cz , Autor: science , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 00:41 , RU / měsíc: 89 494 ,
RU / den: 6 741 , Vydavatel: Nitemedia s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Tiskové zprávy , AVE: 5 800,00 Kč , GRP: 0,07
...působící na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR), Institutu
ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově
realizovali rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak...

Houellebecq vs. Lévy, Didionová nebo Horáčková URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: h7o.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 09:40 , RU / den: 2 500 , Vydavatel: h7o.cz , Země:
Česko , AVE: 1 000,00 Kč , GRP: 0,03
...a zkušenosti z objevování české literatury a kultury. Kniha vyjde v překladu Martina Veselky. Absolventka žurnalistiky a
mediálních studií na FSV  UK  Alice Horáčková úspěšně debutovala knihou Vladimíra Čerepková: Beatnická femme fatale, po
které následovala kniha rozhovorů 7× ve vedlejší úloze a...

Jirsova skupina Katz83 hlásí posily i změny v týmu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 09:50 , Celková návštěvnost:
176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Vydavatel: Ondřej Aust , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
...Habr Se skupinou Katz83 také už řadu měsíců externě spolupracuje Jan Kofroň. Politický geograf působící na Institutu
politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který má v rámci skupiny na starosti datové analýzy pro
vybrané klienty. "Nové posily do našeho týmu dále...

Tři dny a několik let s Jiřinou Šiklovou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: listy.cz , Autor: Alena Wagnerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 09:55 , RU / den: 10 000 ,
Vydavatel: listy.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,11
...1989 vytvořila. Stejně důležité pro ni bylo založení studijního oboru pro budoucí sociální pracovníky, který tehdy v
Československu chyběl. Na fakultě  sociálních  věd  měla také své docentské místo. Kromě toho napsala nespočetné
množství článků, přednášela na kongresech a setkáních v celé Evropě,...

Koalice zkusí napodruhé zvolit radní ČT. Šanci mají spíš osobnosti, které nebudí rozruch URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Barbora Loudová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 12:18 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...Lubomír Veselý. Postupující kandidáti, které vybral volební výbor Hanu Lipovskou může v radě nahradit Jakub Končelík z
Katedry mediálních studií FSV  UK , prorektor pro studium vysoké školy CEVRO Ladislav Mrklas nebo filmový kritik Jan
Svačina. Na další čtyři volná místa postoupili podle počtu...

Iuridicum Remedium: 'Najděte si to na internetu.' Jak dopadá digitalizace na ty, jejichž hlas není příliš slyšet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: pedagogicke.info , Autor: Janek Wagner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 14:14 , RU / den:
2 500 , Vydavatel: pedagogicke.info , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...výzkum. Výzkum byl realizován formou dvou skupinových diskuzí letos v březnu ve středisku Teiresiás na brněnské
Masarykové Univerzitě a na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V prvním vzorku byli lidé s různými
speciálními potřebami, pro které je mobilní telefon s internetem...

Koalice opět nezvolila radní ČT. Volba se vyhrotila, opozice si vyžádala přerušení jednání URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Barbora Loudová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 15:03 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...Lubomír Veselý. Postupující kandidáti, které vybral volební výbor Hanu Lipovskou může v radě nahradit Jakub Končelík z
Katedry mediálních studií FSV  UK , prorektor pro studium vysoké školy CEVRO Ladislav Mrklas nebo filmový kritik Jan
Svačina. Na další čtyři volná místa postoupili podle počtu...

Lidé nevědí, že 96 procent lékařů doporučuje očkování proti covidu-19 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Autor: Pavel Baroch , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 15:03 , Celková
návštěvnost: 1 198 000 , RU / měsíc: 885 000 , RU / den: 58 390 , Vydavatel: HROT s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 0,65 , Návštěvy za měsíc: 72 000
...působí na CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR), Institutu
ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Institutu Maxe Plancka v
Mnichově, uskutečnili rozsáhlá dotazníková šetření. První ze...

Okamura zpochybnil volbu Rady ČT. Tak u toho zhasneme, navrhl Válek URL
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https://sciencemag.cz/lekari-vakcinam-zcela-veri-kdyby-to-lide-vedeli-nechali-by-se-ockovat-vice/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsciencemag.cz%2Flekari-vakcinam-zcela-veri-kdyby-to-lide-vedeli-nechali-by-se-ockovat-vice%2F
http://www.h7o.cz/houellebecq-vs-levy-didionova-nebo-horackova/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.h7o.cz%2Fhouellebecq-vs-levy-didionova-nebo-horackova%2F
https://www.mediar.cz/jirsova-skupina-katz83-hlasi-posily-i-zmeny-v-tymu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediar.cz%2Fjirsova-skupina-katz83-hlasi-posily-i-zmeny-v-tymu%2F
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=213&clanek=032111
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.listy.cz%2Farchiv.php%3Fcislo%3D213%26clanek%3D032111
https://denikn.cz/892725/koalice-zkusi-napodruhe-zvolit-radni-ct-sanci-maji-spis-osobnosti-ktere-nebudi-rozruch/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F892725%2Fkoalice-zkusi-napodruhe-zvolit-radni-ct-sanci-maji-spis-osobnosti-ktere-nebudi-rozruch%2F
http://www.pedagogicke.info/2022/06/iuridicum-remedium-najdete-si-to-na.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.pedagogicke.info%2F2022%2F06%2Fiuridicum-remedium-najdete-si-to-na.html
https://denikn.cz/892725/koalice-zkusi-napodruhe-zvolit-radni-ct-sanci-maji-spis-osobnosti-ktere-nebudi-rozruch/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F892725%2Fkoalice-zkusi-napodruhe-zvolit-radni-ct-sanci-maji-spis-osobnosti-ktere-nebudi-rozruch%2F
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/lide-nevedi-ze-96-procent-lekaru-doporucuje-ockovani-proti-covidu-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.tydenikhrot.cz%2Fclanek%2Flide-nevedi-ze-96-procent-lekaru-doporucuje-ockovani-proti-covidu-19
http://www.newtonmedia.eu/


Okamura zpochybnil volbu Rady ČT. Tak u toho zhasneme, navrhl Válek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Michaela Rambousková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 16:00 ,
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, Politika, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...málo prostoru. Nyní poslanci vybírali mezi Jakubem Končelíkem, Ladislavem Mrklasem a Janem Svačinou. Jakub Končelík byl
v minulosti děkanem na Fakultě  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově , aktuálně působí jako ředitel Institutu komunikačních
studií a žurnalistiky na stejné fakultě. Dlouhodobě se...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 16:00 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 18 523 395,00 Kč , GRP: 0,92
...do zahraničí. Mění se místa, způsobuje stejně tak jako nasazené prostředky, a to je téma pro Vojtěcha bahamského
bezpečnostního analytika z pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky moc, že jste
s námi dobrý den jako pozvání. Podíváme se na to, jak se vyvíjely...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 18:05 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 23 202 630,00 Kč , GRP: 1,01
...poskytování podpory. Adam Dufek, Česká televize. mluvčí 5, -------------------- A naším dalším hostem je Michal Romancov
politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 11, -------------------- Dobrý den. mluvčí 5, -----
--------------- Jak se za těch 100 dnů...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 18:36 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 16 109 775,00 Kč , GRP: 1,05
...s tím související věci pro to, aby mír byl zajištěn. mluvčí 1, -------------------- Tak já moc děkuju Michal Romancov, politický
geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezké odpoledne. mluvčí 7, -------------------- Děkuji za pozvání na
shledanou. mluvčí 1, --------------------...

KONTEXT: Po 100 dnech je porážka Ruska blíž, letos to ale nebude, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Marek Zavřel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 18:56 , 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
...Praha Matúš Halás. Matúš Halás Působí jako seniorní výzkumný pracovník a člen Centra evropské politiky. Vystudoval
mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a politologii na Filozofické fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě. Předmětem jeho odborného zájmu je...

Odrazy gestaltu ve filmu
TISK , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 40 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 04.06.2022 00:12 , Vydavatel: Portál, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Film a psychologie , AVE: 33 946,03 Kč
FIGURA A POZADÍ, CELEK JE VÍC NEŽ SOUČET JEHO ČÁSTÍ, TADY A TEĎ… TO VŠE JE VE VELKÉ ZKRATCE GESTALT
TERAPIE. JAK SE VŠAK TYTO KONCEPTY PROPISUJÍ DO SVĚTA FILMU? Přestože snímky, které by si za téma svého
vyprávění zvolily gestalt psychologii, bychom spočítali přinejlepším na prstech jedné ruky, n...

Iuridicum Remedium: 'Najděte si to na internetu.'Jak dopadá digitalizace na ty, jejichž hlas není příliš slyšet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.06.2022 , Zdroj: helpnet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.06.2022 09:35 , RU / den: 6 000 , Vydavatel: helpnet.cz ,
Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,07
...výzkum. Výzkum byl realizován formou dvou skupinových diskuzí letos v březnu ve středisku Teiresiás na brněnské
Masarykové Univerzitě a na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V prvním vzorku byli lidé s různými
speciálními potřebami, pro které je mobilní telefon s internetem...

Nepotřebujeme charismatické herce, abychom lidi přesvědčili o očkování. Stačí podstatná informace, ukázala
studie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Adéla Karásková Skoupá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.06.2022 20:37 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...vědecký časopis Nature. Článek vyšel v aktuálním čísle jednoho z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa. Stojí za ním
vědci ze CERGE-EI, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzity v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově.
Pracovali v několika krocích: v rozsáhlých dotazníkových...

Ukrajinská občanská společnost žije. „Je jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ říká Lyudmila Shestakova URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: svetneziskovek.cz , Autor: Anna Jurečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 00:26 , RU /
měsíc: 111 864 , RU / den: 8 426 , Vydavatel: Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně / Lidé , AVE:
7 500,00 Kč , GRP: 0,09
...dnes se snaží v záplavě negativních zpráv zaměřovat na pozitivní příběhy a tzv. solution jouralism. Absolvovala pětileté
studium žurnalistiky na FSV  UK , dva roky studovala také judaistiku a religionistiku a pravidelně přispívá třeba do magazínu
Českého rozhlasu Šalom alejchem. ...
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-pri-volbe-rady-ct-museli-poslanci-ukazovat-listky-obvinil-okamura-koalici-204864
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-zivot-v-cesku-pri-volbe-rady-ct-museli-poslanci-ukazovat-listky-obvinil-okamura-koalici-204864
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/podcast-kontext-matus-halas-rusko-sto-dni-valka-na-ukrajine.A220603_160007_zahranicni_imzv
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fpodcast-kontext-matus-halas-rusko-sto-dni-valka-na-ukrajine.A220603_160007_zahranicni_imzv
https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/iuridicum-remedium-najdete-si-na-internetu-jak-dopada-digitalizace-na-ty-jejichz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.helpnet.cz%2Fmonitoring-medii%2Fiuridicum-remedium-najdete-si-na-internetu-jak-dopada-digitalizace-na-ty-jejichz
https://denikn.cz/892504/nepotrebujeme-charismaticke-herce-abychom-lidi-presvedcili-o-ockovani-staci-podstatna-informace-ukazala-studie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F892504%2Fnepotrebujeme-charismaticke-herce-abychom-lidi-presvedcili-o-ockovani-staci-podstatna-informace-ukazala-studie%2F
https://svetneziskovek.cz/lide/ukrajinska-obcanska-spolecnost-zije
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsvetneziskovek.cz%2Flide%2Fukrajinska-obcanska-spolecnost-zije
http://www.newtonmedia.eu/


Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 10:03 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 20 925 630,00 Kč , GRP: 0,96
...moderátor -------------------- Na vývoj války na Ukrajině teď okomentujeme ve studiu ČT24 s Michalem smetanou výzkumným
pracovníkem a pedagogem fakulty  sociálních  věd  a také z pražského  centra pro výzkum míru. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak
slyšeli jsme v té reportáži dodávky zbraní žádosti o další...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 10:55 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 20 185 605,00 Kč , GRP: 0,83
...-------------------- Ve studiu ČT24 teď vývoj války na Ukrajině okomentujeme. Zpátky se mnou tady je Michal Smetana,
výzkumný pracovník se fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro výzkum míru ještě jednou.
Dobré poledne. Tak slyšeli jsme kontrola na severu Doněckem...

Živé vysílání 11:00
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 12:04 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:00 Živé vysílání , AVE: 20 390 535,00 Kč , GRP: 0,91
...státy raketový systém hi Mars. Ondřej TOPINKA, moderátor -------------------- Ve studiu je opět Michal Smetana, výzkumný
pracovník a pedagog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro výzkum míru ještě jednou.
Dobré dopoledne den. Tak. Já ještě navážu na ten úplný...

LEGENDY VIKTORIE: Kanonýr, který se změnil v bojovníka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: tachovsky.denik.cz , Autor: Václav Vacek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 12:43 , RU / měsíc:
17 730 , RU / den: 2 397 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Fotbal , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc:
12 600 000
...Sezona dopadla špatně, Plzeň po šesti letech sestoupila a Viktorii opustil s devíti starty i Pavel Dobrý. Další kroky vedly do
Německa, do FSV  Hoyerswerda, klubu čtvrté nejvyšší soutěže. „Nějaký čas trvalo, než jsem si zvykl na jiný fotbal, bojovný, plný
soubojů. Já byl spíše měkčí hráč, a tak...

Politická komunikace v zajetí algoritmů. Sociální média slouží k šíření informací i k nastolování agendy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Lenka Kopecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 14:32 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Technologie , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...také senátor a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička a za Piráty poslanec Jakub Michálek. Dalším hostem je
socioložka Irena Reifová z FSV  UK  i politoložka Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR....

Nejen Švédsko a Finsko. O posunu v neutralitě opatrně diskutují i Švýcaři URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Petra Hosenseidlová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 19:03 , 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 „novém švýcarském stanovisku,“ podobně mluví veřejnoprávní stanice SRF o „nové definici“ neutrality. Jak ale upozorňuje
Miroslav Kunštát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , pojem samotný zásadní průlom nepředstavuje. „Švýcarská
neutralita byla v různých etapách dějin různě smluvně...

Živé vysílání 14:30
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 19:59 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:30 Živé vysílání , AVE: 20 117 295,00 Kč , GRP: 0,92
...úpravy pouze kosmetické a opravdovou změnu v rozdělení moci nepřinesou. Naše další téma náš další host Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne. mluvčí 2, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 1, -------------------- Ale na začátku...

Židovské oči i ústa jsou ve mně
TISK , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: Reportér , Strana: 96 , Autor: Miloš Doležal , Vytištěno: 27 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022
00:17 , Vydavatel: Reportér magazín, s. r. o. , Země: Česko , Rubrika: Kultura , AVE: 845 653,20 Kč
...Samka cítím v sobě. Nesu v sobě lásku svých rodičů – Židů a Poláků.“ *** MILOŠ DOLEŽAL (1970) Spisovatel, publicista a
básník. Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zabývá se historií, druhou světovou válkou a komunistickým
režimem. Jeho biografie Jako bychom dnes zemřít měli...

Firmy propadly zdražovací mánii
TISK , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: IVANA PEČINKOVÁ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 06.06.2022 02:01 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana , AVE: 302 219,12 Kč , GRP: 1,69
PRAHA České firmy ochotněji zvyšují své ceny. A to nejen ze snahy kompenzovat prudce rostoucí inflaci a tím i svoje čím dál
vyšší náklady, ale také z touhy „zahojit se“ finančně ze dvou mimořádně špatných covidových let. V rozhovoru pro LN to říká
ekonom Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní...

Havlíček: Pětitisícovka každý měsíc by rozpočet nezruinovala
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https://tachovsky.denik.cz/fotbal_region/legendy-viktorie-kanonyr-ktery-se-zmenil-v-bojovnika-20220605.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftachovsky.denik.cz%2Ffotbal_region%2Flegendy-viktorie-kanonyr-ktery-se-zmenil-v-bojovnika-20220605.html
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/algoritmus_2206051319_hyh
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fveda-technologie%2Ftechnologie%2Falgoritmus_2206051319_hyh
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3497773-nejen-svedsko-a-finsko-o-posunu-v-neutralite-opatrne
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3497773-nejen-svedsko-a-finsko-o-posunu-v-neutralite-opatrne
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Havlíček: Pětitisícovka každý měsíc by rozpočet nezruinovala
TISK , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 4 , Autor: (tov) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.06.2022 02:01 , Čtenost: 172 094 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 25 741,15 Kč , GRP: 1,91
...uvedl Bartoš. Podle něj se kromě jednorázového příspěvku musí jednat o valorizaci rodičovské i minimální mzdy. Podle
sociologa Daniela Prokopa z FSV  UK  by bylo vhodnější, kdyby se stát zaměřil na užší skupinu lidí, o kterých ví, že pomoc
potřebují. Vedle rodin s dětmi, které pobírají již nyní...

Lidé podcenili shodu lékařů na covid očkování
TISK , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 16 , Autor: ADÉLA KARÁSKOVÁ SKOUPÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 06.06.2022 02:01 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 26 068,39 Kč , GRP: 0,21
...vědecký časopis Nature. Článek vyšel v aktuálním čísle jednoho z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa. Stojí za ním
vědci ze CERGE-EI, Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzity v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově.
Pracovali v několika krocích: v rozsáhlých dotazníkových...

Opotřebovací válka: Kdo vydrží déle?
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 04:26 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 1 731 618,00 Kč , GRP: 0,75
...Válka na Ukrajině to je téma pro našeho prvního hosta Jan Kofroň, politický geograf, Katedra politologie, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste dorazil. Jan KOFROŇ, politický
geograf, Katedra politologie -------------------- Dobrý...

Milena Rychnovská - ekoložka předávající studentstvu také pocit sounáležitosti s přírodou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: msmt.cz (MŠMT) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 10:50 , 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
...kde získala také titul profesorky ekologie , a kterou také od roku 1991 do roku 1994 vedla. Dále učila na Katedře
environmentálních studií Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity v Brně a byla i poradkyní českého a federálního
ministra životního prostředí Bedřicha Moldana a Josefa Vavrouška....

Wienerberger fórum 2022: Blíží se pokračování unikátní konference URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: asb-portal.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 11:25 , RU / měsíc: 50 000 , RU / den: 3 712 ,
Vydavatel: Jaga Media, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 22 500,00 Kč , GRP: 0,04
... Jan Huber, DiS. produktový manažer značky Porotherm prof. Ing. Karel Kabele, CSc. vedoucí katedry technických zařízení
budov na FSv  ČVUT v  Praze  Mgr. Zdeněk Navrátil key account manager pro developery ve společnosti Wienerberger Ing.
Milan Rotek technický poradce společnosti...

Interview Plus: Michal Bauer, ekonom
RÁDIO , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 13:53 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 5 014 400,00 Kč , GRP: 0,36
...Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Hostem Interview je ekonom Michal Bauer z akademického pracoviště CERGE-EI a Institutu
ekonomických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Michal BAUER, ekonom, akademické
pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě ...

Očkování i globální oteplování. Veřejnost ovlivňují minoritní názory v médiích, vysvětluje vědec Bauer URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Michael Erhart, Jan Bumba , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 18:08 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,59
...tato váhavost lidí potom vede k nižší podpoře a nižší schopnosti společnosti čelit výzvám,“ zdůrazňuje také vědec Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nejde totiž jen o problematiku očkování proti koronaviru, ale
i o další otázky, které polarizují společnost....

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 18:17 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 17 760 600,00 Kč , GRP: 1,01
...Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). mluvčí 1, -------------------- Dopady ruské invaze na Ukrajinu
hodnotí v rámci fakulty  sociálních  věd  expertní skupiny pro Ukrajinu. Agrese Moskvy podle ní přinesla změnu nejen
bezpečnostní oblasti, ale taky ránu pro ekonomickou situaci...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 01:10 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 496 310,00 Kč , GRP: 0,75
...to zprostředkujeme ve vysílání. Teď ale nabízíme další komentáře k Ukrajině. Naším hostem ve studiu je Jan Šír z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, vám přeju. A na dálku je s námi ve spojení
také Vladimír Baar politický a kulturní geograf z...

Výstava obrazů Petry Švecové
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https://www.kurzy.cz/zpravy/655260-milena-rychnovska-ekolozka-predavajici-studentstvu-take-pocit-sounalezitosti-s-prirodou/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F655260-milena-rychnovska-ekolozka-predavajici-studentstvu-take-pocit-sounalezitosti-s-prirodou%2F
https://www.asb-portal.cz/aktualne/udalosti/wienerberger-forum-2022-blizi-se-pokracovani-unikatni-konference
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.asb-portal.cz%2Faktualne%2Fudalosti%2Fwienerberger-forum-2022-blizi-se-pokracovani-unikatni-konference
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/ockovani-spolecnost-veda-covid-globalni-oteplovani-media_2206061702_elev
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzivotni-styl%2Fspolecnost%2Fockovani-spolecnost-veda-covid-globalni-oteplovani-media_2206061702_elev
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Výstava obrazů Petry Švecové
TISK , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: REGION OPAVSKO , Strana: 10 , Autor: (tep) , Vytištěno: 14 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
07.06.2022 02:41 , Vydavatel: STISK spol. s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Kultura , AVE: 926,06 Kč
...umění, v roce 2016 absolvovala stáž na Hochschule für Bildende Künste. Má za sebou také studium fotografie na FAMU a
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . ...

Roman Horváth: Pro vývoj české měny je důležitá mezinárodní dimenze a globální trendy
Podcast , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 06:06 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 05:59 De Facto FSV UK
...A podědil vztah k ekonomii po svém otci? Poslechněte si epizodu podcastu De Facto s Romanem Horváthem z Institutu
ekonomických studií na FSV  UK , odborníkem na měnovou politiku, politickou ekonomii a finanční instituce....

Odborník na inovace Tomáš Lapáček: Praha nesmí zůstat pozadu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Autor: Pavel Kopecký , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 07:36 , RU / měsíc:
467 459 , RU / den: 63 201 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,70 , Návštěvy za měsíc:
12 600 000
/ROZHOVOR/ Tomáš Lapáček řídí projekty na podporu výzkumu a inovací v Pražském inovačním institutu (Pii). Buduje
inovační značku Prahy s cílem zlepšit spolupráci výzkumu a podniků v hlavním městě. „Praha se musí dostat z pasti globálně
exponovaného města,“ říká v rozhovoru pro Pražský deník. Inovace...

Téma dne: Komentátor Fingerland: Až boje ustanou, budou se Rusové dál snažit udržovat ránu zanícenou
Podcast , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 11:54 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 11:41 Plus
...či rok budou stejné i současné kontinuální dodávky zbraní, munice i ekonomická podpora,“ říká Michal Smetana z Katedry
bezpečnostních studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ....

Až boje ustanou, budou se Rusové dál snažit udržovat ránu zanícenou, domnívá se komentátor Fingerland URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 12:26 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...či rok budou stejné i současné kontinuální dodávky zbraní, munice i ekonomická podpora,“ říká Michal Smetana z Katedry
bezpečnostních studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . I přes aktuální dodávky západních zbraní, které mají
Ukrajině pomáhat své území bránit, je podle Smetany...

Stavitel URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: stavitel.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 13:25 , RU / měsíc: 154 964 , RU / den: 8 611 ,
Vydavatel: Business Media One, s. r. o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,10
...manažer společnosti Wienerberger Kvalita vnitřního prostředí prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických
zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  Bytový dům Wienerberger Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro developery
ve společnosti Wienerberger Ing. Milan Rotek,...

Kolik dostanu za dovolenou a kdy se ji vyplatí vzít. Kalkulačka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 14:53 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...odvede zálohu na daň z příjmů i na zdravotní pojištění a sociální pojištění v běžné výši. 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...

„Je to čekárna, ale nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a
pomoci uprchlíkům URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: svetneziskovek.cz , Autor: Anna Jurečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 20:37 , RU /
měsíc: 111 864 , RU / den: 8 426 , Vydavatel: Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně / Lidé , AVE:
7 500,00 Kč , GRP: 0,09
...je součástí Iniciativy Hlavák od jejího vzniku v roce 2015. Momentálně zastává roli koordinátorky dobrovolníků. Vystudovala
politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v roce 2020 se svojí sestrou založila e-shop s terapeutickými
deníky Značka Kačka. ...

KONTEXT: O co jde ve válce Němcům? Hledají řešení přijatelné i pro Rusko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 00:33 , 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
...hromadného ničení a aby Německo nebylo do války zataženo jako válčící strana,“ vysvětluje vedoucí Katedry německých a
rakouských studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Faktem je, že konflikt na Ukrajině není pro německé voliče
nejpalčivějším tématem dne. Podle průzkumu před...

Podmínka pro penzi se má zmírnit
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https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/specialista-na-inovace-tomas-lapacek-praha-nesmi-zustat-pozadu-20220606.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fprazsky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fspecialista-na-inovace-tomas-lapacek-praha-nesmi-zustat-pozadu-20220606.html
http://plus.rozhlas.cz/az-boje-ustanou-budou-se-rusove-dal-snazit-udrzovat-ranu-zanicenou-domniva-se-8762284
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Faz-boje-ustanou-budou-se-rusove-dal-snazit-udrzovat-ranu-zanicenou-domniva-se-8762284
https://www.stavitel.cz/infoservis/blizi-se-druhy-dil-wienerberger-fora-2022/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.stavitel.cz%2Finfoservis%2Fblizi-se-druhy-dil-wienerberger-fora-2022%2F
https://forexbanka.cz/kolik-dostanu-za-dovolenou-a-kdy-se-ji-vyplati-vzit-kalkulacka/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Fkolik-dostanu-za-dovolenou-a-kdy-se-ji-vyplati-vzit-kalkulacka%2F
https://svetneziskovek.cz/lide/je-to-cekarna-ale-nikdo-nevi-na-co-s-anezkou-guendogdu-z-iniciativy-hlavak-o-hranicich-dobrovolnictvi-a-pomoci-uprchlikum
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsvetneziskovek.cz%2Flide%2Fje-to-cekarna-ale-nikdo-nevi-na-co-s-anezkou-guendogdu-z-iniciativy-hlavak-o-hranicich-dobrovolnictvi-a-pomoci-uprchlikum
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-nemecko-zuzana-lizcova-zbrane-podcast-kontext.A220607_093653_zahranicni_aha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fukrajina-nemecko-zuzana-lizcova-zbrane-podcast-kontext.A220607_093653_zahranicni_aha
http://www.newtonmedia.eu/


Podmínka pro penzi se má zmírnit
TISK , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 3 , Autor: IVA BEZDĚKOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
08.06.2022 02:06 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 29 162,61 Kč , GRP: 0,21
...let se jim už do důchodu započítalo, u poboček správy sociálního zabezpečení. Podle Martina Potůčka z Katedry veřejné a
sociální politiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se chystaná změna výrazně dotkne poměrně velkého množství
lidí. „Je to velmi důležitá novela, která je zcela...

Co všechno byl svatý Václav… Názorný příklad, jak si do dějin rádi projektujeme, co se nám zrovna hodí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 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
...jinak katolická církev, Češi i Němci. Pokaždé jinak se k němu vztahoval i Václav Klaus. 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....

Fiala jednal v Paříži s Macronem, ten ocenil solidaritu Česka s uprchlíky z Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: herško , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 11:06 , 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
...red.), který neznamená, že souhlasí s tím, co z ruské strany slyší,“ sdělil Rupnik. I podle Davida Emlera z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  jde předávání agendy mezi zeměmi hladce. Připomenul, že
české předsednictví se chystá už od roku 2018. I podle něj...

Slepé skvrny od Daniela Prokopa jsou sondou do problémů české společnosti, které nevidíme, nebo nechceme
vidět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: kultura21.cz , Autor: Výtvarné Umění, Mluvené Slovo, Zdraví A Životní Styl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
08.06.2022 11:19 , RU / měsíc: 149 157 , RU / den: 11 235 , Vydavatel: kultura21.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,12
...působil v agentuře Median, v současné době vede vlastní výzkumnou organizaci zaměřenou na sociální nerovnosti v české
společnosti a vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Název: Slepé skvrny Podtitul: O chudobě,
vzdělávání,populismu a dalších výzvách české společnosti Autor:...

Vizita: Jak pošťouchnout k očkování? Češi našli návod URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Martin Čaban , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 11:19 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí, Názory a analýzy,
Newslettery, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...Jelikož dva ze čtyř autorů studie (Michal Bauer a Julie Chytilová) pocházejí z české líhně behaviorální ekonomie při Institutu
ekonomických studií FSV  UK , institutu CERGE-EI a think-tanku IDEA a zbylí dva (Vojtěch Bartoš a Jana Cahlíková) se tomuto
myšlenkovému směru věnují na univerzitách v...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 11:35 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 20 436 075,00 Kč , GRP: 0,83
...ministr zahraničí Sergej Lavrov. Další komentář teď přidá politolog Emil Aslan z katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré dopoledne vám přeju. mluvčí 6, --------------------
Dobrý den. Roman FOJTA, moderátor...

Národní centrum Průmyslu 4.0. je novým partnerem rubriky Podcasty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 00:50 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Z redakce , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...přináší informace o životě na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Nezaostávají však ani sociálně-vědní nebo
humanitní obory. Z dílny Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  pochází podcast De Facto a na Filozofické fakultě
pravidelně vytvářejí sérii Balast. Za poslech určitě stojí také...

Zatím se to nepočítá. Babišova strategie boje o Hrad URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Jaroslav Gavenda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 09:53 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Prezidentské volby, Volby,
Politika, Domácí, Andrej Babiš, Čteme vám SZ, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...debata o těchto věcech povede, což je výhoda,“ míní Kopeček. Stejný názor má i politolog Josef Mlejnek z Institutu
politologických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Myslí si navíc, že Babiš opravdu není ještě
stoprocentně rozhodnutý, že bude kandidovat, jak sám říká. Nemá totiž...

Unikátní konference Wienerberger fórum pokračuje 16. června 2022 URL
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https://denikn.cz/895130/co-vsechno-nebyl-svaty-vaclav-nazorny-priklad-jak-si-do-dejin-radi-projektujeme-co-se-nam-zrovna-hodi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F895130%2Fco-vsechno-nebyl-svaty-vaclav-nazorny-priklad-jak-si-do-dejin-radi-projektujeme-co-se-nam-zrovna-hodi%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3500539-fiala-se-v-parizi-sejde-s-macronem-proberou-energetiku-predsednictvi-eu-ci-ukrajinu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3500539-fiala-se-v-parizi-sejde-s-macronem-proberou-energetiku-predsednictvi-eu-ci-ukrajinu
https://www.kultura21.cz/ostatni/23544-slepe-skvrny-od-daniela-prokopa-jsou-sondou-do-problemu-ceske-spolecnosti-ktere-nevidime-nebo-nechceme-videt
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kultura21.cz%2Fostatni%2F23544-slepe-skvrny-od-daniela-prokopa-jsou-sondou-do-problemu-ceske-spolecnosti-ktere-nevidime-nebo-nechceme-videt
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-vizita-jak-postouchnout-k-ockovani-cesi-nasli-navod-205266
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-vizita-jak-postouchnout-k-ockovani-cesi-nasli-navod-205266
https://vedavyzkum.cz/home/z-redakce/narodni-centrum-prumyslu-4-0-je-novym-partnerem-rubriky-podcasty
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fhome%2Fz-redakce%2Fnarodni-centrum-prumyslu-4-0-je-novym-partnerem-rubriky-podcasty
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-prezidentske-babis-odlozil-oznameni-kandidatury-i-kvuli-soudu-rikaji-politologove-205238
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fvolby-prezidentske-babis-odlozil-oznameni-kandidatury-i-kvuli-soudu-rikaji-politologove-205238
http://www.newtonmedia.eu/


Unikátní konference Wienerberger fórum pokračuje 16. června 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: casopisstavebnictvi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 15:32 , RU / měsíc: 104 524 , RU /
den: 7 466 , Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o. , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,08
...manažer společnosti Wienerberger • Kvalita vnitřního prostředí prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických
zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  • Bytový dům Wienerberger Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro
developery ve společnosti Wienerberger Ing. Milan Rotek,...

Konference Obaly 2022 konečně live
TISK , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: Packaging Herald , Strana: 74 , Autor: Adriana Weberová , Vytištěno: 8 000 , Prodáno: 7 500 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 17:35 , Vydavatel: KON Agency s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Veletrhy/výstavy/akce , AVE: 99 845,12 Kč
...opakovaně používá 65 % oslovených, některé plastové obaly 57 %. Posledním tématem byl greenwashing a green marketing
z úst Petry Koudelkové z Fakulty  sociálních  věd  UK : „Při greenwashingu se firmy snaží o sobě a svých produktech tvrdit, že
jsou šetrné k přírodě nebo že společnost jako taková má...

Vystupoval jako extremista a bylo to závažné, píše vnitro o kauze Foldynova asistenta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Jan Horák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 18:41 , 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
...xenofobní výpady namířené proti menšinám, migrantům či jiným skupinám obyvatel," píše vnitro. Podle experta na
extremismus Jana Charváta z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přitom pravicoví extremisté první opatření proti
covidu včetně uzavření státních hranic přivítali. Po chuti jim podle...

STUDIE ČESKÝCH VĚDCŮ: Lékaři vakcínám zcela věří. Kdyby to lidé věděli, nechali by se očkovat více URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: zakrasnejsivimperk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 22:28 , RU / den: 3 500 , Vydavatel:
zakrasnejsivimperk.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,04
...působící na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR), Institutu
ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově
realizovali rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak...

Ideální prezident Česka? Tomáš Pojar URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Autor: Ladislav Mrklas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.06.2022 23:48 , Celková
návštěvnost: 1 198 000 , RU / měsíc: 885 000 , RU / den: 58 390 , Vydavatel: HROT s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Politika , AVE: 20 000,00 Kč , GRP:
0,65 , Návštěvy za měsíc: 72 000
...za komunismu, podstatnou část vzdělání však dostal až po roce 1989. Maturoval v zahraničí. Pak studoval politologii a
mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK , a to v době, kdy nebylo pochyb o její kvalitě ani hodnotové orientaci.
Tamní Institut politologických studií koncentroval skvělé...

Tvrdé boje o Severodoněck
TV , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 02:23 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 463 704,00 Kč , GRP: 0,73
...civilistů. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A teď je s námi v horizontu Jan Kofroň, politický geograf z
katedry politologie na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jsou to velká slova nebo je bitva o Severodoněck skutečně
ňákým způsobem rozhodující? Jan KOFROŇ, politický...

Neslibovat lidem konec pandemie
TISK , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 2 , Autor: IVA BEZDĚKOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
10.06.2022 02:40 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 29 283,43 Kč , GRP: 0,21
...se ctí,“ stojí v návodu ministerstva, jak by měla kampaň cílená na tyto lidi vypadat. Denisa Hejlová z Katedry marketingové
komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  si ale nemyslí, že by plánovaná kampaň mohla být výrazně úspěšná.
„Domnívám se, že plošná kampaň v tuto chvíli nemá...

Insolvence provozovatele výrobny elektrické energie II.
TISK , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: Energetika , Strana: 22 , Vytištěno: 1 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 12:13 , Vydavatel:
Asociace energetických manažerů z. s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně , AVE: 102 277,34 Kč
Stejně jako každý jiný podnikatel, i držitel licence na výrobu elektřiny se může ocitnout v úpadku. Důvodem může být například
zánik nároku na podporu obnovitelného zdroje a s tím spojená povinnost již obdrženou podporu vrátit. Náš první článek, který
vyšel v dubnovém čísle Energetiky a který se sou...

Operátor trhu a kybernetická bezpečnost při přeshraničním obchodování
TISK , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: Energetika , Strana: 28 , Autor: Kateřina Novotná , Vytištěno: 1 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
10.06.2022 12:13 , Vydavatel: Asociace energetických manažerů z. s. , Země: Česko , Rubrika: Kybernetická bezpečnost , AVE: 164 646,54 Kč
Uplynulý čas s pandemií v zádech nám ukázal, že digitální prostor sahá mnohem dál, než jsme si dokázali představit. Digitální
svět se pro mnohé z nás stal tím jediným, ve kterém bylo možné relativně bez omezení pracovat, jednat, nakupovat, bavit se
nebo se setkávat s rodinou. Nároky na spolehlivé pl...

Perfektní bouře na obzoru: (Český) byznys v moři nejistoty URL
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https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-unikatni-konference-wienerberger-forum-pokracuje-16.-cervna-2022.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.casopisstavebnictvi.cz%2Fclanky-unikatni-konference-wienerberger-forum-pokracuje-16.-cervna-2022.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/extremista-vnitro-asistent/r~9a545b34e7ce11ec93abac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fextremista-vnitro-asistent%2Fr%7E9a545b34e7ce11ec93abac1f6b220ee8%2F
https://zakrasnejsivimperk.cz/?p=256255
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzakrasnejsivimperk.cz%2F%3Fp%3D256255
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/idealni-prezident-ceska-tomas-pojar
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.tydenikhrot.cz%2Fclanek%2Fidealni-prezident-ceska-tomas-pojar
http://www.newtonmedia.eu/


Perfektní bouře na obzoru: (Český) byznys v moři nejistoty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: komoraplus.cz , Autor: Roman Chlupatý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 13:20 , RU / měsíc:
52 654 , RU / den: 3 761 , Vydavatel: COT group s.r.o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,04
...o tom budou diskutovat generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová, politický geograf FSV  Univerzity
Karlovy  Michael Romancov a finanční ředitel EGAP & poradce premiéra Fialy David Havlíček. Debata volně naváže na
květnový “český Davos” – čtvrté ekonomické fórum v Kostelci nad...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:11 , Sledovanost pořadu:
13 021 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 6 667 500,00 Kč , GRP: 0,14
...moderátorka -------------------- Je legitimní uvažovat o válce na Ukrajině jako vyhlazení Lidic. To si myslí expert na
postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír, který byl hostem v našem pořadu k věci. Podle něj
Rusko ukrajinský konflikt ještě nedospělo do fáze...

Představa, že kryptoměny přispívají k rovnější společnosti, je přežitek, myslí si sociální antropolog Tremčinský
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: ČRo - wave.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:20 , RU / měsíc: 412 129 , RU / den:
31 043 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,34
...Ale jakmile hodnota kryptoměn padá, všichni pohřbívají celý kryptotrh,“ upozorňuje sociální a ekonomický antropolog Martin
Tremčinský z Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  Univerzity . Sám do digitálních měn investoval v řádech stovek euro, a to spíše
v rámci studijních účelů. „Základní pravidlo...

Místo genocidy řešíme ceny potravin. Měli bychom přehodnotit své priority, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:41 , 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
...vyhlazovací válku a my řešíme rostoucí ceny potravin, pustil se v pořadu K věci na CNN Prima NEWS do kritiky expert na
postsovětský prostor z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír. Upozornil, že ačkoli nechce nic zlehčovat, bylo by
na místě přehodnotit priority. V rámci hodnocení...

Zprávy 16:00
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:44 , Sledovanost pořadu:
15 392 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:00 Zprávy , AVE: 3 449 600,00 Kč , GRP: 0,17
...moderátorka -------------------- Je legitimní uvažovat o válce na Ukrajině jako o vyhlazení Lidic. To si myslí expert na
postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír, který byl hostem v našem pořadu k věci. Podle něj
vstoupil Rusko ukrajinský konflikt do fáze tzv....

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 17:55 , Sledovanost pořadu:
19 516 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 7 136 500,00 Kč , GRP: 0,22
...západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní situaci něco české předsednictví Evropské unie. Bude se ptát Jana Šíra experta
na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 44, -------------------- Já vás tedy moc vítám ještě
tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta ...

Perfektní bouře na obzoru aneb (Český) byznys v moři nejistoty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: investicniweb.cz , Autor: David Havlíček, Petra Fialy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 18:04 ,
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
...června 2022 od 16.30. Pozvání přijali: Dagmar Kuchtová, generální ředitelka, Svaz průmyslu a dopravy ČR Michael
Romancov, politický geograf, FSV  Univerzity  Karlovy  David Havlíček, finanční ředitel EGAP a poradce premiéra Petra Fialy
...

K Věci 17:30
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 18:41 , Sledovanost pořadu:
14 578 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:30 K věci , AVE: 3 554 100,00 Kč , GRP: 0,16
...západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní situaci něco české předsednictví Evropské unie. Bude se ptát Jana Šíra experta
na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 1, -------------------- Já vás tady moc vítám ještě
tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta ...

Gránský se stal otcem. Porod byl dlouhý a těžký, moje žena je hrdinka, zdůrazňuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 18:51 , 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
...vyhlazovací válku a my řešíme rostoucí ceny potravin, pustil se v pořadu K věci na CNN Prima NEWS do kritiky expert na
postsovětský prostor z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír. Upozornil, že ačkoli nechce nic zlehčovat, bylo by
na místě přehodnotit priority. V rámci hodnocení...

Putin srovnává svou válku na Ukrajině s tou, kterou Petr Veliký vedl proti Švédům URL
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https://komoraplus.cz/2022/06/10/perfektni-boure-na-obzoru-cesky-byznys-v-mori-nejistoty/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fkomoraplus.cz%2F2022%2F06%2F10%2Fperfektni-boure-na-obzoru-cesky-byznys-v-mori-nejistoty%2F
http://wave.rozhlas.cz/predstava-ze-kryptomeny-prispivaji-k-rovnejsi-spolecnosti-je-prezitek-mysli-si-8762638
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwave.rozhlas.cz%2Fpredstava-ze-kryptomeny-prispivaji-k-rovnejsi-spolecnosti-je-prezitek-mysli-si-8762638
https://cnn.iprima.cz/misto-genocidy-se-venujeme-cenam-potravin-meli-bychom-nase-kroky-prehodnotit-rika-expert-110240
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcnn.iprima.cz%2Fmisto-genocidy-se-venujeme-cenam-potravin-meli-bychom-nase-kroky-prehodnotit-rika-expert-110240
https://www.investicniweb.cz/osobni-finance/zamestnani-podnikani/perfektni-boure-na-obzoru-aneb-cesky-byznys-v-mori-nejistoty
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.investicniweb.cz%2Fosobni-finance%2Fzamestnani-podnikani%2Fperfektni-boure-na-obzoru-aneb-cesky-byznys-v-mori-nejistoty
https://cnn.iprima.cz/show-time/david-gransky-se-stal-otcem-porod-byl-dlouhy-a-tezky-moje-zena-je-hrdinka-zduraznil-110258
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcnn.iprima.cz%2Fshow-time%2Fdavid-gransky-se-stal-otcem-porod-byl-dlouhy-a-tezky-moje-zena-je-hrdinka-zduraznil-110258
http://www.newtonmedia.eu/


Putin srovnává svou válku na Ukrajině s tou, kterou Petr Veliký vedl proti Švédům URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: zem , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 23:53 , 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
...oba cítí, že na Putinově seznamu – jakkoliv nereálném – mohou být jejich země další na řadě. Politolog Jan Šír z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  se domnívá, že obavy baltských zemí z Ruska jsou oprávněné a reálné. „Je to silný vůdce, je to
impérium, je to válka a je to územní expanze,“ tak...

Expert: Použije Putin jaderné zbraně? Mohl by, pokud by hrozila ztráta Krymu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Vladimír Vokál , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 00:32 , 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
...zbraněmi. Ale rozhodně jedná logicky, nechová se iracionálně, jako blázen. V Rozstřelu to řekl Vlastislav Bříza, expert na
jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  UK . Vlastislav Bříza popsal příčiny konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou jako
zpackaný a zmanipulovaný projekt, v jehož rámci se...

Expert: Použije Putin jaderné zbraně? Mohl by, pokud by hrozila ztráta Krymu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: tv.iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 00:32 , Celková návštěvnost: 1 500 000 , RU /
měsíc: 1 265 178 , RU / den: 88 068 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozstřel , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,98
...zbraněmi. Ale rozhodně jedná logicky, nechová se iracionálně, jako blázen. V Rozstřelu to řekl Vlastislav Bříza, expert na
jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  UK . Foto: Expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza byl hostem pořadu Rozstřel.
Michal Růžička, MAFRA ...

Putinovy carské ambice
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 00:40 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 482 608,00 Kč , GRP: 0,73
...země další na řadě. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A v Horizontu je teď s námi Jan Šír z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě . Týká se ten Putinův výrok o údělu brát zpět jenom
Ukrajiny? Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 13:31 , Sledovanost pořadu:
24 797 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 4 686 500,00 Kč , GRP: 0,28
...a nejedná za zády Ukrajiny a změní na situaci něco české předsednictví Evropské unie. Bude se ptát Jana Šíra experta na
postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 1, -------------------- Já vás tady moc vítám ještě tedy
doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta ...

Za 5 pět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: proglas.cz , Autor: Petra Viziny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 14:26 , Celková návštěvnost:
86 120 , RU / den: 1 500 , Vydavatel: proglas.cz , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,02
...6. 2022, 16:55 Autor: Hana Scharffová Interpret: Zuzana Lizcová, vedoucí Katedry německých a rakouských studií na
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Cyklus: Za 5 pět Název pořadu: Mezi černou a bílou
je mnoho odstínů: O Německu tehdy a teď se Zuzanou Lizcovou. ...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 15:04 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 210 255,00 Kč , GRP: 0,92
...výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru a odborným asistentem institutu politologických studií katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobré odpoledne. Tak pokud
bych navázal na to, co právě teď řekl náš zpravodaj Jakub...

K věci
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 15 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 15:40 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 25 200,00 Kč , GRP: 0,24
Josef KLUGE, moderátor -------------------- Co pro vás máme ale teď v našem vysílání? Pořad K věci. Budeme se ptát Jana Šíra,
experta na postsovětský prostor z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 15:51 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 23 191 245,00 Kč , GRP: 0,88
...výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum míru. Odborný asistent institutu politologických studií katedry
bezpečnostních studií studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ještě dobré odpoledne. mluvčí 5, --------------------
Dobré odpoledne. Roman FOJTA, moderátor...

‚Kalifornie umírá.‘ Západ USA se připravuje na extrémní vlny veder, bojuje i s nedostatkem vody URL
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3503286-putin-srovnava-svou-valku-na-ukrajine-s-tou-kterou-petr-veliky-vedl-proti-svedum
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3503286-putin-srovnava-svou-valku-na-ukrajine-s-tou-kterou-petr-veliky-vedl-proti-svedum
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rozstrel-putin-jaderne-zbrane-krym-ukrajina-vlastislav-briza.A220609_233926_zahranicni_vov
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Frozstrel-putin-jaderne-zbrane-krym-ukrajina-vlastislav-briza.A220609_233926_zahranicni_vov
https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-vlastislav-briza-cely-zaznam.V220609_132426_idnestv_jaha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftv.idnes.cz%2Frozstrel%2Frozstrel-vlastislav-briza-cely-zaznam.V220609_132426_idnestv_jaha
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2022-06-11-16-55-00/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.proglas.cz%2Fprogram%2Fdetail-poradu%2F2022-06-11-16-55-00%2F
http://www.newtonmedia.eu/


‚Kalifornie umírá.‘ Západ USA se připravuje na extrémní vlny veder, bojuje i s nedostatkem vody URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Timon Láska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 16:49 , 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
...suchu, tak jako jiným environmentálním katastrofám, se v USA řeší na regionální úrovni. Federální vláda podle amerikanistky
Magdaleny Fiřtové z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  do řešení klimatických dopadů výrazně nezasahuje. „Většina
politik je na úrovni států, 34 z nich ale podniká...

Zprávy 18:00
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 19:28 , Sledovanost pořadu: 151 777 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Zprávy neděle , AVE: 16 008 300,00 Kč , GRP: 1,69
...A amerických protestech teď podrobněji s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. mluvčí 4, -------------------- Dobré
odpoledne. Roman FOJTA, moderátor --------------------...

Mezi černou a bílou je mnoho odstínů: O Německu tehdy a teď se Zuzanou Lizcovou
Podcast , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 21:29 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 21:21 Za 5 pět
...se svými dějinami? A čím žijí dnes? I o tom bude Za 5 pět s vedoucí Katedry německých a rakouských studií na Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Zuzanou Lizcovou. Zve vás Hana Scharffová....

Jaké je podle vás správné načasování oznámení prezidentské kandidatury? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Respekt , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.06.2022 13:26 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Anketa , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,41
prezidentský kandidát ve volbách 2018katedra marketingové komunikace a public relations, FSV  UKInstitut politického
marketingusenátor (STAN)

Politolog poukázal na intencionální útok, kterým si hnutí Andreje Babiše udržuje voliče. Volby by ovládlo ANO
před Spolu. Komunisté by opět shořeli ja URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Rudolf Šindelář Redaktor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.06.2022 20:03 , RU /
měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , Vydavatel: Potlesk Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,15
...procenta. Komunisté by lidově řečeno shořeli, když by obdrželi jen 2,5 procenta hlasů. Pro ŽivotvČesku.cz uznávaný politolog
Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  odpověděl, co stojí za tím, že si hnutí expremiéra Andreje Babiše
(57) drží stabilní přízeň voličů. Andrej...

Český výzkum: Lékaři v drtivé většině vakcínám věří URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: 21stoleti.cz , Autor: Martin Janda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.06.2022 20:38 , Celková
návštěvnost: 29 687 , RU / měsíc: 39 614 , RU / den: 2 796 , Vydavatel: RF Hobby s.r.o. , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,03
...působící na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR), Institutu
ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově
realizovali rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak...

Čistě brandové spoty lidi nechytí
TISK , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 12 , Autor: JAKUB KŘEŠNIČKA , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 13.06.2022 00:47 , Čtenost: 35 635 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: značka , AVE: 115 758,37 Kč , GRP: 0,40
...a brand vede od února 2018. Ve firmě začínal jako digitální marketér, než se přeesunul do týmu nadlinkové komunikace.
Předtím přes tři roky na FSV  UK  pomáhal rozvíjet praktické dovednosti studentů sociologie v oblasti marketingového výzkumu
a statistiky, téměř pět let fungoval jako editor webu...

anketa
TISK , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 6 , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022
00:47 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Anketa , AVE: 123 545,96 Kč , GRP: 2,14
...načasováním“ to vítězovo. Ze zpětného pohledu bude snadné je zdůvodnit. MARCELA KONRÁDOVÁ katedra marketingové
komunikace a public relations, FSV  UK  Pro každého kandidáta, resp. kandidátku to může být úplně jiný okamžik. Záleží totiž,
o koho konkrétně jde – je to ostřílený politik? Jedná se o...

Fotografie
TV , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 95 770,00 Kč , GRP: 1,03
...moc nepíše, pro jednu tureckou tiskovou agenturu ji vyfotil jeden turecký fotograf. Sandra LÁBOVÁ, Institut komunikačních
studií a žurnalistiky, FSV  UK  -------------------- Rozhodně je silná. Rozhodně je velmi persvazivní a zaujme. Je to daný jednak
tou barevností, ale i těmi kontrasty. Ta...

Spolu, ale jen někde. ODS, TOP 09 a lidovci nepůjdou do voleb dohromady ani v polovině krajských měst URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 12 / 357

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-horko-sucho-vlna-veder-kalifornie_2206111535_til
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fusa-horko-sucho-vlna-veder-kalifornie_2206111535_til
https://www.respekt.cz/tydenik/2022/24/jake-je-podle-vas-spravne-nacasovani-oznameni-prezidentske-kandidatury
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Ftydenik%2F2022%2F24%2Fjake-je-podle-vas-spravne-nacasovani-oznameni-prezidentske-kandidatury
https://zivotvcesku.cz/politolog-poukazal-na-intencionalni-utok-kterym-si-hnuti-andreje-babise-udrzuje-volice-volby-by-ovladlo-ano-pred-spolu-komuniste-by-opet-shoreli-jako-papir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzivotvcesku.cz%2Fpolitolog-poukazal-na-intencionalni-utok-kterym-si-hnuti-andreje-babise-udrzuje-volice-volby-by-ovladlo-ano-pred-spolu-komuniste-by-opet-shoreli-jako-papir%2F
https://21stoleti.cz/2022/06/12/cesky-vyzkum-lekari-v-drtive-vetsine-vakcinam-veri/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2F21stoleti.cz%2F2022%2F06%2F12%2Fcesky-vyzkum-lekari-v-drtive-vetsine-vakcinam-veri%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Spolu, ale jen někde. ODS, TOP 09 a lidovci nepůjdou do voleb dohromady ani v polovině krajských měst URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 06:40 , 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
... Zatím SPOLU, ale na jak dlouho? ‚Nemůžou sedět ve vládě a čekat, až se jim od ODS vrátí voliči‘ Číst článek Podle
politologa Petra Justa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je pro občanské demokraty logické, že mají zájem na
skládání koalic ve formátu Spolu. „Pro ODS je to strategické z...

„Dokud si to lidé nechají líbit.“ Vzpoura proti médiím: Pracoval v ČT i na Nově a svědčí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Jaroslav Polanský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 09:33 ,
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
...publika otázky, které se snaží potlačit. Pokud jde o vzdělávání novinářů hlavního proudu, bývá za jeho hlavní instituci
označována Fakulta  sociálních  věd  UK . Mimo ni, na Metropolitní univerzitě, působí klasik české mediální teorie Jan Jirák,
který se staví za pluralitu názorů v médiích. Jak...

NFN Talks: Klára Follová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 11:40 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast Klára Follová je česká filmová a televizní producentka. Vystudovala produkci na FAMU a mediální studia na FSV
UK . Řídila projekty z oblasti filmu, televize, divadla a výtvarného umění a pracuje zejména pro televizi NOVA v primetime..
Podílela se například na Gymplu, Kriminálce Anděl IV,...

Nejasné, rozbředlé, střízlivé jako Fiala. Experti hodnotí motto českého předsednictví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Tomáš Petrilák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 13:31 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...chce Česko v čele Rady EU zaměřit. Na otázky Deníku N odpověděli: Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jakub Horák, marketingový odborník Kateřina
Davidová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 15:40 , Sledovanost pořadu:
12 797 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 6 482 000,00 Kč , GRP: 0,14
...západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní situaci něco české předsednictví Evropské unie. Bude se ptát Jana Šíra experta
na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 5, -------------------- Já vás tady moc vítám ještě
tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta ...

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 15:40 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 877 850,00 Kč , GRP: 0,01
...jaký může být další vývoj na to se teď budu ptát Karla Svobody z katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Dobrý den. Myslíte si, že přichází nějaká nová
ruská ofenzíva a nebo jaký bude další vývoj? mluvčí 3, ...

16. 6. 2022 / Tereza Fousek Krobová: Od hraní genderu po hraní si s genderem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: artalk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 15:53 , RU / den: 15 000 , Vydavatel: artalk.cz ,
Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,17
...genderovým aspektům herní kultury, převážně pak publikům a strategiím, které volí při volbě a hraní počítačových postav. Je
také členkou týmu na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který zkoumá specifické aspekty českého herního
průmyslu. Vyučuje na NYU (Game Studies), MUP (předměty z oboru...

Odpoledne na Rádiu Z 16:30
RÁDIO , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 17:27 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 367 900,00 Kč , GRP: 0,01
...by mohla ta další ofenzíva trvat i na to jsem se ptal Karla Svobody. Z katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 4, -------------------- Rusové budou pokračovat v tom
tlaku. Oni už dosáhl nějakých úspěchů, takže...

Karel Svoboda: Rozdíl, kdy Rusko dvacet let jen zbrojilo a Ukrajina řešila své problémy, se někdy projevit musí
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 17:34 , 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 O epizodě podcastu Ruské okupační síly s podporou dělostřelectva zaútočily na centrum
Severodoněcka na východě Ukrajiny a vytlačily z něj ukrajinské obranné jednotky. Podle agentury Unian to dnes oznámil
ukrajinský generální štáb ve své pravidelné ranní zprávě z frontové lini...
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kandidatky-koalice-spolu-ods-top-09-kdu-csl-komunalni-volby-2022-praha-brno_2206130600_jgr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fkandidatky-koalice-spolu-ods-top-09-kdu-csl-komunalni-volby-2022-praha-brno_2206130600_jgr
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Dokud-si-to-lide-nechaji-libit-Vzpoura-proti-mediim-Pracoval-v-CT-i-na-Nove-a-svedci-705311
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Frozhovory%2F-Dokud-si-to-lide-nechaji-libit-Vzpoura-proti-mediim-Pracoval-v-CT-i-na-Nove-a-svedci-705311
https://talk.youradio.cz/porady/tv-nova/nfn-talks-klara-follova
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Ftv-nova%2Fnfn-talks-klara-follova
https://denikn.cz/898450/nejasne-rozbredle-strizlive-jako-fiala-experti-hodnoti-motto-ceskeho-predsednictvi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F898450%2Fnejasne-rozbredle-strizlive-jako-fiala-experti-hodnoti-motto-ceskeho-predsednictvi%2F
https://artalk.cz/2022/06/13/16-6-2022-tereza-fousek-krobova-od-hrani-genderu-po-hrani-si-s-genderem/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fartalk.cz%2F2022%2F06%2F13%2F16-6-2022-tereza-fousek-krobova-od-hrani-genderu-po-hrani-si-s-genderem%2F
https://talk.youradio.cz/porady/zpravy-radia-z/karel-svoboda-rozdil-kdy-rusko-dvacet-let-jen-zbrojilo-a-ukrajina-resila-sve-problemy-se-nekdy-projevit-musi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fzpravy-radia-z%2Fkarel-svoboda-rozdil-kdy-rusko-dvacet-let-jen-zbrojilo-a-ukrajina-resila-sve-problemy-se-nekdy-projevit-musi
http://www.newtonmedia.eu/


Evropa ty zbraně prostě nemá. Expert se smutně dívá na „seznam přání“ Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: jma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 18:47 , 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
...asistent na katedře bezpečnostních studií FSV  UK  Jan Ludvík v sérií tweetů nastínil, proč Ukrajina marně prosí západní
státy o masivní dodávky vojenského vybavení. Požadované vybavení totiž podle Ludvíka Evropě chybí, protože se na obraně
dlouhodobě šetřilo. „Stalin údajně řekl, že kvantita má v...

Karel Svoboda: Rozdíl, kdy Rusko dvacet let jen zbrojilo a Ukrajina řešila své problémy, se někdy projevit musí
Podcast , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 18:55 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 18:38 Zprávy Rádia Z
Ruské okupační síly s podporou dělostřelectva zaútočily na centrum Severodoněcka na východě Ukrajiny a vytlačily z něj
ukrajinské obranné jednotky. Podle agentury Unian to dnes oznámil ukrajinský generální štáb ve své pravidelné ranní zprávě z
frontové linie. Boje ve městě podle něj pokračují. Jaký ...

Blíží se druhý díl Wienerberger fórum 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: stavbaweb.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 22:40 , RU / měsíc: 18 956 , RU / den: 1 354 ,
Vydavatel: Business Media One, s. r. o. , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,02
...produktový manažer značky Porotherm ? Kvalita vnitřního prostředí prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry
technických zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  ? Bytový dům Wienerberger Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager
pro developery ve společnosti Wienerberger Ing. Milan Rotek,...

KULATÝ STŮL: Snižování uhlíkové stopy ve výstavbě URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: asb-portal.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 23:00 , RU / měsíc: 50 000 , RU / den: 3 712 ,
Vydavatel: Jaga Media, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 22 500,00 Kč , GRP: 0,04
Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se
uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály? Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. května
Kulatý stůl na téma: Snižování uhlíkové stopy ve výs...

MIMI A HANKA
TISK , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: VITAL , Strana: 38 , Autor: AGÁTA FALTOVÁ, , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 00:44 , Vydavatel:
Elpida o. p. s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 354 331,03 Kč
...školu. Od nuly jsem se začala učit českou historii, všechno. Čtyři roky jsem se intenzivně připravovala na přijímací zkoušky. *
A vzali tě na Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Proč jsi nestudovala umění? M: Máma nechtěla, abych šla na
UMPRUM. Říkala, že se tím neuživím. Studovala jsem...

„Nejasné, rozbředlé, střízlivé jako Fiala“
TISK , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 16 , Autor: TOMÁŠ PETRILÁK , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.06.2022 00:44 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Anketa , AVE: 25 666,79 Kč , GRP: 0,21
...Pro Deník N jej okomentovalo pět odborníků. Jak motto hodnotíte? Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy : Motto českého předsednictví by jistě fungovalo
dobře v normálních časech, kdy si přiznáváme, že EU nefunguje...

Kajakářům připomenu, že zůstali bez medaile, smál se bronzový kanoista Rohan
TISK , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 14 , Autor: MILAN NOVOTNÝ , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.06.2022 01:27 , Čtenost: 27 796 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Sport , AVE: 10 803,11 Kč , GRP: 0,31
...budu čtvrtý nebo pátý. Nakonec to ale dopadlo dobře a se svou jízdou jsem spokojený. * Máte za sebou náročný týden.
Světový pohár, diplomka na Fakultě  sociálních  věd . Jste rád, že je za vámi? Jsem, moc. Nějak to na mě všechno dopadalo.
V neděli bylo navíc strašné vedro a po semifinále jsem byl...

Čistě brandové spoty lidi nechytí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 08:04 , 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
...a brand vede od února 2018. Ve firmě začínal jako digitální marketér, než se přesunul do týmu nadlinkové komunikace.
Předtím přes tři roky na FSV  UK  pomáhal rozvíjet praktické dovednosti studentů sociologie v oblasti marketingového výzkumu
a statistiky, téměř pět let fungoval jako editor webu...

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 08:32 , Sledovanost pořadu: 54 609 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 07:40 Živé vysílání , AVE: 10 727 000,00 Kč , GRP: 0,61
...měsících velmi dobrý zvuk a Vladimír zlínský toto ocení. mluvčí 3, -------------------- Říká Jan Šír z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme, na shledanou. mluvčí 2, -------------------- Děkuji za pozvání.
Ondřej TOPINKA, moderátor...

Živé vysílání 10:00
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evropa-ty-zbrane-proste-nema-Expert-se-smutne-diva-na-seznam-prani-Ukrajiny-705386
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FEvropa-ty-zbrane-proste-nema-Expert-se-smutne-diva-na-seznam-prani-Ukrajiny-705386
https://www.stavbaweb.cz/blizi-se-druhy-dil-wienerberger-forum-2022-26093/clanek.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.stavbaweb.cz%2Fblizi-se-druhy-dil-wienerberger-forum-2022-26093%2Fclanek.html
https://www.asb-portal.cz/aktualne/nazory-a-rozhovory/kulaty-stul-snizovani-uhlikove-stopy-ve-vystavbe
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.asb-portal.cz%2Faktualne%2Fnazory-a-rozhovory%2Fkulaty-stul-snizovani-uhlikove-stopy-ve-vystavbe
https://mam.cz/zpravy/2022-06/ciste-brandove-spoty-lidi-nechyti/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2F2022-06%2Fciste-brandove-spoty-lidi-nechyti%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 11:08 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 21 289 950,00 Kč , GRP: 0,83
...a vztahy s Ruskem. Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------- A my jsme ve spojení s expertem na jaderné zbraně
Vlastislavem břízou z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás. Dobrý den přeju. mluvčí 2, --------------------
Dobrý den. Jiří VÁCLAVEK, moderátor...

Historici: Mírem násilí na Ukrajině neskončí, může se táhnout roky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 12:35 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Rozhovory, Stalo se ,
AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...ústavu a Archivu AV ČR. Specializuje se na dějiny střední Evropy 19. a 20. století. Přednáší moderní dějiny na Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  a jako permanentní hostující profesor na Univerzitě v Kostnici. V minulosti působil na
univerzitách ve Freiburgu, Jeně a Vídni.Ota Konrád je docent...

Andrej Babiš nepřejde druhé kolo prezidentských voleb, míní politolog. Popsal, co by mu tam v případě
kandidatury ublížilo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Čtk Hlavní, Michal Brož, Jan Handrejch Právo Profimedia , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 14.06.2022 15:14 , RU / měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , Vydavatel: Potlesk Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,15
...může mít zvýšenou motivaci kvůli blížícím se prezidentským volbám, ve kterých uvažuje o kandidatuře. Podle politologa
Josefa Mlejnka (43) z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  by bývalý premiér pravděpodobně postoupil do druhého
kola. "V něm si ale myslím, že neposkládá potřebných 50 procent...

Pomoc Ukrajincům slábne. Prvotní nápor neudržíte dlouhodobě, říkají experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Dominik Stein , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 16:59 , 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
...a způsobem, jak se nimi vypořádat. Odlišný názor má Marie Jelínková, expertka na mezinárodní migraci a integraci uprchlíků,
která působí na Fakultě  sociálních  věd  UK . Varuje před unáhlenými závěry. „Je třeba rozlišit mezi rychlou pomocí v nouzi a
ochotou zapojit se do dlouhodobého závazku. Ačkoli...

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 16:59 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 304 450,00 Kč , GRP: 0,01
...pravidelné zprávy o bojích na Ukrajině uvedl generální štáb ukrajinské armády. Ve vysílání vítám Jana Šíra odborníka na
postsovětský prostor z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezké odpoledne. mluvčí 2, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 3, -------------------- Tak jakého...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 18:01 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 21 654 270,00 Kč , GRP: 1,05
...víc vajec ještě. Daniel TAKÁČ, moderátor -------------------- Ve studiu ČT24 komentáře s Karlem svobodou z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne, pane Svobodo. mluvčí 1, --------------------
Dobrý. Daniel TAKÁČ, moderátor --------------------...

Návrh Sikorského na dodání jaderných zbraní Ukrajině není reálný, jen by to přitížilo, míní politolog Bříza URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: vkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 20:04 , 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
...by to Ruská federace nenechala bez reakce,“ vyjádřil se ve vysílání ČT24. Podle odborníka na jaderné zbraně z Katedry
mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislava Břízy byla v roce 1994 Ukrajina třetí největší
jadernou velmocí na světě. „Jde o poměrně málo známý...

Streamovací války o gauče URL
Automatický překlad
Podcast , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 03:23 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 02:58 Vinohradská 12
...nově i Disney. Blíží se konec televize, jak ji známe? A co kina? Vyměníme je za gauč? Zamýšlí se profesor Martin Štoll,
teoretik médií a filmu z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Všechny díly pro Vinohradská 12 můžete pohodlně
poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS...

Vinohradská 12: Streamovací války o gauče URL
Automatický překlad
Podcast , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 04:17 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 04:13 Radiožurnál
Český divák a streamovací služby. Třeba Netflix, HBO, Amazon. A teď nově i Disney. Blíží se konec televize, jak ji známe? A co
kina? Vyměníme je za gauč? Zamýšlí se profesor Martin Štoll, teoretik médií a filmu z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-historici-mirem-nasili-na-ukrajine-neskonci-muze-se-tahnout-roky-205057
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-historici-mirem-nasili-na-ukrajine-neskonci-muze-se-tahnout-roky-205057
https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-neprejde-druhe-kolo-prezidentskych-voleb-mini-politolog-popsal-co-by-mu-tam-v-pripade-kandidatury-ublizilo/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzivotvcesku.cz%2Fandrej-babis-neprejde-druhe-kolo-prezidentskych-voleb-mini-politolog-popsal-co-by-mu-tam-v-pripade-kandidatury-ublizilo%2F
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-valka-rusko-ceska-republika-pomoc-dobrovolnici-neziskove-organizace-humanitarni-davka.A220609_170615_domaci_ised
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fukrajina-valka-rusko-ceska-republika-pomoc-dobrovolnici-neziskove-organizace-humanitarni-davka.A220609_170615_domaci_ised
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3505860-navrh-sikorskeho-na-dodani-jadernych-zbrani-ukrajine-neni
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3505860-navrh-sikorskeho-na-dodani-jadernych-zbrani-ukrajine-neni
https://media.blubrry.com/vinohradska12/api.rozhlas.cz/data/v2/tools/aod/aHR0cHM6Ly9wbHVzLnJvemhsYXMuY3ovc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9hdWRpb3MvNWJiOGIyYzA1MTdkYzM1YjlmYTI2NzBlZWNkNTY4M2YubXAz.mp3
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmedia.blubrry.com%2Fvinohradska12%2Fapi.rozhlas.cz%2Fdata%2Fv2%2Ftools%2Faod%2FaHR0cHM6Ly9wbHVzLnJvemhsYXMuY3ovc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9hdWRpb3MvNWJiOGIyYzA1MTdkYzM1YjlmYTI2NzBlZWNkNTY4M2YubXAz.mp3
https://portal.rozhlas.cz/sites/default/files/audios/5bb8b2c0517dc35b9fa2670eecd5683f.mp3
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fportal.rozhlas.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Faudios%2F5bb8b2c0517dc35b9fa2670eecd5683f.mp3
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Jeden se schází s Putinem, druhý patří k nejbohatším Rusům. Jejich investice v Česku zkoumají úřady URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Mikel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 05:31 , 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
...sahající až do 80. let minulého století. „To jejich bohatství vzniklo už za perestrojky,“ připomíná Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Ředitel ruské pobočky protikorupční organizace Transparency International Ilja Šumanov pro
Radiožurnál popsal, že spolumajitelé Alfa banky...

‚Když už nevíte, co si vybrat.‘ Zahlcení streamovacími službami určitě přijde, myslí si teoretik médií URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Matěj Skalický , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 06:43 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Televize , AVE: 30 000,00
Kč , GRP: 1,59
...si vybrat.‘ Zahlcení streamovacími službami určitě přijde, myslí si teoretik médií Matěj Skalický mluví s teoretikem médií
Martinem Štollem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  00:00 / 00:00 PŘEPIS ROZHOVORU ˇ / Český divák a
streamovací služby. Třeba Netflix, HBO, Amazon. A teď nově i...

‚Když už nevíte, co si vybrat.‘ Zahlcení streamovacími službami určitě přijde, myslí si teoretik médií URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Matěj Skalický , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 07:00 , Celková
návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Televize , AVE: 30 000,00
Kč , GRP: 1,59
...si vybrat.‘ Zahlcení streamovacími službami určitě přijde, myslí si teoretik médií Matěj Skalický mluví s teoretikem médií
Martinem Štollem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  00:00 / 00:00 PŘEPIS ROZHOVORU ˇ / Český divák a
streamovací služby. Třeba Netflix, HBO, Amazon. A teď nově i...

Únava z války? Naznačil ji šéf NATO a mluví o ní i analytici URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 07:06 , 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
...řada lidí měla pocit, že se jich potenciálně přímo dotýká,“ nastínil v rozhovoru pro Seznam Zprávy svůj pohled Jan Ludvík,
bezpečnostní expert z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Lidé měli pocit, že konflikt může eskalovat v jadernou
válku nebo že by Rusko mohlo okupovat celou Ukrajinu,...

Ze Zlína do Gottwaldova a zase zpátky. Od Baťova sociálního experimentu přes komunismus k současnému
kapitalismu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 07:06 , 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 omezuje možná tak ještě na dokumenty a studie o baťovské architektuře ve Zlíně. 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...

Lékaři mají vysokou důvěru ve vakcinaci proti covid-19. Povědomí o jejich konsensu může zvýšit proočkovanost
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 10:23 , Celková návštěvnost: 159 380 ,
RU / měsíc: 220 000 , RU / den: 15 000 , Vydavatel: Media Network s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Praxe , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,17 , Návštěvy za
měsíc: 159 380
...působících na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR),
Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck Institutu v
Mnichově realizoval rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak...

Unikátní konference Wienerberger fórum pokračuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: dumabyt.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 11:01 , RU / měsíc: 145 426 , RU / den: 10 954 ,
Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 0,12
...manažer společnosti Wienerberger ? Kvalita vnitřního prostředí prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických
zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  ? Bytový dům Wienerberger Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro
developery ve společnosti Wienerberger Ing. Milan Rotek,...

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 12:17 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:10 Živé vysílání , AVE: 16 246 395,00 Kč , GRP: 0,91
...zmítané Ukrajiny. Co v projevu zazní, jaký dopad to bude mít, zeptáme se. Ve studiu vítám našeho hosta Jan Šír z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste dorazil. mluvčí 3, --------------------
Dobrý den, děkuju pozvání. mluvčí 2, ...

Politolog ukázal na člověka, který může za pád ČSSD mimo Sněmovnu. Pokud se nedokáží zviditelnit, zůstanou
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusko-ukrajina-bankeri-putin-fridman-aven-oligarchove-valka_2206150500_ike
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Frusko-ukrajina-bankeri-putin-fridman-aven-oligarchove-valka_2206150500_ike
https://www.irozhlas.cz/kultura/televize/podcast-vinohradska-12-streamovaci-sluzby-martin-stoll_2206150600_cen
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fkultura%2Ftelevize%2Fpodcast-vinohradska-12-streamovaci-sluzby-martin-stoll_2206150600_cen
https://www.irozhlas.cz/kultura/televize/podcast-vinohradska-12-streamovaci-sluzby-martin-stoll_2206150600_cen
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fkultura%2Ftelevize%2Fpodcast-vinohradska-12-streamovaci-sluzby-martin-stoll_2206150600_cen
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-unava-z-valky-naznacil-ji-sef-nato-a-mluvi-o-ni-i-analytici-206037
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-unava-z-valky-naznacil-ji-sef-nato-a-mluvi-o-ni-i-analytici-206037
https://denikn.cz/899111/ze-zlina-do-gottwaldova-a-zase-zpatky-od-batova-socialniho-experimentu-pres-komunismus-k-soucasnemu-kapitalismu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F899111%2Fze-zlina-do-gottwaldova-a-zase-zpatky-od-batova-socialniho-experimentu-pres-komunismus-k-soucasnemu-kapitalismu%2F
https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/06/lekari-maji-vysokou-duveru-ve-vakcinaci-proti-covid-19-povedomi-o-jejich-konsensu-muze-zvysit-proockovanost/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.zdravotnickydenik.cz%2F2022%2F06%2Flekari-maji-vysokou-duveru-ve-vakcinaci-proti-covid-19-povedomi-o-jejich-konsensu-muze-zvysit-proockovanost%2F
https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/konference-seminare/unikatni-konference-wienerberger-forum-pokracuje_49401.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fimaterialy.dumabyt.cz%2Frubriky%2Faktuality%2Fkonference-seminare%2Funikatni-konference-wienerberger-forum-pokracuje_49401.html
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Politolog ukázal na člověka, který může za pád ČSSD mimo Sněmovnu. Pokud se nedokáží zviditelnit, zůstanou
tam, kde jsou, zdůraznil URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Michal Brož Hlavní , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 12:25 , RU / měsíc:
193 761 , RU / den: 13 871 , Vydavatel: Potlesk Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,15
...hlasů a ČSSD s pěti procenty. Proč je na tom tradiční sociální demokracie tak, jak je, popsal pro ŽivotvČesku.cz politolog
Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Honosí se titulem nejstarší české politické strany, poslední roky
ale zažívá strmý pád. Ve volbách v roce 2021...

Jiří Pondělíček: Zbraně jsou pro Američany záruka, že se vláda nezvrhne v tyranii. Nevzdají se jich ani po
masakrech na školách URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 13:45 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...za předpokladu, že by pro hlasovali i všichni demokraté. Takže šance je minimální,“ vysvětluje Jiří Pondělíček z Katedry
severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „V Senátu naopak vzniká kompromisní balíček, který
má větší podporu. Vyčleňuje částku na zavedení zákonů,...

KULATÝ STŮL: SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY VE VÝSTAVBĚ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ TRVALE UDRŽITELNÝCH
MATERIÁLŮ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: cka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 13:45 , RU / den: 5 000 , Vydavatel: cka.cz , Země:
Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se
uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály? Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. května
Kulatý stůl na téma: Snižování uhlíkové stopy ve výs...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval České republice
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 13:57 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 510 774,00 Kč , GRP: 2,01
...lidí v kategorii vůdců za rok 2022. My teď jeho vystoupení v českém parlamentu zhodnotíme i s vedoucí katedry
marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisou Hejlovou, dobrý den. Denisa HEJLOVÁ,
vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  -------------------- Dobrý...

Zákon zpřísňující kontrolu zbraní
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 15:07 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 2 124 800,00 Kč , GRP: 0,36
...ve válce s Ruskem? To jsou naše dnešní témata. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes amerikanista Jiří Pondělíček z Katedry
severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobrý den. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista,
Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd ...

Trump čelí obvinění z pokusu o státní převrat
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 15:07 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 1 046 400,00 Kč , GRP: 0,36
...Donald Trump čelí obvinění z pokusu o státní převrat. Co je mu kladeno za vinu? Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra
severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  -------------------- Ten výbor vlastně se snaží
dokázat, že bývalý prezident Trump věděl, že ty volby v...

Od Petra Velikého Rusko předstírá, že se blíží civilizované Evropě. Ještě se ale ani nezbavilo samoděržaví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 19:26 , 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
...státem, ale autentickým pokračovatelem ruské/sovětské autokracie. 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. ...

Dělostřelecká válka o Evropu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: TOMÁŠ VLACH , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 19:43 , Celková návštěvnost:
5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 2,28
...by Ukrajina byla schopna velmi přesně a na relativně velké vzdálenosti zasahovat ruské pozice,“ říká vojenský analytik Michal
Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jejich nasazení by podle něj mohlo vést k obratu situace na bojišti a
vytvořit podmínky pro to, o čem se hodně mluví,...

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 19:59 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:30 Živé vysílání , AVE: 17 885 835,00 Kč , GRP: 1,05
...července po Francii. Máme už teď nabízíme další odborný komentář, tentokrát je s námi ve spojení Ivo Šlosarčík z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane profesore. mluvčí 8, --------------------
Hezký podvečer. Mariana NOVOTNÁ, moderátorka...
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https://zivotvcesku.cz/politolog-ukazal-na-cloveka-ktery-muze-za-pad-cssd-mimo-snemovnu-pokud-se-nedokazi-zviditelnit-zustanou-tam-kde-jsou-zduraznil/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzivotvcesku.cz%2Fpolitolog-ukazal-na-cloveka-ktery-muze-za-pad-cssd-mimo-snemovnu-pokud-se-nedokazi-zviditelnit-zustanou-tam-kde-jsou-zduraznil%2F
http://dvojka.rozhlas.cz/jiri-pondelicek-zbrane-jsou-pro-americany-zaruka-ze-se-vlada-nezvrhne-v-tyranii-8767858
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fjiri-pondelicek-zbrane-jsou-pro-americany-zaruka-ze-se-vlada-nezvrhne-v-tyranii-8767858
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/novinky/kulaty-stul-snizovani-uhlikove-stopy-ve-vystavbe-a-moznosti-vyuziti-trvale-udrzitelnych-materialu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.cka.cz%2Fcs%2Fsvet-architektury%2Fnovinky%2Fkulaty-stul-snizovani-uhlikove-stopy-ve-vystavbe-a-moznosti-vyuziti-trvale-udrzitelnych-materialu
https://denikn.cz/900754/o-pravu-byt-a-pravu-mit-od-petra-velikeho-rusko-predstira-ze-se-blizi-civilizovane-evrope-jeste-se-ale-ani-nezbavilo-samoderzavi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F900754%2Fo-pravu-byt-a-pravu-mit-od-petra-velikeho-rusko-predstira-ze-se-blizi-civilizovane-evrope-jeste-se-ale-ani-nezbavilo-samoderzavi%2F
https://www.reflex.cz/clanek/113729/delostrelecka-valka-o-evropu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2F113729%2Fdelostrelecka-valka-o-evropu
http://www.newtonmedia.eu/


Zátah na pražském magistrátu a v dopravním podniku
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 21:44 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 8 734 596,00 Kč , GRP: 9,67
...Pane Michale, může dnešní kauza znamenat konec hnutí Starostů a nezávislých ve vládě a nehrozí třeba i pád celé vlády?
Aleš MICHAL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Krásný dobrý večer. Je potřeba říct, a vy jste to zmínili v
té reportáži, že dnes jsme se o té kauze...

Rada České televize je kompletní. Poslanci zvolili pět chybějících členů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: lupa.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 21:53 , Celková návštěvnost: 1 310 000 , RU / měsíc:
702 157 , RU / den: 43 531 , Vydavatel: Internet Info, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,48
...přítomných. Petr Šafařík - Šéfredaktor odborného časopisu Fórum sociální politiky, germanista. Externě vyučuje na Institutu
mezinárodních studií FSV  UK , kde se zabývá také předměty týkajícími se problematiky masové komunikace. Bývalý člen a
předseda Rady Českého rozhlasu (zasedal v ní v letech...

Policie zasahovala na pražském magistrátu
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 22:16 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 198 162,00 Kč , GRP: 3,16
...je člen předsednictva a předseda pražské organizace strany. U telefonu je teď Miloš Brunclík politolog z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a vysoké školy CEVRO Institutu, dobrý den. Miloš
BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO...

Vinohradská 12 - Martin Štoll
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 22:43 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 4 092 800,00 Kč , GRP: 0,43
...nově i Disney. Blíží se konec televize, jak ji známe? A co kina? Vyměníme je za gauč? Zamý se profesor Martin Štoll, teoretik
médií a filmu z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Matěj SKALICKÝ, moderátor -------------------- Dnes je středa 15.
června. Matěj SKALICKÝ, moderátor...

Předsednictví EU
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 17 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 02:37 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 907 192,00 Kč , GRP: 5,92
...těch 18 let dospěli a že za sebou máme velkou historickou zkušenost. Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations, FSV  UK  -------------------- Já si myslím, že ten klip o českém předsednictví by měl více
zdůrazňovat tu současnou dobu a hodnoty, které Česká republika...

Projev Volodymyra Zelenského
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 03:15 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 2 087 694,00 Kč , GRP: 0,75
...v tom pokračovali. Sláva obráncům Ukrajiny. Sláva Ukrajině. Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------- Politický geograf
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer přeju. Michael ROMANCOV, politický geograf,
FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Jiří...

Přepis: Jak to vidí Jiří Pondělíček – 15. června 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 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
...Jiří Pondělíček. Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes amerikanista Jiří Pondělíček z Katedry
severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobrý den.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra
severoamerických studií FSV  UKDobrý den.Vladimír KROC, moderátorZpřísní se...
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Volič v Praze chce komfort
TISK , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Matěj Nejedlý , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 01.06.2022 02:15 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Praha , AVE: 353 702,76 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Pirátská strana chce v pražských komunálních volbách obhájit křeslo primátora. Podle politologů promrhala svůj potenciál a
neumí prodat úspěch. 

PRAHA Jdou do boje, který podle odborníků takřka není možné vyhrát. Pirátská strana včera představila své pražské lídry, v
jejím čele bude pro komunální volby opět Zdeněk Hřib. Podle průzkumu, který si nechali Piráti vypracovat, je v metropoli zvažuje
volit každý čtvrtý občan. Pokud by se každý z těchto potenciálních voličů opravdu rozhodl Piráty zvolit, ještě by zlepšili svůj
poslední sedmnáctiprocentní výsledek. Politologové oslovení MF DNES ale poukazují především na to, že se Piráti budou
muset vypořádat sami se sebou. Lidé je totiž již neberou jako onu energickou stranu, která přichází „změnit pořádky“ v hlavním
městě. 
„Máme odvahu řídit Prahu správně.“ To je pirátské heslo pro letošní volby. Naráží tím na to, že v komunální politice je třeba
dělat i nepopulární kroky, třeba opravit zchátralý Barrandovský most. 
Piráti se v kampani zaměří na témata dostupnosti bydlení či energetické soběstačnosti. Dvojkou kandidátky je místostarostka
Prahy 10 Jana Komrsková, která ve vnitrostranických primárkách neúspěšně usilovala o první místo. Jako třetí kandiduje
nynější radní pro bydlení Adam Zábranský. 

„Chceme tramvajový okruh“ 

Dalším tématem je rozvoj tramvajové sítě. Podle kandidátky Gabriely Lněničkové chtějí Piráti prosadit vybudování
tramvajového okruhu, který by propojil okrajovější části města. Využíval by nynější tratě doplněné o nové spojení mezi
Kobylisy, Bohnicemi a Podbabou na severu a mezi Zlíchovem, Dvorci a Budějovickou na jihu. 
Strana chce také pokračovat ve výsadbě stromů, kterých město v tomto volebním období vysadilo půl milionu, což by Piráti rádi
zopakovali i v tom příštím. Další prioritou je revitalizace sídlišť. „Praha musí být úchvatná nejenom v centru,“ uvedl kandidát a
nynější radní Prahy 12 Jiří Brůžek. Na sídlištích podle něho chybějí domovy pro seniory, podpora podnikání či parkovací místa.
Piráti chtějí do jejich rozvoje investovat tři miliardy korun. 
Dalším pirátským tématem je rozvoj inovací – strana by ráda vytvořila technologický park, který by propojil univerzitní, vědecké
a podnikatelské prostředí. „Jednou z možných lokalit je Strahov v blízkosti studentských kolejí ČVUT,“ uvedl kandidát a nynější
předseda výboru pro IT v městském zastupitelstvu Jaromír Beránek. Programové priority včera představili kandidáti strany (na
fotografii, pozn. red.). 

Praha volí celostátně 

Podle expertů na komunální politiku platí, že zejména v Praze je hlasování do zastupitelstva převážně záležitostí celostátních
politických postojů a preferencí. „Drtivá většina voličů nestuduje zápisy z jednání vedení Prahy, vlastně neví, kdo přesně je za
nějaké konkrétní opatření politicky zodpovědný, čemuž nahrává i skutečnost, že Praze vládne poměrně pestrá koalice,“ sděluje
Josef Mlejnek z pražského  Institutu politologických studií FSV  UK . 
Piráty může podle něho ve volbách limitovat skutečnost, že uspěli jako protestní strana, ovšem poté, co na celostátní úrovni
vstoupili do vlády, mají preference dost nízko a neumějí své působení voličům prodat. „Jejich úspěch v pražských komunálních
volbách bude tedy hodně záležet na tom, jak se jim v kampani podaří voličům prodat Zdeňka Hřiba jako úspěšného a
kompetentního primátora. Nicméně prezentace vlastních případných úspěchů jim zatím moc nešla,“ doplňuje Mlejnek. 

Hřib měl větší potenciál 

Právě postava primátora je v pražské pirátské buňce suverénně nejvýraznější. Politologové oslovení MF DNES se shodují, že
po letech, kdy Praze vládly zavedené politické strany či tehdy protestní hnutí ANO, se do Zdeňka Hřiba vkládaly velké naděje.
„Musí se mu rozhodně uznat, že je viditelný. Bohužel pro něj se potenciál do něj vložený nenaplnil na sto procent,“ uvádí Jan
Kubáček, který se specializuje na politickou komunikaci a volební marketing. Piráti budou podle politologa muset pro větší
volební úspěch v metropoli témata více lokalizovat a vedle oné „pirátské identity“ jít cestou rozdělení resortů mezi své další
kandidáty. Velké téma, které se podle odborníků Pirátům nepodařilo dobře uchopit, je pražská doprava. Objektivní problémy
jako koronavirus či uprchlická krize volič odpustit může, komfort Pražanů byl však podle Kubáčka narušen natolik, že to Pirátům
nezapomene. 
„Piráti ve vedení Prahy porušili základní pravidlo, že nejvíce opravovat se má obecně uprostřed mandátu. Nevěnovali se tolik
tématům, která voliči očekávali. Město není čistší, MHD zdražila a v digitalizaci není žádný viditelný posun. Čeká je tak zřejmě
souboj o voliče především s Janem Čižinským a jeho Prahou sobě či levicí zastoupenou ČSSD se Zelenými,“ uzavírá politolog. 

Souvislosti Kdo jde spolu do voleb 

V hlavním městě postupně vznikají koalice pro podzimní komunální volby do zastupitelstva Prahy a městských částí, které se
letos budou konat 23. a 24. září. Změny nastaly například v zastupitelstvu, kam už společně nebudou kandidovat TOP 09,
STAN a KDU-ČSL sdružené pod hlavičkou Spojených sil pro Prahu. TOP 09 a lidovci budou nově s ODS v koalici SPOLU.
Nejnovějším spojením je levicová koalice ČSSD a Zelených. Další strany jako Piráti, Praha sobě či ANO budou kandidovat
samostatně. O šanci budou bojovat i SPD, Trikolóra či KSČM. Novinkou je pak strana Motoristé sobě. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
O autorovi: Matěj Nejedlý, redaktor MF DNES
Foto autor:   Foto: Vít Šimánek, ČTK
Foto popis:   Na Prahu Piráti představili pražské lídry a lídryně pro podzimní komunální volby – zleva: Daniel Mazur, Eva Tylová,
Viktor Mahrik, Jana Komrsková, lídr kandidátky a primátor Zdeněk Hřib, Jiří Brůžek, Magdalena Valdmanová, Adam Zábranský,
Zuzana Freitas a Bára Soukupová.
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Lepší běžence abys pohledal
TISK , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 9 , Autor: MARIE JELÍNKOVÁ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
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ÚHEL POHLEDU 
Vstupujeme do další fáze sžívání se s Ukrajinci. Náročná bude zejména na místní úrovni 

Počet nově příchozích ukrajinských uprchlíků do ČR narůstá již pouze pozvolna a jen malá část z nich (odhady mluví o 10–15
procentech) se vrátila na Ukrajinu. Česko tak vstoupilo do další fáze toho, jak se s ukrajinskými uprchlíky sžívat. Vzhledem k
tomu, že proces sžívání se s jakoukoli novou skupinou není nikdy banální, je dobré si uvědomit, co a jak jsme v Česku zvládli a
co nás ještě čeká. 
Společně s Polskem patřila ČR k zemím, kterým se podařilo zareagovat na extrémně prudký nárůst ukrajinské migrace velmi
dobře. Vstřícnost české vlády, enormní nasazení občanské společnosti (včetně léta vysmívaných nevládních organizací) i
aktivita většiny krajů a obětavost mnoha samospráv zafungovaly velmi dobře. Vyzdvihnout je třeba rychlé přijímání potřebných
opatření i pojmenovat to, na kom v danou chvíli pomoc stála a kdo naopak zůstal stranou. Příkladem budiž nasazení hasičů,
kteří rozváželi uprchlíky do ubytování, versus liknavost řady samospráv vytvořit přehled o tom, kam jsou uprchlíci rozváženi a
za jakých podmínek tam žijí. 

Nebývalá vstřícnost Čechů 

Druhým pozitivním momentem bylo nastavení vládní strategie na základě znalostí, co v oblasti integrace migrantů dlouhodobě
funguje (např. začleňování ukrajinských dětí do tříd a nikoli separátní vzdělávací systém). Stanovení této vize bylo a je pro
následující měsíce skutečně klíčové. Nejvíc oprávněné kritiky tato strategie obdržela za oblasti, které jsou v Česku dlouhodobě
problematické – zejména přístup k bydlení, ale i dostupnost zdravotní péče či přístup k předškolní péči o děti v některých
regionech. Potvrdilo se tak známé pravidlo, že situace migrantů ve společnosti je jakýmsi lakmusovým papírkem, na kterém lze
zřetelně pozorovat, co v dané společnosti dobře funguje a co ne. 
V současnosti vstupujeme do fáze, která bude trvat mnohem déle a jejíž náročnost si s uplynulými třemi měsíci nezadá.
Náročná bude především pro samosprávy. Z většiny krajů dnes zaznívají zprávy o tom, jak se situaci podařilo zvládnout a že
řeší témata typu kapacita škol nebo (ty aktivnější) hledají cesty, jak lépe propojit zaměstnavatele a Ukrajince hledající práci.
Aktivity i pohled, které stojí za pověstným „zvládáme to“ či „zvládneme to“, jsou bez diskuse stěžejní, neměly by však přehlučet
postoj obcí, ze kterých tak pozitivní hlasy zdaleka nezaznívají. 
Právě místní úroveň bude dlouhodobě vystavena každodennímu soužití s nově příchozími. To nezahrnuje pouze dosud
skloňovaná témata, jako je ubytování nebo školství, ale také praktické věci typu dorozumění se na úřadech nebo daleko
subtilnější oblasti typu posilování provázanosti nově příchozích a místních, aby nedocházelo k vytváření paralelních
společností. Tyto nároky na místní úroveň přitom nevstupují do neutrální situace. Potřebné úkoly dopadají na osoby a odbory
věnující se sociálním tématům, které jsou nejen dlouhodobě podfinancované, ale po dvou letech pandemie i vysílené.
Obdobnou paralelu lze najít i v oblasti školství a zdravotnictví. To neznamená, že situace nemá dobré řešení. Těžko bychom si
mohli představit lepší skupinu uprchlíků, než jsou Ukrajinci, a vstřícnost české společnosti nastalou situaci zvládnout zůstává
nebývale velká. K zachování pozitivního vývoje je ovšem třeba nemarginální finanční a ideálně i personální podpory místní
úrovně. Mimo to je nutné nepodcenit metodické vedení, jak a co v oblasti integrace nově příchozích dělat. Velké množství studií
i velmi konkrétní příručky nevládních organizací dokumentují, že podložených informací je v tomto ohledu hodně. Chybí však
systém, jak toto know-how dostat na místní úroveň. 

Možná úskalí 

V neposlední řadě je klíčové neomezovat Ukrajincům dosud přiznaná práva (volný vstup na trh práce, zdravotní pojištění atp.)
a neustoupit z nastavených vizí. Dlouhodobá zkušenost s českou migrační politikou vede v tomto ohledu k velké opatrnosti. V
minulosti doplatila řada dobře vymyšlených pokusů usnadnit části migrantů (např. vysoko kvalifikovaným) usazení se v České
republice skrze usnadnění migrace a přiznání o něco více práv na velké množství dodaných restrikcí (např. kritéria etnicity) a
byrokratických obstrukcí, která potenciál těchto programů zmařily. 
Podobný scénář, kdy malost partikulárních zájmů a absentující znalost toho, jak integrace nově příchozích funguje a za jakých
podmínek ze vzájemného soužití benefitují obě strany, je reálnou hrozbou i pro současnou situaci. Tento týden projednávají
poslanci sněmovní tisk pozměňující tzv. lex Ukrajina, který například obsahuje omezení zdravotního pojištění pro nově příchozí
Ukrajince s argumentací, že dobu „180 dnů lze považovat za dostatečnou na zjištění příjmů ze zaměstnání či podnikání“.
Nedávné zkušenosti sousedního Německa přitom jasně ukazují, že času je třeba výrazně déle a že právě zdravotní pojištění a
podpora během prvních let pobytu jsou to, co je z dlouhodobého hlediska potřebné a nakonec i výhodné pro všechny strany. 

O autorovi: MA R I E J E L Í N K O V Á, socioložka Autorka působí na Fakultě sociálních věd, je členem její expertní skupiny pro
Ukrajinu
Foto autor:   FOTO MAFRA – JAKUB STADLER
Foto popis:   První krůčky s češtinou absolvovaly některé ukrajinské děti na základní škole pro sluchově postižené v pražské
Holečkově ulici

Když se dvě totality přetlačovaly o pravdu… Masakr v katyňském lese ukazuje, jak snadná je manipulace s
veřejným míněním URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 06:30 , 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: Aktuální ukrajinský konflikt zaměřil naši pozornost také na vztahy v polsko-ukrajinsko-ruském prostoru.
Neexistuje snad mytičtější a zároveň stále aktuální historický moment související s dějinami 20. století a tímto prostorem, než je
katyňský les a tragédie polských důstojníků. Navíc se jedná o historickou událost, která je v pravém slova smyslu přepisována
od samého počátku a žije svým životem i v 21. století.
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Na počátku filmu Katyň polského režiséra Andrzeje Wajdy

je scéna, ve které utíkají Poláci v září 1939 přes most před německou okupací a narazí uprostřed mostu na jiný dav polských
obyvatel, kteří naopak utíkají před okupací sovětskou. Tato filmová zkratka je z hlediska historické pointy a popisu
bezvýchodnosti možná víc než odborné monografie na dané téma.

Polsko se opět stalo obětí agrese z východu i západu a prostě nemělo úniku. Stalinův režim zajal po své agresi v části Polska
na dvacet tisíc polských důstojníků, které poté internoval v táborech v Kozelsku, Starobělsku či Ostaškově. Nešlo přitom pouze
o vojáky z povolání. Do zbraně bylo povoláno mnoho záložních důstojníků z řad polské inteligence. A právě toho se rozhodl
Stalin využít pro svůj vražedný cíl likvidace polské elity.

V dubnu 1940 tak na jeho přímý rozkaz bylo v Katyni povražděno na pět tisíc polských důstojníků. V následujícím roce však
nacistické Německo napadlo Sovětský svaz a tím z něho udělalo spojence Velké Británie, Spojených států, francouzské exilové
reprezentace a spojenců obecně. Právě toto účelové protinacistické spojenectví hrálo roli jak v přepsání dějin katyňského
masakru, tak v po léta tradované lži o podstatě katyňských vražd.

Nacistický režim začal v roce 1943 [lock]objektivně ztrácet dech a z někdejší rétoriky neporazitelnosti se stále více stávala
osudová, až mytická rétorika záchrany civilizace, včetně strašení bolševickým nebezpečím. Ještě před objevením katyňských
hrobů v dubnu 1943 tak od počátku roku plnily stránky protektorátních novin články o vraždách a zvěrstvech Sovětů, včetně
akcí přímo na území protektorátu. V březnu například přinesl tisk informace o vraždě Františka Kolčavy z České Třebové,
jejímiž viníky měli být agenti sovětské GRU, podobně se pak psalo na konci března 1943 o další vraždě rukou bolševických
agentů na Zlínsku.

Do toho přišly dubnové informace o Katyni. Hroby byly objeveny ruskými zajatci, kteří pracovali pro 537. spojovací pluk
Friedricha Ahrense, a k nálezu došlo mezi lednem a únorem 1943. Dne 1. března 1943 pak Ahrens podal ucelené hlášení
nadřízeným a rozjely se plány na propagandistické využití objevu.

Německý rozhlas přinesl zprávu o nalezení katyňských hrobů v noci z 12. na 13. dubna 1943 a Goebbelsova propagandistická
mašinerie se rozjela naplno. V té době se nacistické Německo snažilo najít manévrovací prostor mezi Spojenci, a akcentovalo
proto bolševické nebezpečí pro Evropu – přičemž Hitlerův režim vykreslovalo jako hráz proti nebezpečí z východu. Válka však
již byla v takové fázi, že se podobný přemet nemohl podařit.

Katyň tak jako tak vnesla mezi Spojence nebezpečné pnutí. Sovětský svaz na jedné straně již 15. dubna odmítl, že by stál za
vraždami polských důstojníků. Polská exilová vláda generála Władysława Sikorského se však s tímto distancováním nesmířila a
o dva dny později požádala Mezinárodní červený kříž, aby se ujal vyšetření. Pro Sověty to byl důkaz nedůvěry.

Následná rétorika nám může připomínat i dnešní floskule v propagandě Vladimira Putina. Sovětský svaz totiž ještě na konci
dubna obvinil (západní) polskou exilovou reprezentaci z toho, že kolaboruje s fašismem, a přerušil s ní 26. dubna 1943
diplomatické styky. Šlo samozřejmě o obvinění absurdní, zvláště v souvislosti s tím, jak se polský exil vojensky angažoval proti
nacistům, to však nebránilo sovětské diplomacii používat slova o podpoře fašismu.

Katyň? Lidice!

Docela jiný postoj zaujala československá exilová reprezentace v čele s Edvardem Benešem. Ostatně ten právě v roce 1943
vyjednával o uzavření československo-sovětské smlouvy a nechtěl si budoucího smluvního spojence rozházet, byť za cenu
mlčení ke katyňským vraždám. Beneš se (shodou okolností den před přerušením diplomatických styků mezi SSSR a Sikorským)
vyjádřil v tom smyslu, že Němci marně straší bolševismem, není se čeho bát…

Nacistická propaganda sice jela na plné obrátky, ale měla smůlu v tom, že již byla zcela nedůvěryhodná. I když tentokrát
sdělovala pravdu, málokdo jí věřil. Navíc kontaminovala i pravdivé informace o Katyni svými tradičními strašáky, když hovořila o
tom, že „krveprolití v Katyni prováděli Židé“. Ani v tento okamžik se nedokázala zbavit antisemitské karty.

O náladách v protektorátu v souvislosti s katyňským masakrem svědčí jak například deníkové záznamy historika Jana Slavíka,
odborníka na Rusko a SSSR, jemuž komunisté po roce 1948 zakázali publikovat, tak třeba hlášení zpravodajské služby
Sicherheitsdienst, která pečlivě sledovala reakce lidí na nacistickou propagandu. Předně z hlášení vyplývá rozdílnost vnímání
mezi německým a českým obyvatelstvem. Zatímco Němci žijící v protektorátu stále intenzivněji cítili obavy před případným
příchodem bolševismu, Češi byli nejen skeptičtí, ale propagandu i ve viditelných projevech odmítali.

Německá tajná služba tak v červnu 1943 hlásila, že se v pražské Husově ulici objevil stručný nápis ve znění: „Katyň? Lidice!“
Okupantům tak bylo dáváno jasně najevo, že české obyvatelstvo nezapomnělo na tragédii roku 1942 a odmítá věřit
propagandě.

Stejně tak atmosféru nejlépe vystihuje kombinace odmítnutí a černého humoru. Když kolaboranti z České ligy proti bolševismu
vyvěsili plakáty s rudý pařátem nad Pražským hradem s heslem: „Zachvátí-li tě, zahyneš!“ – české obyvatelstvo reagovalo na
plakát komentáři: „My se nebojíme, my tam nebydlíme.“

„My se nebojíme, my tam nebydlíme.“ Foto: Archiv Michala Stehlíka
Podobně psalo i ilegální Rudé právo na jaře 1943, když na téma katyňské propagandy konstatovalo: „Jak jste hloupí
hitlerovčíci…“ A text dále pokračoval sdělením, že ani Velká Británie, ani Spojené státy americké přece nemohou naskočit na lži
o Katyni.

České stopy v Katyni

Samotný sovětský zločin v Katyni měl přitom nejméně dvě české souvislosti. První z nich podrobně zmapoval historik Mečislav
Borák, který zdokumentoval mrtvé důstojníky v Katyni s ohledem na jejich předchozí územní a státní identitu. U několika stovek
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konstatoval, že se jednalo o občany, kteří byli do podzimu 1938 obyvateli Republiky československé – převážně z Těšínska.
Poté, co byla v důsledku Mnichova a dalších změn hranic odstoupena část území i Polsku, stali se tito obyvatelé součástí
polské armády a také umírali v katyňském lese.

Druhá stopa souvisí s propagandou na konci dubna a počátku května 1943. Německá vláda chtěla ukázat světu „nezávislý
pohled“ a dovezla do Katyně 20. dubna představitele obsazených zemí, jako například Francie, Norska, ale i protektorátu
Čechy a Morava. Měli dokázat a následně veřejně prezentovat, že zločiny spáchali Sověti. Součástí delegace byli i český
spisovatel František Kožík a patolog profesor František Hájek.

Mezinárodní „komise“, kterou nacisté vyslali do Katyně. František Kožík u stolu druhý zleva. Foto: archiv Michala Stehlíka
Kožík na tuto událost vzpomínal nesmírně úkorně jako na manipulaci, které se nedokázal vyhnout. Dokonce vyčítal spisovateli
Janu Drdovi, že nejdříve měl jet on, ale vysmekl se z tohoto úkolu a spadlo to na Kožíka. Ten pak měl informovat protektorátní
veřejnost o zločinech bolševiků. Příliš se mu do toho nechtělo, jeho popis byl spíše emotivně poetický a hlášení německé tajné
služby ho považovalo za nepřesvědčivý. Více se pak novináři věnovali patologovi Františku Hájkovi, i když bylo předem dané,
co přesně mají napsat.

„Svědectví“ Františka Kožíka v protektorátním tisku. Foto: archiv Michala Kožíka
Pro oba muže představovala Katyň svým způsobem celoživotní kaňku. Kožíkovi to vyčítali bezprostředně po válce, české úřady
omezily některé jeho pracovní aktivity a po roce 1948 například i cestování do zahraničí. Katyň se mezitím objevovala čas od
času jako téma i na Západě. Během války západní velmoci k sovětské vině mlčely, v době studené války se však již na Západě
začínaly informace přece jen objevovat. Reagovala na to i komunistická propaganda. A tak napsal znovu František Kožík v
roce 1952 článek s názvem „Katyň očima pravdy“, kde tentokrát jasně svaloval vinu na nacisty.

Podobně revidoval své názory i patolog František Hájek, který po válce obvinil z vraždy Němce, když konstatoval, že mrtvoly
neležely v hrobech více než půldruhého roku – což by představovalo vraždu někdy kolem přelomu roku 1941 a 1942, kdy byli
na území Němci. Patologové ze západních zemí, kteří se spolu s Hájkem ohledání účastnili, samozřejmě ani později svůj nález
měnit takto nemuseli. Profesor Hájek byl však i nadále považován za významnou odbornou kapacitu. Je jistou zajímavostí, že se
jako patolog objevil mezi lety 1948 až 1950 také u dvou tragických úmrtí našich dějin – u Jana Masaryka a kněze Josefa
Toufara.

Svědectví patologa Hájka. Foto: archiv Michala Kožíka
Spisovatel František Kožík dostal postupně důvěru režimu a v roce 1956 mohl po letech opět vyjet na zahraniční cestu – ale ke
vší smůle vedla do Budapešti právě v okamžiku, kdy tam vypuklo v roce 1956 povstání. Následně byl znovu vyslýchán Státní
bezpečností, opět se objevily otázky na Katyň a nakonec bezpečnosti v roce 1957 podepsal spolupráci. Ještě na konci
komunistického období na něj kdosi podal dokonce trestní oznámení za účast v Katyni, které však orgány odložily.

Dvě polské elity padlé u Katyně

Pravda o katyňském masakru se mezi Polskem a Sovětským svazem, respektive Ruskem, začala otevírat až na konci 80. let,
kdy téma začali zvedat především polští historici a intelektuálové. Až v roce 1990 Michail Gorbačov přiznal, že šlo o zločin
stalinismu. Sovětský svaz ještě před svým zánikem alespoň vydal kopie klíčových dokumentů. O dvacet let později byly
zpřístupněny také digitálně a tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv v roce 2011 označil události v Katyni za zločin. O rok
dříve se od činu distancovala také Státní duma, když vraždu polských důstojníků prohlásila za masakr provedený na Stalinův
příkaz. Přesto i v současném Rusku existují slyšitelné hlasy, které sovětskou vinu zpochybňují.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, která navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl se zabýval důsledky útoku na Reinharda
Heydricha z hlediska západního československého exilu. Hrdinný čin parašutistů poskytl Benešovi trumfy pro jednání se
spojenci. S „odsunem“ mu ale na ruku nakonec nejvíc šel Stalin.

Polsko-ruské vztahy zatížené dlouhodobě nejen samotným zločinem, ale i jeho dlouhodobým účelovým zamlčováním a
propagandistickým překrucováním navíc v dubnu 2010 zatížila havárie polského vládního speciálu. Při cestě na pietu u
příležitosti 70. výročí masakru zahynulo všech 96 osob na palubě včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho
manželky. Polsko během okamžiku přišlo o prakticky celé velení armády – mezi mrtvými byli náčelník generálního štábu a
velitelé pozemních, leteckých, speciálních i námořních sil – a řadu dalších politiků a osobností veřejného života.

Tragédie eskalovala na polské straně v obviňování Ruska nejen z podílu na nehodě, ale také z jejího neuspokojivého
vyšetření, kdy Rusové popírali jakýkoliv podíl na tragédii, ale trosky letounu odmítali vydat. Ani dvě následná polská
vyšetřování ale ruskou vinu neprokázala.

Spojení Katyně 1940 a Smolenska 2010 i tak nadále představuje emoční zátěž, kterou bude těžké překonat. Zvlášť když ji
přiživují počiny jako film Smolensk z roku 2016, který se kloní ke spekulativnímu výkladu o výbuchu na palubě letadla těsně
před přistáním. Režisér Antoni Krauze ale při uvedení snímku tvrdil, že jde o „protest proti manipulaci s pravdou“. A své dílo
zakončil patetickou scénou, kdy se u otevřených katyňských hrobů setkávají polské oběti stalinského teroru z roku 1940 s
polskými oběťmi nehody roku 2010. Dvě polské elity nesmyslně zahynuvší na stejném místě.

Když se dvě despocie perou

Katyňská vražda z roku 1940 je tak trvalou zátěží polsko-ruských vztahů. Pro ostatní svět zůstává připomínkou, jak snadná je
manipulace s pravdou, když připustíme její účelové zneužívání, jen částečné výklady nebo zamlčování s ohledem na aktuální
politické potřeby. Právě v katyňském případě se západní demokracie, stejně jako polská či československá reprezentace, ocitly
uprostřed propagandistického překrucování pravdy a následně přepisování dějin, přičemž jaksi opomněly, že se tu vlastně jen
jedna despocie snaží potlačit druhou. Jak napsal ve svém válečném deníku zmíněný historik Jan Slavík: „…hitlerismus nespadl
z nebe. Kdyby nebylo Lenina, nebylo by Hitlera.“
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V dubnu 1940 nechal Stalin v katyňském lese povraždit na pět tisíc zajatých polských důstojníků. Až do roku 1989 to Sovětský
svaz popíral a vinu svaloval na nacisty.
Hroby se zavražděnými objevili Němci, goebbelsovská propaganda o zločinu informovala svět, tomu se ale nechtělo věřit.
Západní demokracie se ocitly uprostřed propagandistického překrucování pravdy a následně přepisování dějin, přičemž
opomněly, že se tu vlastně jen jedna despocie snaží potlačit druhou.

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.

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 12:44 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:30 Živé vysílání , AVE: 18 796 635,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
V půl dvanácté další zprávy. Ruské jednotky už podle gubernátora luhanské oblasti ovládají více než 2/3 severu Doněcku na
východě Ukrajiny. U města v posledních dnech intenzivně boje a 90 % budov tam bylo podle gubernátora zničeno zasažena je
podle něj infrastruktura. Civilisté se proto nemohou evakuovat.

mluvčí 
Česko za uplynulý den vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 1049 víz to je o 170 méně než před týdnem. Od začátku ruské invaze už
dočasnou ochranu získalo přes 361 000 lidí. Zhruba 300 000 z nich v tuzemsku. Podle ministra vnitra Vít Rakušan zůstává v
policejní prezident Martin Vondrášek deníku Právo řekl, že asi 1400 lidí. Víza v Česku nedostalo. Důvodem bylo především to,
že měli dvojí občanství nebo o azyl zároveň požádali v jiné zemi Evropské unie.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Vrchní soud v Praze potvrdil 10 let vězení pro Jaromíra Prokopa z tzv. Berdychova gangu. Za mřížemi si odpyká trest za účast
na čtyřech loupežích. Podle rozsudku byl navíc vůdčí postavou zločinecké skupiny. Před trestním řízením se Prokop
dlouhodobě skrýval ve Spojených státech, kde ho policie předloni zadržela.

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení věkové hranice soudců. Ti musí justice odejít po dosažení 70 let. Návrh podal Okresní
soud v Olomouci. Kvůli případu soudce vrchního soudu Pavla Koláře. Ten považuje povinný odchod z justice za neústavní
olomoucký soud. Poukazoval třeba na demografický vývoj. Na to, že pro dané povolání není důležitý fyzický výkon ale intelekt.

mluvčí 
Americký Nejvyšší soud pozastavil platnost texaského zákona, který zakazoval sociálním sítím blokovat uživatelské účty na
základě politických názorů. Vyhověl tak žádosti dvou sdružení zastupujících mimo jiné společnosti Facebook.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Vracíme se k tématu války na Ukrajině. Znovu vítám ve vysílání Pavla Macka generálporučíka ve výslužbě a také bývalého
velitele výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Hezký den ještě jednou.

mluvčí 
Slyšíme se.

mluvčí 
Já jim trošku slabší, ale možné. Tak.

mluvčí 
Výborně už vás také slyším. Slyším v pátek.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
To bude 100 dní 100 dní od začátku ruské agrese. Od útoků ruské armády na suverénní stát. Co se dá říct o stavu ruské
armády po těchto necelých 100 dnech, co ruská armáda za ty více 3 měsíce ukázala.

mluvčí 
Jak ukázala 9 ničí břehy krásnou, že je zdržela nacionalistou živě znásilňovat, ukázala živě. Strela z těch svoji zbraň, ale
neukázala, když byla 8 živého v tom nějakou smysluplnou byly spojeny účelově, znovu ujistil pro protivníka. To se v té druhé
straně podařilo prvních dvou fází v té loni to bylo jasně. Já s tou ruskou armádu mohli bysme nespravedlivý, kdybysme hledali,
že SA včasnosti neudělám tělesa. Loni za trest kupili a pod tou jasnou Kyjeva a následně prý Charkově tak zůstali, jestli bude
strana do vás nás jásal získat slogan jako taktickou výhodu. Začali účelnější používat své prostředky, ale stále je to o tom, že
mají velké promarnila ordinací svoji operací mají velké problémy bylo a zelení, jak nyní děje, když velká rigidita nedokážu
vlastně delegovat pravomoci na lyže stupně méně, protože zahrnovala generálů, ale jestliže stát Izrael mají na té strany, bylo
Ivane, já na úrovni tý bojový prapor skupin dětí. To chtěl já musím vlastně světlejší já v prvé linii a viděli jsme, že chyba
základna, nějaká morální etická výchova, ty v armádě, že ta motivace já je tak kazy kosu chovy Husák rozvodnily. Velmi rychle
se integrovali a s týmy polovojenský jednotkami, že to Wagnerova vstupy nálož dalších, tak i ty žoldák autory dotáhli Čečenců
zálohu hlavu, co si ji v kalnou případě ruská armáda ukazovala. Je to zřejmé té armádě, tím chtěl slavnost funguje a rozdělala

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 23 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


Lucia, že ten systém postavený na tom lze mezi týmy profesionálních tory. Nepochybně tam jsou taky 100 jevila lodí, který
budovali kariéru Jaka dlouho hůře loajální vůči svojím naladěný vůči svojí 8, proto vidíme technika, která má by chtěl
perfektním stavu, který si srazil budovy použít mělo úplně použitelná, že samotná technika. Mně stačí, že na konci Lucky faktory
nejdůležitější, jak ten vyhrává, protože ten rozsah, a proto je to úplně já krát udělal ty ruským věrný je alarmů. Je to
zahanbující, které ruský stát okolo, tak se to snažila krýt propagandu každou padělat armáda sázku částečně Luigi Egypt má
nějaké své limity vládu k tomu stavu, ale ale pracák korigují částečně svého práci. Je vyšetřit doufáme, že měli také lichváři
SAE Team plánu tady ukrajinským silám tuto agresi nějakou rozumnou čase zastavit dosáhnout v nich brad a donutí jsou v jeho
pustit dítě násilí zabrat území a rokovali o dlouhodobější mír v oblasti. U byste mluvil o chybách ve velení právě o taktice
okupačních sil v Donbasu rozhoduje podle západních armádních zdrojů přímo prezident Vladimir Putin spolu s náčelníkem
generálního štábu Valerije Gerasimova, a to na úrovni, která běžně náleží ústřednímu velení, jak velká strategická chyba. To je
a jak špatný způsob velení a vedení bojů to je tedy potažmo, jaká by to mohla být výhoda třeba pro Ukrajinu.

Je to úplně zásadní chyba, protože nás jistě to povídali strategická chyba je v tom, že obec Putim tu vojnu začal zajistit, dělal
nějaký Mallet, žilo jako vládce jako panovník sáhnout do taktických záležitostí. To je známé usnout částí těla generála hrůzu
tady 2 1000 ročně písaři, aha, úloha politiků látkou v té době a k úloha generálu jednoduchou generály mají dostat ti za ně
člověk s jeho o práci. Tyto cíle. Mně bude jasně stanovené, no a tím pádem toho, jestli vlastně reaguje, ale natočil Brian účinně
vyjádřit tím, že se zamotává tím taky to praktický detail. No je to ještě horší, aby systém zastává velmi první ligy dny a necitlivě
lina úkolové reakci svého šéfa děl otázky dostávám Mayon podrobných informací, abych tak dostává jako bývalý zpravodajský
důstojník z nás ze náhradu to, co stát principiálně. Prý také po hodině boj je důležitá je nutná a jednotné velení je tohle musím
do práce zeleni, kde pracuje s tím politickým zadáním, ale to nepracuje s reálnou situaci města zrály informací a my je velmi
také regiony a musí pracovat v reálném čase. My jsme bohužel někomu klesnou scénáři, a to to je moderna vojna jde o tak
vyhrává ten někdo má práci zbraní, ale obojí má lepší trestně vyhrává ten, kdo se dokáže rychleji rozhodovat. Důkazy rychlejší
je reagovat na nějaký úřad situaci. Já ahoj snad jednoznačně je na straně Ukrajiny knihovny jsou perfektní Maltě své limity a v
celém je to diametrální rozdíl právě ta ingerence je politického vedení a do taktických operací je absolutně Primera. Tím pádem
udělaly vznikají velké strategické věci, no a návratnost žádost Švédska, Finska hostů a kdo na to to je úroveň, kterou si strany
Putin spolu za svůj politický tábor nemá Žatce do vily hvězdy operaci ještě možná 1 poznámka. Tou vlastně začal kvůli boty
označeny vlastně oni dali tzv. taktické velení je velikou jednotlivých okruhů a bojovali, kdyby nás do šrotu na jihu východě na
servery na ohrozit rok divili. Vždyť kazí ten velitel vojenského okruhu, ale byli jako tým body veliký nějak podstatně nižších
útvarů, nějakých Gabriela a samotné hojně byl generál místa, to je absolutní chyba generální stávka zabezpečovat zdroje pro
vývoj mohl doplnit. Já si vás by vojny zná starat, aby Mali za 2 měsíce organizaci vojáci techniku, ale zvířata, do kdy během tří
vojenských operací, ale Rusko, tak systém nastavený centralizovaný celý ten systém je centrální politický autoritářský systém,
kdy předka moc a set rozhodování pochází za od ty hlavní v tomto případě prezident Putin.

mluvčí 
Ještě mám dotaz právě v té technice, kterou zmiňoval, protože mi, že smícháme ztráty na ruské straně techniky i třeba vojáků.
A podle Vojtěcha bahamského fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  podle vojenského analytika, když armáda ztrácí
techniku v boji, taky začne nahrazovat technikou ze skladů, tedy technickou starší. Děje se to podle vás teď myslím, konkrétně
v případě ruské armády a jako moc třeba podle vás ruská armáda musí sahat takzvaně do skladů.

mluvčí 
Musí sám dílo zřejmě do skladu. My jsme viděli na sociálních sítí nějak záběry různě Kongu vlakový transport tou, který je
dokonce stály tanky dnes zjistila od daně růst, tak tohle bylo vždy tankovou helmu odsouvat to neschválilo tím mákem
supermoderní tanky a musí nasazovat do bojů tanky dnes zjistila. Ale volaj mně modernizované tanky dnes za 2. Oni je dobrá
vizitka, a to, že se děje, uvidíme lvu, dá se roztírat zjistit opět zase na ty sociální sítě. A záběry například na titul z nás tato stará
technika vznášel technikách nasazovat. Ruské si mají problém v tom nějaké embargo němu okamžitě stupňovat svou techniku,
oni mají velké množství techniky následovala asi měl dobrou staveb. My jsme viděli tu techniku užívali na sebe dveře, praskaly
pneumatiky, jak odcházeli baterky a tohle pro vás nová technika, kterou na okamžité použití znamená a Bali, tak tuto techniku
jako poměrně zlom stavech. Pak zůstane asi bude ta technika tuto dobu skladovat, to je prostě někdy zazelená, stalo podruhé
Passat žiju v potrubí hovořili. Je možno použít hůl techniku, kdy oprava klubu celá ruská modernizace byla závislá na
součástkách a západ byla německá francouzská vzal bouře embargo, tak jednoducho. Oni to teda neviděl dobýt až bude trvat
nějaký čas, a to je právě ten často. My musíme pomoct Ukrajině. Je taky občas drog, když oni moc tu situaci zvrátit. My musíme
pomoct Ukrajině na buď vojáci cíl získat nějaké techniky využít ten personál kvůli zmobilizovali, aby zvrátili poměr sil na pojistku
do té doby než Rusko nebo rok od získá náhrady, za jakým roce zúčastnilo služeb je lov, tedy bude schopné znovu obnoví jako
kdyby produkcí. A ty zbraňových systémů momentálně musí používat, proč má, a to je to, co začínáme vidět na tom bude účast
dělat.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já vám děkuji pan Pavel Macko generál poručík ve výslužbě také bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil
Severoatlantické aliance. Děkuju, hezký den.

mluvčí 
Pro krásné jen.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Konference digi, média akce, která se zabývá budoucností oboru médií a moderních technologií. Jedním z témat letošního
sedmnáctého ročníku jsou streamovací služby a další možný vývoj pozemního televizního vysílání. Na místě je Tereza Šedivá,
kterou zdravím, Terezo konferenci spolupořádá Česká televize, jak se, jak se vyvíjí její projekt i vysílání.

mluvčí 
Použití značka.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Dobré dopoledne, Česká televize. Loni v prosinci spustila novou verzi i vysílání a pracuje například pořady, které jsou určené
vyloženě pro internetové vysílání. Už dřív to byly cykly pro ČT Art pro ČT Edu, tedy specializované pořady. Teď se ale z
vysílání začínají objevovat pořady pro širší publikum, například seriál, PBH nebo protivný sprostý matky. Zazněl tu průzkum
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společnosti lze atmosfér a podle tohoto průzkumu víc než polovina respondentů souhlasí s tím, že je správné za video obsah
platit. Zaznělo tu taky to, jaké jsou nejsledovanější typy video obsahu na internetu ze 37 % je to zpravodajství ze 36 % pak filmy
ze 34 % seriály. Mluvili jsme také s Janem Maxou ředitelem vývoje nových médií České televize. Ten nám říkal, jak se pracuje s
reklamou na a vysílání, protože zákon zakazuje na webech České televize jakoukoliv jinou reklamu než tu, která je právě ve
video obsahu. S tím se tedy Česká televize snaží pracovat a pokrýt alespoň část nákladů pomocí i vysílání. Podle Jana Maxy
také každá televize víc, že se v současné době bez fungování na internetu zkrátka neobejde. Mluvili jsme také o situaci na
evropském trhu a ve Skandinávii už například nastalo to, že streamovacích služby a vyrovnali klasickou televizi.

mluvčí 
Hodně finální.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Do konce června musí lékaři zavést elektronickou evidenci očkování tzv. očkování. Povinná je pro ně od začátku roku do konce
června jim ale nehrozí sankce. Ministerstvo zdravotnictví si od systému slibuje snížení administrativy a lepší přehled o
podaných vakcínách. Ty často lidé dostávají na různých místech, třeba u praktiků v očkovacích centrech nebo v centrech
cestovní medicíny.

mluvčí 
Tou vizí je, aby nebyla úplně nahrazena listinná podoba a v tuto chvíli je to vlastně uděláno tak, že je to další funkcionalita,
Accept tzn. lékař vlastně zaznamenává očkování už do systému Rezek, který zná a pro pacienta o tom vlastně ty záznamy
budou součástí jeho lékového záznamu. Tzn. ten může v podstatě provozu více než rok a půl a pacient tam dívá na to, jaké
léky mu byly předepsány. Jakési vyzvedl v lékárně a zrovna, tak by tam vlastně měla být ta evidence očkování týká se to všech
vakcín. Já se domnívám, že to, že je tam vlastně už téměř půl milionu záznamů, tak samo o sobě hovoří o tom, že vlastně ten
systém jako takový funguje. Ono, když si vzpomeneme na začátky, kdy začíná povinný elektronický recept, tak se také lékaři
měli obavy, protože to bylo něco nového, ale asi je pravdou, že během období covidu, tak vlastně si myslím, že jsme nedokázali
bez receptu život představy, a to to se domnívám, že vlastně je zájem, jak pacientů, tak i lékařů, aby tyto záznamy tam byly,
protože a je to hlavně služba pro ty pacienty. Určitě lékař pro své pacienty logicky chce to nejlepší.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Základních mateřských školách v Česku dnes začaly zápisy dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny na příští rok školy si mohli zvolit
termín do 15. července. Na řadě míst tak budou mít ukrajinští žáci možnost přijít až v následujících dnech týdnech. Zápisy
začaly i základní škole Porubská v Ostravě. Víc informací přidá Pavel Habram. Pavle, kolik dětí, tam dnes přišlo?

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
Den Ostravy. Tady základní škole Porubská probíhaly zápisy ukrajinských dětí od osmi do 10 hodin dopoledne zápisu přišla jen
1 holčička, ale ti ale předpokládají, že v následujících dvou dnech, kdy zápis bude ještě pokračovat, také přijdou ještě další
ukrajinské děti.

mluvčí 
Světlana byla velice šikovná. Už mateřské školce děti připravují, aby uměli počítá, tak měli číst. A ona je obzvlášť nadaná a už
násobí a počítala mám tady příklady 5× 7 z hlavy všechno perfektně zvládá. Oči se i česká slovíčka zkoušela jsem barvičky,
jestli zná, odpovídala česky, takže za mě jako světlá krev připravená na prvních tříd úplně skvěle.

mluvčí 
My evidujeme tzv. kapacitu. Kapacita je údaj o tom, kolik žáků se může vzdělávat dané konkrétní škole a ministerstvo školství si
vyžádalo tyto informace od základních mateřských škol a momentálně k dnešnímu dni ke konci května. Na školy nahlásili, že v
mateřských školách v Moravskoslezském kraji je volných 1585 míst. Základních školách to je 19 641 míst. Je to pochopitelně za
celý kraj, je to po jednotlivých okresech tak vaše situace jednotlivých obcí v jednotlivých školách může být trošku jiná, ale
obecně tak, jak jsem uvedl to číslo, takže ty kapacity jsou dostačující, ale záleží na každé konkrétní školu.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
O zápisech ukrajinských dětí do prvních tříd už více s mým hostem a tím je zástupce ředitele základní školy Porubská Vladimír
Štalmach. Dobrý den. Dobrý den vám. Pane Štampachu, volali třeba rodiče dopředu, že ses informoval, jaké jsou podmínky
přijetí právě na vaši školu?

mluvčí 
Tak já musím říci, že rodiče ukrajinských dětí volili spíše tu volbu takovou, že přišli prezenčně. Tady se zeptat přímo do školy,
přece jenom kvůli jazykové bariéře. Tady tohle to pro ně bylo lepší variantou, takže telefonovat někdo telefonoval.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
My jsme tady byli u toho zápisu, kdy vlastně přišla 1 ukrajinská holčička i paní učitelka říkala, že byla velice šikovná, když tedy
přijmete ukrajinské dítě do první třídy, tak dostane třeba pedagogického asistenta, popřípadě, co bude mít jinak než ostatní
děti?

mluvčí 
Tak v podstatě musím říct, že teďko máme výbor výbornou spolupráci s obvodem Poruba, které vlastně zřídilo v komunitním
centru. Tzv. jako adaptační skupinu, kde funguje vlastně ukrajinská paní učitelka, funguje tam dokonce i ukrajinský psycholog.
Tzn. že ti rodiče v podstatě mají možnost jakési volby buď dítě vlastně za implementují Rusko školy, popřípadě může to dítě
navštěvovat to komunitní centrum.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
Je lepší, když takto ukrajinské dítě nastoupí už od první třídy, proto jeho adaptaci, anebo když ty děti vlastně už během tohoto
školního roku museli nastoupit do těch vyšších tříd.

mluvčí 
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Tak určitě čím mladší dítě je to pro ně lepší, protože přece jenom ty mladší děti jsou takové ještě méně ostýchavé, rychleji se
adaptují v tom kolektivu. A u těch starších žáků a tam už prostě hraje roli i puberta stydí se, takže přece jenom čím mladší dítě.
Naše zkušenost je opravdu taková, že se velmi rychle adaptují a ten jazyk velmi rychle naskakuje, takže čím dřív tím líp.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
Některé školy mají problém s kapacitou právě při nabírání ukrajinských dětí, jak je to u vás?

mluvčí 
Tak u nás konkrétně mi budoucím školním roce budeme otevírat 2 první třídy. A máme vlastně kapacitu naplněnou. Nicméně
jsme se bavili s paní ředitelkou, že v podstatě záleží, jak bude probíhat ten samotný zápis, takže jsme schopni pobrat nějaké 2
ukrajinské děti do první třídy.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
Máte, když zbavili těch ukrajinských dětech, které musely nastoupit během tohoto školního roku, máte i v jiných třídách, tedy
ukrajinské děti?

mluvčí 
Tak my jsme možná taková výjimka v republice, jak to sleduju tu situaci. A takže my tady opravdu moc těch dětí nemáme. Máme
konkrétně jednu žákyni sedmé třídě měli jsme tady chlapce a v osmé třídě, ale ten se musel přestěhovat, takže ten tady byl
jenom krátkou dobu, ale už teď víme, že nám nastoupí v podstatě děti do budoucí páté třídy. A takže máme tady jednotky
případů.

Pavel HABRAM, redaktor ČT 
Já vám mockrát děkuji za vaše odpovědi a ještě dodám, že tady základní škole Porubská budou zápisy ukrajinských dětí
pokračovat ještě zítra pozítří.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Českobudějovický dopravní podnik začne od června vyplácet svým řidičům mimořádnou odměnu 3 000 Kč. Chce tím motivovat
případné zájemce o toto povolání a zároveň udržet ty stávající. Podniku totiž momentálně řidiči chybějí do Českých Budějovic
zdravím Editu Kadlecovou. Promítly se personální potíže do provozu autobusů trolejbusů ve městě?

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Dobré dopoledne, ano už minulý týden dopravní podnik omezil provoz na některých autobusových linkách, konkrétně se
intervaly prodloužili na spojích linek číslo 139. Mnozí řidiči slouží přesčasy vypomáhají i lidé z jiných profesí, kteří na to mají
potřebné řidičské oprávnění. Dopravní podnik totiž trápí i vysoká nemocnost. Víc už s ředitelem českobudějovického
Dopravního podniku Slavoj Dolejš, dobrý den. Jde, pane řediteli, minulý týden jste řešil řadu výpovědí často právě finance byly
tím hlavním důvodem odchodů řidičů. Věříte tomu, že 3000 měsíčně do výplaty pomohou ty lidi udržet?

mluvčí 
Sama o tom přesvědčen, tak vlastně přesvědčili představenstvo společnosti, které v pátek v této odměně rozhodlo. A myslím si,
že nám to pomůže stabilizovat situaci ve firmě.

mluvčí 
Kolik řidičů momentálně do toho plného stavu chybí.

mluvčí 
Takže to 2 míň než minulý týden je to 33 řidičů, takže stále vysoké číslo, ale věřím, že se nám to podaří vlastně přes léto nějak
zlomit.

mluvčí 
Co se týká toho navýšení platů, kolik to dopravní podnik bude vcelku stát?

mluvčí 
Tak je to 8 Kč, které vlastně vyplatíme do konce roku za tyto odměny. Je to náš odhad, a to je vlastně celý loňský zisk, který
jsme vytvořili.

mluvčí 
Promítne se to tím pádem, tedy i do cen jízdného do budoucna?

mluvčí 
Tak v tomto roce jsem přesvědčen, že ne, ale samozřejmě pokud budou pokračovat vlastně ty nárůsty energií pohonných
hmot, tak si myslím, že tomu, že být potom zohledněno v ceně jízdného.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Můžeme ještě, prosím, na závěr tedy zmínit, kolik si vlastně v průměru měsíčně u vás řidič vydělá, když tedy teďko nebudeme
počítat to navýšení od června?

mluvčí 
Tak já, kdybych to vzal po vlastně odešli nemocnosti nemocnosti 33 000 hrubého, ale po dešti nemocnosti 35 000 hrubého.
Tzn. že bychom mohli dostat nad 38 000 Kč hrubého v průměru vlastně jako mzda řidiče.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Pane řediteli, mockrát děkuji za informace za rozhovor na shledanou.

mluvčí 
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Děkuji nastanou.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Českobudějovický dopravní podnik ale neřeší jen řidiče do budoucna se chce zabývat i výplatami jiných profesí, bez kterých se
do budoucna neobejde.

mluvčí 
Není to jenom o řidičích tolik odborných dělnických profesí, protože ohledně třeba elektromechanik elektrikář, jo, diagnostik
automechanik, tak jsou požadavky prostě na webových stránkách na Úřadu práce. Jsou tam brouka, kdo se nehlásí. A pokud
přijdou z níže, si vydělají tolik, kolik si vydělají, tak prostě to nevezmou, anebo tam jsou chvíli a jdou radši pryč.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Nedostatek řidičů trápí i jiná krajská města, například v Hradci Králové jezdí ode dneška městská hromadná doprava v
omezeném prázdninovém režimu, a to právě kvůli nedostatku řidičů kvůli personálním problémům. Výjimku tvoří jenom školní
spoje, které ještě během června budou fungovat podle normálního jízdního řádu. Víc už Šárka Rusnáková.

mluvčí 
I když se to může zdát zvláštní důvodem omezení provozu městské hromadné dopravy v Hradci Králové koruna vrch, konkrétně
jeho ústup, a to, že nemocnice obnovili normální režim tzn. i plánované operace a zákroky. A také to, že lidé můžou jezdit na
zdravotní pobyty, a to se právě odrazilo v personální situaci řidičů městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Jak moc to
pocítí cestující tedy to, že ode dneška jezdí vozy městské hromadné dopravy v Hradci Králové v omezeném režimu. Tak na to
se teď zeptám mluvčí Magistrátu města Hradce Králové Kateřiny Šmídové. Dobrý den. Bude to těžké pro cestující v Hradci
Králové teď.

mluvčí 
Dobrý den. A cestující to zajisté určitě zvládnou, ale ty spoje se nemění pro děti pro děti, ty spoje zůstávají stejné jako na to byli
vlastně děti zvyklé, ale pro cestující, jinak pak platí ten druhý sloupec prázdninový režim jízdního řádu.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Problémy nemají jen dopravní podniky, ale také dopravci na dálkových linkách, hlavně ti soukromí. Některé kraje totiž
upřednostňují dotované spoje právě před těmi komerčními příkladem je kraj Vysočina. Kramný teď zdravím kolegyni Kristýnu
posekanou. Kristýno, dobré dopoledne.

mluvčí 
Dobrý den. A Ryan musel srovnání Norové libuje odměnil.

mluvčí 
Dobrý den. Kraj Vysočina se vydání nové licence podmínil vysloveným zákazem přepravy cestujících v konkrétních časech,
například v úseku mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi by autobusy soukromé společnosti mohly jezdit v zásadě jen přes
noc. Vyplývá to ze závazného stanoviska kraje Vysočina, které si soukromá společnost zveřejnila na svých webových stránkách
kraje Vysočina to zdůvodňuje tím, že by se komerční spoje křížily s těmi dotovanými případný odliv cestujících by měla
negativní dopad na ekonomickou vyváženost těchto linek. S tím tvrzením soukromá společnost nesouhlasí a plánuje se proti
stanovisku odvolat ministerstva dopravy.

Edita KADLECOVÁ, redaktorka 
Už jednou společnost s odvoláním u ministerstva dopravy uspěla to zrušil stanovisko kraje, který chtěl, aby spoje mezi Brnem a
Českými Budějovicemi jezdili s hodinovým odstupem. Právě od těch spojů dotovaných.

Živé vysílání 11:30
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mluvčí 
Radiožurnál půl dvanácté.

A Jana Uttendorfská pro nás má další zprávy.

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka 
Premiér Petr Fiala ODS se příští čtvrtek setká s papežem Františkem mluvit by měli o aktuálních mezinárodních otázkách nebo
české pomoci Ukrajině o cestě premiéra do Vatikánu informoval úřad vlády Fiala bude jedno taky šéfem vatikánské diplomacie
kardinálem paralenem do Vatikánu pojede premiér z Berlína kde ve středu vystoupí na zasedání východního výboru
německého hospodářství. Po třech měsících se v poledne znovu rozezní sirény i zkoušku obnoví hasiči a znovu by se měla
opakovat každou první středu měsíci od března do května ji zrušili s ohledem na lidi prchající před válkou na Ukrajině protože
mezi nimi nechtěli vyvolávat případnou paniku podle hasičů je ale důležité sirény pravidelně testovat jsou totiž součástí
jednotného systému varování. Tropická bouře Agatha už má v Mexiku 11 obětí včetně dvou dětí další 2 desítky lidí se
pohřešují informovala o tom guvernér postiženého státu Haka na jihu Mexika. Agáta na pobřeží udeřilo v pondělí jako hurikán
druhého stupně doprovázely vítr rychlosti až 165 km v hodině postupem na pevninu hurikán opět zeslábl na bouři. A uprchlíci z
Ukrajiny budou moci využívat bezplatné jízdné v pražské MHD do 12. června původně mělo skončit dnes vedení Prahy rozhodlo
o odložení termínu kvůli nutnosti technických úprav systému lidé prchající před válkou mají ode dneška nárok na nákupy
zlevněného dlouhodobého kuponu.
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mluvčí 
Hokejisté.

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka 
Colorada zvládli první semifinále play off NHL v západní konferenci porazili na svém ledě Edmonton 86 v dresu vítězů více než
polovinu zápasu odchytal český brankář Pavel Francouz který vystřídal zraněného Kemra. Navzdory třem inkasovaným gólům
pomohl svému týmu 18 zákroky k víře Colorado vede sérii 10 další souboje na programu v noci na pátek znovu den pro.

mluvčí 
A budete s námi zítra dopoledne tak si můžete užít dopoledního hosta. Dnes to byl konkrétně Radek Matuška učitel oceňovaný
oceněný cenou učené společnosti pro pedagogy užili jste si chemických pokusů můžete se k tomu vrátit na webu platím
zítřejším hostem Lucie výborné po deváté hodině. Bude herec režisér a také spisovatel Jiří Mádl Radiožurnál každý den s vámi.
Co. Máme Radiožurnál kolegové z naší ověřovat mají hodně moc práce protože těch dezinformací tvé. Se nacházejí v
řetězových mailech nebo na internetu je opravdu celé množství a některým opravdu nelze snad na první dobrou ověřit třeba tu
jak souvisí opičí neštovice tzv. šimpanzí ano virem ve vakcíně proti covidu 19.

Vzhůru do světa dezinformací v posledních dnech totiž cílí jejich obsah na opičí neštovice které se šíří Evropou. Dezinformátoři
nemoc spojují s vakcínou na covid-19 firmy AstraZeneca která obsahuje tzv. šimpanzí adenovirus že by spolu tyhle 2 věci
souvisely tak to odmítají jak jinak epidemiolog Roman Prymula třeba virolog Libor Grubhoffer. Zpovídali reportéři projektu
Radiožurnálu a serveru irozhlas cz ověřována detaily teď shrne Eliška Hašková domácí redakce dobrý den.

Eliška HALAŠTOVÁ, redaktorka 
Dobrý den. Projekt ověřována se tentokrát zaměřil na několik stovek komentářů reakcí a sdílení jedné uživatelky na sociální síti
Facebook tak na tuto síť například umístila fotku příbalového letáku vakcíny od firmy AstraZeneca která obsahuje šimpanzí
adenovirus naznačila že by to mohlo souviset s šířením opičích neštovic. Server irozhlas kontaktoval aby tu údajnou spojitost
vysvětlila a že nakonec uznala že šimpanzí adenovirus nemocí nejspíš nijak nesouvisí příspěvek ale odmítla smazat.

mluvčí 
Se na to spojování šimpanzího adenoviru opičích neštovic říkají tedy epidemiologové nebo virologové.

Eliška HALAŠTOVÁ, redaktorka 
Tak třeba epidemiolog Roman Prymula potvrdil že vakcína AstraZenecy speciálně upravený adenovirus opravdu obsahuje
dodal ale že pro člověka je naprosto neškodný.

mluvčí 
Používají různé noviny buď lidské nebo zvířecí používá v řadě vakcín jako nosič takže tento virus rozhodně nemůže způsobit
opičí neštovice pokud virus úplně jiný druh který je mnohem větší.

mluvčí 
Jakoukoliv souvislost mezi Denverem nemocí popřel taky virolog Libor Grubhoffer.

mluvčí 
Není vůbec. Škodlivý a už vůbec ne nebezpečný pro člověka proto byl také použit jako ten dopravník pro genetickou informaci
o povrchovém proteinu původce onemocnění covid-19 při přípravě vakcíny.

Eliška HALAŠTOVÁ, redaktorka 
Projekt ověřována navíc upozorňuje že teorii o spojitosti opičích neštovic vakcíně odporuje i časová souslednost případy
opičích neštovic tu byly ještě dřív než vakcína nemoc známá od padesátých let minulého století Velká Británie přitom jako první
začala očkovat látkou firmy AstraZeneca 4. ledna loňského roku. Dodám že podrobnosti o tématu najdete na serveru irozhlas
teďka cz.

mluvčí 
Další vyvrácené nesmysly najdete tam též Eliška Blažková díky na slyšenou na slyšenou.

Atletická Zlatá tretra má další výjimečný výkon nejprestižnější český tým se dostal do čela historických světových tabulek v
netradiční disciplíně 300 m překážek Nizozemka Golová totiž výrazně překonal rekord Zuzany Hejnové která svou nástupkyni
sledovala při svém loučení v Ostravě.

Jakub MAREK, redaktor 
Tribuny sice nebyly zaplněné tak jako když do Ostravy jezdil džusy bod ale i tak těhotná Zuzana Hejnová s nadšením
pozorovala jaký aplaudovali tisíce fanoušků bylo to pár desítek minut předtím než zaklekl do bloku na třístovce překážek fenky
nulová a Hejnová předpovídala že její nejlepší světový výkon dvaadvacetiletá Nizozemka překonáno.

mluvčí 
Jako rozhodně na to ovšem má možná trošku hraje proti ní že je to vlastně první start znovu kdyby před světem anebo má sbor
zlepší celou čtvrť takže. Mezi je to prostě v jejich silách.

Jakub MAREK, redaktor 
To se potvrdilo gólová překonala historické světové maximum Hejnové víc než jednu sekundu a byl z toho výjimečný čas 33,83
sekundy z prvního letošního venkovního startu tak byla evropská rekordmanka na tradiční 400 m překážek nadšená.

mluvčí 
Je to opravdu neuvěřitelné doufala jsem že zaběhnu čas pod 37 vteřin ale věděla jsem že budu muset předvést dobrý výkon při
běhu jsem lehce škrtla 2 překážky ale i tak se mi to povedlo ani nevím jak jsem to vlastně dokázala jsem nesmírně Šťastná za
takový začátek sezóny během 5000 energie.
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Jakub MAREK, redaktor 
Z olova tak potvrdila že výjimečnou atletku která jako jediná Evropanka aktuálně dokáže konkurovat americkým překážkářka a
jednou z motivací pro tvrdou dřinu pro ni byly výkony Zuzany Hejnové.

mluvčí 
Myslím si že je to úžasná atletka přec závodem jsme si napsali moc ráda bych si proti ní na této trati závodila je skvělé že mě
mohla vidět po celé roky byla velmi inspirativní atletkou takže jsem Šťastná že se mohla v Ostravě běžet. K.

Jakub MAREK, redaktor 
Z hlediska doplňuje olova která s obdivem mluví o dvojnásobné mistryni světa loučící se Zuzaně Hejnové z Ostravy Jakub
Marek Radiožurnál.

mluvčí 
Na špičkovou atletiku vás zvou Česká spořitelna generální partner českého atletického svazu Severočeské doly České dráhy a
Ekl sportovní povrchy oficiální partneři česká atletika sponzor programu. Říká. Autor.

mluvčí 
Za 5 minut 12 pro vás všechny Tomáš pancíř pozvánka na dnešní publicistiku víte.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Dobrý den ruské jaderné síly provádějí Ivanovský oblasti severovýchodně od Moskvy cvičení podle agentury Interfax to dnes
oznámilo ruské ministerstvo obrany co všechno to cvičení zahrnuje jak jsou taková cvičení jaderných sil běžná a co Rusko
sleduje tím že o něm informuje média na to všechno se zeptám odborníka na jaderné zbraně z katedry mezinárodních vztahů
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislava břízy. Ode dneška je nižší spotřební daň z benzínu nafty mělo by se to
projevit v cenách čerpacích stanic benzín nafta by teoreticky měly zlevnit o korunu 80 na litr jestli se tak opravdu děje jak se
budou ceny paliv dál vyvíjet a jestli bude v létě benzínu nafty dost o tom všem budu mluvit s hlavním ekonomem BH Securities
Štěpánem Křečkem. V Praze dnes vrcholí dražba dobrých skutků co to je jaké skutky je možné vydražit i to se dozvíte v
poledních hlavních zprávách.

mluvčí 
Tomáš pancíř díky na slyšenou na slyšenou. Veřejně lhal. Lhal. Hájil. Hojení. Stejná ne hra.

Ruské jaderné síly provádějí v Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy cvičení
RÁDIO , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 14:20 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 251 790,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Ruské jaderné síly provádějí v Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy cvičení. Podle agentury Interfax to dnes oznámilo
ruské Ministerstvo obrany. Manévrů se účastní přibližně 1000 vojáků, kteří manipulují s asi 100 kusy vojenské techniky, a to
včetně odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických střel JARS. Naším hostem je odborník na jaderné zbraně z
Katedry mezinárodních vztahů fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza, dobré odpoledne.

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobré odpoledne i vám

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Je to cvičení, o kterém informovala agentura Interfax mimořádné nebo taková cvičení jsou běžná?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak podobná cvičení jsou běžná, co ale běžné není, je jejich četnost. My se v tuto chvíli setkávám s tím, že poněkolikáté během
posledních čtyřech, pěti měsíců dochází k podobnému cvičení strategických sil. To není pravidlo v ruské armádě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Je běžné, že se o takových cvičeních informuje veřejnost, že o tom vědí média?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Částečně. Minimálně jednou ročně ano, to je to velké cvičení, které probíhá, jak jsem zmínil zhruba jednou za kalendářní rok,
nicméně toto není ten případ, ale ten důvod je jasný a je nasnadě. Cílem ruské bezpečnostní strategie je v pravidelných
intervalech poté, co napadlo Ukrajinu od, jak bych to nazval odradit západní státy od toho, aby se do toho konfliktu zapojili více,
tzn. aktivně. A právě proto k tomuto využívají ty odstrašující síle svoji reakci, které patří bezesporu nejsilnější na světě, to je ten
hlavní důvod.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Může být to aktuální cvičení reakcí na některou z událostí nebo některý z výroků z posledních dnů, třeba reakcí na výroky
náměstka generálního tajemníka NATO, že Rusko napadení Ukrajiny porušilo dohodu se Severoatlantickou aliancí
podepsanou před 25 lety? NATO se proto jejími ustanoveními už necítí vázáno a může posilovat svou vojenskou přítomnost ve
východní Evropě. Může to být reakce třeba na tato slova?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
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Nemyslím si, to je podružné. Tato slova nejsou tak silná proto, aby ruské jaderné síly se daly do takto relativně rozsáhlého
cvičení, protože opravdu 100 kusů techniky není tak úplně málo, takže nemyslím si. Opravdu si myslím, že to je ta strategie
odstrašit. Kontinuálně započatá onou památnou dneska už tiskovou konferencí prezidenta Putina, kde mu asistoval, asistoval
ministr obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Gerasimov. Jejich výraz známe dnes, kdy ani nevěděli pomalu o co se
jedná, co mají splnit za úkol, protože takový rozkaz neexistuje, ale bylo to uvedení těch strategických jaderných sil do stavu
nejvyšší pohotovosti, takže od tohoto okamžiku vlastně dneska je to zhruba potřetí od té doby, co vypukla válka, kdy Ruská
federace něco podobného buď provádí nebo verbální cituje.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Vy jste říkal, že 100 kusů vojenské techniky není úplně málo, jsou vůbec dostupné nějaké detailnější informace, jakých 100
kusů techniky tam je? Já už jsem mluvil o tom, že by tam měli být součástí toho cvičení odpalovací zařízení mezikontinentálních
balistických střel, ale co dalšího je součástí toho cvičení?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jenom doplním v rámci strategických jaderných sil odstrašující reakce není 100 kusů málo. Samozřejmě v rámci koaličních sil
by to málo bylo, ale zpátky k vaší otázce. To jsou většinou komplety, které slouží k odpálení oněch strategických jaderných
raket mezikontinentálních, což jsou rakety, které mají dosah větší než 5,5 tisíce kilometrů. My víme, záměrně ruská strana
zveřejňuje, že se jedná především o rakety JARS, což jsou z hlediska mobilních odpalovacích zařízení nejlepší a
nejsofistikovanější rakety, které Ruská federace má k dispozici. Pravdou je, že 1 taková raketa je schopna nést až 10 nezávislé
naváděných hlavic a několik dalších klamných cílů, takže je konstruována pro to, aby byla schopná a reálně opravdu schopna
je proniknout protiraketovou obranou nepřítele. Takže to je to poselství, čili jedná se o několik desítek kusů raket tohoto typu,
zřejmě se na cvičení budou objevovat i ten druhý typ raket, které má Ruská federace z mobilních odpalovacích zařízení k
dispozici, což jsou rakety Topol-M.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Průběh té ruské invaze na Ukrajině vyvolal řadu otázek, v jakém stavu vlastně je ruská vojenská technika. Jsou nějaké
informace nebo indicie, v jakém stavu jsou konkrétně ruské jaderné střely a ta odpalovací zařízení?

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ano, jsou, kam bych opravdu zásadně oddělil konvenční jednotky a jednotky strategického určení, tam ten rozdíl je a v tuto
chvíli se nebojím použít slova diametrální. Víme dobře, jak dopadají běžné jednotky konvenčního charakteru na Ukrajině, tak v
kontrapunktu, v protikladu. Proti tomu jsou opravdu síly strategické reakce. Ruská federace za posledních 20 let vložila
enormní úsilí a enormní prostředky pro to, aby obnovila celou novou generaci svých strategických jaderných zbraní, což se jí s
výjimkou strategických bombardérů prakticky podařilo. Ruská federace do výzbroje zavedla nový typ raketonosných jaderných
ponorek, včetně nových mezikontinentálních balistických raket odpalovaných z moře. Ruská federace zavedla právě teď ten
zmiňovaný typ JARS do své výzbroje. Mimochodem Ruská federace, to je zásadní z hlediska srovnání například jadernými
silami Spojených států, protože to je jediný stát, který je Ruské federaci v tomto ohledu roven. Jsou pouze dvě jaderné
supervelmoci. To jsou Spojené státy a Ruská federace, ty dvě mají pro posluchače pro zajímavost zhruba ve svém arzenálu až
90 % světových zásob jaderných hlavic. Tak, abych dokončil tu větu, tak Ruská federace jako jediná z těchto dvou států vlastní
mobilní mezikontinentální balistické odpalovací zařízení. Spojené státy mají, "pouze podzemní sila". Takže Ruská federace,
abych to dokončil opravdu disponuje moderními kvalitními zbraněmi tohoto charakteru v kontrastu s konečnými jednotkami.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor 
Říká odborník na jaderné zbraně z Katedry mezinárodních vztahů fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza.
Díky, že jste byl naším hostem. Na slyšenou.

Vlastislav BŘÍZA, odborník na jaderné zbraně, katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií,
Fakulta  sociálních  věd  UK  
I já díky. Pěkné odpoledne posluchačům.

Živé vysílání 17:30
TV , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 19:34 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:30 Živé vysílání , AVE: 15 392 520,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Daniel TAKÁČ, moderátor 
17 30 zprávy České televize. Dobrý den. Novým náčelníkem generálního štábu armády České republiky by se měl stát Karel
Řehka. Návrh schválila vláda. Jeho nominaci předtím projednala ministryně obrany Jana Černochová s prezidentem Milošem
Zemanem Řechka, který působil na několika zahraničních misích na Balkánu a v Afghánistánu. V současnosti vede Národní
úřad pro kybernetickou informační bezpečnost jako šéf armády nahradí Aleše opatu.

V Česku bude možné rychleji stavět dočasné budovy pro uprchlíky z Ukrajiny. Návrh příslušné legislativní normy schválila
vláda. Novinka doplňuje stávající stavební zákon, který s uprchlickou krizí nepočítal. Nová předloha zavádí kategorii tzv.
nezbytných staveb. Ve sněmovně chce kabinet projednat v režimu legislativní nouze.

V Česku je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ohroženo financování už započatých projektů asi za miliardu 300 000
EUR. Vicepremiér doplnil, že důvodem je zvyšování cen spojené s pandemií covidu 19 válkou na Ukrajině. Bartoš proto chce s
Evropskou komisí vyjednat prodloužení čerpání dotací o rok nebo případné dofinancování.

mluvčí 
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Jestli úpravy rozvolnění pravidel nejen pro Českou republiku, abychom mohli dofinancovat tyto ohrožené projekty. Žadatelé by
se neměly dostávat do těch termínových kleští a ty projekty neměly končit, takže pak ty peníze budeme de facto vracet,
respektive nebudou moct uplatnit to financování evropských fondů.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Vrchní soud v Olomouci zamítl stížnost odsouzeného podnikatele Shahrama Zadeha. Ten se domáhal vrácení 150 milionové
kauce, kterou složil před svým propuštěním. Podnikatel íránského původu byl zadržen kvůli podezření z miliardových daňových
úniků v roce 2014. Na kauci se dostal z vazby necelé 2 roky později. Loni na podzim mu ale soud uložil devítiletý trest vězení.
Následně rozhodl o propadnutí kauce státu.

mluvčí 
Mediální společnost CME ze skupiny PPF dokončila nákup chorvatské televize RTL Chorvatsko. Transakci schválili tamní
regulátoři. Hodnota získaného majetku podle dřívějších informací přesahuje v přepočtu jednu miliardu 200 000 000 Kč. Do
CME teď patří 6 televizních společností v šesti zemích střední východní Evropy v Česku vlastní stanici TV Nova.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Vakcínám proti covidu 19 důvěřuje naprostá většina lékařů až 96 % by očkování svým pacientům doporučilo. Ukazuje to studie
českých vědců, kterou publikovali v časopise Nature. Reagovali tak na zavádějící informace, které se mezi lidmi šířily. Podle
průzkumu většina lidí odhadovala, že očkování podporuje jen zhruba polovina lékařů. Další informace ve studiu ČT24 se
spoluautorem studie Michalem Bauerem z CERGE EIA institutu ekonomických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  dobré odpoledne.

mluvčí 
Kolem ta skutečná podpora očkování překvapila i vám oslovené respondenty. Přes překvapila vás?

mluvčí 
Musím říci, že ano, ze vlastně z toho člověk vnímá mediální prostor v průběhu pandemie často měli pocit, že se názory
odborníků lékařů vyšší. A my jsme vlastně v tom velkém dotazníkovém šetření mezi lékaři našli velmi výraznou a Ruskovi.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Na co přesně jste se vlastně jak lékařů, tak taky dal lékařů ptali?

mluvčí 
Ve dvou krocích a první část studie se právě věnuje nahoru lékařů. My jsme měli možnost získat názor lékařů nějakého vzorku
lékařů pomocí a spolupráce jednoho z našich stávkou pracovníků i Bakoše s českou lékařskou komorou a v ten dotazník
vlastně rozeslán všem lékařům, kteří pracují v České republice a zhruba 10 000 z nich ani odpověděla. Čili ty názory se a týkají
nejenom je i 10 20 lékařů, ale opravdu se jedná o názor, který, který reflektuje vlastně názor celé lékařské komunity nebo velké
části lékařské služby. A my jsme se jich ptali na to, zda schváleným vakcínám věří, zda by se zase plánují naočkovat nebo jsou
naočkovaní, zda by odklání dokonce zdravím, zdravím pacientů dotazníkové šetření ze proběhl těsně před tím, než vlastně
došlo k tomu a k té očkovací kampani tomu té možnosti nechat očkovat veřejností, že těsně předtím. My jsme vlastně věděli, co
doktoři myslí odchovem.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
On teď otázka, jestli neodpověděl jenom ti, kteří podporují očkování, to jste si nějakým způsobem prověřovali.

mluvčí 
My jsme schopni vlastně srovnat charakteristiky doktorů s celou populací doktorů a vidíme, že charakteristiky doktorů velmi
dobře odráží i obecné charakteristiky. Zároveň ten vzorek vlasů zahrnuje v sobě doktory, kteří pracují nejenom v Praze, Brně,
Olomouci a řadě, ale vlastně pokrývají celou Českou republiku, no a ty názory, které pak vidíme v těch v tom dotazníku i pak
odráží konkrétní data, která vlastníma česká lékařská komora pouze zohlední proočkovanosti lékařů. A čili ta první ta první část
studie se týkala tedy názoru názoru doktorů. My jsme vlastně našly výraznou míru shody více než 90 % doktorů doporučovala
pacientům o svém zdraví pak dokončila svůj druhý pacient očkovat 90 % více plánovaná Vlčkova a podobné číslo o tom
vlastně na podzim se před půlrokem vidíme, co se týče skutečně míra proočkovanosti. Takže myslím si, že to muzeum bylo
zkreslené tím rokem.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Teď ti nelékaři, tedy většina lidi si myslela, že očkování podporuje asi jenom 60 % lékařů, tak čím si to vysvětlujete?

mluvčí 
Je to pravda. Pravděpodobně to jako odráží. Odráží, jakým způsobem vlastně jsou názory odborníků prezentovány veřejnosti
taková obvyklá praxe vlastně mediálním prostoru je podobný čas prostor kontrol odlišných názorů na dané kontroverzní téma,
například očkování, kdy 1 odborník, přesto zůstala pozitivní názor. Říká může mít opačný cestu na opačný názor a což je určitě
užitečné proto, aby veřejnost pochopila názorovou různorodost, ale můžete vytvářet vlastně zkreslení místům obrazu, jaký je
takový jako obecný názor té expertní komunity nebo horníků. Obecně může to vlastně na tom, že lidé mají pocit, že se
odborníci neshodnou se jejich názoru velmi liší, přestože mezi nimi může panovat velká míra shody. Já bych ještě doplním pár
informací vlastně od těch po tom zjištění a zjištění názoru veřejnosti. Tato data vychází ze vzorku zhruba 2100 respondentů a
originálního panelu, který se co vlastně nazývá v době pandemie vlastně tyto informace o úvaha o o tom si lidé myslí o tom, co
odborníci mezi lékaři myslí. Jsou z března 2021. Na začátku právě toho období, kdy se lidé mohli začít nechat očkovat a my
jsme viděli, jak jste zmiňoval a velká část lidí nesdílí názory dokonce 50 50 a za pomoci. Si myslí, že 50 % různí s proočkováním
50 50 proti, takže jako silného kontrastu toho nutnost vlastně jen ztěžka těch uvidí mléka.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
No a když lidi zjistí, že tedy to tak není, že naprostá většina lékařů očkování podporuje, tak mění to nějak důvěru lidí očkování
nebo přístup lidí očkování zkrátka přibude lidí, kteří jsou po tomto zjištění ochotni se nechat očkovat nebo po doporučení
lékaře nechat očkovat.
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mluvčí 
Jasně to je to je to je přesně ta klíčová otázka, zda vlastně názor a lékařů hraje roli, čím se rozhodování EIA. Tuto otázku. My
jsme se vlastně snaží testovat pomocí tzv. kontrolní experimentu kontrolní skupinou, běžná metoda, která pravidelně možně
noha odhadnout efekt, například informace v tomhletom případě těch my jsme měli možnost vlastně náhodně vybrané tisícovce
respondentů toho onou poskytnout informace o skutečných názorech doktorů. A znamená, že 90 procentním se naočkovat
užívat sněhu dále dále a druhá polovina těch respondentů taky náhodně náhodně vybraní na tisícovku lidí tuto informaci
nedostala, takže my jsme o tom vlastně schopni jsou, jak se liší v těch následujících devíti měsících. My jsme schopni schopni
respondenty sledovat, jak se liší proočkovanost té skupiny, která tu informaci dostala s tou skupinou, která tu informaci
nedostala a vidíme vlastně již v červnu v červenci. Tam markantní rozdíl a lidé, kteří dostali informaci o skutečných názorech
doktorů, co zhruba 4,5 pracovního oboru zvětší pravděpodobností nás to není první dávkou, což zhruba znamená, že ste
skupina lidí, kteří se ve finále vidíme, že se nenechali naočkovat, což což bylo asi 5 % populace 20 20 % usnout na období a
20 % z nich vlastně pomocí informace se nechá očkovat proti poměrně velká část byznysu háčkování by mohla být očkovaná,
pokud by znali skutečné názory těch aktů, co je také zajímavé, co bych také změřit. Ten efekt není pouze krátkodobý vlastně
podobný efekt vidíme na pravděpodobnost na Slovensku druhou dávkou a i po nějakých osmi měsících. My jsme ještě sbíraly
tato data vidíme, že i lidé, kteří i názor lékařů její největší zájem se nechat očkovat o půl třetí dávku, protože ten informace
statistiky se zdá vůdce umění na obalu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Michal Bauer, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane docente, děkuju na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání dostanu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Čerpací stanice v Česku začaly zlevňovat pohonné hmoty. Důvodem je nižší spotřební daň o korunu 50 haléřů na litr, o které
rozhodla vláda platit, má platí ode dneška do konce září. Podle některých odborníků ale kvůli stále rostoucím velkoobchodním
cenám paliv nedojde k výraznějšímu zlevnění.

mluvčí 
1. červen ve znamení levnějšího tankování. Ode dneška platí nižší spotřební daň na pohonné hmoty. To by mělo ulevit nejen
motoristům, ale i firmám.

mluvčí 
Každá koruna, kterou můžeme na pohonných hmotách ušetřit také dobrá rozpočet jenom na pohonné hmoty pro letošní rok,
tak jsme měli naplánovaný na zhruba půl miliardy korun a už teď víme, že oproti tomu plánu, tak jsme k dnešnímu dni utratili o
88 000 000 více.

mluvčí 
Podle některých řidičů ale opatření příliš nepomůže.

mluvčí 
Zdá se, že ta cena je, s níž snížená veze málo na to, co platíme.

mluvčí 
Není to zas takový razantní, aby vyslovil nějaký užitek. Furt ty peníze prostě nějakým způsobem budou regulovat na těch
benzínkách.

mluvčí 
Vláda ke kroku přistoupila kvůli rychle rostoucím cenám pohonných hmot benzín nafta v průměru aktuálně shodně vystoupali
nad 46 Kč za litr. Benzín je přitom oproti naftě dražší zhruba o 20 haléřů.

mluvčí 
V momentě, kdy lidé jezdí na dovolenou, tak samozřejmě roste poptávka na benzín, takže rostou marže na benzínu, roste cena
benzínu, takže i proto si myslím, že my jsme dneska v té situaci, že nafta je relativně stabilní. Naopak od poloviny dubna vidíme
poměrně dramatický růst cen benzínu.

mluvčí 
Pohonné hmoty výrazně zdražily po ruském útoku na Ukrajinu. Tehdy benzín nafta atakovaly hranici 50 Kč za litr od té doby
ceny kolísají. Na vládní rozhodnutí už zareagovaly čerpací stanice. Na některých jsou paliva levnější až o korunu a 80 haléřů.

mluvčí 
Stát vlastně Čepro Čepro provozuje svoji síť čerpacích stanic EuroOil. K dnešnímu dni k 1. 6. došlo těchto čerpacích stanicích
zlevnění, jak nafty, tak benzínu takřka 2 Kč a podle zpráv, které mám, že kolegové kontroluji, tak i někteří velcí provoz čerpací
straně snížili tu koncovou cenu korunu 80.

Vendula HORNÍKOVÁ, moderátorka 
I čerpací stanice, které ještě tu cenu nesundali dolů. Lidově řečeno, tak to je pravděpodobně z toho důvodu, že doprodávají
zásoby těch pohonných hmot, které ještě předtím nakoupily.

mluvčí 
Opatření má platit do konce září. Podle odborníků ale v dalších týdnech k citelnému zlevnění spíš nedojde. Vše bude záviset
na vývoj na velkoobchodních trzích. Anna Štěrbová, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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Ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny začínají docházet taky na jihu Moravy. V Ostrovačicích u Brna proto kraj začal
stavět pro běžence stanové městečko. Podrobnosti zjišťovala Kateřina Švédová.

mluvčí 
Stanové městečko tu dnes dopoledne začali chystat hasiči. Podle informací krajského úřadu je důvodem právě stěhování
krajského asistenčního centra, které ode dneška funguje na nové adrese v ulici Hněvkovského, kde jsou ty prostory menší a
zkrátka tam není dost. Místa proto provizorní ubytování, sice to centrum může nabídnout asi 25-30 lůžek. Jsou určená spíš pro
lidi, kteří dorazí v noci, neměli, kde složit hlavu. Ubytování na 2-3 dny nabídne právě tohle to budované stanové městečko. Víc
informací si teď řeknu s ředitelem krajských jihomoravských hasičů Jiřím Pelikánem, hezký den, kdy Jan. Kapacita tady bude
zhruba 60 lidí zhruba 60 lidí se to bude moct ubytovat. Kolik tady celkem těch stanů vyroste.

mluvčí 
Vyroste tady celkem 20 díky domků s tím, že 15 z nich bude určeno pro ubytování každý pro 4 osoby. A 5 jich bude záloha pro
skladování materiálu.

mluvčí 
Zatím to vypadá, že to postupuje celkem rychle sledujeme tu v podstatě celé dopoledne tak kdyby mohlo být hotovo.

mluvčí 
My bysme chtěli mít hotovo v pátek poledne tak, abysme dokončili celé městečko, včetně všech detailů a mohli jsme tady
přivítat první klienty.

mluvčí 
Zmínil se detaily tzn. že to postavíte nějaké další doplňkové služby, bude tady sloužit nějaká recepce, nebo jak vlastně celé
městečko bude vypadat.

mluvčí 
Představte si to jako takový 1 velký být pro 60 osob, kdy tady bude společné zázemí, to jsou tady ty starý vojenský stany tak,
aby ti lidé měli, kde pojí, kde si spolu po sednout. Byl prožít nějaký společný chvíle, pak jsou tady týká domky, který budou mít
k dispozici jednotlivý rodiny. Ty IKEA domky je naše první zkušenost. Zatím jsme se dostali na to, že 6 lidí Nicka domek
smontuje během tří hodin a tu podlážku zase další 4 vyrobí v provozu v průběhu jedné hodiny. Takže, dejme tomu, že do čtyř
hodin máme celý ten 1 kámen hotový a postupujeme tak, abysme v pátek v průběhu dopoledne měli hotovo, nejenom týká
domky. Budeme tady mít složeny i kontejnery pro potřeby skladování, ať už trvaly největší potravin, anebo nějakýho
humanitárního zázemí pro ty lidi, jako je hygiena drogerie. A pak samozřejmě ložní prádlo formou spacáků, dek nějaký
molitanové matrace postele tak, aby ti lidi v podstatě měli každý ten domeček vybavený jako svůj pokojíček. Máme tady
přivezený za pomocí státních hmotných rezerv zásoby pitné vody a provozní vody. Nebudujeme tady sociální kontejnery pro
pány dámy sprchy budeme tady měl umístěny stojky pro to, aby byla zajištěna základní hygiena těch osob. Ty osoby tady v tom
městečku mají trávit den 23, než proběhne lustrace ze strany policie, než se zjistí, jestli opravdu je možnost udělit vízum a po
udělení víza. A toto městečko opouští.

mluvčí 
Brusel té vodě, jak to tady bude fungovat elektřina, bude tady přístup k elektřině.

mluvčí 
Elektřinu ve spolupráci s firmou AEG, která vyšla velmi vstříc. Od včerejška budujeme. Nasadili 2 bagry a v podstatě vytváříme
linku, která přívodní potrubí přívodní kabel, který má 400 m. Hasiči už v minulosti pomáhali s tím převozem právě z těch
asistenčních center. Do ubytování bude buď předpokládáte, že budete nějak pomáhat s tímhle převážet sem lidi například.

Ano, tahle role nám zůstává, protože tohleto městečko je de facto součástí Cacau, takže protože nemáme dostatečný prostor
na Hněvkovského. Našli jsme tady a mít ty lidi budeme převážet v rámci toho, že nastupují na ubytování v rámci toho, že čekají
na to vízum. Pokud ví o vízum obdrží, převážíme je zpátky, tam to vízum fyzicky dostanou, popřípadě převážíme pak dál na
další ubytování v rámci České republiky.

mluvčí 
Kolik celkem hasičů budete na tohle potřebovat, kolik to bude zaměstnaných lidí?

mluvčí 
Tak momentálně nám to zaměstnává 70 příslušníků příslušnic, kteří tady staví. A pak předpokládám, že tady budou trvalé
nasazení 12 příslušníci, ale to nám ukáže provoz toho stanového městečka. Zatím s tím nemáme žádné zkušenosti.

mluvčí 
Informace dodal ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Díky za váš čas. Jen krátce doplním, že krajský úřad počítá, že toto
stanové městečko bude fungovat do září při těch dalších měsících říjnu a dále by bylo potřeba totiž řešit už i topení.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Česká centra spolu s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským dnes v Černínském paláci představili kulturní program pro
české předsednictví Evropské unii. Celkem se jedná o 10 projektů, které v průběhu uplynulého roku a půl centra vytvořila ve
spolupráci se zahraničními i českými partnery. České předsednictví radě Evropské unie se rychle blíží začne už za měsíc.

mluvčí 
A já jsem si při nástupu.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Na ministerstvo vytyčil jako jednu z hlavních priorit. Úspěšné zvládnutí českého předsednictví a ta kulturní stránka českého
předsednictví je neoddělitelnou neoddělitelnou součástí toho, že symbolicky, ale i v mnohých ohledech prakticky povedeme
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povedeme Evropskou unii. Proto se dnes jednal se všemi řediteli a také zaměstnanci českých center a mohu říct, že po kulturní
stránce jsme opravdu dobře připraveni. A budeme tedy v rámci tohoto předsednictví prezentovat Českou republiku a jejích
společenskou a kulturní kulturní sféru. To, co my chceme docílit těmi našimi aktivitami v českém během českého předsednictví
a i aktivitami českých center je přihlásit se k jasné roli aktivního člena Evropské unie, kterému záleží na úspěšné a společné
budoucnosti nás všech. Česká centra jsou velice důležitou součástí české zahraniční politiky a prezentujeme skrze ně umění,
kulturu, vědu a také pomáhají, aby se talentovaní Češi prosadili. Prosadili v zahraničí. Ty důležité otázky našeho předsednictví,
které chceme podtrhnout, jsou otázky evropské spolupráce, udržitelnosti a také téma Ukrajiny. A já bych chtěl říct, že to, co
nám dobře funguje v rámci zahraniční služby v rámci naší diplomacie je i spolupráce mezi velvyslanectvím a českými centry.
Ony společně připravují akce vzájemně se podporují. A já věřím, že to bude velice kvalitně fungovat i v tom nadcházejícím
předsednického půlroku. My jsme.

mluvčí 
Ty projekty naše. Máme jich 10 síťových, které vlastně implementuje do celé sítě, když si představíte, tak máme 26 center.
Každé centrum realizuje tak řádově asi 6-8 těch projektů, které jsme připravili v různých destinacích a ty projekty jsou vlastně
jenom bazální připraveny v Praze. Oni potom nabírají zcela nečekané kontury. Právě podle té situace v těch jednotlivých
teritoriích. My jsme začne příprava už na začátku roku 21 v době, kdy se ještě debatovalo o tom, jaké budou priority České
republiky jsme viděli, že musíme výti připraveni teď tím naším leitmotivem byla kreativita, inovace, lidská práva, diverzita. Od
začátku jsme chtěli, aby ty projekty neprezentovali české pozice v kultuře, ale aby ty projekty vlastně v tu chvíli prezentovali
evropské pozice. Máme jenom 1 projekt těch 10, a to je výstava českého skla check in, který vlastně exportem českých
kulturních hodnot, všechny ty ostatní projekty jsou praktik participativní, kde vstupujeme na to pole vlastně evropského
diskurzu v tu chvíli se snažíme býti tím zástupcem tím moderátorem debaty o tom, jak má vypadat Evropa.

Michael Romancov: Rusové si mysleli, že s Ukrajinou zatočí rychle URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 22:44 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Michael Romancov je politický geograf UK FSV  Praha  a Metropolitiní univerzita Praha , pedagog a
publicista.

Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty  sociálních  věd  UK . Ve
svých přednáškách a knihách se zaměřuje na historii mezinárodních vztahů s orientací na Evropskou unii, Rusko a Blízký
východ. Se Štěpánem si v podcastu popovídal o konfliktu na Ukrajině, ale i dalších, aktuálních geopolitických tématech,
především pak se zaměřením na současné Rusko. 
Popis podcastu 

Brand marketing Samsungu vede Martin Doležel URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 23:27 , Celková návštěvnost:
176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10

Martin Doležel 

Rozvoj a řízení značky Samsung na lokální úrovni v Česku a na Slovensku, reklamní aktivity a sociální sítě v rámci společnosti
Samsung Electronics Czech and Slovak má nově na starosti Martin Doležel. Ve funkci vedoucího týmu brand marketingu
reportuje Martinu Markovi, čerstvému řediteli korporátního marketingu. Pod jeho vedením tu Samsung zároveň od května
restrukturalizoval své marketingové oddělení, které se nově dělí na čtyři týmy: brand marketing, PR & CSR, retail marketing a
brand insight.

Doležel v Samsungu pracuje od roku 2015, kdy nastoupil na pozici senior channel marketing specialist. Plánoval společně s
obchodními partnery marketingové kampaně zaměřené na chytré telefony, tablety, nositelná zařízení a bezdrátová sluchátka,
vedl obchodní jednání a připravoval marketingové aktivity, plánoval propagační akce a vytvářel rozpočty. Od roku 2019 je v
tuzemské pobočce Samsung Electronics ve funkci campaign & channel marketing manager, ve které řídil komplexní
marketingové kampaně pro mobilní zařízení. Dlouhodobě se v Samsungu věnuje rozvoji a podpoře mobilního gamingu a
esportu, mezi poslední aktivity patří mimo jiné první reklama realizovaná v Česku a na Slovensku v herním multiverzu Roblox
určeném pro generaci Z.

První českou kampaň v herní platformě Roblox připravila pro Samsung agenturní skupina Publicis Groupe 

Doležel absolvoval bezpečnostní studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a poté působil od roku 2013
jako marketingový specialista na juniorní i seniorní úrovni v České spořitelně.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 34 / 357

https://talk.youradio.cz/porady/offline-stepana-krecka-investicni-podcast-bhs/michael-romancov-rusove-si-mysleli-ze-s-ukrajinou-zatoci-rychle
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Foffline-stepana-krecka-investicni-podcast-bhs%2Fmichael-romancov-rusove-si-mysleli-ze-s-ukrajinou-zatoci-rychle
https://www.mediar.cz/brand-marketing-samsungu-vede-martin-dolezel/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediar.cz%2Fbrand-marketing-samsungu-vede-martin-dolezel%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Podzimní volby spojily libereckou opozici na magistrátu
TISK , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: Náš region Liberecko , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 00:38 , Rubrika:
Zpravodajství , AVE: 14 951,36 Kč , Země: Česko
Společnou kandidátku bude mít v podzimních komunálních volbách v Liberci opozice, která je aktuálně v zastupitelstvu města.
Do voleb půjde pod hlavičkou Liberec otevřený lidem (LOL) a jejím lídrem a kandidátem na primátora bude zastupitel za LOL
Jaromír Baxa. Cílem je získat minimálně deset mandátů, řekl. 

Opozice má nyní v 39členném zastupitelstvu osm mandátů, z toho dva LOL a šest uskupení Změna pro Liberec. Společnou
kandidátku pro komunální volby vytváří po čtyřleté odmlce. „Asi ta rozbočka byla v nějakou chvíli důležitá pro to, aby to mohlo
vykrystalizovat v něco nového,“ uvedl Baxa. 
Vládnutí současné koalice na liberecké radnice považuje Baxa za období nesplněných slibů a nenaplněných vizí. „Našim cílem
je přijít na radnici a řešit věci, které lidi trápí. Obrázková koalice v podstatě jen dodělala projekty předpřipravené předchozím
vedením, spoustu jich ale jen shodila pod stůl,“ dodal. V Liberci v komunálních volbách v roce 2018 vyhrálo uskupení Starostů
pro Liberecký kraj (SLK), které získalo v zastupitelstvu 16 mandátů. Vytvořilo koalici s 11 zastupiteli zvolenými za ANO a čtyřmi
za ODS. Do zastupitelstva se dostali pak už jen kandidáti LOL a Změny. 
Mezi priority LOL bude v kampani patřit školství, parkování na sídlištích či řešení drahých energií. 
„Nabídneme občanům zapojení do projektu městské elektrárny. Tato elektrárna bude spočívat v propojeném systému nových
decentralizovaných zdrojů energie, především střešních fotovoltaických elektráren,“ uvedl za LOL Jan Stárek. LOL chce podle
něj také prosazovat férovější rozdělení peněz do městských čtvrtí, zapojování veřejnosti do rozhodování či odpovědné
hospodaření města. Na kampaň LOL vydá zhruba 400 tisíc korun. * sto/ČTK 

Foto autor:   Zdroj: Jaromír Baxa – IES FSV  ÚK

Lékaři vakcínám věří. Kdyby to lidé věděli, zvýšil by se zájem o očkování URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: avcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 09:03 , Celková návštěvnost: 119 040 , RU / den:
1 500 , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 119 040
Lékaři vakcínám proti covidu-19 důvěřují. Veřejnost má ale o jejich názorech zkreslenou představu. Myslí si, že vakcíny
podporuje pouhá polovina lékařské komunity.

Kdyby byli lidé lépe informováni, nechali by se očkovat více, zjistili čeští vědci. Podle nich mají na mylné názory veřejnosti vliv
pravděpodobně média. Výsledky výzkumu publikovali v prestižním časopise 
Z deseti tisíc dotazovaných lékařů z celé České republiky věřilo vakcínám loni v únoru na 89 % z nich. Zároveň se 90 % lékařů
již nechalo naočkovat nebo to plánovali. Až 96 % respondentů by doporučilo očkování také svým zdravým pacientům. Veřejnost
o tomto širokém konsensu lékařské komunity ale nevěděla. V průměru si lidé myslí, že schváleným vakcínám věří pouze 60 %
lékařů, a že jen 57 % z nich se chce nechat naočkovat. 
Data vyplynula z výzkumu vědců z institutu CERGE-EI (společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského
ústavu Akademie věd ČR) , Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzity v
Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově. 
„Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti je levný a dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem lidí o
očkování,“ shrnuje výsledky studie její spoluautor Michal Bauer z institutu CERGE-EI 
Během jednoho z šetření rozdělili výzkumníci dotazované respondenty, tedy celkem 2101 lidí, na dvě poloviny. Jedné prozradili,
že 90 % lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho. Poté devět měsíců sledovali, zdali se tito účastníci výzkumu nechali
naočkovat. Druhá polovina respondentů informace nedostala. Proočkovanost u informovaných stoupla o 4,5 procentního
bodu. Podíl lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se tedy snížil o celých 20 %. 
„Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně
devíti měsíců a přispělo i ke zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje spoluautorka studie Julie Chytilová. 
Svět podle médií Zkreslené představy o míře názorové neshody na očkování mezi lékaři se podle autorů studie šíří
pravděpodobně z médií. Ta totiž poskytováním prostoru protichůdných názorů u kontroverzních témat sice přitahuje pozornost
diváků a vytváří dojem objektivního přístupu novinářů, společnosti ale nenabízí ucelený obraz. Podrývají tak schopnost
odborníků čelit celospolečenským výzvám. 
Podle Julie Chytilové by se novináři měli snažit přinášet nejen informace o názorových rozdílech mezi odborníky, ale i o míře
konsensu názorů mezi širokou odbornou veřejností. „Tento problém, kdy zkreslené představy o nejednotnosti expertů oslabují
schopnost řešit globální výzvy, se velmi pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například debat o klimatických změnách,“
dodává Michal Bauer z institutu CERGE-EI. 
O předchozím výzkumu Michala Bauera a Julie Chytilová z institutu CERGE-EI si můžete přečíst v článku s názvem Kde se bere
chudoba a jak vznikají konflikty . O chování lidí v době pandemie a ekonomických experimentech mluví vědkyně také v našem
podcastu Věda na dosah. 
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Martin Doležel novým vedoucím brand marketing týmu českého a slovenského Samsungu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: personalista.com , Autor: personalista.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 17:13 , RU /
měsíc: 1 487 , RU / den: 112 , Rubrika: lidé a podniky , AVE: 850,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Rozvoj a řízení značky Samsung na lokální úrovni v České republice a na Slovensku, reklamní aktivity a sociální média v rámci
společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak má nově na starosti Martin Doležel. Ve funkci vedoucího brand marketing
týmu reportuje Martinu Markovi, řediteli korporátního marketingu.

Martin Doležel patří mezi dlouholeté zaměstnance Samsungu. Ve společnosti působí od roku 2015, kdy nastoupil do pozice
Senior Channel Marketing Specialist. Plánoval společně s obchodními partnery marketingové kampaně zaměřené na chytré
telefony, tablety, nositelná zařízení a bezdrátová sluchátka. Vedl obchodní jednání a připravoval marketingové aktivity,
plánoval propagační akce a vytvářel rozpočty. Od roku 2019 je v tuzemské pobočce Samsung Electronics ve funkci Campaign
and Channel Marketing Managera, ve které řídil komplexní marketingové kampaně pro mobilní zařízení. Dlouhodobě se v
Samsungu věnuje rozvoji a podpoře mobilního gamingu a e-sportu, mezi poslední aktivity patří mj. první reklama realizovaná v
České republice a na Slovensku v herním multiversu Roblox určeném pro generaci Z. 

Nově je Martin Doležel zodpovědný za rozvoj a řízení značky, marketingové kampaně, sociální sítě a influencer marketing
Samsungu na českém a slovenském trhu. Zároveň s touto změnou se od května 2022 restrukturalizovalo marketingové
oddělení Samsung Electronics Czech and Slovak, které se nově dělí na čtyři týmy: Brand Marketing, PRCSR, Retail Marketing
a Brand Insight. Vedoucí těchto oddělení spadají přímo pod ředitele korporátního marketingu Martina Marka. 

Martin Doležel absolvoval bezpečnostní studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a poté působil od
roku 2013 jako marketingový specialista na juniorní i seniorní úrovni v České spořitelně. Hovoří anglicky a německy. Ve volném
čase se věnuje lezení, badmintonu, longboardu, rád cestuje a čte sci-fi literaturu a komiksy.

12 českých univerzit: případy sexuálního obtěžování přiznává většina z nich, řešit ho však obvykle neumí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Tomáš Pika, Anna Košlerová, Vít Kubant , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022
18:47 , 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
Server iROZHLAS.cz se zabýval v posledních několika měsících obtěžujícím chováním jednoho z pedagogů vůči studentkám na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zdaleka to ale není ojedinělý případ podobného chování na českých vysokých školách.
Redakce oslovila dvanáct vybraných českých vysokých škol a univerzit s dotazem na podobné chování a mechanismy, jak mu
školy brání. Výsledek? Školy samy připouštějí jednotky podobných případů. Mechanismy většina z nich zavádí, nejsou ale
často dostatečné. Podle zakladatelky a ředitelky spolku Konsent Johanny Nejedlové stále chybí na školách komplexní systém,
který by na sexuální obtěžování a násilí reagoval. „A to jak v prevenci, která je nezbytná, tak v tom, že všichni vědí, kam to mají
nahlásit, a vědí, že je ta škola podpoří,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz

České vysoké učení technickéUniverzita KarlovaVysoká škola ekonomickáZápadočeská univerzita v PlzniUniverzita
PardubiceUniverzita Palackého v OlomouciUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad LabemMasarykova univerzita v BrněUniverzita
Hradec KrálovéOstravská univerzita v OstravěČeská zemědělská univerzita v PrazeUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně

„V rámci mediálních kauz si školy začínají uvědomovat, že je to problém. Nejen že jejich studentům se tam nedaří dobře a
zbytečně jim začnou docházet, ale že je to i reputační problém,“ vysvětluje důvody, proč se pomalu začínají na světlo dostávat
případy sexuálního obtěžování a násilí na školách, Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent, který se tomuto tématu
dlouhodobě věnuje.

Jak ale doplňuje, právě proto, že se podobné problémy začínají na školách řešit až nyní, mají vysoké školy a univerzity v tomto
ještě poměrně významné mezery.

„Chybí komplexní systém, který by nabízel řešení takových jevů. A to jak v prevenci, která je nezbytná, tak i v tom, že všichni
vědí, kam mohou takové chování nahlásit, a opravdu vědí, že je ta škola podpoří,“ popisuje.

Podle Nejedlové je problém i to, že se situace dlouho neřešila a zanedbávala. „Spousta vyučujících nemá ani základní průpravu
v tom, jak pracovat jako pedagog. Obzvláště pak na uměleckých školách, kde je ještě neformální prostředí,“ vysvětluje s tím, že
se ani není čemu divit, protože pedagogy v této oblasti často nikdo nevzdělává.

„Třeba sami prožili ještě mnohem horší prostředí, než je teď, protože ten problém tady byl dlouho neřešený. Často mají pocit,
že se chovají lépe než jejich předchůdci, ale na současnou dobu je to pořád strašné,“ doplňuje.

Základem podle Nejedlové je alespoň nějaká metodika ministerstva školství, která toto téma řeší. Od ní by se potom mohly
školy „odrazit“ při tvorbě vlastních, individuálních systémů.

„Když si to školy nastaví samy, budou na té tvorbě systému participovat, tak to bude efektivnější, než když se bude jednat o
nějaké plošné řešení pro všechny vysoké školy,“ doplňuje.

Hybatelé změn

Hlavními iniciátory změn na školách při prevenci sexuálního obtěžování a násilí jsou často právě studenti. Podle Nejedlové jim
ale dlouho nebylo vůbec nasloucháno.

„Jsou tu i případy škol, kde studenti chtějí klidně i dobrovolnou přednášku na tohle téma a školy jim to nedovolí,“ popisuje s tím,
že její spolek pomáhá s podobnými přednáškami a školeními třeba na Masarykově univerzitě, Univerzitě Karlově, uměleckých
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školách, jako je DAMU, JAMU a FAMU, nebo na vysokých školách v Ostravě.

První vlaštovkou pak podle Pavla Houdka z organizace Moderní sebeobrana, která pomáhá při prevenci sexuálního násilí a
obtěžování nejen na školách, je, když se se svým případem svěří první studentka nebo student.

„Vždy je to efekt sněhové koule nebo lavina, když se najde někdo, kdo o tom začne mluvit. A pokud je ta společnost naladěná,
tak to začne rezonovat a začnou se přidávat i ostatní. Teď vidíme, že se ta vlna zvedá i zespoda. Právě od studentů a
studentek,“ říká.

Svěřit se se svým příběhem ale pro oběť podobného chování často nebývá jednoduché. Podle Jasmíny Houdek, která sama
byla obětí sexuálního obtěžování, je to často běh na dlouhou trať.

„V té prvotní pozici je to ale těžké. Když to nahlásíte, nikdo vás za to nepochválí, nikdo vám za to nezatleská. Většinou se
setkáváte spíše s nedůvěrou, se znevažováním, s otázkami, proč to nahlašujete pozdě… A proto je to tak těžké,“ popisuje efekt
takzvané sekundární viktimizace, se kterou se oběti často setkávají.

I proto je podle Houdků důležité obětem systém nahlašování podobných případů co nejvíce usnadnit. Tak, aby se sexuálnímu
obtěžování a násilí předcházelo.

Příklady ze zahraničí

Jak podobné případy řeší na západních univerzitách? Server iROZHLAS.cz pro odpověď kontaktoval čtyři univerzity ze tří
evropských zemí – Velké Británie, Slovinska a Rakouska. Největší rozdíl spočívá v koncepčním podchycení tématu a
přehlednosti možností řešení pro oběti konkrétního sexuálního násilí.

Například univerzita v britském Readingu má konkrétní kroky, jak incident sexuálního obtěžování na škole nahlásit, definovaný
v systému #Neverok. Na ohlášení tam existují tři způsoby. Na koho se konkrétně obrátit mají studenti přehledně vysvětleno v
rozcestníku na webu univerzity. Podle závažnosti pak univerzita pověří k dalšímu postupu disciplinární komisi. Její postup
včetně principů je detailně popsán také na webových stránkách univerzity.

Na univerzitě ve slovinské Lublani mají zase k dispozici třeba analýzu a akční plán v oblasti genderové rovnosti, ten rozšířili
nově i právě o problematiku sexuálního obtěžování a násilí. Univerzita má jasně stanoveno, co je nežádoucí chování – od
nevhodných poznámek až po nežádoucí pohlavní styk. A má k dispozici i ombudsmanku či pověřenou osobu v rámci každé
fakulty, o které studenti ví – pravidelně jsou informováni podle mluvčí pomocí e-mailů.

Příkladem pro české vysoké školy může být třeba i vídeňská univerzita. Na té funguje pro pomoc obětem sexuálního
obtěžování a násilí třeba speciální kancelář. Pod ni spadá právě i specialista pro genderovou rovnoprávnost, kterému studenti
a studentky podobné případy nahlašují. Konkrétní podání pak posuzuje pracovní skupina, která podává náměty rozhodovací
komisi. Ta má na rozhodnutí o konkrétních korcích tři týdny.

Klíčový je i přístup vídeňské univerzity, která nejen že jasně definuje, jak sexuální obtěžování a násilí vypadá, ale zároveň v
nahlašování incidentů své studenty podporuje. Radí, jak postupovat, a poskytuje jim třeba i odbornou právní pomoc, a to jak
na univerzitě, tak i mimo ni.

Česko zaspalo

Ale jak jsou na tom vysoké školy a univerzity v Česku, kde k medializovaným případům sexuálního obtěžování a násilí často
dochází? Server iROZHLAS.cz kontaktoval dvanáct vybraných českých univerzit a zjišťoval, jak nahlášené případy řeší.

Z odpovědí vyplývá, že přístupy oslovených vzdělávacích institucí se často různí nejen podle škol, ale třeba i fakultu od fakulty.
Zatímco na některých fakultách jde vidět alespoň snaha nastavit konkrétní funkční mechanismy, jiné na usnadnění
nahlašování nevhodného chování zcela rezignovaly.České vysoké učení technické

Podle vedení Českého vysokého učení technického v Praze není sexuální obtěžování na škole žádný problém. Podle toho i
vypadají možnosti, na koho se mohou případně studenti a studentky se svými případy obrátit.

„Nemáme stanoveno,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz třeba dopravní fakulta. „Určitě by bylo vhodné ohlásit to
přímo děkanovi,“ uvádí třeba zase fakulta biomedicínského inženýrství. Naproti tomu strojní fakulta už alespoň nějaký
mechanismus pro prevenci podobného chování nastavuje. Před každým semestrem tam má probíhat anonymní, tematicky
neomezená anketa, kam studenti a studentky mohou své podněty také směřovat.

Když už dojde k nahlášení případu, není na některých fakultách ani stanoveno, jak takový případ řešit. „Možné budoucí
případy by bylo nejlepší řešit jednotným ‚celouniverzitním‘ postupem,“ uvedla fakulta biomedicínského inženýrství. Na vysoké
škole by měla od podzimu 2022 vzniknout nová funkce ombudsmana, to je však zatím v řešení, nynější případy by řešila zřejmě
celouniverzitní etická komise.Univerzita Karlova

Nová rektorka univerzity Milena Králíčková si vytkla za jeden ze svých cílů bojovat třeba i se sexuálním obtěžováním na půdě
univerzity. Rektorát na svých stránkách uvádí třeba definici sexuálního násilí a možné cesty, jak při jeho nahlašování
postupovat. Nabízí i využití poradenské služby nebo nahlášení na obtěžování na speciální e-mailové adrese. Podnět mohou
studenti také podat k etické komisi, ta se ovšem „vyjádří ve lhůtě 9 měsíců“.

S obecně nepříliš dobrou praxí se potýkají na Univerzitě Karlově lékařské fakulty. Třeba lékařská fakulta v Hradci Králové na
prevenci podobného chování zcela rezignovala. „Samotná lékařská fakulta v Hradci Králové nemá žádné dokumenty, které se
vztahují k sexuálnímu obtěžování,“ odpověděla mluvčí fakulty Hana Živná.
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Připomněla, že univerzita zpracovala etický kodex a k tématu lze dohledat dostatek dokumentů přímo na webových stránkách
Univerzity Karlovy. Nespecifikovala, na koho by se tak studenti měli obrátit, z odpovědí ale vyplývá, že by tím měl být samotný
rektorát sídlící v Praze.

Velmi strohou odpověď zaslal serveru iROZHLAS.cz i děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy Jindřich Fínek. „Jsem
pátým rokem děkanem na LF UK v Plzni a k sexuálnímu obtěžování na naší fakultě za tuto dobu nedošlo.“ Na webových
stránkách pracoviště je pouze odkaz na Centrum pro studenty, které má zajistit psychologickou pomoc případným obětem.

Konkrétnější mechanismy, jak nevhodné chování nahlásit, nezavedla ani 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Studenti by se
měli obrátit na vedení fakulty nebo na studenty z vyšších ročníků. Fungovat by také měla nonstop asistenční linka, kterou
obsluhuje proděkan pro studium a výuku.

Lékařská fakulta navíc nemá ani ustanovenou etickou radu, která by se nahlášeným případem zabývala. „Je to kompetence
proděkana pro studium a výuku a děkana fakulty,“ uvedla Monika Arenbergerová, proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy.

Celkem fakulta zaznamenala pět až šest nahlášených případů. „Jednalo se vždy o nevhodné sexistické poznámky při výuce,
bylo řešeno výtkou či personálním opatřením,“ připustila Arenbergerová.

Lepší praxi mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy představuje 2. lékařská fakulta. Ta už má v současnosti zřízenou pozici
ombudsmanů, zvláštního pak má fakulta i pro zahraniční studenty. Podle děkanao Marka Babjuka pak fakulta zaznamenala za
posledních pět let jediný případ nevhodného chování. „Příslušný zaměstnanec již není zaměstnancem naší fakulty,“ naznačuje
přísný postup vedení mluvčí.

Podle došlých odpovědí chybí kontaktní osoba také na fakultě tělesné výchovy. Studenti a studentky, kteří se stanou obětí
nevhodného chování, tak musejí k nahlášení také využívat celouniverzitní systém.

Naopak například pedagogická fakulta se snaží na základě opatření děkana určité zjednodušující mechanismy zavádět.
Spolupracovala na jejich tvorbě třeba s expertkou z katedry psychologie. Novinkou, která by měla začít platit už v pátek, budou
třeba dva ombudsmani nebo ombudsmanky. Nahlašování případů pak může proběhnout i anonymně na základě dostupných
formulářů.

„Pokud si nebudou oznamovatelé jistí, tak se mohou kdykoliv obrátit na jednoho z ombudsmanů, kteří budou vždy nápomocní,“
přiblížila systém mluvčí fakulty Martiny Vladyková.

Podobně pozitivní přístup má nově i filozofická fakulta, která nabízí hned tři možnosti, jak podobné chování mohou oběti
nahlásit. Je to možné nejen přes pověřenou osobu v takzvaném UK Point Centru Karolina, ale nově třeba přes pověřeného
zástupce z řad studentů nebo skrze Iniciativu Nahlas, která vznikla mezi studenty právě v reakci na incidenty sexuálního
obtěžování na fakultě.

A na práci ombudsmanů vsází na všech svých pěti institutech i fakulta  sociálních  věd . „Pokud by se objevilo podezření na
sexuální násilí, respektive jakékoliv jiné podezření z trestné činnosti, pak by fakulta předala věc k šetření Policii České
republiky. Sexuální obtěžování může být i důvodem zahájení disciplinárního řízení nebo řízení před etickou komisí,“ popsala
mluvčí fakulty Klára Hyláková.Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická v Praze sice před rokem zavedla novou obecnou směrnici, jak vyřizovat stížnosti a oznámení, ta ale
není ke studentům a studentkám příliš příznivá. Oběť sexualizovaného násilí nemá na škole k dispozici žádného sobě blízkého
ombudsmana. Musí se obrátit na Oddělení interní kontroly a auditu nebo šéfa katedry, popřípadě fakulty. Stížnost pak předává
interní auditor etické komisi, která podání teprve vyřizuje. A to se lhůtou šedesáti dnů, uvádí směrnice.

Podle Dariny Anežky Kubové z fakulty financí a účetnictví se případné oběti mohou obrátit také na proděkana pro studium
nebo přímo na děkana. Fakulta managementu poté doporučuje se obrátit i na členy akademického senátu nebo využít
anonymní schránky důvěry. Celá vysoká škola pak podle mluvčích neeviduje během posledních pěti let žádný případ
sexuálního obtěžování.Západočeská univerzita v Plzni

Podobně situaci řeší i na Západočeské univerzitě v Plzni. Pracovníci, kteří by byli studentům nablízku a specializovali se na
problematiku sexualizovaného násilí, nefigurují i na západočeské univerzitě. Podle mluvčí Šárky Staré ale mohou studenti a
studentky využít k nahlášení přímo pedagogy nebo zřízenou etickou komisi.

„Kdokoliv může své podněty týkající se sexuálního obtěžování podávat Etické komisi ZČU a to prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu etikom@rek.zcu.cz. Kromě toho se studentky a studenti mohou obrátit na členy vedení fakulty,“ napsala
na dotaz serveru iROZHLAS.cz Stará.

Studenti se mohou pro psychologickou pomoc obrátit také na Informační a poradenské centrum. To poskytuje studijní,
psychologické, právní a sociální poradenství.Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice již od roku 2019 postupuje v řešení problematiky sexualizovaného násilí jednotně na všech svých
fakultách. Zaváděný systém je tedy celouniverzitní.

„Sexuální obtěžování lze nahlásit podáním stížnosti, která se zaeviduje a řeší anonymně. Místem pro takové podání je Referát
interního auditu a kontroly,“ popsala postup mluvčí Martina Macková.

Univerzita sice má svoji etickou a disciplinární komisi, nahlášení nevhodného chování však podle ní neprošetřuje nezávislý
orgán, nýbrž vedoucí zaměstnanec pracoviště. Proděkan a děkan by se případem zabývali, pokud by se prohřešku dopustil
sám student.
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Také pardubická univerzita neeviduje za poslední roky žádné případy sexuálního obtěžování.Univerzita Palackého v Olomouci

Naopak na Univerzitě Palackého v Olomouci jednotný postup nezvolili a rozdíly mezi jednotlivými fakultami jsou velké. A to i
třeba v informování o možnostech, jak mohou studenti a studentky nevhodné chování nahlašovat. Nejčastěji přitom na
univerzitě převažuje odkaz na webovou stránku, jestli jsou ale na ni studenti zvlášť upozorňováni, už jisté není. Nejčastěji fakulty
zmiňují „informování volnou formou“.

Ombudsmani jsou k dispozici na filozofické a přírodovědecké fakultě. Své studentské zástupce v jednotlivých ročnících mají i na
lékařské fakultě a fakultě zdravotnických věd. Tito mají sloužit jako kanály, kterými se mohou studenti svěřit se svými případy
vedení příslušných fakult a univerzity.

Podobně má zřejmě fungovat i speciální studentský zástupce fakulty tělesné kultury, který má problematiku nevhodného
chování, šikany či sexuálního obtěžování na fakultě monitorovat a působit jako kontaktní osoba pro studenty a studentky.

Cyrilometodějská teologická fakulta pak preferuje buď celouniverzitní nahlášení podobného chování etické radě, nebo fakultní
disciplinární komisi. K dispozici jsou podle fakulty i děkan nebo proděkani. V případě závažných skutků pak fakulta doporučuje
rovnou kontaktovat policii.

Stejný přístup donedávna preferovala i právnická fakulta, která k nahlašování měla využívat právě své zaměstnance, na které
se podle mluvčího univerzity Egona Havrlanta mohli studenti a studentky obracet. Od června ale i tato fakulta zavádí pozici
ombudsmana, který „také může tyto podněty přijímat“. Ke stejnému účelu může podle mluvčího také psycholožka, která je
studentům k dispozici.

Žádná z fakult ale neprovádí na škole pravidelné dotazníkové šetření, které by se problematice věnovalo. Nahlášené případy
řešily doteď filozofická a právnická fakulta.Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Celouniverzitní systém preferují i na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde funguje etická komise. Právě ta se
jednotlivými podněty případně zabývá. K dispozici mají být podle mluvčí fakulty Jany Kasaničové také pedagogové, vedení
fakult nebo kateder.

Jak jsou studenti na univerzitě o svých možnostech informováni? Podle mluvčí žádnou přímou cestou. „Informace o této
problematice jsou pravidelně uváděny ve výroční zprávě, která je projednávána v orgánech UJEP a schvalována v
akademickém senátu,“ doplnila.Masarykova univerzita v Brně

Se sexuálním obtěžováním se v nedávné době setkala studentka i na půdě Masarykovy univerzity. V případu, který popsal v
polovině května Deník N, hrál roli docent Pavel Dufek z Fakulty sociálních studií, který studentku sexuálně napadl. I další pak
popsaly nevhodné chování z jeho strany. Děkan fakulty s pedagogem hned rozvázal pracovní kontrakt. To ostatně odpovídá i
nastaveným parametrům, které serveru iROZHLAS.cz popsal mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Masarykova univerzita má na svém webu například dostupný metodický materiál, který sexuální obtěžování jasně vymezuje a
dává návrhy na postup při jeho řešení, což odpovídá třeba i zahraniční praxi. „Na každé fakultě jsou kontaktní osoby, vždy
jeden muž a jedna žena, další osoby jsou k dispozici pod křídly našeho Poradenského centra,“ popisuje dále mluvčí s tím, že
tam studenti najdou i formuláře pro anonymní nahlašování konkrétních případů.

Výpovědi jsou přes kontaktní osobu předávány prorektorce pro záležitosti studentů a absolventů. Právě v případě zjištění
závažného případu sexuálního obtěžování či násilí pak má podle mluvčího děkan možnost vyvodit z jednání pracovněprávní
důsledky. K čemuž ostatně došlo i u docenta Dufka.Univerzita Hradec Králové

Univerzita v Hradci Králové vsází na svůj etický kodex, který nevhodné chování na univerzitě vymezuje. Podle něj posuzuje
jednotlivé případy za tím účelem i zřízená etická komise.

Průběh šetření konkrétního nahlášeného případu a jeho výsledek je podle mluvčího univerzity Jakuba Nováka plně v
kompetenci právě této komise. Za pět let její existence musela komise řešit podle mluvčího pouze jeden případ, který nakonec
skončil domluvou.

19. května měl podle mluvčího proběhnout na univerzitě také celouniverzitní seminář na téma sociálního bezpečí/etické
infrastruktury Univerzity Hradec Králové „s důrazem na sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí“.Ostravská
univerzita v Ostravě

Etický kodex je základem pro prošetřování podobných případů i na Ostravské univerzitě v Ostravě. Podle její mluvčí Lucie
Fremrové vždy záleží, kam konkrétní podnět směřuje. Univerzita má totiž k dispozici etickou komisi, která se případy primárně
zabývá, ale také ombudsmana. Ten ale podle mluvčí univerzity působí jen na některých fakultách.

Podle Fremrové navíc probíhá aktuálně na univerzitě na toto téma mezi studenty i zaměstnanci dotazníkové šetření. Univerzita
také od léta studentům plánuje nabídnout možnost nahlásit nevhodné chování pomocí zabezpečeného elektronického
systému, který zavádí.Česká zemědělská univerzita v Praze

Také Česká zemědělská univerzita v Praze se opírá primárně o svůj etický kodex, kterým je ostatně zřízená i etická komise
univerzity. Právě ta má za úkol podobné případy řešit a vyhodnocovat. Je ale jediným orgánem, který podobné případy jednak
přijímá a zároveň i na škole řeší.

„S ohledem na statut etické komise, která ze své podstaty není vyšetřujícím orgánem, to znamená není trestněprávní komisí,
ale komisí etickou, snaží se členové etické komise problémy zejména mediovat,“ popsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí
univerzity Karla Mráčková funkci etické komise.
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Podle ní se musela etická rada za posledních pět let zabývat dvěma případy nevhodného chování. „Oba byly také řešeny
Policií České republiky. Prokázání je výsledek šetření orgánů činných v trestním řízení, ve kterém ČZU jako instituce není
účastníkem, byť poskytuje Policii ČR veškerou potřebnou součinnost,“ doplnila.

Nahlašování případů probíhá na univerzitě nově i formou anonymního oznamovacího kanálu. „Jsou postoupena pověřené
osobě, která je v zákonem stanovené lhůtě řeší. Tento systém je na České zemědělské univerzitě zavedený jeden měsíc a
dosud nebyla podaná žádná oznámení,“ popisuje dále mluvčí.

Přehled nahlašovacích kanálů je podle mluvčí dostupný na webu univerzity. Zatímco etickou komisi je možné na stránkách
snadno najít, samotný oznamovací systém už snadno dohledatelný není. Mluvčí přesto uvádí, že se studenti o svých právech a
možnostech na univerzitě dozvídají už v prvním ročníku na hodinách Úvodu do studia. Informace o možnostech nahlašování
pak mají na univerzitě předávat i studijní poradci a psychoterapeuti.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

A podle etického kodexu se mají řídit i pedagogové na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Na jejím základě je také na škole
zřízená etická komise, která má celouniverzitní působnost. Univerzita má nastavený systém, na koho se může pedagog nebo
student obracet v případě, že chce podobný typ nevhodného chování oznámit.

Mluvčí univerzity Petra Svěráková také dodává, že studenti jsou o svých právech a možnostech pravidelně e-mailem
informováni.

„Studenti byli informováni paní prorektorkou e-mailem, jak postupovat. Tento postup pravidelně opakujeme. Zapojení
studentské komory Akademického senátu UTB a Studentské unie, aby o problematice věděli a mohli případně studentům
poskytnout oporu a další doporučení postupu,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz.
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Moderátor Událostí je jako pilot, výsledek si lidé pojí s ním, říká Železný URL
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Výrazná tvář tuzemské žurnalistiky Jakub Železný říká, že moderovat Události je jako pilotovat stíhačku, protože „výsledek letu
si lidé spojí s moderátorem, ne s editorem“. Jak jde dohromady politika, kultura a fotbal a proč odmítl říct ve vysílání jméno
masového vraha? Na tyto i další otázky odpovídá Jakub Železný v nejnovějším díle podcastu Background ČT24.

Jako student gymnázia tíhl Jakub Železný k humanitním předmětům. „Zeměpis a tělocvik ještě tak nějak šly. Matematika, fyzika
a biologie byly opravdu katastrofa,“ vypočítává. Na jeho vysvědčení se nevyjímaly ani známky z chování.

„Hlavně po revoluci v roce 1990 měli učitelé pocit, že jsme zvlčili. Já byl předseda stávkového výboru na gymnáziu Na Zatlance,
takže jsem zvlčil nejvíc. Dostal jsem dvě trojky z chování za sebou, prostě jen proto, že jsem možná byl nezařaditelný,“
vysvětluje moderátor.

Ještě před revolucí se chtěl stát hercem, pak ale přišel převrat a Železný se rozhodl, že se vydá na novinářskou dráhu. „Myslel
jsem si, že herec je fajn, ale přece jenom novinář může udělat pro zemi víc. Byl to trošku falešný pocit. Pořád hledám nějaké
vyústění tohoto pocitu,“ zamýšlí se.

Po neúspěšných přijímačkách na pražskou  Fakultu  sociálních  věd  chtěl získat zkušenosti v praxi. Přihlásil se proto na stáž
do Českého rozhlasu. Důvod proč si vybral zrovna zvukové médium byl podle něj v celku logický. A protože tíhl ke kultuře, začal
pracovat na stanici Vltava. „Říkal jsem si: Nemůžu přece být píšící novinář, když jsem chtěl být hercem, tak budu mluvící
novinář v rozhlasu,“ vysvětluje.

Kultura, fotbal a politika

Dnes je moderátor spojován s politickou žurnalistikou, v minulosti se ale kromě kultury věnoval také sportu. Na Radiožurnálu
moderoval pořady S mikrofonem za hokejem a za fotbalem. „Na fotbal jsem byl vždycky levej, ale líbil se mi, tak jsem si říkal, že
o něm budu aspoň mluvit,“ říká Železný. Jeden čas dokonce kombinoval politické zpravodajství s moderováním sportovních
pořadů.

„Já jsem vždycky chtěl dělat politickou žurnalistiku. Dodnes si myslím, že je to vrchol žurnalistické práce. Ale na druhou stranu
jsem si říkal, že když budu mít šanci vyzkoušet si i kulturu a sport, tak to bude fajn a může mě to jenom obohatit,“ vysvětluje.

Nevyslovené jméno

Od roku 2002 pracuje Železný ve zpravodajství České televize, kde aktuálně moderuje Události, komentáře a hlavní
zpravodajskou relaci Události. Jako moderátor je nejvíc vidět, na přípravě zpravodajských pořadů ale pracuje celá řada dalších
lidí. Mimo jiné i editoři, se kterými se Železný ne vždy shodl. Třeba když po něm editor chtěl, aby ve vysílání řekl jméno
masového vraha Anderse Breivika.

„Není právě to, že řeknu jméno masového vraha, zneuctění památky desítek dětí, které ten člověk bezostyšně zvraždil? Měl
jsem tady v televizi před 14 dny norské studenty a studentky, děkovali mi za to, že u nich se to taky tak dělá,“ říká Železný.

Do konfliktu se Železný nedávno dostal v živém vysílání s poslancem ANO Patrikem Nacherem, ohledně otázek, které kladl
opozici v minulé vládě a které nyní klade jemu. „Lidé si neuvědomí, že to byla reakce. Kdyby řekl: Kladete špatné otázky, děláte
to špatně, tak neřeknu ani popel, ale on řekl, že jemu dávám tvrdší otázky než zástupcům druhého politického proudu, který
momentálně je ve vládě. To se mě strašně dotklo,“ popisuje Železný, ale současně dodává: „Politici jsou mi lidsky osobně
jedno.“

I když je moderování podle Železného u zpravodajských pořadů v devíti z deseti případů spíše poklidné, ve vysílání můžou
nastat i náročné chvíle. V minulosti tak často používal příměr, že moderování Událostí je jako pilotování stíhačky. „I když jsou
tam dva moderátoři, tak jeden je Maverick a druhý je Goose, i když tedy doufám, že tomu druhému se nestane to, co se stane
Goosovi,“ říká moderátor s odkazem na film Top Gun.

Těžké chvíle ve vysílání zažil nedávno, když nebyl k dispozici překlad během rozhovoru s ukrajinskou klimatoložkou. „Ty víš, že
lidé v režii tam pobíhají a snaží se pomoct, ale ty to musíš vyřešit, nikdo jiný to za tebe neudělá. Nemůžeš říct: Diváci, já se
omlouvám, počkejte chviličku,“ říká Železný a pokračuje v příměru moderátora a pilota: „Já si prostě myslím, že pilot je ten, na
koho budou lidi vzpomínat v tom letadle, jestli přistál dobře, nebo ne a výsledek letu si lidé spojí s ním, ne s editorem.“

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, YouTube a Podcasty Google a Apple.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 41 / 357

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3497206-moderator-udalosti-je-jako-pilot-vysledek-si-lide-poji-s-nim-rika-zelezny
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fdomaci%2F3497206-moderator-udalosti-je-jako-pilot-vysledek-si-lide-poji-s-nim-rika-zelezny
http://www.newtonmedia.eu/


Možnost pro stáří: v bytě se dá bydlet a současně jej postupně prodávat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: gacr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.06.2022 19:20 , RU / měsíc: 208 , RU / den: 16 , AVE: 0,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,00
V některých zemích si starší lidé, kteří vlastní dům nebo byt, mohou přilepšit k penzi tím, že své bydlení postupně prodávají,
zatímco v něm stále žijí. Jaký je zájem o tuto možnost a jaké dopady by mohla mít v České republice, zkoumal s podporou
Grantové agentury České republiky Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Přibližně osmdesát procent domácností v České republice bydlí ve vlastním nebo družstevním bytě nebo domě. Přispěla k tomu
i porevoluční privatizace původně státního bytového fondu. Ve vlastním bydlení mají tak mnozí čeští senioři ukrytý nemalý
majetek. Kdyby ho však chtěli v penzi využít, museli by jej obvykle prodat a odstěhovat se do levnějšího nebo do domova
seniorů. 
Ve světě však dobře fungují i jiné možnosti, jak bohatství ukryté v nemovitosti využít, ale přitom v ní dál bydlet. Základními
variantami jsou reverzní hypotéka a systém věcného břemene, který je známý zejména z Francie pod pojmem viager. 
Prodej bance nebo investorovi 
„Reverzní či zpětná hypotéka je oblíbená zejména ve Velké Británii,“ popisuje docent Martin Lux, vedoucí vědecký pracovník
Sociologického ústavu Akademie věd ČR. „Při běžné hypotéce si od banky půjčíte peníze, pořídíte za ně dům nebo byt,
hypotéku splácíte a po jejím splacení je nemovitost vaše. Při reverzní hypotéze nemovitost máte a banka ji odkupuje tím, že
vám každý měsíc vyplácí splátku.“ 
Až člověk své bydlení nebude potřebovat, protože přejde do sociální péče, nebo zemře, může banka byt prodat, eventuálně
mohou dědicové splatit bankou poskytnutý úvěr a byt si ponechat. Není přitom možné, aby banka po seniorovi nebo dědicích
požadovala jakékoliv další peníze či majetek, pokud například špatně odhadla cenu bytu nebo ceny poklesly, to je jejím rizikem.
„Systém viager je zase rozšířený ve Francii,“ uvádí Martin Lux. „V tomto případě hned na začátku svůj byt nebo dům prodáte
investorovi, ale současně máte formou věcného břemene zajištěno, že ve své původní nemovitosti můžete bydlet až do
odchodu do sociálních služeb nebo úmrtí. Pak teprve ji může používat investor.“ 
Investor – soukromá osoba – jednorázově zaplatí bývalému majiteli podstatnou část hodnoty nemovitosti okamžitě a zároveň se
zaváže, že mu bude vyplácet doživotně měsíční rentu. Vychází se z pravděpodobnosti dožití. Může se stát, že bývalý majitel
zemře brzy a investor i velmi drahou nemovitost získá za nízkou cenu. Na druhou stranu však může bývalý majitel žít a pobírat
rentu ještě velmi dlouho. 
Francouzské zákony původního majitele nemovitosti velmi dobře chrání. Kdyby investor rentu přestal vyplácet, dohoda
přestává platit a vlastnictví nemovitosti se vrací původnímu majiteli, který navíc nemusí žádné už vyplacené peníze investorovi
vracet. Pokud investor zemře dřív než původní majitel nemovitosti, povinnost vyplácet rentu přechází na investorovy dědice. 
Zapojit banky a připravit legislativu 
Obě popsané varianty jsou v principu možné i v České republice a občas se v praxi vyskytují. Do systému reverzních hypoték
však zatím vstoupily spíše nebankovní instituce. 
Výzkumy docenta Luxe a jeho kolegů, podporované Grantovou agenturou ČR, tedy zjišťovaly, jak na tyto možnosti pohlíží
veřejnost v Česku. Ukázalo se, že o reverzní hypotéku nebo o systém viager jako přilepšení v důchodu projevila zájem desetina
oslovených, což je relativně vysoké číslo, uvážíme-li, že pro českou populaci jde o novinku. Dotazovaní však vyjadřovali velké
obavy ze zneužití situace, třeba z toho, že v systému viager by investor mohl nevybíravými prostředky nutit obyvatele bytu k
vystěhování. „Potřebujeme přijmout vhodnější právní rámec a zapojit velké bankovní domy,“ zdůrazňuje docent Lux. 
Z workshopů, které výzkumníci pořádali pro zástupce bank a úřadů, vyplynulo, že i praktici vnímají reverzní hypotéky a systém
viager v českém prostředí jako rizikové. A projevily se i etické výhrady. Investor si při nákupu bytu, kterým bude plně
disponovat až po úmrtí jeho obyvatel, bude zjišťovat jejich věk a zdravotní stav, což je u nás často vnímáno jako obchod se
smrtí. 
Výzkumníky rovněž zajímalo, jak by popsaný prodej nemovitostí ovlivnil přesuny majetku mezi generacemi. Nyní obvykle po
rodičích získávají majetek děti, často až v době, kdy jsou materiálně zajištěné, takže díky dědictví mohou pomoci svým dětem.
Pokud by však penzisté svou nemovitost využili k přilepšení ve stáří, tento transfer by se přerušil. Na druhou stranu, někteří
rodiče by část peněz získaných za nemovitost poskytli ihned svým dětem, čímž by jim finančně pomohli v době, kdy to právě
potřebují, a ne až dědictvím. 
Z analýz vyplynulo, že přerušení transferů by zvýšilo majetkovou nerovnost ve společnosti. Penzisté vlastnící nemovitosti by si
finančně polepšili, avšak jejich potomci by zdědili méně nebo nic. Dopad by to mělo zejména na mladé a příjmově slabší
domácnosti. 
„I to jsou souvislosti, s nimiž musíme ve společnosti, v níž neproběhla penzijní reforma, počítat, jsou zde plusy i minusy,“
shrnuje docent Lux. 
, absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , na níž
pak získal i titul Ph.D. Druhý doktorát převzal na Technologické univerzitě v nizozemském Delftu. Nyní je vedoucím oddělení
Socioekonomie bydlení v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze a docentem na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Zabývá se ekonomikou bydlení, hodnocením nástrojů bytové a sociální politiky, zejména problematikou sociálního bydlení. Za
svůj dřívější výzkum získal v roce 2012 Cenu předsedy Grantové agentury České republiky. 
Foto: Sociologický ústav Akademie věd ČR 

Doc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 

Materiály v architektuře pro třetí tisíciletí
TISK , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: Realizace staveb , Strana: 6 , Vytištěno: 3 500 , Prodáno: 263 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022
00:16 , Rubrika: Téma , AVE: 418 081,86 Kč , Země: Česko
téma
Jaké budou materiály třetího tisíciletí? Už dnes je vidět, že mnoho architektů či projektantů bere téma trvale udržitelné výstavby
velmi vážně. Jejich prioritou není však jen pracovat s materiály, které jsou v souladu s touto filozofií, ale čím dál častěji je vidět
snahu navrhovat stavby, které respektují základní přírodní principy.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 42 / 357

https://gacr.cz/moznost-pro-stari-v-byte-se-da-bydlet-a-soucasne-jej-postupne-prodavat/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fgacr.cz%2Fmoznost-pro-stari-v-byte-se-da-bydlet-a-soucasne-jej-postupne-prodavat%2F
http://www.newtonmedia.eu/


1 Ignorance is Bliss by Agne Kucerenkaite

Glazury vyráběné z kalů z čističky odpadních vod.
Agne Kucerenkaite upozorňuje na hromadění těžkých kovů v půdě a ve vodě, zároveň přichází s funkčním a krásným
způsobem jejich využití. Rozsáhlé oblasti v okolí bývalých továren jsou znečištěné množstvím těžkých kovů.
Autorka v průběhu svého výzkumu nashromáždila vzorky kalů v čističce vod a od společností, které sanují půdu. Odpadový kal,
se kterým pracuje, může obsahovat vedle železa např. mangan, hliník, hořčík, barium, zinek nebo měď. Množství kovů a
konkrétní složení závisí na lokalitě, odkud kontaminovaný materiál pochází. www.
agne-k.com/projects

2 Solid Textile Board by Really

Pohledové desky z textilního odpadu. Vyrobené z odřezků potahových látek vlastní výroby dánské firmy Kvadrat a odpadu z
průmyslových čističek. Textilní vlákna se nadrtí na homogenní směs a smíchají se speciálním pojivem, aby desky získaly větší
odolnost. Vlákna se nebarví, a tak mohou být viditelné drobné barevné odchylky v jednotlivých deskách. Pohledové desky jsou
vhodné do interiéru, dají se velmi dobře strojově opracovávat a jejich produktovým sourozencem jsou akustické plstěné panely.
kvadrat.dk 3 Er cconcrete® Beton ze stavební sutiny od pražské společnosti ERC-TECH. Recyklované plnivo ze stavebního a
demoličního odpadu, jako jsou cihly, střešní krytiny, sanitární keramika nebo běžný cementový beton, nahrazuje až 100 %
přírodního kameniva.
Použití kameniva z druhotných surovin šetří přírodní nerostné zdroje. Může dosáhnout stejných kvalitativních parametrů jako
beton s přírodním kamenivem.
erc-tech.eu/ercconcrete

4 Br okisglass

Tavené barevné skleněné desky z odpadových střepů sklárny v Janštejně, které nacházejí využití v architektuře i designu.
Sklárna upcykluje na tento inovativní materiál zbytkových střepů z foukaných skleněných produktů, kterých vyprodukuje
měsíčně až 20 tun. Střepiny vrstvené z vícera barev není možné běžně opět přidávat do skloviny, protože by znehodnotily
barvu a další vlastnosti taveného materiálu. brokis.cz, brokisglass.cz

5 Packwall

Desky z použitých nápojových kartonů vyráběné českým výrobcem lisováním za tepla. Nápojové kartony jsou tvořeny z
polyetylenu, hliníku a papíru. Mají o polovinu nižší nasákavost než desky na bázi dřeva.
Jsou tak výbornou alternativou k OSB deskám. Mohou mít transparentní finální vrstvu, a vytvářet tak nápadný pohledový
obklad. packwall.cz

6 Silicast one

Materiál připomínající kámen Silicastone od Alusid je vytvořený z recyklovaného 5

odpadového skla a keramiky slinutím za vysoké teploty a tlaku. Kombinací skla a samostatně nerecyklované keramiky vzniká
úplně nový materiál bez obsahu živice. Odolný proti UV záření, nemění barvu. Standardizované rozměry, jednoduché řezání,
vhodný do interiéru i exteriéru. alusid.co.uk/products/silicastone/

7 Mogu

Kompozitní materiál z vedlejších produktů zemědělství, přerostlý a spojený podhoubím, které je následně stabilizované vysokou
teplotou. Vhodný jako obalový materiál, tepelná nebo akustická izolace. corpuscoli. com/projects/mogu

8 Ekopanely

Pevná stavební deska na zabudování do dřevostaveb z ekologického materiálu – čistě lisovaná sláma a recyklovaný karton.
Vhodná na zhotovení příček, podhledů, vnitřního a vnějšího opláštění. ekopanely.cz

9 POLIMIX

Houževnatý pěnový materiál od české firmy Yate ze svářené recyklované polyetylenové drtě vyráběný recyklací výrobního
odpadu. Ve stavebnictví nachází využití jako tepelná nebo akustická izolace.
V současnosti nachází využití při výrobě terčů na lukostřelbu. yate.cz

10 Totora by Juan Fernando Hidalgo Cordero

Materiál vyrobený z rychle rostoucího rákosu z oblasti jezera Titikaka. Přesného ukládání stonků rákosu je dosaženo pomocí
vibrování. Podobá se MDF deskám.
Vyrábí se jen z pazdeří rákosu, které se za působení tlaku a tepla lisuje do formy. Primárně je určen na vnitřní použití, protože
nemá nanesenou žádnou ochrannou vrstvu. Mechanická odolnost desky je podobná dřevovláknitým deskám, ale je bez
jakéhokoliv pojiva. juanfernandohidalgo.com

11 Re3-Glass

Běžně se recykluje především obalové sklo. Projekt Telesilla Bristogianni & Faidra Oikonomopoulou na TU DELF zkoumá, jak
využít jiné typy skla, které běžně končí jako odpad (laboratorní, z obrazovek, ze zrcadel). Výsledkem výzkumu jsou skleněné
tvárnice (cihly) s inteligentní geometrií, které nepotřebují na zdění maltu, takže stěnu je možné v případě potřeby rozebrat a
tvárnice se neznehodnotí. newmaterialaward. nl/en/nominations/re3-glass/

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 43 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


12 POLYBE T

Technologie využívající odpadové termoplasty v kombinaci s plnivem vyvinutá za spolupráce vědců u Latvijas Universitate
(Riga, Lotyšsko) a ČVUT Praha. Promění vstupní suroviny na dekorativní a stavební dílce. Vývoj je podporovaný
Technologickou agenturou ČR. Pojivo ve formě hrubě tříděného odpadového plastového materiálu (celé, nevymývané,
netříděné PET lahve, plastové obaly a další druhy plastového odpadu) se drtí na frakci 2 až 20 mm. Plnivo (písek, kamenivo,
drcené sklo apod.) se zahřívá, suší a homogenizuje s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs se potom šnekovým
extrudérem temperuje na teplotu topení daného termoplastu a jako tavenina se přivádí do jednotlivých lisovacích forem, kde
dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. https:// www.via-alta.cz/finalni-vyrobkytechnologie-polybet/

13 BUXKIN

Materiál vytvořený z odpadu z obuvnického průmyslu. Zbytky kůží se rozemelou a opět spojí latexem a akustickým podkladem
(vlněnou plstí).
Protože kůže je odolný materiál s dobrými akustickými vlastnostmi a odolný proti ohni, jde o skvělý materiál pro interiérové
využití. buxkin.com

14 Pr osolve370e by Elegant Embellisments

Dekorativní architektonické 14

moduly, které mohou účinně snižovat znečištění ovzduší.
Jsou pokryté vrstvou super jemného oxidu titaničitého (TiO2), který představuje nano-fotokatalytickou verzi konvenčního TiO2
běžně používaného jako pigment. Tato technologie účinně redukuje látky znečišťující ovzduší na neškodné množství oxidu
uhličitého a vody, je aktivovaná okolním denním světlem a vlhkostí. Moduly je možné využívat na fasády nebo je například
umístit na místech s velkým provozem (tunely, křižovatky atp.). Materiál byl použit například na fasádě nemocnice Manuel Gea
Gonzalesa v Mexiku. prosolve370e.com 15 Pr ettyPlast ic® Tiles by Bureal SLA & Overtr eders W

Plastový fasádní obklad vyrobený z odpadového PVC ze stavebního sektoru – okenní rámy, dešťové svody, žlaby apod. Každý
obklad je vyroben z materiálů sesbíraných ze staveb po celém Holandsku, které se třídí a drtí na pětimilimetrové kousky.
Takto zpracovaný materiál putuje do Belgie do společnosti Govaplast, která se zaobírá výrobou recyklovaných materiálů.
Obklad je dostupný v různých odstínech šedé.
prettyplastic.nl

16 The Coolest Wh ite by UN Studio & Monopol Colors

Materiál, který reaguje na jednu z výzev vyvolaných klimatickými změnami, které budou čím dál tím více častějším oříškem pro
budoucí architekty a urbanisty – přehřívání metropolí.
Dnes v městském exteriéru převažují tmavé odstíny. The Coolest White je speciálně vyvinutá bílá barva, která odráží sluneční
paprsky, díky čemuž se budova až tak nepřehřívá. Je velmi odolná, vydrží údajně několik dekád. https://www.unstudio.com/
en/page/10966/unstudio-and-monopol-colors-developthe-coolest-white-paint

17 POP beton

Materiál vlastnostmi podobný betonu na bázi alumosilikátového polymeru. Namísto portlandského cementu je jako pojivo
použitý odpadový materiál z velkých tepláren – úletový popílek. Přitom nahrazení portlandského cementu představuje poměrně
velké téma, protože jeho výroba generuje velké množství CO2 v kombinaci s velkou celosvětovou spotřebou. Jde o zajímavou
alternativu k cementovému betonu. Vyvinutý ve spolupráci ČVUT FSv a VŠChT FChT. geopolymery.eu

18 Shimmering Wood

Strukturální barva z nanokrystalů z celulózy pochází z výzkumu Noora Yau, Aalto University. Nejzářivější barvy v přírodě, jako
jsou barvy na pavím peří nebo motýlích křídlech, vytvářejí mikroskopické nanostruktury.
Na rozdíl od tradičních pigmentů nebo barviv tato barva vychází jen z fyzikální struktury materiálu bez potřeby chemických
sloučenin. Lesklé nebo třpytivé efekty, které dnes převládají v módě a designu, se obvykle vytvářejí pomocí toxických
pigmentů, materiálů na bázi plastů nebo kovových fólií. Tato strukturální barva představuje udržitelnou alternativu k tradičním
barvám.
Je netoxická a vyrobená ze 100 % dřeva v ekonomicky životaschopném procesu. Na slunci nevybledne. https://
www.aalto.fi/en/news/aalto-university-presents-six-conceptson-renewable-biomaterialsat-dutch-design-week

19 Organoid®

by Or ganoid Technologies

Tenké povrchové materiály lisované z lokálně dostupných trav, květů, obilných otrub, skořepin a dalších přírodních materiálů z
okolí rakouského pohoří Wildspitze ležícího v Severním Tyrolsku. Důraz se klade na environmentální šetrnou 22

výrobu. Široké spektrum produktů. Kromě deskových materiálů a akustických panelů firma Organoid Technologies momentálně
nabízí aplikaci jejich povrchové vrstvy na už hotový výlisek z dýhy nebo ohýbaného dřeva. Případně je možné vyrobit výlisek z
jejich směsi v celém objemu. organoids.com

20 Sunflower „polyst yrene“ by STV

Studio holandského designéra Thomasa Vaillyho ve spolupráci s chemickými inženýry z vysoké školy v Touluse vyvinulo
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několik materiálů ze zbytků z produkce slunečnic. Aby se vyhnuli syntetickým pojivům a toxickým látkám, mohli na vývoj
materiálů použít jen vedlejší produkty slunečnic, žádné jiné přísady a suroviny. Např. tzv. koláč, který zůstane ze semínek po
lisování oleje, je možné použít jako krmivo pro zvířata nebo se dá přeměnit na lepidlo na bázi vody, případně se může zahřát,
slisovat a vytvořit tenký materiál podobající se kůži. Podobně kreativně je možné zacházet i s ostatními zbytky slunečnic. Z
vláken ve stoncích je možné lisovat za tepla tvrdé desky (hobra, dřevovláknitá deska), zatímco z vody po smíchání s uvedeným
lepidlem ze semínek je možné vyrobit lehký kompozitní materiál, který může sloužit jako přírodní alternativa k polystyrenu. Další
alternativou je slunečnicový lak na ochranu lepených spojů. dezeen.com/2019/04/05/ thomas-vailly-sunflower-material/

21 Chip[s] Board by Rowan Minkley & Robert Nicoll

Ekologicky šetrná alternativa k MDF deskám nebo k dřevotřísce (chipboard) z odřezků brambor, kterou vyvinula dvojice Rowan
Minkley a Robert Nicoll z Londýna. Na rozdíl od

23

MDF desek je tento materiál biologicky rozložitelný a neobsahuje formaldehyd nebo jiné toxické živice či chemikálie. Kompozitní
materiál spojený lepidlem z bramborových slupek v kombinaci s vlákny z brambor, bambusu, dřeva nebo chmele a lisovaný za
tepla na robustní desky. https://www.dezeen. com/2018/12/12/rowan-minkleyrobert-nicoll-recycle-potato-peelings-mdf-
substitute/ 22 Cellvation® & Recell® by KNN Cellulose

Materiál z regenerované celulózy z toaletního papíru získaný z čističky odpadních vod. Jako plnivo je vhodnou surovinou na
přípravu biokompozitů pro mnoho průmyslových odvětví. Dá se dobře mísit s biopolymery jako PLA a PHA. Je vhodný pro
standardní vstřikovací lisy. Dá se použít např. na výrobu izolace pro stavebnictví, do asfaltových směsí na vozovky nebo pro
polní hospodářství. www.recell.
eu, cell-vationl.com

23 BioMason

Co kdyby nám s výrobou betonu pomáhaly mikroorganismy? BioMason jsou šetrnější alternativou výroby cementu, který je
zodpovědný za 8 % globálních emisí CO2.
BioMason vyrábí cihly pomocí bakterií, které prorůstají agregát z průmyslového odpadu a zanechávají po sobě vápníkovou
strukturu, která celou směs vytvrdí. Bakterie jsou živeny hydroponickým roztokem s živinami. Tento princip je velmi podobný
růstu korálů pod mořskou hladinou. biomason.com

24 CarbiCr ete

Může být výroba betonu uhlíkově neutrální? Firma CarbiCrete používá jako pojivo místo cementu strusku, odpadní materiál z
tavení a rafinace kovů. Prefabrikovaná betonová cihla zreaguje ve speciálních aktivačních komorách s oxidem uhličitým, který
se do ní naváže ve formě uhličitanu vápenatého a celou cihlu vytvrdí. Výroba jedné CarbiCrete cihly tak do sebe natrvalo
naváže kolem 1 kg oxidu uhličitého. carbicrete.com

25 Sust onable

Sustonable je umělý kámen vyrobený z vyhozených PET lahví a křemene. Je tak šetrnější náhradou umělých materiálů
využívaných jako kuchyňské plochy nebo keramické dlaždice.

26 Honext

Španělská firma Honext vyrábí šetrnější alternativu dřevovláknitých desek MDF. Z papírenského kalu nebo lepenkových krabic
dokáže extrahovat celulózová vlákna, mezi kterými se díky přidaným enzymům vytvoří velmi silné vazby. Vstupním materiálem je
tak 100% celulóza, díky čemuž je materiál opakovaně recyklovatelný a zdravotně nezávadný, protože na rozdíl od MDF
neobsahuje žádná pojiva na bázi formaldehydu, která by se časem uvolňovala do okolí. honextmaterial.com

27 Mirum

Firma Natural Fiber Welding vyvinula jednu z nejslibnějších alternativ kůže. Zatímco u jiných umělých i rostlinných kůží se stále
používá polyuretanová příměs, Mirum je 100% biologického původu. K vytvrzení používají pojivo rostlinného původu, které se
má na konci svého života zcela rozložit. Navíc lze několikrát opakovaně recyklovat a může posloužit pro další kožené produkty.
naturalfiberwelding.com

28 Transparent wood

Průhledné dřevo může jednoho dne nahradit skleněná okna. Tento materiál je na rozdíl od skla odolnější proti nárazům a
tepelněizolační.
Vědci jej vyrobili odstraněním ligninu, který dává dřevu jeho charakteristickou barvu, a nahradili jej průhledným PVA
bioplastem, díky kterému je odolnější a lehčí než sklo.

29 Seawood

100% přírodní a kompostovatelné obkladové desky vyrobené z mořských řas.
Pěstování mořských řas nezatěžuje zemědělskou půdu ani sladkovodní toky, dokonce řasy dokážou absorbovat velké množství
oxidu uhličitého. Na vyztužení se do desek přidává odpad z papírenského průmyslu a přírodní pojivo získávané opět z
mořských řas. blueblocks.nl

30 Papira© Papira© je pěnový materiál na bázi celulózového vlákna, který může potenciálně nahradit polystyrenové a
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polyethylenové pěny v obalovém průmyslu. Jelikož je tvořen primárně dřevěnou celulózou, je možné jej na konci jeho životního
cyklu vytřídit mezi papír a karton. storaenso.com

31 NeoLigno©

Těkavé organické sloučeniny (tzv. VOC) se mohou uvolňovat z různých barev, laků a pojiv do interiérového vzduchu. Tyto
škodlivé sloučeniny se většinou uvolňují z formaldehydových pojiv, které tvoří velkou část konstrukčních desek, jako je MDF,
překližka nebo OSB. Firma StoraEnso vyvinula biologické pojivo na bázi ligninu, přírodního polymeru, které spolu s celulózou
tvoří dřevo. Výroba konstrukčních desek by tak mohla být zcela zdravotně nezávadná a biologicky odbouratelná.
storaenso.com

32 Living Color

Barvení textilií je chemicky velmi náročný a toxický proces, který má na svědomí až 20 % znečištěných vodních toků. I s tímto
nám mohou v budoucnu pomáhat bakterie a mikroorganismy.
Projekt Living Color ve spolupráci s firmou Puma nastínil možnosti bakteriálního barvení, kdy po sobě bakterie zanechávají
pigment uspořádaný do unikátních vzorů. Barvy však nejsou stálé a časem mohou vyblednout nebo změnit svůj odstín, což
však může být vnímáno jako přirozená součást žijících barev. designtofade. puma.com

33 Carbon MadeOfA ir

Je možné stavět a nezanechávat po sobě uhlíkovou stopu? O to se právě snaží berlínský startup, který uzamyká oxid uhličitý
do bioplastu vytvořeného ze zuhelnatělého dřeva. Potenciál využití je velký – od malých módních doplňků po fasádní materiál
velkých staveb. madeofair.com

34 MGA Miscibility gap alloy

MGA jsou slitiny, které dokážou uložit obrovské množství tepelné energie, kterou na povel mohou opět uvolnit, čímž se liší od
PCM materiálů.
Jejich obří kapacita může být využita k uložení přebytečné elektrické energie z větrných elektráren nebo solárních panelů, které
nemohou z principu fungovat 24 hodin denně. Fungují tak na principu podobně jako nabíjecí baterie a mohou sloužit k
efektivnějšímu využití obnovitelných zdrojů elektřiny.

35 AuREUS

Efektivita současných solárních panelů se pohybuje kolem 15 % až 20 %, což znamená, že dokážou využít pouze pětinu
sluneční energie. Projekt AuREUS si dal za cíl jejich efektivitu výrazně zvýšit.
Pomocí speciálních barviv získaných ze zemědělského odpadu dokáže konvertovat i neviditelné UV záření do viditelného
spektra, v němž ho solární články už dokážou zaznamenat a přeměnit na elektrickou energii. jamesdysonaward.
org

36 Solar Visuals

Solární panely mohou tvořit na budovách dosti výrazný prvek narušující výsledný estetický dojem. Nizozemská firma Solar
Visuals tak přišla s potištěnými fotovoltaickými články, které mohou solární panely alespoň částečně skrýt, buď formou
kamufláže, nebo jako reklamní billboard. solarvisuals.nl

37 Baux Acoust ic Pulp

Akustické panely BAUX jsou 100% biologického původu.
Základním materiálem je FSC certifikovaná celulóza, kterou doplňují další biologické příměsi. K barvení jsou tak použity obilné
slupky, pojivem je bramborový škrob a kyseliny z citrusů, které spolu tvoří komplexní a odolný akustický materiál. baux.com

38 GenCork

GenCork jsou interiérové panely z korku s vynikajícími tepelněizolačními a akustickými vlastnostmi. Na rozdíl od běžného korku
se zde používá drcený korek pocházející z větví, které jinak nemají další využití.
Drcený korek je vystaven působení horké vodní páry, která rozpustí přírodní pryskyřici v korku a celý materiál tak spojí
dohromady.
gencork.com

39 SilentReed

Jedná se o akustické panely z vodních a bahenních rostlin, jako je třtina. Díky své duté struktuře otočené směrem do místnosti,
dokážou pohltit zvukové vlny, které se v nich ztrácejí. Materiál tak nemusí procházet žádnou mechanickou úpravou a tvoří v
interiéru přírodní prvek. stilleverzet.
nl; sustonable.com

40 Glasio

Co se týče akustických vlastností, sklo bylo vždy považováno převážně za reflexní materiál. Firma Glasio se to rozhodla změnit
a uvedla na trh porézní skleněné panely vytvořené spékáním částeček českého křišťálu.
Panely tak díky své porézní struktuře dokážou zvuk pohltit a zároveň působit velmi luxusním dojmem. glasio.cz Přehled vznikl za
podpory matériO Prague centra pro inovativní materiály, které je součástí mezinárodní sítě matériO. Od roku 2011 pomáhá
svým klientům z řad výrobních podniků, vysokých škol, designérských architektonických studií a módních návrhářů orientovat
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se v problematice inovativních materiálů a technologií.
Součástí centra je více než tři tisíce fyzických materiálových vzorků. Spolu s ostatními pobočkami vytváří i online databázi, která
obsahuje více než osm tisíc tři sta materiálů. Věnuje se pořádání seminářů, přednášek a výstav. MatériO Prague vzniklo díky
grantu Evropské unie Transfer of Innovation.

O autorovi: Článek byl převzat z časopisů ASB CZ #121 a ASB SK #227.
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Rekonstrukce historických budov
TISK , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: Realizace staveb , Strana: 36 , Autor: JOLANA ŘÍHOVÁ , Vytištěno: 3 500 , Prodáno: 263 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 03.06.2022 00:16 , Rubrika: Téma , AVE: 284 829,86 Kč , Země: Česko
Kulatý stůl

Obnova historických budov v Česku nebývá snadný úkol, a to jak z pohledu architektů, investorů, památkářů, tak realizačních
firem.
Přibývá oceňovaných realizací architektů, kteří přistupují k historickým stavbám s respektem a současně dokáží vnést
inovativní řešení. Jindy takový přístup chybí nebo není umožněn. V čem tkví největší překážky? Jaké zkušenosti s obnovou
památkových objektů mají architekti a jaké zástupci samospráv? Jaké změny vnese do problematiky památkové péče nový
stavební zákon?

Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. června 2021 kulatý stůl na téma Rekonstrukce
historických budov. O své zkušenosti se podělili architekti, památkáři i zástupci samospráv, dodavatelé nebo správci
historických budov. Partnerem kulatého stolu byla společnost PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o. Pozvání přijali architekti Jan
Kasl, předseda České komory architektů, Štěpán Valouch z ov architekti, Miroslav Pospíšil z atelier-r, Marek Tichý z TaK
Architects, Libor Fránek z FAID studia, dále Jan Holeček a Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu v Praze, náměstek
primátorky města Jihlavy Martin Laštovička, místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, stavební technik vikariátu Tábor
Miroslav Vavřík a prokurista společnosti PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o., Aleš Slivka.

* Na úvod bych se zeptala architekta Štěpána Valoucha, mimo jiné autora realizace oceněné v loňském roce Českou cenou za
architekturu. Máte za sebou řadu realizací, vstupovali jste do historických budov nebo jste na ně navazovali. Skvělým příkladem
je oceněné sídlo Lasvitu. Jak projekt probíhal?

Štěpán Valouch: Tím, že investor vypsal architektonickou soutěž, kterou se nám podařilo vyhrát, celá věc získala větší
kredibilitu. Vybíralo se z více návrhů a projekt prošel určitým sítem, což může být pro průběh projektu lepší.

* Jaká byla spolupráce s Národním památkovým ústavem u tohoto projektu?

Štěpán Valouch: Zajímavé je, že u některých menších projektů je spolupráce složitější než u některých větších. V tomto případě
jsme přinesli návrh do Národního památkového ústavu v Liberci a začala s nimi velmi intenzivní komunikace. Z pohledu mé
praxe si myslím, že je skvělé, že se projekt dostal do komise, která byla složena z více památkářů, nebyl tam jeden úředník,
který by měl zodpovědnost za rozhodnutí, jak bude konfrontovat sousedství kulturní památky a novostavbu. Z jejich strany byla
platforma, ve které se o věci diskutovalo. Pro nás se stalo vše schůdným, protože pochopili naši argumentaci, my jsme si
vyslechli jejich argumenty a celé to byla dobře odvedená práce z obou stran. V tomto případě to bylo skvělé. Jsou jiné případy,
kdy se projekt dostane za zavřené dveře, k jinému úředníkovi, a diskuse není možná. Samozřejmě jde o to, co se chrání a jak
se to chrání. Jsou však případy, kdy se chrání něco, co podle mne není nutné úplně chránit, a chrání se to důsledně, bez
přemýšlení o věci. Chrání se to, protože se to chrání.

* Pane Pospíšile, můžete okomentovat váš projekt rekonstrukce paláce hradu Helfštýna?

Miroslav Pospíšil: Byli jsme osloveni investorem, který měl obecnou představu o stavebních úpravách paláce na Helfštýně, ale
nebyl s to získat potřebnou podporu u památkového ústavu. Navrhli jsme koncept řešení a po jeho úvodním představení jsme
společně s investorem vytvořili tým. Odborníci z NPÚ byli jeho součástí a v pravidelných intervalech jsme se nad projektem
potkávali. Diskuse byly často napjaté a my jsme pochopili, že ani mezi odborníky z NPÚ nepanuje jednotný názor, co se obnovy
historických staveb týče. Nejsem s to posoudit, zda je to dobře, nebo ne, ale někdy jsem měl pocit, že se v názorových
neshodách ztrácí kontinuita s navrženým řešením a že odborný dialog není dialogem o konkrétní stavbě, ale o přístupu k
rekonstrukci památek vůbec. Konzervativní názor se snažil redukovat míru vstupu soudobé architektury do objektu, a to v
takové míře, že navržené cortenové konstrukce redukcemi postupně ztrácely smysl. Řada podnětů, zejména co se týče sanace
původních konstrukcí, byla naopak velmi přínosná. Nicméně můj celkový pocit byl smíšený. Dialog s NPÚ byl pozitivní právě ve
věcech obnovy původních konstrukcí a jejich sanace. Na druhé straně byl nejednotný ve věci posouzení soudobých zásahů do
objektu. Nabyl jsem dojmu, že je obtížné „památkářsky“ posoudit parametry soudobé architektury v kontextu památkové stavby.
Pro konzervativnější památkáře je často nejjednodušším řešením nové architektonické zásahy vetovat a zaštiťovat se přitom
vyššími principy ochrany našeho kulturního dědictví. Tím se ale jakýkoliv návrh, který se snaží o propojení současné
architektury s historickou stavbou, jeví jako barbarský čin.
Pozitivní na celém procesu bylo to, že na rozdíl od našich předchůdců byla na začátku společně nastavena jasná pravidla pro
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rekonstrukci hradního paláce – zastřešení bez navýšení objemu stavby, zachování charakteru torzální architektury a
požadavek, že nové konstrukce nesmí být destruktivně vkládány do konstrukcí původních.

* A bylo to tak, že tyto konkrétní parametry památkový ústav stanovil sám, nebo bylo potřeba si je vyžádat?

Miroslav Pospíšil: Tyto podmínky víceméně vyplynuly z podoby dřívějších návrhů. Nicméně projektování je dialog a v něm se
objeví řada nových otázek a možností. Důležitý je vždy konstruktivní přístup na obou stranách, což je často velmi individuální.
Jsme rádi, že jsme mohli tento proces absolvovat, navzdory tomu, že to bylo občas pro všechny hodně náročné. Ráda bych do
diskuse vnesla i jiné hledisko, než je pohled architektů. Pane Slivko, vaše společnost je dodavatelem hliníkových systémů a
často také vstupujete do historických staveb, do veřejných zakázek, zajímá mě proto vaše zkušenost. Aleš Slivka: Mohu
potvrdit, co už zde bylo řečeno. Je to opravdu na individuálním přístupu každého člověka, který v památkovém ústavu pracuje.
My jako výrobce máme celou řadu dodávek na památkově chráněné objekty. Opravdu jsou to památky, ne jenom historické
objekty. Na mnoha objektech jsme byli schopni se s památkovým ústavem relativně bez problémů domluvit na použití našich
materiálů. Na druhou stranu, mnohdy je to o tom, že se ani nejedná o památku v památkové zóně, a přesto narážíme na
zásadní odpor. Myslím si, že i památkový ústav má určité mantinely a že i z metodik je možné uhnout, hledat jiné řešení. Je to
pak opravdu na přístupu konkrétního člověka, který za to má zodpovědnost.

* Jak se na to díváte za Národní památkový ústav, pane Holečku a pane Šefců?

Jan Holeček: Zaznělo zde, že památkáři to mají jednodušší, protože chrání, zatímco architekt s krumpáčem chce něco změnit.
My máme zase někdy pocit, že to máme složité, protože bráníme a sypeme písek do soukolí pokroku, a musíme obhájit to, že
něco by mělo zůstat zachováno. Určitě se snažíme stanovovat limity, ale není to stanovování limitů bouchnutím do stolu, ale je
to vždy vzájemná diskuze. Z té se pak může zrodit vhodné řešení. Pravdou je, že složitější kauzy jsou z jistého pohledu v něčem
jednodušší, neboť se na ně zaměřuje velká pozornost. I na naší straně se jim obvykle věnuje velký tým, krom toho vědomí
komplikovanosti a závažnosti jaksi automaticky vede i k velkému důrazu na dosažení dohody. Důležitá je rozhodně edukace –
jak směrem ven, tak dovnitř. My samozřejmě v rámci ústavu vedeme debatu neustále. Často jde o složitou problematiku a je
logické a přirozené, že názory někdy narazí. Je třeba si vzájemně naslouchat a snažit se hledat rozumné řešení.

* Proč se soudobé řešení při obnově památek někde podaří prosadit, a jinde ne?

Ondřej Šefců: Je důležité rozlišovat, zda se jedná o rekonstrukci, rehabilitaci, obnovu či konverzi, z nichž každá úprava má svá
specifika. Nemyslím si, že bychom na tom byli v České republice tak špatně, že se bojíme na domy sáhnout, ale je hodně
důležité, abychom vedli dialog a abychom tyto kroky dělali uvážlivě. Památková péče se samozřejmě vyvíjí, jako se vyvíjí každý
obor. Protože jde o obor z principu konzervativní, tak se nevyvíjí zas tak rychle, jak by si někteří přáli, ale ono je to v zásadě
dobře. My čerpáme ze zkušeností z minulých let a máme z čeho čerpat. Učíme se a snažíme se, aby se tento obor nevyvíjel až
překotně. Pokud určitý dům zboříte, tak už podobný nikdy nepostavíte. Rozhlédněte se po naší zemi, a to mimo památkově
chráněná území. Uvědomíte si, co vše během dvacátého století vzalo za své, zmizela krásná vesnická sídla, krásná předměstí.
Ano, je to nějaký vývoj, ale můžeme přemýšlet a diskutovat o tom, co všechno bylo nutné. Myslím, že je statisticky dokázáno, že
v období stavebního boomu v padesátých a šedesátých letech v západní Evropě bylo zničeno více staveb než během druhé
světové války.

* Jak se na situaci v památkové péči dívají zástupci samosprávy?

Libor Honzárek: Já jsem už šestnáctým rokem ve funkci místostarosty v Havlíčkově Brodě. V sedmdesátých letech byly skoro
dvě pětiny historického jádra zbourány, nahradila ho nová výstavba. To, co zbylo, bylo postupně degradováno, zájem o historii
nebyl. Naskytla se mi příležitost toto zastavit a revitalizovat to, co ještě zbylo. Shodli jsme se s opozicí a spojili se s kvalitním
ateliérem Burian-Křivinka. Podařila se nám symbióza s památkovým ústavem, scházeli jsme se a myslím, že jsme za patnáct let
město posunuli do docela solidní podoby. Například jsme zbourali panelový dům, který stál na původní stezce. Dnes je
naprostá většina obyvatel s provedenou revitalizací spokojena, ale na samotném počátku procesu nás mnoho lidí chtělo
vyhodit z okna jako při defenestraci. Ale protože jsme měli dobrou podporu u architektů a památkářů, tak jsme to zvládli. Mohu
podtrhnout, že je to zejména na vůli a spolupráci, a je možná jedno, jestli architekti vtáhnou do diskuse památkáře, nebo
památkáři architekty.

Martin Laštovička: Mě památky a architektura vynesly do politiky, mám na starosti městskou památkovou péči.
V Jihlavě máme stále rány v organismu města, jako je slavný jihlavský Prior a jiné. Je tam vybouraná židovská čtvrť, obchvat
města ze sedmdesátých let úplně oddělil gotické hradby od barokních, takových neřešitelných problémů je mnoho. To, co jsem
chtěl udělat s městskou památkovou rezervací, se nedaří tak rychle. Povedlo se nám však získat dotaci z Norských fondů na
dům na Masarykově nám. 21, jíž se ujal architekt Marek Štěpán.

* Jaká je zkušenost ostatních architektů?

Marek Tichý: Já mám tu smůlu nebo štěstí, že pracuju skoro třicet let v pražské památkové rezervaci, a projektů jsme s
památkáři udělali desítky či stovky. Byl bych proto stejně kritický směrem k architektům jako směrem k památkářům. Přijde mi,
že je to jako jakýkoliv jiný dialog, který vedeme ve společnosti. A my ho bohužel často vést neumíme, nejsme nastavení na to
se dohodnout. A teď mluvím za architekty i za památkáře. My se vzájemný dialog učíme společně už třicet let. Teď nám to jde
rychleji, ale když přijdou mladší kolegové a narazí na mladého památkáře, tak to, co my starší vydiskutujeme za čtrnáct dní, oni
dělají dva roky. Troufám si tvrdit, že jsme se naučili si věci vysvětlit, nemáme ambici se o všem přesvědčit, protože každý stojí
trošku jinde, zachováváme si ale i po letech schopnost vést spolu dospělý dialog, věci si říct, neschovávat se před sebou v
kancelářích a psát si komentáře ke stanoviskům. Ne vždy se shodneme, ne vždy to dopadne, ale často se to povede. Věřím v
připravenost, v zodpovědnost, v dialog. Ten se ale musí učit celá společnost, architekty, památkáře ani jiné účastníky
stavebního procesu nevyjímaje. Máme asi také štěstí, že pracujeme v Praze, zde je odbornost na pracovištích poměrně
vysoká. Většinou se povede napříč pracovištěm poskládat tým, který začíná od archeologů a končí restaurátory, a někdo z
nich spolupráci moderuje. Podobný přístup se asi nedá úplně očekávat na mimopražských pracovištích.

Libor Fránek: Nemám bohužel tak skvělou zkušenost s těmito úřady. Kromě toho, že by památkář měl mít určité povědomí o
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historii a kvalitě, dědictví architektury z historického odkazu, tak by měl mít povědomí také o konstrukcích a technologiích
rekonstrukcí. Když za nimi přijdu a mluvím s nimi o navrhovaném řešení, tak tyto znalosti chybí. Očekával bych větší
vzdělanost. Mají svoji funkci, pravomoc, ale chybí mi u nich určitá ochota naslouchat a posunout projekt dál. Pane Vavříku,
pracujete jako stavební technik na vikariátu v Táboře. Zajímalo by mne, na jaké bariéry narážíte vy?

Miroslav Vavřík: Náš vikariát představuje severní území českobudějovické diecéze. Již třináct let se snažíme zachraňovat
kostely a fary ve vlastnictví jednotlivých farností. Na starost mám asi pětašedesát kulturních památek a nově jednu národní
kulturní památku. S památkáři spolupracuji hodně, téměř na denní bázi. Jelikož zastupuji farnosti i při přípravě dotací, tak pro
každou žádost musím zajistit stavební připravenost. A u památkového stanoviska to začíná. Spolupráce s památkáři je pro nás
proto důležitá a musím říci, že i velice přínosná. Někdy se však naše pohledy na věc rozcházejí. Řešili jsme například obnovu
střešního pláště a hledali jsme materiál, který by zajistil delší životnost než v současnosti dostupný nástupce eternitových
šablon. Záměr byl nahradit dosluhující eternit hliníkovou šablonou. To se však nesetkalo s pochopením. Kvůli těžké krytině
vybrané památkáři jsme nakonec museli upravit celý historický krov. Otázkou zůstává, co je pro památku menší zásah. Libor
Fránek: Mám podobnou zkušenost na dvou objektech v Prachaticích. Zdá se, že je to často také o síle a kvalitě argumentu
architekta. V Prachaticích jsem byl v pozici architekta i investora. Málokdy cítím určitou vstřícnost úřadu směrem k investorovi,
který si například vezme úvěr na obnovu objektu, a památkáři nepovolí nic jiného než nejdražší konstrukční či materiálové
řešení bez jakékoliv odborné argumentace.
Přitom soulad moderního pojetí s historickým odkazem může při vstřícné erudované komunikaci zástupců obou stran přinést
nový estetický odkaz naší generace těm příštím.

* Pane Šefců, jakým způsobem se dá předejít podobné situaci, kdy není možná dohoda a dojde k vyhrocení situace, zamítnutí
záměru, či dokonce ke konfliktu?

Ondřej Šefců: Pokud v rámci jednání narazíte na památkáře, který nemá potřebnou kvalifikaci, či s ním nemáte dobrou
zkušenost, můžete si v rámci procesu projednávání vyžádat přítomnost nadřízeného. Můžete také komunikovat s příslušným
správním úřadem, což je obvykle Odbor kultury pověřené obce nebo Krajského úřadu. Máte rovněž možnost v rámci správního
řízení oponovat názor památkářů z NPÚ. Pokud snesete pádné důkazy, úřad vám může vyhovět. Pochopitelně v regionech, v
menších obcích je těžké sehnat úředníky s potřebnou kvalifikací. Je pravda, že mnoho památkářů má vzdělání spíš v
humanitních oborech a pro některá specifická jednání nemají potřebné znalosti a zkušenosti. Ale deficit je i na straně
projektantů, na vysokých školách se adepti také nenaučí, jak vyspravit prasklou klenbu nebo podchytit pilíř. A málokterý statik
umí památkovou statiku, to je hodně těžký obor. Nezbývá než se učit v terénu, naslouchat, požádat zkušenější kolegy, učit se z
příkladů a realizací – kvalitních i pochybných. Jsem místopředsedou společnosti STOP – Společnosti pro technologie ochrany
památek, kde pořádáme dvacet pět let mezioborové semináře. Zde se snažíme šířit osvětu a podpořit mezioborovou
komunikaci, propojujeme památkáře, statiky, technology, chemiky, vysokoškolské pedagogy, podporujeme mezioborovou
komunikaci a snažíme se bránit šíření neodborných názorů či různých nesmyslů. Marek Tichý: Chtěl bych zdůraznit tři důležité
podmínky úspěšného projektu spojeného s památkovou obnovou a ochranou, které tu zazněly, a těmi jsou odbornost, dialog a
čas. Mimořádně důležitý je zejména čas na předprojektovou přípravu. Velké rekonstrukce, například Elektrické podniky, jsme
připravovali téměř deset let, Volmanovu vilu až dvanáct let. To jsou sice velké etapy života, ale jen díky tomu jsou ty domy
takové, jaké jsou. Za nejpodstatnější považuji to, aby si architekt, zadavatel a památkář spolu předem definovali, co je
předmětem památkové ochrany. Když si vytyčí „hřiště“ a řeknou si, co je společným cílem, tak všechno jde jednodušeji. Jak je
to s metodickými příručkami Národního památkového ústavu.

* Existuje možnost jejich změn, pokud jsou v něčem zastaralé?

Ondřej Šefců: Metodiky jsou k dispozici na webu NPÚ zdarma ke stažení. V tištěné podobě lze většinu koupit také na e-shopu.
Metodiky nejsou zákon, je to návod, jsou to určité opěrné body. Můžeme se jimi řídit a v odůvodněných případech nemusíme.
Je hloupé, když někdo poruší metodické zásady, a pak není schopen to odůvodnit. Ale v odůvodněných případech lze uhnout z
metodické linie, je to pak o dialogu, kreativitě. Vznik metodik je poměrně náročná práce. Metodiky se samozřejmě mění, ale je
to složitý proces. Pokud metodika nějakým způsobem neodpovídá současnému stavu kulturně-historických hodnot určité
památky a měla by se udělat určitá modifikace, tak může vyjít další varianta metodiky, obohacená, vylepšená. Proces není
jednoduchý, metodiku nenapíšete za týden. Je to týmová práce zkušených lidí, kteří mají celoživotní zkušenosti nejen z
památkového ústavu, spolupracuje na nich často poměrně široký okruh dalších spolupracovníků.

* Pane Slivko, můžete okomentovat vaše zkušenosti s metodikami?

Aleš Slivka: My narážíme na to, že v metodikách jsou zapracované určité typy materiálů, které z našeho pohledu a se
zkušeností z posledních let nejsou kvalitativně na nejvyšší úrovni. Například současné vláknocementové šablony nemají kvalitu
jako před dvaceti třiceti lety. Mnohdy jsou investoři tlačeni k použití tohoto typu krytiny, přičemž životnost těchto krytin se dnes
pohybuje mezi deseti až patnácti lety. Přitom jsou zde výrobci, kteří dokáží nabídnout krytinu opticky de facto nerozeznatelnou
od krytin vláknocementových s životností sto let a více. Ondřej Šefců: Výběr materiálu je samozřejmě podmíněný architekturou
objektu a jeho stářím. Pokud máme barokní faru, tak památkář nemůže souhlasit s použitím například hliníkových šablon. A
pokud je stále na trhu pálená krytina, tak z pohledu památkové péče volíme tradiční, staletími osvědčený materiál. Aktuálně
diskutovaným tématem je nový stavební zákon. Jaké změny z něj vyplývají ve vztahu k památkám a památkové péči? Jan
Holeček: My jsme nesouhlasili s tím, jak byl zákon na začátku připravován. Byly v něm návrhy, které by celé rozhodování
změnily a možná by hraničily s likvidací památkové péče. Pokud však vím, tak způsob rozhodování by měl být zachován, s
výjimkou staveb na území ochranných pásem, což byl domluvený kompromis. Otázka je, v jakém znění bude zákon nakonec
schválen. Předpokládá se, že v případě přijetí nového stavebního zákona pak budou změny do památkového zákona propsány
formou příslušných novelizací. ?

Jan Kasl V roce 1976 vystudoval obor architektura a urbanismus na stavební fakultě ČVUT. Od roku 1992 autorizovaný
architekt, v současnosti vede ateliér JK ARCHITEKTI. Od dubna 2019 předseda ČKA. V letech 1990 – 2006 byl aktivní na
různých úrovních v komunální politice, v letech 1998 – 2002 byl pražským primátorem.

Štěpán Valouch Spolu s Jiřím Opočenským vede architektonickou kancelář ov-a už patnáct let. Vyhráli řadu architektonických
soutěží a vydali o své práci knihu, která představuje život postavených domů v současnosti. V roce 2020 získali za stavbu Sídlo
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firmy Lasvit Českou cenu za architekturu. Valouch vede ateliér navrhování na fakultě architektury ČVUT v Praze.

Miroslav Pospíšil Zakladatel kanceláře atelier-r, s. r. o. Z poslední doby zaujala jeho rekonstrukce hradu Helfštýna, dále úpravy
Červeného kostela v Olomouci nebo dostavba Slovanského gymnázia v Olomouci. Marek Tich ý Architekt a vysokoškolský
pedagog, působí na Fakultě architektury ČVUT Praha. V roce 2002 založil a dodnes vede vlastní architektonickou kancelář
TaK, která se dlouhodobě věnuje kontextu současné a historické architektury. Zabývá se hledáním autentického
architektonického výrazu a rovnováhou mezi památkovou ochranou, požadavkem na soudobou a funkční stavbu.

Libor Fránek Zakladatel a jednatel společnosti FAID studio zaměřující se na projekční a produkční činnost v oblastech
architektury, stavebnictví, filmu a reklamy. Je autorem konceptu Lázní Velichovky, autorem návrhu rekonstrukce Domu U
Zlatého preclíku na pražské Malé straně, autorem projektu kompletní rekonstrukce renesančně gotického objektu v
Prachaticích a podílel se na mnoha dalších projektech. Působí také jako pedagog na FSv ČVUT.

Jan Holeček Absolvent FF UK. Působil při rekonstrukci řady zámeckých areálů, především ve středních a jižních Čechách. V
posledních letech spolupracoval mimo jiné na obnově zámků ve Veltrusech, Mnichově Hradišti, Jindřichově Hradci, na Červené
Lhotě a v Dačicích. Nyní je vedoucím Odboru péče o památkový fond NPÚ Praha. Ond řej Šefc ů V osmdesátých letech
pracoval na regeneraci městských památkových rezervací mnoha českých měst. V minulosti působil jako ředitel NPÚ, územního
odborného pracoviště v Praze. Nyní je na pozici referenta specialisty pro lidovou architekturu.

Libor Honzárek Od roku 2006 pracuje v uvolněné funkci místostarosty v Havlíčkově Brodě. V gesci má kromě památkové péče
také investice a územní plánování. Je předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, předsedou Komise pro
kulturu a cestovní ruch ve Svazu měst a obcí, též je zástupcem předsedy OK ČKAIT Jihlava. Martin Laštovička Pracoval tři roky
jako asistent-architekt v Brně, pak si založil ateliér v Jihlavě a od roku 1996 je autorizovaným architektem. Je autorem
rekonstrukce kostela Povýšení Svatého kříže či Parku Gustava Mahlera, na kterém se podílel jako spoluautor. Od roku 2014 je
zastupitelem v Jihlavě, od roku 2018 působí jako náměstek primátorky města Jihlavy. V gesci má úsek správy majetku města,
úsek správy realit, městskou památkovou rezervaci a úsek památkové péče.

Miloslav Vavřík Zaměstnanec českobudějovického biskupství, intenzivně se věnuje obnově sakrálních a památkově
chráněných budov jako stavební technik (příprava staveb, administrace dotací, technický a stavební dozor investora). Také
školí lešenáře a vykonává funkci koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Aleš Slivka Prokurista firmy PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o. Má za sebou dlouholeté zkušenosti v oblasti technického
poradenství a prodeje střešních materiálů pro stavebně klempířské práce. V minulosti působil také v oboru realizace střech a
delší dobu žil a pracoval v zahraničí.

O autorovi: JOLANA ŘÍHOVÁ, Článek vyšel v časopise ASB 4/2021.
Foto autor:   FOTO: PETR NOVOTNÝ, ALŽBĚTA JUNGROVÁ A TOMÁŠ SOUČEK
Foto popis:   Sídlo firmy Lasvit v Novém Boru, autoři: ov architekti, foto: Tomáš Souček
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Lékaři vakcínám zcela věří. Kdyby to lidé věděli, nechali by se očkovat více URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.06.2022 , Zdroj: sciencemag.cz , Autor: science , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 00:41 , RU / měsíc: 89 494 ,
RU / den: 6 741 , Rubrika: Tiskové zprávy , AVE: 5 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Jeden z neprestižnějších vědeckých časopisů světa Nature v nejnovějším čísle publikoval výzkumná zjištění týmu českých
vědců. Jejich empirický výzkum dokládá, že velká část veřejnosti má zkreslené představy o názorech lékařů na očkování proti
covidu-19. To pak snižuje jejich ochotu nechat se očkovat. Ačkoli naprostá většina lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho,
mezi veřejností je rozšířeno přesvědčení, že názory lékařů jsou rozděleny zhruba půl na půl. Informování veřejnosti o široké
názorové shodě na straně lékařů dlouhodobě zvyšuje míru proočkovanosti a hraje významnou roli v boji proti pandemii covid-
19.

Autoři studie působící na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd
ČR), Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck
Institutu v Mnichově realizovali rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak zaměřila na zjištění názorů lékařské komunity
ohledně očkování a vedle toho na povědomí veřejnosti ohledně těchto názorů lékařů. Poté autoři zkoumali vliv poskytnutí
informace o skutečných názorech lékařů na rozhodnutí jednotlivců nechat se očkovat.

„Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti očkování mezi lékaři je levný a dlouhodobý způsob,
jak zvýšit zájem o očkování,“ shrnuje výsledky studie její spoluautor Michal Bauer.

První ze zmíněných dotazníkových šetření proběhlo v únoru 2021 mezi českými lékaři ze všech částí republiky. Zaměřovalo se
na názory lékařů týkající se schválených vakcín. Z 10 tisíc lékařů, kteří se průzkumu mínění účastnili, věřilo vakcínám 89 %.
Zároveň jich 90 % již bylo očkováno nebo se plánovalo naočkovat. Až 96 % lékařů by pak doporučilo očkování svým zdravým
pacientům.

Většina veřejnosti si však tohoto konsensu lékařské komunity vědoma nebyla. To se zjistilo díky druhému šetření, které
proběhlo v rámci šetření domácností Život během pandemie, realizované agenturou PAQ Research, jehož se zúčastnilo 2 101
respondentů. Respondenti odhadovali, jaké procento lékařů vakcínám věří a chce být naočkováno. Zhruba 90 % z nich
podcenilo míru podpory očkování uvnitř lékařské komunity. V průměru si lidé myslí, že schváleným vakcínám věří pouze 60 %
lékařů, a že jen 57 % lékařů se chce nechat naočkovat.

Názor lékařů

Náhodně vybraná polovina respondentů pak dostala v březnu 2021 pravdivé informace o názorech mezi lékaři na očkování,
tedy že 90 % z nich vakcínám důvěřuje a chce se očkovat. Druhá polovina respondentů tyto informace nedostala. To vědcům
umožnilo věrohodně odhadnout, jakou roli hraje znalost skutečných názorů lékařské komunity pro ochotu se očkovat. Po dobu
následujících 9 měsíců totiž výzkumníci u respondentů sledovali, zda se nechali naočkovat.

Ukázalo se, že poskytnutá informace nejen korigovala zkreslené domněnky o názorech lékařů na očkování, ale také zvýšila
proočkovanost o 4,5 procentního bodu. Procento lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se tedy snížilo o celých 20 %.

„Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně
9 měsíců a přispělo i k zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje spoluautorka studie Julie Chytilová.

Autoři studie se shodují v závěru, že mylné představy veřejnosti o názorech lékařské komunity jsou pravděpodobně způsobeny
snahou řady médií zprostředkovat ke kontroverzním tématům opačné názory. Poskytnutí obdobného prostoru protichůdným
názorovým proudům totiž přitahuje pozornost diváků a vytváří zdání objektivního přístupu novinářů. Tato praxe však může ve
společnosti vytvářet zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její schopnost čelit
celospolečenským výzvám. „Novináři by se proto měli snažit poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky
ale i o míře konsensu názorů mezi širokou odbornou veřejností“ uvádí Chytilová. „Tento problém, kdy zkreslené představy o
nejednotnosti expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například
debat o klimatických změnách.“ doplňuje Bauer. Výsledky této studie tak patrně mají přesah do celé řady dalších oblastí a
současná pandemie je jen jedním příkladem obecnějšího fenoménu.

Původní vědecká studie: Vojtěch Bartoš, Michal Bauer, Jana Cahlíková and Julie Chytilová (2022): Communicating doctors’
consensus persistently increases Covid-19 vaccinations. Nature, June 1, https://www.nature.com/articles/s41586-022-04805-y

tisková zpráva AV ČR
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Letošní Svět knihy už klepe na dveře, a tak i většina červnových knižních novinek spatří světlo světa zkraje tohoto měsíce, aby
je mohli nakladatelé ještě za tepla naservírovat lačným čtenářům. Sestava je to velmi pestrá — nechybí v ní neobvykle pojatý
knižní rozhovor, publikace o stále populárnějších audioknihách, polský průvodce po české literatuře 20. století ani několik
oceňovaných próz.

Pod názvem Veřejní nepřátelé (Vyšehrad) se českého vydání dočká kniha, která slibuje inspirativní slovní přestřelku dvou
předních francouzských intelektuálů, jimiž jsou spisovatel Michel Houellebecq a filozof Bernard-Henri Lévy. Prvního z nich není
třeba tuzemským čtenářům blíže představovat — autor řady významných románů, opakovaně otevírající s předstihem témata,
která záhy ovládla veřejnou debatu nejen ve Francii, u nás už zdomácněl. Ani druhý jmenovaný není českému publiku
neznámý, naposledy tu od něho vyšel filozofický esej Virus, ze kterého šílíme, reflektující epidemii koronaviru a naše reakce na
ni. Přítomný svazek je výsledkem jejich půlročního intenzivního dopisování, při němž došlo na Sartra, lidské ego i levici a které
ukazuje oba myslitele i celou společnost v tragikomickém světle. Vychází v překladu Alana Beguivina. 
seriál Knižní vyhlídky 
Poprvé se českým čtenářům představí talentovaná spisovatelka Maggie O'Farrellová, která vystudovala anglickou literaturu v
Cambridgi a působila jako novinářka i lektorka tvůrčího psaní. Je autorkou memoárově laděné knihy I Am, I Am, I Am a několika
próz, z nichž největší ohlas vzbudil román Hamnet (Argo), který právě míří na pulty tuzemských knihkupectví v překladu Terezy
Markové Vláškové. Vypráví v něm o manželském páru, který žil v 80. letech 16. století v Henley Street ve Stratfordu a měl tři
děti, starší Susannu a mladší dvojčata Hamneta a Judith. Hamnet zemřel v roce 1596 ve věku jedenácti let a zhruba o čtyři roky
později napsal jeho otec hru Hamlet. Příběh inspirovaný životem slavného dramatika pojednává o poutu mezi dvojčaty a o
manželství poznamenaném žalem. A také o neobyčejné ženě, jejíž jméno se většinou zmiňuje jen na okraj, a o synovi
rukavičkáře, jenž se pro milovanou ženu vzepře konvencím. 
Audioknihy dnes poslouchá stále víc lidí a na českém knižním trhu představují jeden z nejperspektivnějších segmentů, na čemž
nic nezměnila ani pandemie. Proto není divu, že jim pozornost začíná věnovat i odborná veřejnost — jednu z prvních vlaštovek
v tomto směru představuje publikace Nečtu! Poslouchám 
(Universum), která je společným dílem komiksové scenáristky a autorky knih pro děti a mládež Kláry Smolíkové a spisovatele
Lukáše Vavrečky. Oba kromě toho pravidelně recenzují audioknihy pro web Naposlech.cz, a tak dobře vědí, o čem píší. Ve své
knize zmapují historii i současnost poslouchání a nahrávání knih, nahlédnou spolu se čtenáři do studia, kde audioknihy pod
vedením režisérů vznikají, a vyslechnou si i názory samotných autorů a také herců, kteří se stávají interprety jejich děl. 
Spisovatelka, novinářka a především esejistka Joan Didionová, která zemřela ve věku 87 let na sklonku minulého roku, patřila k
ikonám současné americké literatury. Česky vyšla například její kniha vzpomínek na zemřelého manžela, za kterou získala
Národní knižní cenu a nominaci na Pulitzera, nebo oceňovaný román Lízni si a hrej. Nyní u nás vyjde i autorčin román
Demokracie (NLN), v němž sama vystupuje coby nesmiřitelná pozorovatelka života privilegovaných Američanů. V rychlých
střizích se tu střídají výjevy z New Yorku a Havaje, Jakarty a Kuala Lumpuru, vojenských základen a luxusních hotelů, Spojené
státy prožívají definitivní debakl války ve Vietnamu a protagonistka knihy Inez Victorová kolísá mezi dvěma mocnými muži,
senátorem Harrym Victorem a agentem Jackem Lovettem. Do češtiny knihu přeložil Martin Pokorný. 
Polský bohemista, překladatel a publicista Aleksander Kaczorowski, jenž v roce 2016 obdržel Cenu Václava Buriana za kulturní
přínos ke středoevropskému dialogu, přeložil do polštiny díla Hrabala, Škvoreckého či Bondyho a sám napsal biografie Václava
Havla, Bohumila Hrabala i Oty Pavla. Poslední z uvedených titulů vyšel česky a podle literárního kritika Pavla Mandyse
přehledně a čtivě, v souvislostech a s několika objevnými pasážemi rekapituluje unikátní život Oty Pavla a jeho inspirace. Nyní
se dočkáme také Kaczorowského literárního průvodce českým 20. stoletím, nazvaného Pražský slabikář: Od Kafky k Havlovi a
zpět (Host), který přinese nejen kýžený pohled zvenčí na Kafku, Haška, Čapka, Škvoreckého, Kunderu či Havla, ale i autorovy
vlastní zážitky a zkušenosti z objevování české literatury a kultury. Kniha vyjde v překladu Martina Veselky. 
Absolventka žurnalistiky a mediálních studií na FSV  UK  Alice Horáčková úspěšně debutovala knihou Vladimíra Čerepková:
Beatnická femme fatale, po které následovala kniha rozhovorů 7× ve vedlejší úloze a autorčin první román Neotevřené dopisy.
Nyní se opět představí jako prozaička — v románu Rozpůlený dům (Argo), jehož děj se odehrává v sudetské vesnici během
první poloviny 20. století, vypráví o svobodomyslných ženách a pytlácích, kšeftmanech s textilem nebo spiritistech. Opírá se při
tom o rodinné příběhy, vzpomínky i archivní záznamy, střídá mužské a ženské hlasy a fikci prokládá skutečnými citacemi. K
napsání knihy ji prý inspirovala vlastní rozpůlená rodina: po roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala,
přičemž v předešlých letech se jeden z jejích předků stal dokonce arizátorem židovské fabriky a přítelem Reinharda Heydricha. 
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Agenturní skupina Katz83 Tomáše Jirsy, podnikatele, investora a jednoho z tvůrců podcastu Insider, přivítala v nedávné době
tři nové tváře.

Karolina Drachovská. Foto: Thomas Habr 

Karolina Drachovská přišla už loni v listopadu, a to z prostředí politiky. Podílela se na kampani TOP 09, kde měl na starosti
sociální sítě, hlavně Instagram v rámci kampaně pro mladé Spolu. V rámci celé skupiny Katz83 bude mít od června na starosti
řízení celého projektu zmíněného podcastu.

„Podcast vnímám jako jeden z důležitých nástrojů online komunikace. Jde o oblíbený a rozšířený způsob získávání informací -
snad každý má dnes svůj oblíbený podcast, který poslouchá. Lze tak pomocí něj dostávat společensky důležitá a aktuální
témata mezi velký okruh lidí. Zároveň se mi líbí, že v katz83 sledujeme veřejné dění, reagujeme na aktuální trendy a promítáme
je do komunikace našeho brandu i profilů našich klientů. Insider pak vnímám jako projekt s celospolečenským přesahem, v
jehož rámci využiji i své zkušenosti z předchozí práce,“ uvádí Drachovská.

Karolina Slavíčková. Foto: Thomas Habr 

Další posilou je Karolina Slavíčková. Ta má na starosti veškerou audiovizuální tvorbu - zajišťuje podcasty i tvorbu
profesionálních videí pro klienty. Před příchodem do skupiny Katz83 pracovala jako editorka videí pro marketingové účely hnutí
ANO. Spolupracovala i se členy tamního PR týmu a se zaměstnanci Úřadu vlády. "Na Katz83 si nejvíc vážím toho, jak se jako
tým dokážeme dívat na svět různýma očima. Vidět v něm souvislosti, nebát se experimentovat a vždycky přijít s tím nejlepším
řešením, ať už pro klienta zařizujeme cokoliv," podotýká.

Martin Černý. Foto: Thomas Habr 

Nejnovější posilou je Martin Černý. Ten přichází z českého startupu PPC Bee, kde měl na starosti komunikaci a marketing.
Předchozí zkušenosti získal v PR agentuře Hero & Outlaw a v prostředí politického marketingu. Černý, původním vzděláním
ekonom, má v Katz83 na starosti komplexní komunikaci klientů z finančního sektoru a externí komunikaci samotné skupiny.
"Jako hlavní přidanou hodnotu Katz83 vnímám to, že sdružuje lidi, kteří dokáží vnímat komunikaci klientů komplexně v kontextu
ekonomických, geopolitických i sociálních aspektů a ne pouze 'marketingově'. V současné době prožíváme jako západní
společnost dějinný zlom, který bude mít dalekosáhlé důsledky a my v Katz83 jsme schopni našim klientům pomoci touto
turbulentní dobou proplout tak, aby z ní vzešli silnější než dřív," přesvědčuje Černý.

Kristina Hotová. Foto: Thomas Habr 

Další personální novinkou je změna v rámci skupiny. Kristina Hotová, která od roku 2018 působila jako ředitelka Hotshots,
jedné z firem ze skupiny, zaměřující se na tvorbu grafického, foto- a videoobsahu, předává svou funkci Ondřeji Samkovi,
dlouholetému tvůrci videoobsahu pro všechny klienty celé skupiny. Hotová bude mít nově na starosti business development v
Katz83 a vyhledávání nových obchodních příležitostí. "Nově budu více součástí dialogu s klienty, ať už stávajícími nebo
budoucími. Také budu stát za identifikací oblasti, kde Katz83," řekla.

Jan Kofroň. Foto: Thomas Habr 

Se skupinou Katz83 také už řadu měsíců externě spolupracuje Jan Kofroň. Politický geograf působící na Institutu politických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který má v rámci skupiny na starosti datové analýzy pro vybrané klienty.

"Nové posily do našeho týmu dále rozšiřují záběr našich činností. Ať už se jedná o profesionálnější audiovizuální tvorbu,
pokročilé datové analýzy, ekonomický přesah komunikace či vylepšení akviziční činnosti," shrnuje Tomáš Jirsa.
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S Jiřinou Šiklovou se nám loučí těžko. Byla pro Listy oporou. Tak jako byla oporou řadě dalších okruhů svých přátel, často
takříkajíc napříč spektry názorovými i politickými. Byla jejich dobrou vílou, ovšem upřímně kritickou. A především dodávala
energii, která z ní neustále vyzařovala. Kromě těch angažmá, které jsou připomínána v médiích, nelze zapomenout na aktivní
účast Jiřiny Šiklové na vydávání týdeníku Česko-slovenské Mosty. Vycházel v letech 1992–2007 a souvisela s ním pravidelná
česko-slovenská setkávání, jakými byly tzv. Duchovní parlament a Luhačovice Vlado Čecha. K tomu se ještě chceme v příštím
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čísle vrátit podrobněji.

Svou podporu Listům prokazovala Jiřina Šiklová kdysi tím, že organizovala jejich tajnou distribuci do Československa. Ale
nablízku jim byla i po přemístění redakce z Říma do Prahy. Byla přirozenou členkou redakční rady, nebylo třeba ji nominovat –
její přítomnost byla neodmyslitelná. Ostatně poslední zasedání rady před „dobou on-linovou“, 23. června 2020, se konalo v
jejím bytě v Klimentské ulici, kam nás pozvala. 
Jiřina Šiklová měla ale vždy na starosti především konkrétní lidi kolem sebe. Tři z těch, jejichž zásluhy podle jejího přesvedčení
neměly být zapomenuty, také navrhla na udělení ceny Listů Pelikán. Ona sama by si ji zasloužila snad nejvíc. V posledních
letech psala do Listů ochotně vzpomínky na ty, kteří odešli – na Milana Šimečku, Amber Bousoglou, Libuši Šilhánovou, Soňu
Čechovou, Ludvíka Vaculíka... 
S Milanem Schulzem se v čísle 1/2014 rozloučila textem s titulkem Tam e-mail chybí... Uzavřela jej slovy: „Člověk existenci
druhého bere jako samozřejmost. Škoda, že se to přeruší smrtí a že si my, co zde ještě jsme, těch setkání více nevážíme,
dokud je to možné.“ 
-red- 
S Jiřinou Šiklovou jsem se poprvé setkala v druhé polovině šedesátých let v redakci literárního měsíčníku Plamen jako s
apartní, chytrou mladou ženou, jejíž suverenitu jsem jí tak trochu záviděla. V paměti mi ale především zůstalo, jak držela hlavu:
zpříma s trochu dopředu vystrčenou bradou. Ale ne bojovně, spíše s jakousi neškodlivou zvědavostí ženy, která stále chce
vědět, co se kolem ní děje. Takový byl i její obličej. Víc než oči v něm na sebe upozorňoval její nos: ne příliš velký, pěkně
formovaný s jakoby stále dojmy, atmosféru, pachy a nálady větřícím chřípím. 
Vlastně nevím, proč to byla právě ona, po níž jsem se ptala, když jsem na začátku roku 1990 uprostřed sametové revoluce
přijela do Prahy. „Je v kanceláři ve třetím poschodí,“ řekli mi dole ve Špalíčku, koordinačním centru Občanského fóra na
Václavském náměstí. 
Šla jsem nahoru a hned jsem ji uviděla. Stála u psacího stolu, v ruce list papíru, jakoby ponořená sama do sebe, a přesto v
pohybu. Zářící mladá žena už to nebyla, ale její postoj, držení hlavy a zvědavé chřípí nosu zůstaly beze změny. A mně bylo v
okamžiku jasné, kolik tělesné síly oněch dvacet let reálného socialismu lidi stálo. Jiřina Šiklová o tom nikdy nemluvila: „Já jsem
svou roli zvolila svobodně a nemám nikomu co vyčítat.“ 
Rychle jsme spolu našly kontakt a porozuměly si. Ne do detailu, ale naše vlnová délka byla stejná. Od té doby jsme spolu
strávily mnoho hodin. Často chaotických v jejím bytě, kde stále zvonil telefon nebo někdo stál u dveří. Co nás spojuje, je pocit
závaznosti vůči republice a obecnému blahu, ne našim soukromým starostem. Proto jsme snad víc spojenkyně než přítelkyně. 
Když jsem do Jiřinina bytu přišla poprvé, ležely všude plastikové pytle se šatstvem, které už celá léta dostávala od přátel na
Západě – a které Jiřina diskrétně, s pronikavým smyslem pro materiální nouzi, rozdělovala především méně známých
disidentům. „Nepotřebuješ náhodou něco z toho, leží toho tady u mě tolik,“ ptala se vždycky, jako kdyby oslovený měl jí pomoci
z nouze. Když státní bezpečnost jednou na jejím psacím stole našla poznámku „Bondy 75“, domnívala se, že jde o něco velmi
tajného a konspirativního. Bylo jí sotva možné vysvětlit, že se jednalo o objem pasu Rimbauda pražské disidentské scény
Egona Bondyho, který potřeboval nové kalhoty. 
Tenkrát v lednu 1990 jsem do Prahy přijela značně feministicky naladěná. Neušlo mi totiž, že ženy, které se na dění v Chartě
77 a občanském hnutí aktivně podílely, a z celkem 38 mluvčích Charty 77 tvořily 24 procenta, se nyní, když se začaly vytvářet
nové demokratické instituce, najednou z politického života začaly ztrácet. V politických diskusích v televizi, v různých
shromážděních, v parlamentu, všude vystupovali jen muži. Chtěla jsem se dozvědět, co je toho příčinou, a všude jsem narážela
jen na hluché uši. O ženské otázce nechtěly – podle západních měřítek tak emancipované české ženy – nic slyšet. Žitá
socialistická rovnoprávnost způsobila otupení citlivosti pro problematiku postavení ženy v moderním světě. Radikální západní
feministky, které hned v prvních týdnech po sametové revoluci přijely do Prahy, aby své osvobozené sestry patřičně osvítily, se
setkaly se všeobecným nezájmem ženskou otázkou se zabývat a se sebejistotou, s níž své názory předkládaly – tak to bylo
aspoň v Praze cítěno –, neuspěly. Různé zkušenosti, životní souvislosti a tradice na sebe narazily a rychlé dorozumění bez
vzájemného porozumění vyloučily. Kromě toho zkušenost, jak rychle se ženská práva ztrácejí, českým ženám ještě chyběla. V
samozřejmosti žité rovnosti v dosud egalitární společnosti se cítily být nenapadnutelné. A tak jsem si připadala jako poslední
sufražetka, když jsem putovala od jedné ženy z disentu k druhé a stále znovu se ptala na budoucí podíl žen na politické moci,
který jim ale nepřipadal nijak aktuální. To bylo mimochodem tehdy i mínění Jiřiny Šiklové: „Napřed musíme vybudovat
demokracii, a teprve pak přijde na řadu ženská otázka,“ řekla. A co udělala? Ani ne za tři měsíce založila v jednom pokoji svého
bytu centrum pro ženská studia. A díky pomoci z ciziny bylo brzy možné na poloviční úvazek zaměstnat knihovnici. Pokud jde o
jméno nově založené instituce, projevila se zase Jiřinina pragmatičnost. Název Ženská studia by byl tehdy v Praze narazil a
probouzející se patriarchy provokoval. A to nebylo nutné. Podstatné pro Jiřinu Šiklovou bylo společnost senzibilizovat pro
ženskou problematiku. A pravidelné diskuse a rozhovory začaly brzy působit, byť v malém okruhu. 
Gender studies ovšem nebyly tím jediným, co Jiřina po listopadu 1989 vytvořila. Stejně důležité pro ni bylo založení studijního
oboru pro budoucí sociální pracovníky, který tehdy v Československu chyběl. Na fakultě  sociálních  věd  měla také své
docentské místo. Kromě toho napsala nespočetné množství článků, přednášela na kongresech a setkáních v celé Evropě,
bývala často dotazována rozhlasem, těšila lidi, kteří se neorientovali v nových poměrech, své sousedce dělala trvalou, a ta se
za to starala o její téměř devadesátiletou maminku, když byla sama na cestách. A někdy také hlídala svá vnoučata. Přitom byla
stále dobře naladěná a přívětivá, i když přímá, a splnila vždycky alespoň 80 procent toho, co slíbila. Známou se ovšem stala i
tím, že na některé schůzky přicházela se zpožděním. Ale při jejím pracovním zápřahu se tomu nikdo příliš nedivil. 
Když jsem se jí jednou zeptala, proč se ona sama nestala ministryní školství, kterou by se byla mohla stát, řekla: „Víš, když
bych měla takovou funkci, musela bych taky ubližovat lidem – a to bych hrozně nerada.“ 
Znám jen málo lidí, kteří jsou schopni takové míry tolerance a pochopení pro chyby druhých jako ona. Samozřejmě, že dobře
ví, co je dobré a co zlé, ale to jí slouží jako měřítko jejího vlastního jednání, ne jako instrument, jak odsuzovat jednání a činy
druhých. 
* 
Odkud vlastně pochází taková žena? Co ji formovalo a udělalo ji takovou, jaká je? O tom jsme spolu mluvily cestou z Vídně do
Bratislavy na konferenci o feminismu a nacionalismu. A dva dny předtím jsme se setkaly v Dokumentačním centru české exilové
literatury v Scheinfeldu. 
Na budování tohoto největšího archivu českého samizdatu se podílela i ona. V normalizovaném Československu se skoro
celých dvacet let věnovala sbírání rukopisů a organizování ilegálních cest, jimiž byly posílány do ciziny, což ji na začátku
osmdesátých let přivedlo na několik měsíců do vězení. Mnoho rukopisů a samizdatových vydání nakonec skončilo v
Scheinfeldu, kde historik Vilém Prečan tento jedinečný archiv doslova vydupal ze země. A uchování archivu jí velice leží na
srdci. Ne snad proto, že se sama také podílela na jeho vybudování, a proto strávila několik měsíců ve vězení. Ty pro ni také
nejsou dobou utrpení nebo ztraceného času. Právě naopak. „Pro sociologa je to hrozně důležitá zkušenost, kterou by vlastně
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každý, kdo v tomto oboru pracuje, potřeboval. Vlastně by to mělo být předepsáno. Jenže předepsat se to samozřejmě nedá.
Člověk může tu zkušenost udělat, jen když ji skutečně zažije, ne když by byla předepsána. To by pak byla jen hra, simulace.“ 
Při tomto přístupu nepřekvapí, že Jiřina první kapitolu svých poznámek z vězení nadepsala: Co je tady pěkné. Pěkná pro ni
byla solidarita mezi vězni v situaci, kdy svět se scvrkl na pár čtverečních metrů cely, kterou obvykle obývala ještě se dvě
ženami, většinou kriminálnicemi, se kterými by člověk v tak zvaném normálním životě nikdy nepřišel do styku. Naučit se těchto
žen – mnohé z nich životem vyčerpané a využité – si vážit a pochopit jejich jednoduché myšlenkové struktury a jejich prostou a
nepředstíranou citovost patřilo pro ni k ziskům jejího pobytu ve vězení. 
„Člověk se prostě k té situaci musí postavit čelem,“ říká Jiřina „především nevytahovat se, všechno sníst, jakkoliv je ti to
protivné, aby člověk neztratil sílu, kterou potřebuje při výsleších. A věcně se postavit k tomu, že i své nejintimnější záležitosti
člověk musí vyřídit před dalšími dvěma lidmi. Já jsem jen vždycky doufala, že nebudu smrdět,“ říká a člověk cítí, že tak lehké to
pro ni všechno nebylo. „A ty musíš také vidět ty hodnoty, které tam existují, i kdybys ty sama tam nebyla.“ A pak vypráví, jak to
pro ni bylo divné, týdny nevidět svůj obličej, přičemž pud se líčit a pěstovat se nevytratil. Když jednou dostaly předepsaný
hypermangan, umývaly se v jeho roztoku obě, zavřená vražednice dítěte, stejně jako akademička; aby nebyly tak bledé. Jiřina
byla také ta, která spoluvězenkyním natáčela vlasy. Člověk dělá všechno, aby se udržel. 
Z nití vytažených z ručníků si ženy pletly malé proužky, které si pak uvazovaly kolem zápěstí. Nebo modelovaly z chleba zvířata.
„Ve vězení jsem také pochopila smysl tetování: chtít se odlišit, porušit disciplínu. To všechno přispívá k zachování vlastní
identity,“ poznamenává. A může se i stát, že mladé děvče v Jiřinině cele řekne, že její v cele strávené Vánoce byly ty
nejkrásnější v jejím životě. 
Při vší solidaritě je důležité se druhým nepodbízet, ale dát na vědomí, že je prostě jiný a má jinou identitu. Toto akceptování její
identity a autority si musela i Jiřina v situaci, když byla sama napadena, vybojovat několika fackami. Když o životě ve vězení
vypráví – k tomu musí být ale vyzvána –, opakuje se v jejím líčení nápadně často slovo „zajímavý“, i tam, kde jde o značně
smutné zkušenosti. Touto strategií si vytváří odstup od dění, jehož objektem byla ona sama. Člověk se tím sám pro se stává
pozorovaným objektem a nepustí zažité zcela k sobě. Je to způsob sebeobrany, který umožňuje věznění ve zdraví přežít. 
Jiřinina nekonečná schopnost tolerance zahrnula i vězeňský personál. Když je propuštěna, podá dozorkyni ruku a ta se
rozpláče. A po 17. listopadu jsou to právě tito dozorci a dozorkyně, kteří své dřívější „chráněnce“ informují o tom, že Státní
bezpečnost v Ruzyni pálí vězeňská akta. V Jiřinině interpretaci má nakonec každý příběh dobrý konec. 
A po propuštění je pro ni doma připraven zcela neočekávaný dárek. Po měsících izolace vnímá své okolí, stromy, ulice se zcela
novou intenzitou jako nové. Všechno kolem ní je krásné. I hudba pro ni má novou původnost. „Bylo to zkrátka báječné,“ říká. 
Její schopnost vidět věci z jejich pozitivní stránky se zdá být nevyčerpatelná. I kriminál potvrdil její víru v člověka. I tam se
setkala s lidmi, kteří měli v sobě něco, proč je člověk mohl mít rád. „Vztek na někoho, to jsem někdy měla, ale někoho
nenávidět, to ne.“ Z její zkušenosti z vězení vyrůstal zřejmě i její koncept sociální práce, který se stal základem sociální fakulty.
„Fakultu postavit na dobrý základ, bylo pro mne to nejdůležitější,“ říká. Ani v sociální práci neexistuje pro Jiřinu nějaké nahoře a
nějaké dole, ale pouze dva subjekty, které spolu vedou dialog a vzájemně se berou vážně. I zde jde o vzájemné dávání a
přijímání. 
* 
Bratislava už se pomalu začala přibližovat, když Jiřina začala vyprávět o rodině, do níž se v roce 1935 narodila. 
Její rodiče pocházeli z malých poměrů a oba vyrůstali na Žižkově. Díky podpoře mohl ale její otec vystudovat medicínu a stát se
očním lékařem. A pro svou ženskou generaci dosáhla i její matka jako absolventka prvního českého gymnázia Minerva vysoké
úrovně vzdělání a stala se učitelkou. Protože byla finančně nezávislá, mohla se nepodrobit vůli rodičů a provdat se za muže
svého srdce, Jiřinina otce. Ve třicátých letech se rodina přestěhovala do činžovního domu na okraji Starého města, Jiřinina
bydliště dodnes A tam se také narodila. 
Starší bratr s nemocnýma očima jí od dětství prostředkoval pocit, že děvčata jsou na tom lépe než chlapci. Protože chráněn
musel být on. Když se mu pro jeho silné brýle ostatní kluci vysmívali, vystoupila Jiřina s pravítkem nebo jinou zbraní v ruce, aby
jej chránila. Protože rána do hlavy mohla být nebezpečná pro jeho oči. A Jiřina samozřejmě věděla, že kluci děvče mlátit
nebudou. A kdyby přece jen začali, může hned začít brečet. Co jako děvče zažila jako své privilegium, se pro ni stalo důležitou
a formující zkušeností. 
Víc, než si byla vědoma, ji drobnými průpovídkami formovala i její maminka: „Hlavu ti neutrhnou, a to ostatní vydržíš,“ říkala
vždycky, když ji něco nepříjemného čekalo, a Jiřině to pomáhalo dokonce i ve vězení. Byla by si ale přála, aby její rodiče byli
trochu statečnější. Pro její vkus byli příliš opatrní, ustrašení, prostě maloměstští. Jen jednou během Pražského povstání naplnili
její očekávání: když tatínek uslyšel v rozhlase výzvu, že se mají hlásit lékaři, okamžitě se odebral do nejbližší nemocnice, a
maminka jej s oběma dětmi, to už se střílelo, následovala: „Jestliže už máme zemřít, tak spolu,“ byla „průpovídka“ této hodiny. 
„Nejsi studený ani horký, a proto vyvrhnu tě z úst svých,“ čteme ve Zjevení. A nebýt vlažná byla veliká starost Jiřininých
mladých let. Souviselo to s její potřebou někam zcela patřit. Jak záviděla lidem, kteří, aniž se ptali, prostě věřili. Její kritické
myšlení jí vždycky udělalo čáru přes rozpočet. A bylo to ono „být studený – nebo – horký – myšlení“, které ji nakonec přivedlo
do komunistické strany, i když se s ní také zcela identifikovat nemohla. V té době už studovala dějiny a filozofii na Karlově
univerzitě. Sociologie tehdy platila za buržoazní pavědu. 
* 
Pomalu začínám být nervózní. Jedeme už skoro hodinu a o ženské otázce padlo jen pár slov hned na začátku. Ani o napětí
mezi povoláním a rodinou při dvou dětech ještě nebyla řeč, což jsem zcela určitě očekávala. Jistě, jako asistentka na univerzitě
měla Jiřina víceméně volnou pracovní dobu a k tomu si našla – jako tehdy mnoho žen v kvalifikovaných povoláních – paní k
dítěti. Mateřskou dovolenou tak užila pro svou dizertaci. A teď to přijde: Kdo nezvládl, jak lehce obě role spojuje, byl její muž.
Vadilo mu, že pod dvojí rolí nesténá, chtěl mít vedle sebe ženu poddajnou a slabší. Jiřina si začne pod mužovým tlakem
uvědomovat své ženství. Do její ženské identity ji, takříkajíc, přímo strčil. Jejich manželství na to doplatí. 
Mezitím se už píše rok Pražského jara a studentských revolt, rok 1968. Poprvé ve svém životě se Jiřina začne politicky
angažovat. Samozřejmě na straně reformy. 
O něco později bude sama zvolena do nového vysokoškolského výboru KSČ, jednoho z nejdůležitějších center reformních
aktivit v této době. „Byla jsem přesvědčena o tom, že reforma společnosti musí být prosazena zevnitř, to znamená ze strany,“
říká, „jiná politická síla tehdy v Československu neexistovala.“ Jenže touto reformní silou ve straně byli reformní komunisté, ne
stranická byrokracie. 
21. srpen zažije Jiřina Šiklová na dovolené v Jugoslávii. Čechy na pláži tu ale zaktivizuje k napsání protestního dopisu
Spojeným národům. Mnoho si od něj sice neslibuje, ale něco udělat musí. Když se vrátí domů, zdá se jí, že se z reforem přece
jen podaří něco zachránit. Maximum jejích politických aktivity spadá tak právě do období po sovětské invazi. „Dokud něco
normálně běží, nezajímá mne to. Ale když je třeba něco bránit, pak jsem k tomu hotova,“ říká Jiřina. A dalších dvacet let bude
mít stále co bránit; ve vězení i svou osobní integritu. 
Po volbě Gustáva Husáka sekretářem strany v dubnu 1969 ze strany vystupuje. 
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A svůj rozchod s ní neprožije, na rozdíl od řady reformních komunistů, jako zklamání, ale jako ulehčení a osvobození. Nesedí
ve stejném člunu s těmi, kteří provádějí „normalizaci“, brutální duchovní útlak celého národa. Na její hodnotové orientaci se tím
ale nic nezměnilo. Protože pro ni strana nikdy nebyla domovem, ale jen střechou, pokud její představa lepší, humánnější
společnosti byla v souladu s představami strany. V tomto smyslu byla členkou KSČ, ale ne komunistkou. A tento rozdíl je třeba
vidět. Protože utopie je pro člověka stejně jako pro společnost něco životně nutného, ale upsat se ideologii je pro život zničující.
* 
Brzy po svém vystoupení ze strany ztratí jako tisíce jiných své místo na univerzitě a v dalších letech se bude protloukat
povoláními pomocné síly, laborantky a uklízečky. A přitom využívá ještě zbývající ostrůvky svobody. Pod pseudonymem píše
články o situaci starých lidí a jiných sociálních problémech do Vlasty. A její kniha Stará dáma vypravující o harmonicky zažitém
stáří se stane bestsellerem. 
To nejhorší na normalizaci pro ni ale byla frustrace a rezignace mnoha schopných lidí, protože nemohli zveřejnit, co by byli
napsali. Když se dozví, že by bylo možné, aby publikovali v zahraničí, začne hledat cestu, jak jejich texty propašovat do ciziny.
To se jí zdaří, ale přivede ji také do vězení. „To bys ale musela zažít, jak to na ty lidi působilo, když viděli, že jejich články vyšly.
Jako kdybys zalila kytku,“ říká Jiřina a raduje se z toho, že to několik lidí uspokojilo. Sama se tím ale zapojuje do práce v
opozici, která dostane pevnou formu a orientaci Chartou 77. Ona sama ji ale podepíše až v roce 1989, aby na sebe
neupozornila StB. 
Jak pozorovala, bylo v disentu pro muže těžší než pro ženy pracovat v anonymitě jen pro věc samu a bez veřejného uznání.
Ženy byly šikovnější i ve zvládání nebezpečných situací. V tom jim pomáhala důvěrná znalost praktické životní sféry. „Někdy
jsme byly hotová ženská brigáda,“ říká Jiřina. Za aktivitami Charty 77 se skrývala armáda v anonymitě pracujících žen, které
přepisovaly tisíce stránek rukopisů a dokumentů a transportovaly je v nákupních taškách a dětských kočárcích. Dělaly zkrátka
drobnou práci, bez níž by Charta 77 ani jiné občanské iniciativy nebyly mohly existovat. 
Vlevo za oknem se ukázala silueta bratislavského hradu. „Vlastně jsi převzala typickou pomocnou ženskou roli,“ zkouším ji. „To
by ti západní feministky neodpustily.“ „I kdyby mne kamenovaly, tady šlo o vyšší hodnotu, psychické zdraví, lidskou spokojenost
a o kulturu,“ říká klidně. „A proč to musí být vždycky ženy?“ provokuji. „Protože my ženy vždycky chráníme, zachováváme a
chceme udržovat kontinuitu. Jistě, k tomu jsme byly taky vychovávány. Ale je to tak strašné? Člověku pomoct a udělat ho
spokojeným, to přece není žádná podřízená činnost! Tak to bylo i v disentu. Ženy měly stále na mysli obecné blaho, muži
naproti tomu svůj individuální výkon. Zajímalo je především to, že jejich články vyšly, po mne bylo důležité, připravit pro to
cestu.“ – „Chceš tím říct, že ženy jsou lepší než muži?“ zkouším ještě jednou. „Ženy jsou komplexnější,“ říká, aniž to zdůrazňuje,
a pokračuje: „Když ti lidé viděli, že to funguje, začali se snažit, víc pracovat. Tak byla formulována řada věcí a myšlenek, které
by jinak nebyly vznikly. A tím byly vytvořeny hodnoty. Ale především, ti lidé začali být spokojení. A spokojený člověk zvyšuje
rezistenci celé své sociální skupiny,“ říká teď socioložka. „Jiřino,“ napadne mne najednou: „Co je vlastně pro tebe člověk?“ –
„Můj bližní,“ řekne bez zaváhání. 

Koalice zkusí napodruhé zvolit radní ČT. Šanci mají spíš osobnosti, které nebudí rozruch URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Barbora Loudová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 12:18 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Poslanci dnes budou již podruhé ve dvou měsících volit členy Rady ČT. Naposledy se koalice neshodla na vybraných
kandidátech, ačkoli měla v plánu radní doplnit co nejdříve. Nyní koalice vsadila na méně polarizující jména. Zjišťovali jsme, kdo
má nyní šanci projít.

Vláda měla s veřejnoprávními médii velké plány. Kvůli složení Rady ČT loni touto dobou koaliční strany ještě v opozici
vehementně obstruovaly, aby zabránily volbě podle nich nevhodných kandidátů. Vše doprovázely dlouhé hodiny hádek,
pořádné dusno a jednání bez konce. Logicky se tedy očekávalo, že jakmile bude volba na nich a budou mít sami pohodlnou
většinu, proběhne vše bez problémů.

Jenže ani teď, když výběr nových radních stojí právě na nich, se nedaří na jednotlivých jménech najít shodu. Po prvním
nezdařeném pokusu [lock]se tak nyní musí celý proces opakovat. Nejprve volební výbor před dvěma týdny po celodenním
představování rozličných zájemců opět předvybral 15 kandidátů.

Přečtěte si takéPoslanci vybrali patnáct finalistů do Rady ČT. „Hledají se šedé myši, které budou nejméně vadit,“ tvrdí analytik

Dnes z nich budou poslanci vybírat své favority. Volba byse měla uskutečnit ve 13.30. „Je to pevně dáno na programu,
očekávám, že volba proběhne, ale výsledek nedokážu říct. Jsem opatrný, byť lehce optimistický,“ řekl Deníku N místopředseda
Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Právě on patřil loni k nejhlasitějším odpůrcům tehdejšího složení kontrolního orgánu ČT. Hlasitě se zasazoval o odvolání radní
Hany Lipovské. Podle něj byla ve střetu zájmů kvůli své činnosti v Institutu svobody a demokracie Jany Bobošíkové, čímž měla
porušovat zákon. Ten členům Rady ČT zakazuje působit ve prospěch politických stran, hnutí či občanských sdružení.

Přečtěte si takéVolbu televizních radních oddálily obstrukce a hádky, protidvořákovské křídlo chce posudek od předvybraných
advokátů

Už při minulé volbě se ovšem koaliční strany předem dohodly na konkrétní pětici jmen, pro která měl každý z jejich poslanců
hlasovat. Jenže ani jedno neprošlo. „Považujeme to za problém a budeme se tím vážně zabývat,“ reagoval na začátku dubna
po prvním neúspěšném pokusu o volbu radních premiér Petr Fiala (ODS).

„Vypadá to na trable v ráji. Prostě si v koalici vyříkávají, kdo za to může. Kdo nedržel slovo,“ komentoval pro Deník N rozkol
mezi politiky mediální analytik Filip Rožánek.
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Shoda na pětici vybraných kandidátů prý panuje i nyní. „Samozřejmě jsme nějak s koaličními kolegy domluveni na předvýběru.
Dohodli jsme se po první neúspěšné volbě, že se pokusíme každý najít z těch jmen kandidáty tak, aby byli noví,“ sdělil už
během schůze volebního výboru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Aktuální složení Rady ČT

Rada je stále nekompletní, má deset členů, zákon jich předepisuje 15. Pavel Matocha (předseda), Pavel Kysilka
(místopředseda), Jiří Šlégr (místopředseda), Roman Bradáč, Martin Doktor, Vladimír Karmazín, René Kühn, Ilja Racek, Tomáš
Samek, Lubomír Veselý.

Postupující kandidáti, které vybral volební výbor

Hanu Lipovskou může v radě nahradit Jakub Končelík z Katedry mediálních studií FSV  UK , prorektor pro studium vysoké
školy CEVRO Ladislav Mrklas nebo filmový kritik Jan Svačina.

Na další čtyři volná místa postoupili podle počtu získaných hlasů: Vlastimil Ježek, Karel Novák, Milada Richterová, Luboš
Beniak, Bob Fliedr, Bohumil Kartous, Kamil Machart, Jan Mikuláštík, Tomáš Řehák, Petr Šafařík, Jiří Voráč a Vratislav Dostál.

Koaliční favorité do Rady ČT

Deníku N se podařilo zjistit, že v pětici koaličních favoritů má být: politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu a
později Národní knihovny Vlastimil Ježek, bývalá členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová, bývalý
šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák nebo exšéf rozhlasové rady Petr Šafařík.

Deníku N se podařilo zjistit, pro které kandidáty mají dnes koaliční poslanci hlasovat. Jde zřejmě o kompromisní osobnosti,
které nebudí příliš rozruch svými názory či výrazným vystupováním. Při minulé volbě měli totiž někteří poslanci k určitým
kandidátům výtky.

Například členka volebního výboru za lidovce Nina Nováková dávala veřejně najevo, že má problém s bývalým členem rady
Zdeňkem Šarapatkou. „Musím říct, že jsem musela skousnout pana Šarapatku jako kandidáta. I ve veřejném slyšení jsem se
ohradila, je na mě plný vzteku a je divný,“ vylíčila redakci svůj nesouhlas Nováková.

Teď proto koalice podle mediálního analytika Jana Potůčka slevila z ambicí dostat do rady výrazné tváře. „Evidentně se hledají
kandidáti, kteří budou co největšímu počtu poslanců co nejméně vadit. Čili spíše projdou ‚šedé myši‘ než výraznější kandidáti,“
domnívá se.

Poslanci dnes budou opět volit členy Rady ČT.
Minule se nikoho zvolit nepodařilo, přestože koaliční strany měly dohodu na konkrétních jménech.
Nyní se proto podle analytiků koalice shodla na méně polarizujících jménech.

Iuridicum Remedium: 'Najděte si to na internetu.' Jak dopadá digitalizace na ty, jejichž hlas není příliš slyšet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: pedagogicke.info , Autor: Janek Wagner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 14:14 , RU / den:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Stránky státních institucí zpravidla nepočítají s tím, že je navštěvují lidé se speciálními potřebami. Někteří lidé pracující v IT
sektoru pak raději dávají přednost papírovým alternativám.

I to v rámci mezinárodního projektu Digitální doba s lidskou tváří zjistil jedinečný výzkum. 
Výzkum byl realizován formou dvou skupinových diskuzí letos v březnu ve středisku Teiresiás na brněnské Masarykové
Univerzitě a na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V prvním vzorku byli lidé s různými speciálními
potřebami, pro které je mobilní telefon s internetem nezbytnou pomůckou, která v řadě případů kompenzuje postižení: lidé se
zrakovým postižením si chválili hlavně hlasový výstup, softwarovou lupu a programy umožňující zvětšení textu. Lidé se
sluchovým postižením pak nedají dopustit hlavně na komunikační aplikace umožňující videokonference, možnost tlumočení do
českého znakového jazyka či programy umožňující přepis. 
Lidí z výzkumného vzorku si však zároveň uvědomují i rizika digitálních technologií. Nejen cílený marketing, který umí zneužít
jejich „slabých stránek“, ale i dopady na soukromí a bezpečnost obecně. Jedna z respondentek s postižením zraku uvedla
příklad dotykových platebních terminálů: 
„Když mám chytré hodinky, mohu zaplatit bezkontaktně a nezadávat PIN kód. Ale ne každý je má a zažila jsem nejednou, že
přijel kurýr a tento dotykový terminál neměl. Musela jsem pak potupně diktovat svůj PIN cizí osobě, což se mně tedy z
pochopitelných důvodů moc nelíbilo.“ 
Zákon o přístupnosti internetových stránek se nedodržuje Za výrazný nedostatek považují účastníci shodně podobu webových
stránek státních institucí. Ta byla obzvlášť patrná během nedávné pandemie, kdy webové stránky státních institucí
představovaly klíčový zdroj informací. „Jsme závislí na slyšících lidech, webovky jsou opravdu horor, neexistují tam titulky,
neexistuje tam překlad do znakového jazyka,“ připomněl jeden z přítomných neslyšících. Další účastník to okomentoval: 
„Všechny weby by měly být přístupné pro všechny segmenty. Pro lidi se zrakovým postižením by měl web umožnit zvětšování a
zmenšování, pro neslyšící by u informací měla být videa v českém znakovém jazyce. Samozřejmě realita je taková, že to mají
jen některé weby, ale mělo by to být všude.“ 
Narážel tak přitom na zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který by měl právě
přístupnost webu zejména pro osoby se zdravotním postižením zajišťovat. 
Další z účastníků podotkl, že nemusí jít ani tak o technický problém, jako spíše o to brát přístupnost skutečně vážně a
zaintegrovat ji již do fáze vývoje webů: 
„Když to hodně zjednoduším, tak je to soubor pár vcelku jednoduchých pravidel. Když je budou tvůrci dodržovat, stránky budou
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mnohem dostupnější.“ 
Ne zcela dobrovolná digitalizace Ve druhé zkoumané skupině se sešli lidé, kteří digitální technologie z různých důvodů
nevyužívají. Byli zde jak ti, pro které jsou nové technologie něco zcela nového a neznámého, tak ti, kdo moderní nástroje znají
naopak velmi dobře a právě proto k nim, například z důvodu obav o soukromí, přistupují velmi obezřetně. 
Napříč skupinou zaznívaly příběhy související s 'nucenou digitalizací'. Zmíněny byly situace spojené s cestováním či kupováním
lístků, kdy je člověk bez chytrého telefonu a tedy bez aplikace ve značné, často i finanční nevýhodě. Zvyšující se míru
diskriminace lidí bez těchto telefonů zmiňovali účastníci ale též v souvislosti se sektorem obchodním či s bankovnictvím. Časté
odkazování na aplikace či webové stránky na úkor osobního kontaktu pak respondenti vnímali během registrací na testy či
očkování. 
Jeden z účastníků popsal zkušenost z úřadu, jehož zaměstnanci radili starší ženě, ať si informace ke svému problému vyhledá
na internetu. Právě lidé staršího věku jsou podle něj tímto způsobem diskriminováni: 
„Mně je teprve jednasedmdesát a mám s tím problémy, mojí sestře je osmdesát pět a je mimo. Myslím, že bychom jako senioři
měli mít stejná práva jako ty ostatní.“ 
Že roli v nevyužívání technologií nemusí hrát jen věk, však dokázalo několik účastníků, jejichž nedůvěra vychází paradoxně z
dlouhodobého působení právě v oblasti IT či se zkušeností s krizovými situacemi, kdy technologie mohou selhat. 
„Utekl jsem z Prahy na vesnici mimo dosah technologií, možná právě proto, že jsem se o nich dozvěděl až příliš,“ svěřil se jeden
z účastníků. „Mělo by existovat právo na to uniknout všudypřítomným technologiím, které nás všude stejně na každém kroku
pronásledují,“ dodal. 
Pro to, aby vedle hojně propagované digitální cesty byla zachována i ta papírová, se vyslovila i další z respondentek: 
„Já nechci plýtvat papírem, spoustu věcí netisknu, ale na druhou stranu nechci být závislá na tom, že jde proud.“ 
Napříč skupinou se též objevovala citlivost vůči omezování svobod. Jeden z účastníků přímo pojmenoval, že to, proč nechce
danou technologii používat, je jeho osobní věc. 
„Ten problém je hlavně o tom, že jestli to nechci, tak to nechci, a nemusím vysvětlovat, proč to nechci. Vůbec nemám komu co
vysvětlovat, proč to je můj problém, protože žijeme ve svobodným státě.“ 
K digitalizaci, technologiím a jejich dopadu na společnost se vyjádří i novináři Výsledky skupinových diskuzí jsou jen prvním z
řady výstupů projektu Digitální doba s lidskou tváří . Poslouží následně jako podklady pro rozsáhlý výzkum mezi novináři a
dalšími profesionály z médií, který se uskuteční v následujících měsících a který je co do rozsahu a zaměření vůbec prvním v
Česku. 
„S technologiemi se počítá jako se samozřejmostí, přitom internet v Česku z různých důvodů stále není téměř v každé páté
domácnosti, chytrý telefon pak nepoužívá téměř každý čtvrtý dospělý. V českých médiích bohužel nejsou tyto a další naléhavé
výzvy digitální éry příliš reflektovány,“ vysvětluje PR koordinátor projektu Hynek Trojánek. 
Moderátor a pedagog Václav Moravec, který se na projektu podílí a který se účastnil přímo setkání s jednou ze zkoumaných
skupin, dodává: 
„Novináři a profesionálové z oblasti médií mají zásadní vliv na to, jakým způsobem vnímáme digitální technologie. Výzkum mezi
nimi přinese nejen data, která v Česku zatím chybí, ale povede i k přípravě semestrálního kurzu, jehož cílem je právě
informovanost a povědomí o dopadu technologií na lidská práva mezi novináři zvýšit.“ 
Informace o výzkumu 
Výzkum se uskutečnil v rámci projektu Podpora lidských práv v digitální době , který byl podpořen v Programu lidská práva
financovaného z Norských fondů 2014-2021. 
Na projektu spolupracují: 
Iuridicum Remedium (IuRe) 
Středisko žurnalistiky umělé inteligence ( FSV  UK ) 
Prague Centre for Media Skills 
Ústav státu a práva AV ČR 
Electronic Frontier Norway 
Výstupy z obou zkoumaných skupin naleznete zde: 
TECHNOLOGIE A DIGITALIZACE: Jak s nimi/proti nim bojuji? Jak mě omezují? (.pdf) 
TECHNOLOGIE A DIGITALIZACE: Jak mi pomáhají a jak mě omezují? (.pdf) 
Vybrané citace 
„Vypíchnu mobilní aplikaci Facetime, která nám vlastně slouží primárně ke komunikaci v českém znakovém jazyce, abychom se
mohli spojit, ne všichni neslyšící totiž umějí česky číst a psát.“ 
„Všechny weby by měly být přístupné pro všechny segmenty: neměla by chybět funkce zvětšování, zmenšování, k informacím
by měla být dostupná i videa v českém znakovém jazyce. Už tři roky tady máme zákon o přístupnosti, ale bohužel státní správa
je dost pomalá v nasazování těchto věcí a trvá to strašně dlouho.“ 
„Já si opravdu myslím, že my starší jsme do jistý míry diskriminováni tím, že nám říkají: najděte si to na Facebooku, najděte si to
na internetu.“ 
„Já nechci plýtvat papírem, spoustu věcí netisknu, ale na druhou stranu nechci být závislá na tom, že jde proud.“ 
Aktuální odkazy k tématu 
Civic Tech Open 2022 jako odrazový můstek k úspěšné digitální transformaci státu , OSF, 11. 5. 2022:
https://osf.cz/2022/05/11/civic-tech-open-2022-jako-odrazovy-mustek-k-uspesne-digitalni-transformaci-statu/ 
Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie upozorňují na hrozbu digitálního vyloučení , Síť k ochraně demokracie, 9. 5.
2022: https://www.ochranademokracie.cz/aktuality/experti-a-expertky-site-k-ochrane-demokracie-upozornuji-na-hrozbu-
digitalniho-vylouceni 
Digitální vyloučení: když se z termínu stane žitá realita , A2larm, 12. 3. 2022: https://a2larm.cz/2022/03/digitalni-vylouceni-kdyz-
se-z-terminu-stane-zita-realita/ 
Théseus: bezplatná online poradna k přístupnosti , Poslepu.cz, 19.5.2022: https://poslepu.cz/theseus-bezplatna-online-
poradna-k-pristupnosti-3-cervna-2022-od-13-00/ 
Otázky a odpovědi k zákonu o přístupnosti 
https://poslepu.cz/otazky-a-odpovedi-k-zakonu-o-pristupnosti/ 
Česká národní i nadnárodní legislativa se vztahem ke zdravotnímu postižení, související české technické normy
https://www.teiresias.muni.cz/dokumenty-a-odkazy/normy-a-zakony 
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Koalice opět nezvolila radní ČT. Volba se vyhrotila, opozice si vyžádala přerušení jednání URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Barbora Loudová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 15:03 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Poslanci se již podruhé ve dvou měsících pokusili volit členy Rady ČT. Opět neúspěšně. Naposledy se koalice neshodla na
vybraných kandidátech, ačkoli měla v plánu radní doplnit co nejdříve. Ani nyní se nepodařilo radu doplnit, situace se ve
Sněmovně vyhrotila ještě před samotnou volbou. Pokračovat s jednáním se bude 14. června.

Vláda měla s veřejnoprávními médii velké plány. Kvůli složení Rady ČT loni touto dobou koaliční strany ještě v opozici
vehementně obstruovaly, aby zabránily volbě podle nich nevhodných kandidátů. Vše doprovázely dlouhé hodiny hádek,
pořádné dusno a jednání bez konce. Logicky se tedy očekávalo, že jakmile bude volba na nich a budou mít sami pohodlnou
většinu, proběhne vše bez problémů.

Jenže ani teď, když výběr nových radních stojí právě na nich, se nedaří radu doplnit. Nejprve se koalice neshodla na
jednotlivých jménech, dnes zase volbu překazila opozice. [lock] Poslanci měli od 13.30 přejít k volebním bodům, začali se však
přít o to, zda si koaliční poslanci během minulé volby ukazovali lístky před vhozením do urny.

„Při minulé volbě členů Rady ČT jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují členům volební komise vyplněný volební lístek,
až poté ho vhodili do urny. To je popření tajné volby,“ vzal si slovo předseda SPD Tomio Okamura.

Přečtěte si takéPoslanci vybrali patnáct finalistů do Rady ČT. „Hledají se šedé myši, které budou nejméně vadit,“ tvrdí analytik

„To, co řekl předseda Okamura, je jednoznačně lež. Nic takového se při volbě členů Rady ČT nestalo,“ reagoval šéf
poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pak vystoupil s ironickým
návrhem, aby koaliční poslanci lístky překládali dvakrát a poslanci SPD čtyřikrát.

Situace se dle slov místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové vyhrotila. Ona za hnutí ANO i Radim Fiala za SDP žádali o
dvě hodiny přestávky na poradu klubu. Nakonec se předsedové poslaneckých klubů dohodli na přerušení schůze do 14.
června, kdy se bude ve volbě pokračovat.

Trable v ráji

„Je to pevně dáno na programu, očekávám, že volba proběhne, ale výsledek nedokážu říct. Jsem opatrný, byť lehce
optimistický,“ doufal ještě v předvečer volby místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Právě on patřil loni k nejhlasitějším odpůrcům tehdejšího složení kontrolního orgánu ČT. Hlasitě se zasazoval o odvolání radní
Hany Lipovské. Podle něj byla ve střetu zájmů kvůli své činnosti v Institutu svobody a demokracie Jany Bobošíkové, čímž měla
porušovat zákon. Ten členům Rady ČT zakazuje působit ve prospěch politických stran, hnutí či občanských sdružení.

Přečtěte si takéVolbu televizních radních oddálily obstrukce a hádky, protidvořákovské křídlo chce posudek od předvybraných
advokátů

Už při minulé volbě se ovšem koaliční strany předem dohodly na konkrétní pětici jmen, pro která měl každý z jejich poslanců
hlasovat. Jenže ani jedno neprošlo. „Považujeme to za problém a budeme se tím vážně zabývat,“ reagoval na začátku dubna
po prvním neúspěšném pokusu o volbu radních premiér Petr Fiala (ODS).

„Vypadá to na trable v ráji. Prostě si v koalici vyříkávají, kdo za to může. Kdo nedržel slovo,“ komentoval pro Deník N rozkol
mezi politiky mediální analytik Filip Rožánek.

Shoda na pětici vybraných kandidátů prý panuje i nyní. „Samozřejmě jsme nějak s koaličními kolegy domluveni na předvýběru.
Dohodli jsme se po první neúspěšné volbě, že se pokusíme každý najít z těch jmen kandidáty tak, aby byli noví,“ sdělil už
během schůze volebního výboru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Aktuální složení Rady ČT

Rada je stále nekompletní, má deset členů, zákon jich předepisuje 15. Pavel Matocha (předseda), Pavel Kysilka
(místopředseda), Jiří Šlégr (místopředseda), Roman Bradáč, Martin Doktor, Vladimír Karmazín, René Kühn, Ilja Racek, Tomáš
Samek, Lubomír Veselý.

Postupující kandidáti, které vybral volební výbor

Hanu Lipovskou může v radě nahradit Jakub Končelík z Katedry mediálních studií FSV  UK , prorektor pro studium vysoké
školy CEVRO Ladislav Mrklas nebo filmový kritik Jan Svačina.

Na další čtyři volná místa postoupili podle počtu získaných hlasů: Vlastimil Ježek, Karel Novák, Milada Richterová, Luboš
Beniak, Bob Fliedr, Bohumil Kartous, Kamil Machart, Jan Mikuláštík, Tomáš Řehák, Petr Šafařík, Jiří Voráč a Vratislav Dostál.

Koaliční favorité do Rady ČT

Deníku N se podařilo zjistit, že v pětici koaličních favoritů má být: politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu a
později Národní knihovny Vlastimil Ježek, bývalá členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová, bývalý
šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák nebo exšéf rozhlasové rady Petr Šafařík.
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Deníku N se podařilo zjistit, pro které kandidáty mají dnes koaliční poslanci hlasovat. Jde zřejmě o kompromisní osobnosti,
které nebudí příliš rozruch svými názory či výrazným vystupováním. Při minulé volbě měli totiž někteří poslanci k určitým
kandidátům výtky.

Například členka volebního výboru za lidovce Nina Nováková dávala veřejně najevo, že má problém s bývalým členem rady
Zdeňkem Šarapatkou. „Musím říct, že jsem musela skousnout pana Šarapatku jako kandidáta. I ve veřejném slyšení jsem se
ohradila, je na mě plný vzteku a je divný,“ vylíčila redakci svůj nesouhlas Nováková.

Teď proto koalice podle mediálního analytika Jana Potůčka slevila z ambicí dostat do rady výrazné tváře. „Evidentně se hledají
kandidáti, kteří budou co největšímu počtu poslanců co nejméně vadit. Čili spíše projdou ‚šedé myši‘ než výraznější kandidáti,“
domnívá se.

Poslanci dnes budou opět volit členy Rady ČT.
Minule se nikoho zvolit nepodařilo, přestože koaliční strany měly dohodu na konkrétních jménech.
Nyní se proto podle analytiků koalice shodla na méně polarizujících jménech.
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Ačkoli naprostá většina lékařů vakcínám důvěřuje a podporuje je, mezi veřejností je rozšířeno přesvědčení, že názory lékařů
jsou rozděleny zhruba půl na půl.

Významná část veřejnosti má zkreslené představy o názorech lékařů na očkování proti covidu-19, jehož další vlna by mohla
dorazit na podzim. Ačkoli naprostá většina lékařů vakcínám důvěřuje a podporuje je, mezi veřejností je rozšířeno přesvědčení,
že názory lékařů jsou rozděleny zhruba půl na půl. Odborníci jsou přesvědčení o tom, že kdyby lidé o většinovém názoru lékařů
věděli, nechali by se očkovat více. V Česku má podle údajů ministerstva zdravotnictví dokončené očkování proti covidu-19 jen
necelých 6,9 milionu obyvatel.

Nejnovější zjištění týmů českých vědců o názorech lékařů na vakcíny proti koronaviru publikoval jeden z nejprestižnějších
vědeckých časopisů světa Nature. „Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti očkování mezi
lékaři je levný a dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem o očkování,“ shrnul výsledky spoluautor Michal Bauer.

Autoři studie, kteří působí na CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie
věd ČR), Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Institutu Maxe
Plancka v Mnichově, uskutečnili rozsáhlá dotazníková šetření.

První ze zmíněných dotazníkových šetření se uskutečnilo v únoru 2021 mezi českými lékaři ze všech částí republiky.
Zaměřovalo se na názory lékařů týkající se schválených vakcín. Z deseti tisíc lékařů, kteří se průzkumu zúčastnili, věřilo
vakcínám 89 procent. Zároveň jich devadesát procent již bylo očkováno nebo se plánovalo naočkovat. A až 96 procent lékařů
by doporučilo očkování svým zdravým pacientům.

Většina veřejnosti si však této většinové názorové shody lékařské komunity není vědoma. Ukázalo to druhé šetření, které se
uskutečnilo v rámci výzkumu Život během pandemie agentury PAQ Research. Zúčastnilo se ho více než dva tisíce osob, které
měly odhadnout, jaké procento lékařů vakcínám věří a chce být naočkováno. Zhruba devadesát procent dotázaných přitom
podcenilo podporu očkování mezi lékaři. V průměru si lidé myslí, že schváleným vakcínám věří pouze šedesát procent lékařů a
že jen 57 procent lékařů se chce nechat naočkovat.

Změna názoru

Náhodně vybraná polovina dotázaných následně dostala v březnu 2021 pravdivé informace o názorech mezi lékaři na
očkování, tedy že devadesát procent z nich vakcínám důvěřuje a chce se očkovat. Druhá polovina respondentů tyto informace
nedostala. To vědcům umožnilo věrohodně odhadnout, jakou roli hraje znalost skutečných názorů lékařské komunity pro
ochotu se očkovat. Po dobu následujících devíti měsíců totiž výzkumníci u těchto lidí sledovali, zda si nechali dát vakcínu.

Ukázalo se, že poskytnutá informace nejen korigovala zkreslené domněnky o názorech lékařů na očkování, ale také zvýšila
aplikaci vakcíny. Počet lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se snížil o celých dvacet procent. „Vliv na proočkovanost byl stabilní
a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně devíti měsíců a přispělo i ke
zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesnila spoluautorka studie Julie Chytilová.

Vliv médií

Autoři studie se shodují v závěru, že mylné představy veřejnosti o názorech lékařské komunity jsou pravděpodobně způsobeny
snahou mnohých médií zprostředkovat ke kontroverzním tématům opačné názory. Poskytnutí obdobného prostoru
protichůdným názorovým proudům totiž přitahuje pozornost diváků a čtenářů a vytváří zdání objektivního přístupu novinářů.
Tato praxe však může ve společnosti vytvářet zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její
schopnost čelit celospolečenským výzvám.

„Novináři by se proto měli snažit poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky, ale také o míře konsenzu
názorů mezi širokou odbornou veřejností,“ poznamenala Chytilová. „Tento problém, kdy zkreslené představy o nejednotnosti
expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například debat o
klimatických změnách,“ dodal Bauer.
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Poslancům se ani napotřetí nepodařilo dovolit Radu České televize. Volbu vyobstruovala opozice, když nejprve chtěla udělat
tajnou volbu ještě tajnější a poté si vzala čtyřhodinovou přestávku.

Volba pětice nových radních České televize se v Poslanecké sněmovně opět zkomplikovala. Poslanci se neshodli na tom, jak
udělat tajnou volbu ještě tajnější. Následně si předsedové opozičních klubů vzali čtyřhodinovou přestávku na poradu klubů,
načež se politici rozhodli, že volbu odkládají na 14. červen. 
Poslanci se před volbou radních České televize přeli o tom, zda je proces skutečně tajný. Předseda opozičního hnutí SPD
Tomio Okamura obvinil koalici z toho, že při minulé volbě museli koaliční poslanci ukazovat své volební lístky předsedům svých
klubů. 
Volba několika členů rady ČT se totiž už dvakrát nepovedla, protože někteří z koaličních poslanců nehlasovali podle dohody. A
samy strany pětikoalice nevědí, o koho šlo. 
„Při minulé tajné volbě jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují volební lístek předsedům a až poté ho hodí do urny.
Nemohli tajně a tedy svobodně naplnit svoji vůli,“ uvedl Okamura. Navrhnul proto usnesení, aby poslanci museli vyplňovat lístky
za plentou, tam je vložili do obálky, kterou neprodleně vhodí do urny. 
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) proto rychle přispěchal s protinávrhem, že každý poslanec je povinen přeložit lístek na
polovinu a poslanci SPD na čtyři části. „Nemusíme si tady rozdávat obálky a můžeme šetřit. A vy, když jste podezřívavý, si to
můžete ještě složit tak nebo tak nebo ještě tak. Ale to už by se nevešlo do volební urny,“ vzkázal Stanjura směrem k Okamurovi.
Oba návrhy však předsedající schůze označil za nehlasovatelné, protože takový návrh by musel být podán minimálně 24 hodin
před volbou. 
Kdo tady lže?Mezi poslanci se však mezitím strhla přestřelka o tom, zda koaliční zákonodárci opravdu museli své lístky
ukazovat nebo ne. „Je to lež a je to snaha bojkotovat toto jednání,“ rozčílil se předseda klubu ODS Marek Benda. 
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna ale přispěchal s tím, že ten, kdo lže, je Benda. „Říkají to i vaši poslanci a my na ně nemůžeme
ukázat, protože nejsme podrazáci,“ řekl. 
„Udělat z tajné volby ještě tajnější můžeme tak, že se tam může ještě zhasnout. Mě nikdo nekontroloval, nikomu jsem nic
neukazoval. Když se rozhodnu někomu říct, jak jsem volil, je to moje rozhodnutí a co je komu do toho,“ kontroval ministr
zdravotnictví Vlastimil Válek. 
Seznam Zprávy pod příslibem anonymity oslovily několik koaličních poslanců. Dušovali se, že oni sami nikomu lístek
neukazovali. Jedním dechem ale dodávali, že je věc každého poslance, jestli se se svou volbou někomu svěří. Jedna z
poslankyň uvedla, že si lístek vyfotila, ale jen proto, aby měla případný důkaz pro koaliční partnery. 
Poslanci měli dnes hladce zvolit čtyři nové členy rady ČT. Tři na řádnou dobu výkonu funkce, jednoho pak v doplňujících
volbách místo Hany Lipovské, která byla z rady loni na podzim odvolána poté, co se rozhodla kandidovat do Poslanecké
sněmovny za Volný blok. 
Po dvou neúspěšných pokusech vládní poslanci na výboru navrhli trojici méně kontroverzních kandidátů. 
Naposledy se o místo po Lipovské ucházeli bývalí radní Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa. Šarapatka je známý hlasitou kritikou
bývalé vlády a kolegů radních, kteří byli v minulosti do rady zvoleni hlasy ANO a SPD. 
Naopak ekonom Váňa byl velkým kritikem vedení České televize a v minulosti působil i jako mediální poradce hnutí ANO. V
radě třeba kritizoval, že SPD dostává ve zpravodajství málo prostoru. 
Nyní poslanci vybírali mezi Jakubem Končelíkem, Ladislavem Mrklasem a Janem Svačinou. Jakub Končelík byl v minulosti
děkanem na Fakultě  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově , aktuálně působí jako ředitel Institutu komunikačních studií a
žurnalistiky na stejné fakultě. Dlouhodobě se zabývá mediální historií. 
Ladislav Mrklas je politolog a politický analytik a komentátor. Jan Svačina se zabývá filmovou a televizní teorií. Působí jako
porotce Cen Asociace českých kameramanů. 
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Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Přesně ve 2 hodiny nabízím zprávy čtyřiadvacítky, hezké odpoledne. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov postech dnech
války prohlásil, že Rusko na Ukrajině dosáhl jistých výsledků. Zdůraznil, že Ukrajina ztratila některá území. Jejich obyvatelé mají
podle něj šanci vracet k životu v míru. Podle Kyjeva jsou ale po ruské invazi nejhůře zničená právě města na jihu východě země
s početným ruskojazyčným obyvatelstvem. Dneska řekl, že Rusko svou armádu nestáhne, dokud nesplní všechny přece dané
síle.

Česko Polsko se shodují, že jediným řešením ruské invaze je vítězství Ukrajiny v boji o svobodu nezávislost. Po společném
zasedání české polské vlády v Praze to řekl premiér Petr Fiala. Ministři podle něj probírali, co můžou obě země i Evropská unie
pro Ukrajinu dál dělat. Polský premiér Mateusz Morawiecki po jednání ocenil postoj Česka ruské invazi a přístup k pomoci
Ukrajině.

mluvčí 
Polsko Česká republika mají na řadu věcí stejný názor, že vycházíme ze stejných hodnot, že se na Rusku agresi díváme
stejnýma očima, že jsme schopni společně společným hlasem dosáhnout i velmi silných výsledků, například 3 v tom, když se
snažíme o společné stanovisko evropských zemí.

mluvčí 
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Máme stejný pohled na strategické výzvy. A já zde myslím, zejména otázku Ukrajiny a barbarského útoku z Ruska na Ukrajinu,
ale také všechno, co s tím spojené.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Evropská unie definitivně přijala šestý balík protiruských sankcí, které tak můžou začít platit opatření do konce roku omezí
dovoz ropy z Ruska 90 %. Československo Maďarsko si vyjednali výjimku na import suroviny jižní větví ropovodu Družba. Nové
postihy včera oznámili taky Spojené státy. Jejich cílem je nejbližší okolí prezidenta Vladimira Putina.

Evropská komise začala prošetřovat státní podporu, kterou chce Česko poskytnout provozovatelům zemského digitálního
televizního vysílání. Mimo jiné taky České televizi. Šetření má posoudit, jestli pomoc neodporuje unijním pravidlům komise třeba
přezkoumá zaopatření motivuje provozovatele modernizaci sítí a jestli přináší podstatné zlepšení, které by trh bez veřejné
podpory nezajistil.

Americká automobilka Tesla musí propustit 10 % zaměstnanců, tedy zhruba 11 000 lidí. Podle agentury Reuters o tom šéf
společnosti Elon Musk informoval manažery v interním mailu. Firma zároveň musí zastavit nábor nových zaměstnanců po celém
světě. Má 2 zprávy uvedl, že ekonomiku podle něj čekají těžké časy.

Daniel STACH, redaktor 
Ruská invaze na Ukrajinu pokračuje na 14 000 000 lidí. Opustilo své domovy 6,5 milionu lidí. Uteklo před válkou do zahraničí.
Mění se místa, způsobuje stejně tak jako nasazené prostředky, a to je téma pro Vojtěcha bahamského bezpečnostního
analytika z pražského  centra pro výzkum míru fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky moc, že jste s námi dobrý
den jako pozvání. Podíváme se na to, jak se vyvíjely boje na Ukrajině a začneme pohledem na 24. února a postupně den
podnik půjdeme dál. Vidíme, jak se měnily ruské pozice pro vitráž, prosím, prvními šesti týdny války.

mluvčí 
Tak to, co složité pochopit vlastně pro ty prvních 6 týdnů války je, že Rusko skutečně zřejmě představa byla, že provede
speciální operaci, tedy byly takové spanilé jízdy těch ruských sil často bez podpory bez organizace bez loňské zajistí bez lidské
zajištění. Velmi hluboko do ukrajinské území má vidíme vlastně v těch prvních dnech v těch směrech z jihu Krymu u Charkova.
Oba z oblasti sumy a po obou stranách Dněpru směrem ke Kyjevu vlastně velmi agresivní a poměrně rychlý postup.

mluvčí 
Tedy rychle, přijedeme rychle vyhrajeme a je.

mluvčí 
Hotovo přesně tak. Očekávání toho, že Kyjevská vláda si zkolabuje vlastně tak jako to, co bylo po okupaci Krymu. Armáda se
nebude bránit, maximálně budeme čelit nějakým malým skupinám odporu demonstracím. Pro také možná ty vlastně jednotky,
které mají primárně za cíl potlačit demonstrace byl vlastně na čele té invaze, kde potom teprve těžké ztráty. Vlastně
nejvýznamnější úspěch asi, co můžem pozorovat a který vlastně v Rusku vydržel, byl na té jižní straně fronty ve směru k tomu
šansonu. A a potom vlastně dále Mikolaj Wu. Na druhé straně vlastně bavíme tady dole v tomto směru vlastně část zatím bylo i
to, že už dopředu byly známy. Ty plány vlastně ruské unikly. Bylo známo, že tedy Kyjev bude to hlavní těžiště té hlavní cíl, tedy
Ukrajina zřejmě odvedla část jednotek z jihu právě v tom k němu. Nicméně s tím, jak vlastně ten předpoklad toho, že trochu brát
nebude zcela selhal Lucas kupuje nepravdivý, tak potom se ruské církve v těžké pozice při neměl zajištění neměli kontrolované
ty svoje linie pokryly zásobovány. A zvláště na tom severu je speciální důležité to vlastně ani dnes té straně to hodně pro není
žádná železnice a držel histologicky strašně složité pro ruské síly. Tzn. že tam vlastně oni se dostali do dopravních zácp v
podstatě, kdy neměli, jak opravdu obrovské množství zásob asi po těch hlavně okresních silnicích, které tam jsou k těm silám
Kyjeva.

Daniel STACH, redaktor 
Tzn. že si ukousli příliš velké sousto a logisticky nezvládly tu operaci.

mluvčí 
Nejen logistických, ale i logisticky jo, a toto je další složitá možná ještě upozornit, že vidíme, že ta fronta u sousedky zase už
dříve obsazených území se moc nemění, což může být buď protože Rusové neplánovali tu skutečně proniknout. Tam byly
koncentrovány vlastně ty nejzkušenější a nejvybavenější ukrajinské síly v takových systémech, ale také to můžu ukázat to, že
tam prostě nebyli schopni postoupit.

Daniel STACH, redaktor 
Co se týká té ofenzívy v samotném začátku, hovořil oni ve vysílání České televize, také týden byl by do kolumbijské univerzity,
který zkoumá válečné konflikty a říkal právě to, že Rusové si ukousli příliš velké sousto na to, aby dosáhli cílů, které si stanovili
podle toho, co víme do potřebovali.

mluvčí 
Daleko víc vojáků.

mluvčí 
Putin.

mluvčí 
Chtěl zajmout velká města, jako je třeba.

mluvčí 
Je příliš nějak jim povídám.

mluvčí 
Podívejte se na to, kolik vojáků je potřeba najmutí velkého města bez ohledu na to, co se jiného Ukrajině děti vodu. Na tohle
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uděláme pro Kyjev, vyjde vám 400 000 ruských vojáků si ty, kdyby to zkoušet stejnou intenzitou boje, jako ta druhá bitva o
Fallúdžu.

mluvčí 
Velmi John já jsem.

mluvčí 
Měl jen 200 000 na celou Ukrajinu.

mluvčí 
Myslím, že ty takže.

mluvčí 
A kdyby Putinův cíl opravdu byl zabrat většinu velkých měst na Ukrajině.

A potřebovali 2× 3× klidně 4× tolik vojáků.

mluvčí 
Ne důvod, ale.

mluvčí 
Ani to by nefungovalo, pokud by ta jejich taktika byla tak příšerná, jako byla.

mluvčí 
Jako sport nebo.

mluvčí 
Spotřeba opravdu počet vojáků a dovednosti a oni nemají ani jedno?

Daniel STACH, redaktor 
To je pohled na první týdny války. Pojďme se podívat na ty další jsme na začátku dubna a všimněme si toho, co se děje na
severu, proč ústup ruských vojsk.

mluvčí 
No, Rusko ještě na konci vlastně tomu, co mu říkalo ta první fáze té války. To vypadalo možná částečně, protože vlastně nebyl
třeba žádný jednotný velitel té operace, tak ty části jsme se snažili se zoufale dosáhnou těch svých cílů. Možná spoléhali na to,
že ten kolaps jste Kyjeva je už na dosah. A vlasy na začátek dubna potom už ukazuje, že vlastně to uvědomění si takhle to je,
bylo to velké riziko toho, že slušně velké ztráty Kyjeva velké výluky ztratí vysloveně odříznuty. A tím pádem Rusko vlastně
rozhodlo ty síly stáhnout nějaký smysl realizovat vlastně tu operaci a ty síly byly staženy z celého severu, což padají obrovské
území, ale jako jsme, že oni to území reálně do Aše, kde kontrolovali nikdy a ty síly se staly samozřejmě přetahováním Ukrajiny
by schopni další ztráty. A v různém čase v rozpětí potom byly postupně vlastně restituovat zvány před vámi jde nějaký čas na
odpočinek, případně nějaké vojáky sloučeny, pokud by při české ztráty a následně potom se protože jsou valy na oblast
Donbasu, kde se evidentně Rusko rozhodlo, že tedy se pokusí alespoň zahájit operaci tady, přičemž to, co je důležité. Je, že
pokuta první část vypadala možná, že pán má spíše FSB než ruskou armádou. Oba už nějaký pokus o speciální operaci, tak
nyní na tom Donbase už ruská armáda operuje mnohem více, tak bychom očekávali. Znáš mne pomalejší opatrnější postup za
velmi těžkého použití Slovanstvo.

Daniel STACH, redaktor 
Tzn. že se přesouváme do této oblasti v tuhletu chvíli se přesuneme do většího detailu na východ Ukrajiny tak, abyste měli
dobrý přehled o tom, jak tam vypadalo. Tohle je situace z poloviny dubna. Z poloviny dubna, kdy se bavíme o prostoru, který je
luhansk a tady také důležité město i dům, v jaké jsme v polovině dubna situaci?

mluvčí 
Tak tady je znát a ono o tom spekuluje od začátku do konce před tou invazí byl právě, že ten pokus o operace bude obklíčit
ukrajinské síly v base. Je to skutečně bylo to jádro Ukrajině armády nejlépe nejlépe ozbrojené jednotky. To samozřejmě
ukázalo, že za nemožné, aby se třeba ty vlastně 2 směry toho ruského postupu potkali někde Záporoží. A tenis on byl tedy
další pokus vlastně obklíčení těch silnic méně krát už skromnější, kdy vlastně byl pokus postupovat jižně zimu. Opět zase
můžeme se 2 železnice drába významná jména, že tam bylo možno zásobovat jednotky a teď už řekl velmi silná koncentrace sil,
jíž cíl bylo právě v domě směřovat směrem na Kramatorsk. A tvořit kleště ve Slavjansku a skutečně obklíčit tady. To oblast
jasně koncentrace těch ukrajinských sil.

Daniel STACH, redaktor 
Sledujeme právě tohle to místo i dům tedy město, které má skoro 50 000 obyvatel leží na řece severní Doněck a z 18. dubna
se přesuneme do 1. května. A vidíme tady ten rozdíl ten posun. Ofenzívu, co se tam dělo.

mluvčí 
A přesně tak vlastně ruské síly, tedy se snažili postupovat, nicméně samozřejmě odpor ukrajinský byl velmi houževnatý a tzn.
že jim neprošel průlom. Před už jsme si budeme to, že moderní válce obranná linie není mělká, ne skutečně 1 linie vojáků
stojící vedle sebe, ale jenom sám hloubce. A ono se mluví o průlomu, že se musím sám podobný průlom se průlom tzn. že ty
síly postoupí až za tu poslední z rychlení obrany.

Daniel STACH, redaktor 
Tzn. že už tam není další úroveň obra.

mluvčí 
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Není až budu brát skutečně můžou rozjet vlastně do toho jako týlu nepřítele, a to se z nich hrozí Rusku nepodařilo. A tedy
symbol nějaký částečný postup. Ono musí uvědomit, že i umyl důležitý v tom, že je na jižní straně stejně jako jihozápadní straně
toho severně Doněcku jako řeky tzn. že tam nečelili, žádné potřebuje překračovat řeky, které jsou jako přirozenou překážkou
pro vojenskou sílu.

Daniel STACH, redaktor 
Další důležité město, které se nachází tady zhruba dvacetitisícová po pás, na což znamená, že se pohybujeme západně od
Luhansku, jsme teď 1. května, všimněte si, jak to vypadá s jednotkami Ruské federace, jak to vypadá o pár dní později,
konkrétně o 3 týdny později dvacátého tady vidíme ten posun, ke kterému došlo.

mluvčí 
Ano se prý podařilo před jak jsme řekli, vlastně předtím po této linii Ukrajiny disponovala velmi rozvinutým dlouho budovaný
přes ta válka trval od roku 2014. A teď to bude vlastně velmi silně opevněné území, kde se skutečně jako ruský plán dluhu
nepodařilo prorazit. Samozřejmě oni potřebují práci v tom, aby vlastně ty kleště zavřeli z obou stran z jihu i ze severu, a to
vlastně představujeme, ale vlastně jako první zásadní průlom. Já to těžce opevněné linii, kde se dosud podařilo obsadit to
město 15, které vlastně rád vysoko. A tím pádem teda jako geograficky vlastně získat výhodu a skutečně pytlačit ty ukrajinské
síly, byť by k tomu znovu neříkám nutně průlom.

Daniel STACH, redaktor 
Skočíme do současnosti stále sledujeme tato 2 místa a vidíme posun hlavně u města poplatná. Dostáváme se do toho, jak to
vypadá, teď aktuálně. Můžeme charakterizovat jako upevnění ruských pozic?

mluvčí 
Tak určitě pro pokaždé, když vlastně oni taky vstup, tak sedím zároveň ční do sedmi zranitelným, protože riskujete to, že vám
nepřítel v menším udělá to, co se snažit udělat jemu tedy obklíčí vaše síly, které postoupily. A to, co vidíme, tady je, že Rusku
se podařilo vlastně tu oblast rozšířit a tedy se v tom ohledu se stal udržitelnější ten jejich výběžek vlastně poplatný. Zároveň ale
na druhé straně uvědomit, že Ukrajina mohli nějak nebo se vyklidit, protože se ukázaly v tu chvíli už nebyly bránit plné, pokud
byly o sousedi ruský postup ze tří stran. A a Ukrajiny se podařilo ustanovit, dá se novou obrannou linii. Prostě o něco dále.

Daniel STACH, redaktor 
Tedy pro ně někdy lepší ustoupit snažit se dobýt území později za cenu menší ztráta, kdyby ho drželi za každou.

mluvčí 
Rozhodně z hlediska nějakého chování vlastních sil, ale i vybavení a morálky ostatně před jako těžké ztráty neutrpěli případě
toho, že se podaří udržet za každou cenu území. By za to mnohdy stály.

Daniel STACH, redaktor 
Pro představu o jak velkém území se v tuhletu chvíli bavíme Ukrajina v tuhletu chvíli má zhruba 20 % svého území okupován
Ruskem pětinu země. To v praxi znamená, že se jedná o stejnou rozlohu, jakou má Česká republika Slovensko dohromady je to
víc než třetina území Německa a téměř polovina území Itálie. Jak může prakticky fungovat země, která má pětinu svého území
okupována.

mluvčí 
Za zahraniční podpory.

mluvčí 
Jedině bez.

mluvčí 
V podstatě jedině vládní uvědomit, že Ukrajina šlo jenom o pětinu území, ale většinu pro přístupu k černému moři, aby pro
české české publikum už není tak jako zřejmé, tak námořní obchod a námořní transport zboží. Jestliže strašně důležitý tzn. že
ukradl přišla o významnou možnost exportovat a zároveň přišla hrozně velkou část průmyslu, přestože ten Donbas je
průmyslové srdce ukradl značné míry. A a takže v tomhle zároveň přišla možnost dopravy podnět pro tím, že vlastně Rusko
kontroluje jeho ústí zase řeky jsou jako možná dopravní tepna.

Daniel STACH, redaktor 
Tedy nemá se o co opřít ani zbytek země.

mluvčí 
A tzn. celé, že vlastně Ukrajina plošně do značné míry závisí na západní podpoře finanční materiální a další.

Daniel STACH, redaktor 
A ta se bude potenciál v nich podle toho, co se bude dít a Rusové už několikrát hrozili jaderným útokem hrozily jadernou
eskalaci té se obává i Rolf fungovat Larsen, který přes 20 let sloužil v americké CIA a osobně se poznal s bývalým i současným
šéfem ruské služby FSB.

mluvčí 
Moje největší obava z téhle války. Já jsem každý den modlí za Ukrajince a Fine. Trápí mě ty oběti a i ty zbytečné smrti na ruské
straně malost dál, ale nejvíc mě trápí hrozba jaderné války.

mluvčí 
Bonsaj.

mluvčí 
Z jakmile 1 strana použije jadernou zbraň.
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mluvčí 
Tíha nejdou na konci léta nevidím.

mluvčí 
Jak by to na to nemohl vyhodnotit jinak než jako značně hrozbu pro NATO, pokud by Putin použil taktickou jadernou zbraní
nebo vystřelit nějakou na skandálu. To je celkem jedno na ukrajinské vojáky.

mluvčí 
Snad ten doktor oborově.

mluvčí 
Není to ta jaderná válka, kterou jsme si představovali vás, ale na to je ve velmi špatné, protože protože pokud nezareaguje tím,
že napadne Rusko vlastní jadernou zbraní.

mluvčí 
Třeba Tomáš.

mluvčí 
Pak odstrašovací sílu už neexistuje, nemá způsobem zastrašit, pokud bude dále eskalovat.

mluvčí 
Tak tam stejnou bitvu.

mluvčí 
Ne, ale podle stejné logiky najednou máte válku mezi NATO a Ruskem sezóny Putin vyhrazeno pouze ubírá jiným způsobem
neprohrát. Je Skalová on to použít ještě silnější jaderné zbraně. To je ta noční můra, to je ten děsivý scénář v okruhu celý svět
se musí na to.

mluvčí 
Jsou až.

Daniel STACH, redaktor 
Kdyby se tento, jak to nazval a děsivý scénář skutečně naplnil, co může dělat reálně na to?

mluvčí 
Tak na to má celou řadu možností. Samozřejmě otázka, která z nich bylo nejlepší a která zní politicky průchozí. Jsem vedl
asymetrické zpovědích tzn. nějaké brzké útoky na Rusko další přitvrzení sankcí, anebo symetrická odpověď, nicméně ten rozdíl
byl velký v tomto, kde nás bude použita demonstrativně třeba na černým mořem, aby symetrická, pokud na to možná
představitelná, anebo třeba přímo na Kyjev, kde se obtížně představit přímo ruský úder NATO jadernými, jaké ruské město. Ale
jednoduše možná věc toho je, že takový úder by zároveň možná přinutil státy, které to, že se nějak neutrálně invazi jako Indii
nebo Čínu za hmotu kolem kritický postoj. Protože 1 válka Blunt up hrozné stačí pro celý svět.

Daniel STACH, redaktor 
To je něco, co se ukáže v následujících týdnech měsících, uvidíme, jak se tohle bude, případně přelévat dál. Každopádně už
teď je jasné, že řada ponaučení se tady dost možná nabízí nejenom pro NATO jako takové, ale i pro Českou republiku hovořil o
tom rozhodl pro Českou televizi mimo jiné Benč. Bývalý velitel amerických pozemních sil v Evropě.

Vladimír PISKALA, redaktor ČT 
V první řadě je to vojenská mobilita a schopnost rychle přesouvat síly NATO po Evropě získat to je naprosto zásadní, abychom
ukázali, že se dokážeme pohybovat stejně rychle nebo rychleji, však když vojáci Ruské federace Česká republika tady
samozřejmě hraje velmi důležitou roli a také podnikla konkrétní kroky, aby situaci zlepšila, což je důležité. Druhá věc je
protivzdušná raketová obrana, když se podíváme na to, jaké zbraně Rusové používají, tak je to spousta raketa je, proti kterým
si nejsem jistý, že máme dostatečnou ochranu pro civilní obyvatelstvo i klíčovou infrastrukturu.

mluvčí 
Nejen vyleštěný zvolal vést k regule šlo, co téměř Emmy než.

mluvčí 
Třetí věcí munice, spotřeba munice ve válce vždycky vyšší, než si myslíme.

Daniel STACH, redaktor 
Jaká ponaučení vidíte.

mluvčí 
Já jsem si ponaučení celkové jednoduché, a to tedy musíme takovéhle scénáře možnost skutečně velké konvenční dlouhé
války brát vážně, aby ten připraveni, ať už jde o výcvik rezervy a munici tak, jak o tom mluvil on nebo psychicky stárnutí
připravený na takové situace. Co máte pro mě zásadní ponaučení, které zvláště Evropa, která to dlouho oceňovala takový
scénář, je nereálný by mělo odnést.

Daniel STACH, redaktor 
Říká Vojtěch Bahenský. Děkuji vám za rozhovor. Díky za váš odborný pohled, na shledanou. Na.

Shledanou. Díky vám, že dál sledujete Českou televizi nabízíme další pohledy mimo jiné na dění na Ukrajině.
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Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Týden války Ruska proti Ukrajině, dodejme ekonomický kontext. Ruská invaze působí potíže i tuzemským firmám. Válka stojí
primárně například za tím, že exportní garanční pojišťovací společnost eviduje za první 3 měsíce letošního roku. Mírný propad
pojištěných zakázkách tuzemských exportérů. Ti teď hledají nové trhy. Konflikt má negativní vliv na českou ekonomiku jako
takovou.

mluvčí 
V podstatě stejně rychle jako začala válka na Ukrajině stejně rychle vystřelily ceny energetických komodit a další tak stejně
rychle. Po ukončení konfliktu můžou klesnout. My dnes všichni očekáváme dobrá ropa překonala hranici 120 USD za barel
bude tam navždy a já si dokážu představit na konci roku bude za 60 70 80 to není nikde psáno, že se to nemusí vrátit. Opravdu
máme ve hře zcela mimořádné faktory a navíc se nám sešly všechny v jednu dobu, ať je to COVID lockdowny v Číně Šanghaj
Peking, ať je to válka na Ukrajině a nebo to jsou problémy dodavatelských řetězcích. Teď máme vlastně jako dokonalou bouři,
která tu ekonomiku a strhává dolů inflaci zase naopak tahle nahoru. Na konci roku může být přesně naopak.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Téma teď probereme detailněji ve spojení s námi Radek Špicar viceprezident Svazu průmyslu dopravy, dobrý den.

mluvčí 
Dobré on.

mluvčí 
Tak jakých bylo těch uplynulých 100 dní konfliktu na Ukrajině pro české firmy?

mluvčí 
Si, že pro Ukrajince to bylo mnohem horší a asi potřebám stále o děti ani pro české zemi, ale jednoduché, aby mají už hovořil
na větší česká ekonomika české firmy zasáhlo. I dramaticky se zvyšující ceny energií tzn. především elektřiny plynu z
nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropské unii tzn. energetická náročnost je mnohem vyšší nežli většina evropských
ekonomy znát v zásadě mnohem tvrdší než jinde v Evropě. A problém číslo 2 byly výpadky dodavatelských řetězcích. Všichni
známe situaci ve Škodě Auto úzkosti z oken kabelových systémů a samozřejmě ta situace také přinesla ještě hlubší komunikace
na trhu práce nežli před válkou na Ukrajině, což ještě více prohloubilo ten dlouhodobý nedostatek pracovníků české práce, kde
už několik let chybí několik stovek tisíc.

mluvčí 
No a z toho, co říkáte, jaké firmy, jaké typy firem jsou teď nejvíc ohroženy těmito touto touto situací?

mluvčí 
Kdyby to byly jednotlivé firmy, tak by to ještě dobré, ale znovu opakuji. My jsme nejprůmyslovější ekonomikou v Evropě
představuje a 30 % českého HDP. A právě průmyslové firmy velké výrobní závody s vysokou vysokou spotřebu energií jsou
nejohroženější. V našem případě jsou to do hlavní sektory, které tvoří páteř českého průmyslu až o české ekonomiky.
Automobilový průmysl, strojaři, chemici, energetici oceláři.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
No a co tahle situace ukázala firmám do budoucna, podcenily něco, dalo se vůbec na tohle nějakým způsobem připravit?

mluvčí 
Myslím, že takto rozsáhlý vojenský konflikt tuto agresi ze strany Ruska či Ukrajině nečekal vůbec nikdo. Například za něco
drobného z velmi těžké nicméně, jak se ukazuje, Česká republika a v podstatě téměř všechny vlády v těch posledních 30 letech
jsou opravdu některé své domácí úkoly dostatečně nesplnili tzn. například diverzifikace, zdrojů surovin, které musíme dovážet,
jak jsme teď zjistili o vašem případě především z nestabilních diktátorských autoritářských režimů, jako je Rusko z jiné státy.
Obě jsou na tom ne všechny a některé o něco lépe znamená jsou schopny dovážet energie, které slibují ani své ekonomiky na
severu jihu západu, ale také z východu a pro nás závislost, například na ruském plynu a fatální jako není nic příjemného,
protože když se teď ptáme českých firem a cukru měla do budoucna. Chci jasně ukazuje, že zbylé peníze kraj ještě natolik titul
a Ukrajině zpívají, budou třeba ze 60 % investovat to cívku.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
No ty investice mě právě zajímají, jak moc teď vlastně budou firmy investovat, mají na to prostředky a chtějí v téhle situaci se
pouštět do nějakých investicí.

mluvčí 
Velmistra.

mluvčí 
Otázka my zastupujeme firmy, které mají dohromady 1 300 000 zaměstnanců tzn. naše průzkumy jsou poměrně
reprezentativních z toho posledního jasně vyplynulo, že 40 % firem, bohužel bude mít letos nižší zisky než předpokládali a 60 %
z nich tím pádem říká, že nebudou investovat tolik. Kolik původně plánovali, bude také firmy, byly zaměřené, co se týká svých
investic spíše na digitalizaci automatizace robotizace, aby ukázali konců. Je to v těle mění v souvislosti s těmi dramaticky se
zvyšujícími cenami energií, znamená ano zbylé peníze, které ještě tady není tolik, kolik plánovali, budou investovat především
do energetických skoro všude magnetu na.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
No a co to bude mít za následek to, že teď firmy nebudou moct investovat, kde se máme připravit na nějaké komplikace, které k
tomu budou navázány?

mluvčí 
Tohle se neprojeví v tom krátkodobém horizontu let obrovské riziko středně až dlouhodobý výhled. A samozřejmě máte firmu od
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financovanou, tak Karlem vydržíte nic moc neděje, a ale pokud konkurence na tom lépe než vlivy a tomto případě lze očekávat.
Může, včetně tedy západočeských komiks, který na tom budou lépe, protože vláda více váhá nebo nejsou tolik zasaženi, ale
protože ta ekonomika diverzifikovaná, co se týká zdrojů energie, také o tom v tom střednědobém horizontu začnete ztrácet
konkurenceschopnost. Obrany investujete dostatečně. Nebo definujete negujete své výroky nebo služby, a to dřív nebo později
zúžené, takže tohle je asi největší riziko, a to, že se nebudou schopny investovat publiku. Ano.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Řada firem také působila přímo na ruském trhu, ze kterého se museli nebo chtěli stáhnout, jak těžké je teď hledat nové trhy,
když ty nové trhy hledají vlastně všechny firmy. Jak je to obtížné?

mluvčí 
Ono je to obtížné pro české exportéry i standardních mírových dobách a teď samozřejmě vzhledem k tomu, že nejsou jediné
hledají alternativní trhy tak jako hezčí. To máte pravdu, nicméně potenciál já vidím stále obrovský se udělat především očistí
export se díváte na německou ekonomiku, to je vysoce diverzifikovaná ekonomika, která dokáže věc vyvážet v podstatě na
všechny světové trhy připojení východní Asie, severní Jižní Amerika, severní Afrika. V tomhle vám monokulturní exportní
ekonomika jde 80 % skon ukončí misi Evropské unie, a to bylo vždy velmi nebezpečné a zdravé, tak, jestli tahle krize přispěje k
tomu, že se dokážeme lépe ústavy to, aby úspěšnější na těch tzv. třetích trzích mimo Evropskou unii, tak to skutečně ku.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Tom je právě taky zajímá, abychom to zakončili možná trochu pozitivně, dá se z vašeho pohledu na tom všem najít něco
pozitivního. Něco z téhle situace, co firmy může posunout, může nějak pomoct v těch dalších letech?

mluvčí 
Se tady o vás. Já bych nerad spekuloval oči pozitivním smyslu, že to je opravdu stane neštěstí umělecké, a ale samozřejmě čtu
bývá tak reálné ekonomické nějaké ty mně řekl, že podobně jako kovy jakoby označil do té doby velmi konzervativní české
zaměstnavatele chce využívat asi z domova například řeku a automatizaci robotizaci Loučné, aby se třeba lidé potkávali nějaký
výzkum průkazy i válka na Ukrajině. V tomhle může určitě ničemu přispět a ty investice třeba do alternativních zdrojů energie
těch obnovitelných zdrojů energií nebo právě větší diverzifikace. Český export můžou patřit mezi ústavy, které zpětně snad
bude možné označit za.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Říká Radek Špicar viceprezident Svazu průmyslu dopravy České republiky. Díky mockrát přeju hezký den.

mluvčí 
Na Zlínsku jenom.

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 03.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.06.2022 18:05 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:30 Živé vysílání , AVE: 23 202 630,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Českého gólmana 4 vedou 20.

mluvčí 
Po zranění těm pera dostal v brance Colorada znovu příležitost Pavel Francouz, který měl velký podíl na druhé výhře
domácích. Nejenže zaznamenal premiérovou nulu v letošním play off se 24 zákroky se navíc stal první hvězdou utkání.
Hokejisté Avalanche o vítězství rozhodli zkraje druhé třetiny, kdy během dvou minus čtyř sekund Edmontonu vstřelil 3 góly.
Nejprve se prosadil Lehkonen chvíli později na něj navázal Benson Rantanen. Brankou na 40 v přesilové hře v závěru utkání
potvrdil vedení Colorada vanu na zápasy MacKinnon.

mluvčí 
První vzájemný souboj Warriors Celtics ve finále NBA vyhráli v roce 1964 basketbalisté Bostonu. O 58 let později stejní soupeři
utkali o titul znovu. Úvodní zápas zahájily Golden State náporem z dlouhé vzdálenosti se trefovali obě střelecké hvězdy Steph
curry Clint Thompson. Domácí po třech čtvrtinách stále vedli dvouciferným rozdílem. Ani jim však nestačilo. Závěrečné části
totiž svatých předvedli fantastický obrat. Klíčovou bodovou šňůru 17 0 řídil veterán Aldorf furt. Boston díky tomu vyhrál 120 108
a v sérii vede 10 na zápasy.

mluvčí 
V Paříži se rozhoduje o prvním finalistovi tenisového Roland Garros. Španěl Rafael nadal, jenž ve čtvrtfinále zdolal Srba
Djokoviče nastoupil před patnáctou hodinou proti Alexandru Zverevovi z Německa. Turnajová trojka vzala hned v úvodu
třináctinásobný mu šampionovi tohoto turnaje servis, ale vzápětí první sada dospěla až do tiebreaku, ve kterém je momentální
stav 65 pro Zvereva. Mezi juniorkami vybojovala finálovou účast Lucie Havlíčková nad krajankou Sárou Bílkovou. Další Češka
Nikola Bartůňková proti Argentince syrové neuspěla. Zajímavý tenis se hraje v těchto dnech také v Prostějově, kde vrcholí
Challenger typy Unicredit Czech Open. Tento turnaj bude mít ve finále ryze české obsazení. O titul se zítra střetnou Dalibor
Svrčina a Vít Kopřiva.

mluvčí 
Devatenáctiletý ostravský rodák Dalibor Svrčina nezahájil semifinále dobře ztratil svůj první servis se Slovákem Lukášem
Kleinem prohrával 02. V dalším průběhu utkání český mladík výrazně zpřesnil hru a otočil skóre se při vlastním podání díky
nevynucené chyby soupeře zakončil vítězstvím 75. Ve druhém dějství byla určena jasně lepší po triumfu 62 postoupil do finále.
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mluvčí 
Furt jsem do toho Šlapal funkcemi, jestli je svoji hru taktiku. Nenechal jsem soupeře vůbec potom nadechnout, takže jsem furt
své bez chyb jsem hrál docela takže se spokojeny.

mluvčí 
Čtvrtina se v zítřejším boji o titul utká se svým krajanem Vít Kopřiva totiž ve druhém československém semifinále porazil tenistů
z Piešťan Filipa Horanského ve třech setech 1664-63.

mluvčí 
Dobré odpoledne ČT24 připravila další zprávy. Nejméně 3 lidé zemřeli při nehodě vlaku severně od bavorského alpského
letoviska Garmisch Partenkirchen. Mnoho dalších zraněných část z nich vážně. Dvoupatrový vlak z neznámého důvodu vykolejil
a několik vagonů se převrátilo na bok, kolik lidí v soupravě cestovalo se zatím neví.

Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov postech dnech války prohlásil, že Rusko na Ukrajině dosáhlo jistých výsledků.
Zdůraznil, že Ukrajina ztratila některá území. Jejich obyvatelé mají podle něj šanci vracet se k životu míru. Podle Kyjeva jsou ale
o ruské invazi nejhůře zničená právě města na jihu východě země s početným ruskojazyčným obyvatelstvem. Peskov řekl, že
Rusko svou armádu nestáhne, dokud nesplní všechny přece za té si cíle.

Ministerstvo financí plánuje podle zjištění České televize v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok schodek ve výši 295
miliard korun. Šéf rezortu Zbyněk Stanjura plán ve středu představil vládě. V dlouhodobém výhledu má být pro rok 2024
schodek 296 miliard 800 000 000 Kč na rok 2025 ještě o jednu miliardu 100 000 000 vyšší. Na letošní rok počítá v březnu
schválený rozpočet. Se schodkem 280 miliard korun. Kvůli dopadům války na Ukrajině ale určitě naroste.

Dálnice D11 až k polským hranicím by podle představ vlády měla být hotová do roku 2027. Premiér Petr Fiala to řekl po
společném jednání českého polského kabinetu dokončení silničního železničního spojení mezi oběma státy považuje Fiala za
důležité pro to, aby země přispěly k rozvoji střední Evropy. Zároveň taky uvedl, že z hlediska dopravního propojení je horší
situace na české straně.

Česko zasáhnou v noci na zítřek silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od dnešních osmi hodin večer do
sedmi ráno. Bouřky by měly přijít od jihozápadu. Postupně přejdou přes celou republiku. Podle Českého
hydrometeorologického ústavu je mohou místy doprovázet taky nárazy větru rychlosti až 70 km/h.

Česko patří do začátku ruské invaze mezi nejvýraznější podporovatele Ukrajiny. Zemi poskytlo vojenský materiál zhruba za 3,5
miliardy korun a chystá další Česko. Zároveň přijalo přes 360 000 ukrajinských uprchlíků.

mluvčí 
Ruské jednotky byly v polovině března jen necelých 25 km od centra Kyjeva. Na město dopadaly rakety na Ukrajinu přesto
vyrazila delegace tří premiérů unijních států, mezi nimi i Petr Fiala.

mluvčí 
Jsme si vědomi jejich statečného heroického boje. Tím můžeme udělat všechno pro to, aby svou adresu porazil.

mluvčí 
Šlo o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině. Hlavní město se přitom chystalo na
rozhodující boje s jedním z klíčových témat proto byly dodávky zbraní.

mluvčí 
Potřebuje tu vojenskou pomoc rychle, protože každý den pro svou potřebu vojenského materiálu a mise bez Boha brání, tak
potřebuje od nás vše, abychom usilovali jsme na ně množství, jaké žena takové, které ukrajinská armáda zničí.

mluvčí 
Česko ještě před ruskou invazí dodalo munici pro ruční zbraně dělostřelectvo. Po ruském útoku začaly do země proudit ruční
zbraně a později i těžká technika. Mezi nejvýraznější dodávky patřily tanky té 72 bojová vozidla pěchoty.

Ukrajinská armáda nasadila do bojů tak i české Saúdové raketomety RM 70 na podvozcích Tatra. Dělostřelectvo doplnili
tuzemské houfnice Dana celkem vláda poslala vojenskou pomoc zhruba 3,5 miliardy korun.

mluvčí 
Na další vlády mám připravený další vojenský materiál, v jakém objemu v objemu, myslím si, že to bude zase něco kolem
nějakých 600 700 000 000 Kč.

mluvčí 
Česko vedle vojenské pomoci do země posílá i potřeby pro civilisty. Nejčastěji jde o jídlo, oblečení nebo kanystry. Některá
města jsou odříznutá od dodávek vody kvůli těžkému poškození infrastruktury.

mluvčí 
Abychom připravili projekty na malé střední opravy domů bytů tak, aby mohli být zatepleny vlastně uzavřeny, říká se tomu
uzavření tak, aby s příchodem zimy někdy v listopadu mohli lidé vlastně tu zimu nějak zvládnout.

mluvčí 
Od začátku války přišlo do Česka přes 360 000 uprchlíků. V posledních týdnech se velká města potýkají s nedostatkem
kapacit, například Praha postavila 2 provizorní stanové tábory. V polovině měsíce uzavře krajské asistenční centrum.

mluvčí 
V Praze je uprchlíků zhruba 4× více než na hlavu než některých jiných krajích.
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mluvčí 
Česko se podle ministra vnitra Víta Rakušana dokáže běžence postarat i po uzavření pražského centra. Sněmovna zároveň
přijala přísnější pravidla pro poskytování podpory. Adam Dufek, Česká televize.

mluvčí 
A naším dalším hostem je Michal Romancov politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Jak se za těch 100 dnů ruská okupace ruská agrese a celá tato válka proměnila?

mluvčí 
Tak zdá se, že naprosto jednoznačně Rusko není schopné dosáhnout svých vytyčených cílů. Ani v tom rozsahu ani v té
rychlosti, jak se začátku domnívali tzn. Rusko je vojensky tento okamžik neúspěšné. Samozřejmě neznamená, že ještě není
schopné zaprvé zničit obrovské materiální hodnoty. Pochopitelně také připravit o život stovky možná tisíce lidí.

mluvčí 
Už první dny války vlastně ukázal, jak se Moskva spletla, jak se západ postavil na obranu Ukrajiny, v jakém modelu myšlení celé
roky po skončení studené války Rusko žije.

mluvčí 
To je zapotřebí, jak si rozdělit na to, jaké modelů žije nějaká rozhodující část ruské společnosti, jaké odloží ruské politické elity
ruské politické elity počínaje prezidentem Putinem a konče všemi jaksi experty, velvyslanci představiteli obou komor
parlamentu, tak to jsou lidé, kteří měli bezpočet možností prostě normálně fungovat kontextů západních struktur. Oni
samozřejmě nebyly součástí ani Evropské unie ani Severoatlantické aliance, ale jak unie, tak aliance vytvořila řadů vlastně
platforem na jejich prostřednictvím se vlastně s Ruskem odehrávala v řádu vlastně prakticky 20 let. Velmi intenzivní
komunikace, přesto přese všechno ruská politická elita se rozhodla, že o komunikaci tohoto typu nestojí, že prostě je zapotřebí,
aby se vztahy se Západem odehrávaly, řekněme, minimálně v nějakém konkurenčním a velmi letos sešlo do konfrontačního
módu. A výsledkem toho potom je vlastně i ruský vpád na okraji, respektive oba dva ty pády, jak v roce 2014 v roce 2022. A
přesně tenhle ten typ vlastně uvažování byl potom prostřednictvím sdělovacích prostředků, které jsou jednoznačně pod
kontrolou Kremlu, přenese na tu rozhodující část většinové ruské společnosti.

mluvčí 
Vy jste se vlastně dotklo vojensky se Rusko taky příliš nepředvedlo, jak si vysvětlujete, jaká propast v Rusku je mezi politiky
vojáky mezi plány a představami realitou?

mluvčí 
Já nejsem vojenský analytik. Pro mě, přiznám se jako to, jak bídně ruské ozbrojené síly na Ukrajině přinejmenším zatím vedou,
tak je to obrovské překvapení pozitivní. Samozřejmě, ale je to překvapení, protože vlastně současného ministra obrany Sergeje
Šojgu předcházela pověst člověka, který byl schopen Rusku té vlastně na zelené louce vybudovat funkční ministerstvo
ministerstvo pro zvláštní události. A vlastně to byl jeden z důvodů, proč z něj Vladimir Putin už před mnoha lety udělal ministra
obrany a do ruských ozbrojených sil prostě tekly obrovské peníze a minimálně prostřednictvím jaksi pian, které ruské ozbrojené
síly samy o sobě vytvářeli, tak to vypadalo, že ruské ozbrojené síly jsou nejenom početné, ale že svůj kompetenční do jisté míry
se to prokázalo i jaksi, řekněme, při nasazení ruských ozbrojených sil v Sýrii. Ale tam se jednalo samozřejmě kontingent, který
od počátku byl velice mezi v okamžiku, kdy tak obrovské množství ruských vojáků a techniky vtrhlo na Ukrajinu, tak se ta
situace změnila. A vidíme, že korupce, která je vlastně jaksi Rusku všudypřítomná, takže se v tomhle velice citlivém případě
naštěstí obrátila proti Rusku samotnému je evidentní, že řada ruských jednotek je špatně vycvičená špatně vybavená.
Dostávají mizerné jaksi zásoby nejen pokud jde o ten objem, ale pokud jde o jejich kvalitu, a tak dál. Nicméně jsem bohužel v
tomto ohledu přesvědčen, že Rusové se učí a že čím déle bude válka trvat tím spíš se jim řadu problémů prostě podaří, podaří
odstranit.

mluvčí 
Ony právě současné zprávy z bojišť ukazují, že Moskva se soustředí na ovládnutí zbytku luhanské oblasti. Těžké boje jsou
hlavně sever od Doněcku. Pokud už jsme teď v tzv. opotřebovat válce nebojte se, že se unaví mezinárodní zájem o ten konflikt.

mluvčí 
S kontem mezinárodní zájem jaksi nikdy bohužel nebyl globální. Zrovna dneska probíhala v Soči jednání mezi předsedou
africké unie a ruským prezidentem a předseda africké unie prostě prohlásil ten konflikt od nás daleko o tom konfliktu nic
nevíme jako to, co pro nás podstatné je, že z Ruska a z Ukrajiny přestali přicházet vlastně potravinové potravinové dovozy.
Obdobně například Indie, bohužel vlastně se jaksi staví k tomu, aby reflektovala tu situaci mezi Ruskem Ukrajinou poměrně
velice velice vlažně, takže jako řada zemí světa v zásadě ten konfliktní kterak neřeší. Je přirozené, že ho řešíme my tady v
Evropě je přirozené, že ho řeší Američané řada dalších našich spojenců. A tady, pokud jde o politické elity, tak si myslím, že ten
zájem nadále trvá, protože Rusové směrem k nám na západ prostě rozbouřily všechno to, co se vlastně po celou tu dobu od
rozpadu Sovětského svazu trpělivě a zdálo se dlouhou dobu, že úspěšně bojoval. Pokud jde o veřejné mínění, no tak
pochopitelně jaksi tady ten zájem o konflikt a samozřejmě nejen zájem, ale třeba taky jaksi ochota snášet nepohodlí poskytovat
pomoc veřejnosti bude klesat. Blíží se koneckonců letní prázdniny, a to je vždycky jako období, kdy lidé mají tendenci si
odpočinout hodit starosti za hlavu, což je na jednu stranu logické. Na druhou stranu to bude mít pravděpodobně nějaké dopady
směrem právě k politickým elitám všech západních zemí.

mluvčí 
A v kontextu toho, co říkáte toho zájmu světa o tento konflikt připomenu, že Ukrajina chce všechno svoje území zpátky, východ
jih i Krym. Je to tedy reálné nebo ne?
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mluvčí 
Já bych Ukrajincům strašně přál, nicméně tento okamžik se domnívám, že to reálné není, a to z jednoho prostého důvodu.
Rusko navzdory tomu, že si vede velmi špatně, tak pořád ještě zůstávám mimořádně silným aktérem systému mezinárodních
vztahů, jako sice se nám to nemusí líbit, ale Rusko je velmoc. A já bych si sice hrozně přál, aby Rusko bylo na hraně porážky
nebo hospodářského zhroucení, ale podle mého názoru se nic z toho přinejmenším zatím prostě neděje. Rusko má kapacity k
tomu, aby ta válka trvala ještě hodně dlouhou dobu. To si umím představit je, že se podaří zastavit ruský postup, že se
případně podaří znovu vlastně Rusy zatlačit jakoby za hranici té Doněcké luhanské oblasti, tak jak fungovala v tom kontextu
administrativně správní uspořádání Ukrajiny, ale že by teď jako v krátkodobém horizontu byla myslitelná, řekněme, jako, no,
myslitelné osvobození Krymu nebo něco takového. Na to se domnívám, že ukrajinské ozbrojené síly tento okamžik prostě
nemají kapacity.

mluvčí 
Tak prozatím děkuju politický geograf Michael Romancov, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
A přímo v Donbasu se blízko frontových linií. Pohybují také zpravodaj České televize Václav Černohorský, kameraman Pavel
Němeček.

mluvčí 
Teď ve městě slov Janské, které je, které je kousek od Kramatorsku a masně, co vidíte za mnou, by se dalo popsat jako válka
na Ukrajině. V jednom místě vidíte všechny její přímé nepřímé dopady na několika metrech čtverečních tady je panelový dům,
který před třemi dny zničil zásah ruskou stranou vypálené rakety. A přišli tady o život podle místních úřadů nejméně 3 lidé. Tzn.
vidíte škody, respektive a úmrtí a oběti na lidských životech, vidíte materiální škody. A vidíte důvod, proč a lidé musejí s války
utíkat. Ano před válkou utíkat. Vidíme kolem sebe i zatlučená okna. Na druhé straně ulice a vidíme poloprázdné město a tzn. i
předtím než raketa zasáhla a toto místo tak a Slovensko opouštěli lidé, když se bavíme o těch městech velkých, která jsme tady
měli možnost projet, ať už to je Slovinska, stotisícový Kramatorsk, stopadesátitisícový Machmud 90 tisícový, tak. Z těchto místo
odjelo podle místních úřadů 70 80 % populace.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Začal platit šestý evropský balík sankcí. Ty přinesou odstřižení dalších tří ruských bank o systému Swift nebo omezení dovozu
ruské ropy. Do Evropy do konce roku přestane proudit 90 % této suroviny. Československo. Maďarsko si vyjednali výjimku na
import ropy, a to jižní větví ropovodu Družba.

Tomáš KLÍMA, redaktor 
Do konce roku budeme nakupovat o 90 % méně ropy. Výjimku budou mít vnitrozemské státy. Myslím, že je to rozumný
kompromis. Minulý víkend jsme vedli dlouhá obtížná diplomatická jednání s ministry velvyslanci. A výsledkem je další sankční
balíček, který byl schválen. Sankce se netýkají jen ropy, ale také tří dalších důležitých ruských bank. Bude to znamenat další
potíže pro ruskou ekonomiku a její obchod s vnějším světem.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
A téma teď probereme dál ve spojení jsme dvěma hosty. Tím prvním je Petr Bartoň, hlavní ekonom. Společnosti na Plant, který
mimo jiné působí na katedře veřejných financí vysoké školy ekonomické v Praze, dobrý den.

mluvčí 
Vlastně komu.

mluvčí 
Je s námi také Ondřej Jonáš. Investiční bankéř vám hezký den.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Tak pánové nejprve k tomu aktuálně schválenému šestému balíku sankcí. Jak moc tyhle další sankce Rusko zabolí, která z
nich podle vás nejvíc, pane Bartoni?

mluvčí 
Mohl značně ropa. Ruská ekonomika založená na konci vyváží objemu aut s nacisty. Kupuje všechno ostatní, co potřebuje. A 8
můžeme představit v podstatě jako vanu. Ona si můžeme kupovat buď zpoza o peníze, které už o 28 natočenou a oba teď.
Poslední léta od vás přímo kumulovala svoje bohaté druhým možným zdrojem, co si kupuje věcmi, je moc hodný hoch do té
vámi o už ty první sankce na odpor po začátku invaze byla potom větší, řekněme, polovinu volbami jsme odstříhli. Tzn. ten
objem most, který ona měla, kumuloval most 0 o poloviční, ale podle ní naopak velký problém, pokud tam nebyl, protože vás to
pomohlo fotbal za tu příplatkovou vodu, kterou do té bavil pořád. To ne ano, ano. Zásadním způsobem utáhl kohoutek, je malá
další případ tancům mužům, jo, protože Rusko je mnohem víc závislá na exportu ropy než Limo a polovinu mall a Rusko roku
02 etapy a alternativy nebudou jednoduchá pro Rusko získat, protože má dostat punkerů a muselo dotknout toho událo. Tzn.
můžu to po šestém balíčku jim je o tu druhou největší zásah to Rusko ekonomiky poté, co byly odstřiženy na začátku ty rezervy
pro mě. Bohužel on tohle bude trvat asi skutečně projekt podpořil zatím pořád ještě nějaké rezervy má nákup věcí a nějakým
způsobem pořád v tom Kohout tím kohoutkem, byť omezeným pak nějaké peníze potečou.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Pane Jonáši, jak jsme slyšeli součástí šestého balíku je zákaz dovozu většiny ruské ropy od příštího roku. Až na výjimky, mezi
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kterými je i Česko zvládnutou Evropa bez ruské ropy?

mluvčí 
Určitě zvládne. Já bych ještě k tomu přidal 1 velice důležitý aspekt, a to sice zákaz pojištění, jakýchkoliv lodí na týkaly
jakéhokoliv vývozu ropy, což v praxi znamená, že žádný zákazník nebude chtít na sebe vzít riziko tak velké, protože Lloyds a
ostatní pojišťovny odmítají takto horké Cargo vůbec vůbec pojistit. Takže už jenom z toho, že se jedná o šestý balíček, vidíme,
že se jedná o postupné řešení i operativní řešení v odezvě, co je možné a co vidíme, jak Rusko se vypořádává s těmito
opatřeními. Víme dokonce, že Indie nakoupila zhruba 4× tolik ropy za prvních 5 měsíců tohoto roku v porovnání s loňským
rokem, takže některé ty tankery se daří evidentně přesměrovat, a ale Rusko za to dostává zhruba 30 35 % nižší cenu, než by
dostalo na světovém trhu. Takže je to taková vzájemná hra. Určitě má velký smysl. Rusko tlačí Rusko to bolí, ale tak, jak řekl,
můj předřečník, není to okamžité a je třeba vytrvat setrvat.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Pane Jonáši, ohlédněme se teď ještě za těmi 100 dny války právě optikou ekonomických sankcí proti Rusku. Byly podle vás
účinné, když já se na ně podíváte zpětně, byly dobře šli postupně nebo měly být podle vás třeba tvrdší hned od začátku?

mluvčí 
Určitě byly účinné, nevidím velký smysl. V tom si říkat, co mohlo být. Já jsem naopak rád, že Evropa západní svět našla jednotu
a takto výrazně podpořila úsilí Ukrajiny bránit se proti agresorovi. Často slyšíme argument, že sankce nejsou účinné, protože
nebyly účinné vůči Severní Koreji Venezuele Íránu, ale já si myslím, že i kdyby měli nulový dopad na Rusko, tak jsou z hlediska
jaksi morálního imperativu nesmírně cenné, protože i sami sobě říkáme, kde vidíme právo, kde vidíme pravdu. A je velice
důležité, abysme jako společnost zaujali jasný přístup k tomu, co se děje.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Pane Bartoni, na koho zatím ty sankce nejvíc dopadají, jsou to ti nejchudší, je to střední třída oligarchové pocítí pociťují to
skutečně všichni Rusové a kdo by to měl ideálně pocítit nejvíc tak, aby to mělo reálně nějaký efekt. Třeba nám jako dneska asi
jde eskalaci toho konfliktu?

mluvčí 
Začnu od konce, kdybychom dokázali namixovat funkci tak, abych to o nejvíce postihnou vladaře. Pako už asi Alfa možná
mohu. Bohužel malou lest nemůže právě Huml my sankcemi a todle je má hlavními proudy, uvědomuje ty sankce, no určité
osoby oligarchu, který místo uvěřitelně manželství a o ten je makový byli smutní a jezdit a zlomí hlavně třeba školy, prostá děti
a pro svou rodinu místo od měst hlavně Welzla o velkém hřišti těchto oligarchů, tak tam Moskva už pomoc vlastní. To myslím
čím dál víc, co o slonů i proti určitě hlavně osobní o zápas věřím, že oni potom kvůli tomu zapůsobí právě na hoře osmi letům
spalo. Nevíme, jestli v zákulisí, tak choval způsobem působí. A druhou skupinou a pod jejím cílem je dostat nakonec k tomu
hovořit. Já brzda au Mont cennější jako nejdražší tzn. pokud most brzo o má naději pro jižní a no a tam on jo, taková hra.
Ovšem potom ztrát, protože víme v minulosti, že ano, ty sankce minimálně v první a zlomilo se to úplně rozklížilo, tak naopak
většinou znamenají spolknutí ohledu zatím vladaře. No to částečně gumu a byty a Incheba usmažil měřítko objektivní ano,
jenom vládní propagandou účinnou podporu o podporu hovořit tak pán vlastně suchá, zdá se, ale má on. Nic nemám na to
skutečně dopadá on o smyslu zůstává být k dispozici zboží a postupně růst ekonomika přichází do toho starého Sovětského
modelu tzn. řízená ekonomika řízená sněmu a s tím zastavuje výroba, protože o tak my tady mám poruchu čipy. On dostal
DAMU tak ruské ekonomice. Téměř v každé výrobě, kdy nějaká Val západní součástka, kterou místní pocta mohou, tak prošlo
nahradit domácí výrobou, případně vozem přímo poznamená spousta provozů jede na poloviční nebo opačným provoz o moc a
doufáme formou a postupně se uzavírá, ale ty rezervy v minulosti tam jsou tak, aby ještě docházelo on hladovění takového, ale
protože těžko něco cokoliv zaplatit mezi bankovním způsobem v Rusku nebo karty mít fungující platební obchodě a hlavně
prázdné regály. Rozpustí dále od běžných dnů volně nože, ruský člověk kód toho vydrží hodně, tzn. inflace centrální banka
byla hustá. Šlo však zdá, že to problém někdy umění v tom přicházejícím třetím kvartálu roku o začali jsme prolobbovat velkým
spadal šance nějak v tom větším. Měřítku mapu běžný život.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Pane Jonáši, kromě těch oficiálních sankcí se také řada velkých světových společností rozhodla, že z Ruska odejde, jak velký
vliv má tohle a jak se s tím Rusko vyrovnává?

mluvčí 
Tak v těch nákupních ulicích Moskvy ekvivalent naší pařížské třídy. Už jsou víceméně zavřené obchody těch luxusních
západních firem, ale též víme, že kupříkladu firma McDonalds zavřela veškeré svoje pobočky Starbucks a celá řada západních
firem z Ruska odešla, tak to jistě taky signál pro řadového ruského občana, který si minimálně musí položit otázku, co k tomu
vedlo, co si ten západní svět. Rusku myslí, když je ochoten učinit učinit něco podobného. Já bych byl velice opatrný v tom
tvrdit, že Vladimir Putin má širokou podporu ruských obyvatel, protože my de facto nevíme, jakou má podporu mnoho lidí se
bojí promluvit. Pokud jsou osloveni, tak velice často formu laicky odpoví, že podporují svého prezidenta, ale pokud je pravda,
že už zhruba 30 000 ruských vojáků padlo v této nesmyslné válce, tak to je samozřejmě signál matkám jejich a jejich rodinám,
že pravděpodobně něco není v pořádku. A i tento signál určitě bude mít nějaký nějakou odezvu ruské společnosti, ale je
pravda, že to bude trvat nějaký čas a pravděpodobně to nepůjde tak rychle, jak bysme si všichni přáli.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Ještě prosím, stručně, pane Jonáši, kde jsou podle vás v sankcích ještě třeba nějaké mezery, kde by měl západ ještě přitvrdit,
kde by mohl?

mluvčí 
No, ten základní balík se týká energií, protože pro Rusko ten Gro příjmu opravdu představuje ropa plyn. Ropa je celkem
jednodušší, protože se s ní obchoduje přes tankery je lehce nahraditelná, můžete dovézt Středního východu nebo nějaké jiné
oblasti a zrovna tak Rusko, pokud se dostane tedy s touto ropou do nějakého přístavu, tak může dopravit do Číny do Indie
nebo jinému kupujícímu. Zatímco plyn je velice závislí na infrastruktuře, velice špatně se přesouvá nebo distribuuje jinak než
přes existující plynovody a zároveň dny jsme podstatně více závislí na ruském plynu právě proto, že je obtížnějšího nahradit.
Nicméně tak jak já chápu vyjádření evropských lídrů, tak i v této oblasti Evropa snaží od prostě v této závislosti a výjimky, které
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si vyjednalo hlavně Maďarsko, ale Češi se k tomu rádi připojili Slovensko též tedy země, které nemají přístup k přístavu, tak ta
přechodná doba do konce roku se mi zdá rozumná. Jakkoliv by si člověk přál, aby pro bojiště došlo ještě podstatně rychlej a
Rusové chci se cítili pod daleko větším tlakem. Nicméně bohužel jsme závislé situaci takové, jaká je a já bych ale pozitivně
hodnotil právě to politické odhodlání tuto závislost razantně snížit.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Ekonomové Ondřej Jonáš a Petr Bartoň díky mockrát pánové.

mluvčí 
Děkuji za prováděn.

mluvčí 
Další zprávy na ČT24 v 17 hodin, dobré odpoledne. Ministerstvo financí plánuje podle zjištění České televize v prvním návrhu
státního rozpočtu na příští rok schodek ve výši 295 miliard korun. Šéf rezortu Zbyněk Stanjura plán ve středu představil vládě.
V dlouhodobém výhledu má být pro rok 2024 schodek 296 miliard 800 000 000 Kč na rok 2025 ještě jednu miliardu vyšší. Na
letošní rok počítá v březnu schválený rozpočet se schodkem 280 miliard. Kvůli dopadům války na Ukrajině ale určitě naroste.

Ukrajincům. Skoro stejným prohlášením, jaké učinil těsně po začátku války, tak jako tehdy vyjmenoval lidi ve svém týmu potvrdil,
že všichni dál zůstávají v zemi a pomáhají bránit. Video zveřejnil přesně 100 dní poté, co na Ukrajinu vpadla ruská armáda.

mluvčí 
Premiér mi hal je tady poradce Podolí, jak je tady. Prezident je tady. Náš tým je ještě mnohem větší. Jsou tady ukrajinské
ozbrojené síly a především jsou tady naši lidé, bráníme Ukrajinu už celých studijní a vítězství bude naše.

mluvčí 
Platnost vstoupil šestý balík sankcí Evropské unie proti Rusku opatření do konce roku omezí dovoz ropy z Ruska od 90 %
Česko Slovensko Maďarsko si vyjednali výjimku na import suroviny jižní větvě.
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mluvčí 
Dobrý den my jsme Česká televize mám pro vás zprávy. Rusko pohrozilo, že omezí působení amerických médií v zemi.
Ministerstvo obrany si chce předvolat americké šéfredaktory v Moskvě. Podle státních úřadů je třeba, aby média vysvětlila, jak
postoj americké administrativy k Rusku ovlivňuje jejich fungování západní země už sankce proti ruským médiím přijali Evropská
unie. K tomuto kroku přistoupila i v šestém sankčním balíčku.

Česko podle šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové podporuje snahu Ukrajiny vstoupit do Evropské unie, řekl to
pojednání s delegací, kterou vedla místopředsedkyně nejvyšší rady Ukrajiny Olena kontra tuková. Podle Pekarové má Česko
velkou příležitost dostat témata týkající se pomoci Ukrajině do povědomí unijních států, a to především díky nadcházejícímu
předsednictví radě Evropské unie.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny, předsedkyně strany /TOP 09/ 
My nesmíme zapomínat, že, abychom mohli vůbec hovořit o tom, že třeba lidé, kteří tady u nás nacházejí dnes v bezpečí, chtějí
se vrátit zpět na Ukrajinu mohly tak skutečně učinit, tak potřebují mít, kam se vrátil. Potřebují infrastrukturu, jako jsou školy,
nemocnice a další vybavení. Potřebují, aby došlo k obnově jejich domu.

mluvčí 
Slovensko očekává od Evropské unie pomoc při zmírnění dopadu sankcí na ruskou roku. Uvedlo to tamní ministerstvo
hospodářství. Zároveň tvrdí, že důsledky embarga dopadnou nejvíc právě na Slovensko. Bratislavská rafinérie Slovnaft
vlastněná skupinou MOL, ve které má čtvrtinový podíl maďarská vláda. Varovala, že sankce ohrozí zásobování
středoevropského trhu pohonnými hmotami, včetně Česka. Podle expertů je na přizpůsobení se sankcím zatím čas.

mluvčí 
Je potřeba, aby klíčové rafinérie v Evropě, které mají vyspělé technologie připravili nejen bank, kterou přepravu, ale i
ropovodů, přepravu náhrady ruské Romy jiných zemí, takže to je potřeba určitý čas, proto je tam těch 18.

mluvčí 
Meziroční inflace v Turecku vystoupala v květnu na 73,5 procenta, a to je nejvýraznější vlna zdražování za posledních 23 let.
Více než dvojnásobné ceny oproti loňskému květnu eviduje tamní statistický úřad dopravy a taky energií. Výrazně podražily, ale
i potraviny služby hotelů kaváren restaurací.

Česko zasáhnou v noci na zítřek silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od dnešních osmi hodin večer do
sedmi ráno. Bouřky by měly přijít od jihozápadu. Postupně přejdou přes celou republiku. Podle Českého
hydrometeorologického ústavu je mohou místy doprovázet nárazy větru rychlosti až 70 km/h.

Ruská armáda pokračuje v intenzivním ostřelování náletech po celé frontové linii v Donbasu. Aktuálně se soustředí na
ovládnutí zbytku luhanské oblasti. Těžké boje se odehrávají hlavně severo Doněcku. Ukrajinští vojáci ale stále drží část města.
Hlásí dílčí úspěchy na východě země. Podle západních tajných služeb postupují ruské jednotky hlavně díky převaze
dělostřelectva.
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mluvčí 
Si od dneška už zaznamenali jsme jisté úspěchy v bojích o sebe Doněck, ale je příliš brzy mluvit o tom podrobněji, tak tam je
teď situace nejhorší stejně jako v obcích blíž. Vliv občanskou pak mu tu a dalších mnoho měst, čili velmi silným ruským mu to.

mluvčí 
Uzná ataka ruší.

mluvčí 
Ruská armáda od počátku invaze podle Kyjeva přišlo o 31 000 vojáků 1300 tanků a víc než 2 stovky letadel. Moskva svoje
ztráty nekomentovala před několika týdny přestala zveřejňovat i ukrajinská armáda. Ruské jednotky se na počátku dubna stáhli
od Kyjeva později taky ustoupili od druhého největšího města v zemi Charkova, přesto podle odhadů stále okupují téměř
čtvrtinu celého ukrajinského území. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varoval, že se západní spojenci musí připravit
na další trvání konfliktu.

mluvčí 
Dozorujeme, že se konflikt proměnil v spotřebovává si válku, ve které Ukrajinci platí za obranu země vysokou cenu, ale také
Rusko má velké frázi. Naší odpovědností je poskytnout Ukrajině podporu.

mluvčí 
Česko Polsko se shodli na tom, že se pokusí obnovit stavbu plynovodu 102. Ten by propojil polskou plynárenskou soustavu s
tou českou Praha má zájem taky o využívání polských terminálu na zkapalněný zemní plyn. Polsko je významně rozšiřuje mimo
jiné proto, aby se vyrovnalo s přerušením dodávek ruského plynu. Do Česka sice ruský plyn dál proudí běžnou cestou. Podle
premiéra Fialy je ale potřeba, aby na něm země přestala být závislá, a to co možná nejdříve.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Právě v této věci nám může Polsko významně pomoci, a proto jsme se domluvili na tom, že budou pokračovat intenzivní jednání
o infrastruktuře v oblasti energetiky. Tady mám na mysli především plynové propojení mezi Polskem a Českou republikou.

mluvčí 
Polsko Česko chtějí společně usilovat také o další evropské peníze, které by se využily na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
Premiéři obou zemí zdůraznili, že je třeba Ukrajinu dál podporovat, a to i na evropské úrovni. Ukrajinské vítězství podle nich
zajistí bezpečnost Česka Polska on.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Shodli jsme se na tom, že pro obě naše země je tím řešením, které se nebojíme pojmenovat to, že Ukrajina v tom zápase svou
svobodu nezávislost zvítězí a že proto budeme dělat všechno, co můžeme.

mluvčí 
Od od prvních dnů pomáháme dodávkami zbraní vojenské techniky, které umožňují bránit suverenitu Ukrajiny. Děláme to i
proto, aby se válka nepřelila taky do našich zemí.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obrátil k Ukrajincům s podobným prohlášením, jaké učinil těsně po začátku války,
tak jako tehdy vyjmenoval lidi ve svém týmu, potvrdil, že všichni dál zůstávají v zemi. Pomáhají bránit video zveřejnil přesně 100
dnů poté, co na Ukrajinu vpadla ruská armáda. A my přidáme znovu komentář Michaela Romancova politickým geografem ještě
jednou dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Co podle vás ukončí tuto válku, jak moc věříte diplomacii?

mluvčí 
Tak nakonec je velice pravděpodobné, že tam nějaký nějaká forma diplomatických jednání proběhne, ale kdy k tomu dojde,
jakou formu to bude mít si tento okamžik vůbec netroufám. Predikovat samozřejmě, že optimální by bylo, aby spolu Rusko
Ukrajina uzavřely mírovou smlouvu, která jim umožní vedle sebe existovat standardním způsobem tzn. bez jaksi přímého
používání fyzických sil jakožto nějaké nezbytné minimum. Ale obávám se, že od ničeho takového jsme velice daleko. Na druhou
stranu podařilo se to například mezi Izraelem a Egyptem tzn. existují z hlediska historického prostě precedenty, kdy 2 sousedé,
kteří spolu dlouhou dobu ve válce byly, tak nakonec dokáží najít z té situace východisko znovu opakuji. Podle mého názoru to
bude trvat velmi dlouho.

mluvčí 
Nemůžeme historii zůstat, řekněte, jak vy osobně, a to i s ohlédnutím právě do minulosti. Vnímáte různé snahy o mír výměnou
za území. V té souvislosti si připomeňme aktivity francouzského prezidenta německého kancléře, ale vlastně klíčové postavy
studené války bývalého šéfa americké diplomacie Henryho Kissingera. To se bavíme obecně, anebo přímo o Rusku. Šlo by to
s nějakým podobným agresorem?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Obecně samozřejmě existují pozitivní příklady toho, že nějaká země vlastně se stáhla se určitého území výměnou za to získala
mír se svým sousedem. Podstatné ovšem musí být, že oba ti aktéři, jak si to musejí brát vážně. To je něco, co se tento okamžik
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ve vztahu mezi Ukrajinou Ruskem prostě nedá předpokládat, protože vlastně současná ruská politická elita stoprocentně
nedůvěryhodná, ale jsem před chvilkou mluvil třeba o Egyptu a o Izraeli, tak tam vzpomeňme na to, že Izraelci svého času
dobyli Sinajský poloostrov, což bylo území, které bylo x násobně rozlehlejší, než je vlastní rozloha státu Izrael. A nakonec na
základě zprostředkování Spojených států se podařilo na konci sedmdesátých let uzavřít dohody Camp David a od té doby
vlastně Izrael Egypt žijí vedle sebe. Ty země si v mnoha ohledech prostě i nadále zůstávají poměrně velice vzdálené, ale není
mezi nimi válka, obě dvě ty země vlastně dodržují ty parametry toho, o čem se tenkrát dohodla, koexistují s vedle sebe. Jenom
jeden z mnoha případů, kdy se něco takového stalo. Já si to jenom neumím představit teď v souvislosti s touto ruskou
administrativou a potom samozřejmě nanejvýš jaksi nešťastné, když něco takového nabízejí nebo s o tom vyjadřují lidé, ať už je
to Henry Kissinger, nebo jak si kdokoliv jiný, kteří vlastně nemají tento okamžik předjednáno žádnou důvěru, řekněme, ať už od
Kyjeva nebo od Moskvy. Něco jiného by bylo, pokud by se objevil politik nebo politička, kteří by dokázali vlastně, jak v Moskvě,
tak v Kremlu získat od tedy Putina a prezidenta Zelenského nějakou nějaký mandát k takovému jednání to by potom smysl
dávalo. Ale točilo jsme alespoň zatím svědky, tak to je spíš z mého pohledu jaksi politicky naprosto jaksi neodpovědné jednání
některých západních politických představitelů.

mluvčí 
Další sankce USA, šestý balík sankcí Evropské unie. Snaha víc víc tlačit na Vladimira Putina. Celá tato válka řekla o Putinovi.

mluvčí 
Řekla nám především to, že Vladimír Putin rozhodně není geniální hráč, který jaksi hraje na jaksi té šachovnici pomyslné o
několik tahů dopředu před všemi ostatními. Já už jsem to před lety říkal, že Putin není žádný geny, že to jenom obyčejný
gauner. A myslím si, že dneska už je to prostě celkem jednoznačně vidět, protože jestli bylo něco na Vladimíru Putinovi
autentické, tak to kdy on vždycky jaksi vzpomínal na své mládí strávené v prostředí pouličních gangů tehdejšího Leningradu. A
on se tak chová vlastně i teď v době, kdy je prezidentem Ruska, což je jeden z těch největších, v uvozovkách, jaksi gangů, se
kterými se ve světové aréně. Můžeme můžeme vůbec si jaksi setkat.

mluvčí 
A co nám řekla Zelenskému západních lídrech.

mluvčí 
Pokud jde o prezidenta Zelenského, tak člověka, který se řadě lidí jevil být naprosto obskurní figurou, protože jaksi se vědělo o
tom, že je to někdo, kdo má úzké vazby na jednoho z významných ukrajinských oligarchů. Člověk, o kterém se předpokládalo,
že bude prezidentem slavím, tak v důsledku toho, že Ukrajina byla napadena, tak se z něj stal silných charismatický lídr.
Nicméně bylo by iluzorní se domnívat, že za ním stojí stoprocentně všichni Ukrajinci jako proti každému politikovi, který se pro
pohybuje v pluralitním prostředí a Ukrajina je v tomto ohledu pluralitní nastavená země, tak vůči němu existuje nějaká opozice.
Samozřejmě bude mimořádně zajímavé vlastně sledovat to hlavně, jak se bude chovat v okamžiku až ta válka skončí, jakým
způsobem zvládne vlastně vykomunikovat a potom přímo jaksi fyzicky provést tu transformaci válečného lídra na vlastně
prezidenta, který bude mít nějakou důležitou roli v poválečné rekonstrukci, ale od toho jsme ještě asi daleko. A pokud jde o
západní lídry, tak já si myslím, že v zásadě všechny západní lídry dohnala jejich vlastně nechuť začít brát vážně včas varování,
která přicházela. Prakticky si myslím ve všech evropských zemích nebo ve všech západních zemí, odkud expertní komunity tzn.
že Rusko pod vedením Vladimíra Putina se stává státem, kteří od asertivity vlastně přechází k agresivitě. Bohužel jaksi teď už o
tom nikdo nepochybuje a mohli jsme si spoustu problémů starostí ušetřit. Pokud bychom byli bývali reagovali včas.

mluvčí 
Ona ta ruská agrese nám ve svém důsledku vlastně ukazuje šíři a limity globalizace. My už jsme hovořili taky o tom, že kvůli
obilí hrozí potravinová krize celého světa zvlášť třeba v Africe. Ono to dopadá vůbec na geopolitické strategie zemí kontinentu,
jak moc je promění?

mluvčí 
Zase tento okamžik je to pouze spekulace, ale je krajně nepravděpodobné, že skutečnost, že se jeden ze členů Rady
bezpečnosti OSN, jímž je Ruská federace drama činnost těch stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Takže se rozhodnou
vlastně jednostranně reagovat silou, tak je svým způsobem jako Rusové vlastně rozhodli OSN, když vznikla, tak od samého
počátku bylo jasné, že těch 5 stálých členů Rady bezpečnosti má zcela mimořádná práva, ale na druhé straně také naprosto
mimořádnou odpovědnost za udržování míru bezpečnosti ve světě. Rusko tohleto jaksi flagrantním způsobem porušil. Rusko
není jenom obyčejný agresor, jako byl třeba Saddám Husajn v roce 1990, když vtrhnul do Kuvajtu. Rusko je jaksi evidentní
agresor, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, a to se nepochybně systému mezinárodních vztahů nějakým způsobem odrazí, kde
přesně, kdy prostě tento okamžik jaksi netroufám spekulovat. Nicméně je evidentní, že ten post bipolární svět, který byl s
takovými úspěchy vlastně Spojenými státy vytvořit nebo primárně Spojenými státy vytvořen po roce 1990, tak ten skončil. A teď
otázka, jak si kdo, jakým způsobem se podepíše vlastně pod vytváření nějakých podmínek, které nastanou teď někdy v
nejbližší budoucnosti. Je vysoce pravděpodobné, že tam důležité slovo budou mít pěkně Američané otázkou, jak důležité slovo
bude mít Čína, Evropa Indie.

mluvčí 
Chystá se rozšíření NATO běží, ale i debaty o obranné politice Evropské unie. To nám dostatečně zajišťuje mír a co zajistí
Ukrajině?

mluvčí 
Takhle já si myslím, že mír, pokud ho vnímáme jako situaci, že se jaksi neválčí přímo na našem území, tak se domnívám, že
ano, protože od toho, aby Rusko přímo zaútočilo nebo cíleně zaútočilo na ať už člena evropské nebo Severoatlantické aliance,
tak věřím, že jsme od toho hodně daleko, ale pokud nám jde o mír Evropy jakožto na kontinentě, kde žijeme nebo Blízkém jaksi
okolí Evropy, tak tam to pochopitelně neplatilo už před ruským útokem na Ukrajinu. A neplatí to ani tak. Ono to upřímně řečeno,
ale neplatilo nikdy my jsme tady v Evropě zejména ve střední Evropě vlastně od okamžiku, kdy se Sověti stáhli z našeho území,
kdy byla rozpuštěna Varšavská smlouva a potom, když jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, tak jsme žili v takové jaksi
iluzi, že něco takového se děje v celém světě na tom, kdy nebyla pravda. Ono upřímně řečeno, od devadesátých let ve světě
přibývalo spíš konfliktů ozbrojených, než aby jich ubývalo, ale byli od nás hodně daleko teď máme přímo opětně v Evropě, což
je jaksi, řekněme, v uvozovkách, dobře z toho ohledu, že nejenom naše politické elity, ale především jaksi široké vrstvy jaksi
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obyvatelstva. Si snad uvědomí, že jaksi míry skutečně není něco, co existuje prostě jen tak, že je zapotřebí vyvíjet obrovskou
jaksi politickou aktivitu a další s tím související věci pro to, aby mír byl zajištěn.

mluvčí 
Tak já moc děkuju Michal Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezké odpoledne.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
K obcím s největším počtem uprchlíků z Ukrajiny v přepočtu na obyvatele patří vůz u Plzně. Tamní ubytovny jsou téměř plné
volná místa nemá ani základní škola. Pokud ukrajinští rodiče přivedou k zápisu další děti. Zvuk požádá o pomoc okolní obce.

Marcela DURASOVÁ, redaktorka 
Ve Zbůchu na severním Plzeňsku bydlí 2680 lidí. Aktuálně tady mají 380 ukrajinských uprchlíků. Jde tedy o navýšení počtu
obyvatel této obce. O téměř 15 % přitom obec už rok nepřipojuje nové domy na čističku odpadních vod její kapacita. Je totiž
překročená, a to není jediný problém, který teď v obci řeší do místní mateřské školy chodí 100 dětí a není už tam jediné volné
místo. A podobné je to i se základní školou. Tam už chodí více než 2 desítky ukrajinských dětí. V některých třídách mají kolem
33 dětí. Vedení obce proto chce jednat s hejtmanstvím, aby už do obce neumisťovat matky s dětmi. Pokud přijdou další, budou
muset za vzděláním dojíždět.

mluvčí 
Evropská novinářská cena putuje poprvé do České republiky, získali deník referendum v rámci konsorcia evropských
novinářských organizací, které společně uskutečnili projekt města v pronájmu. Za účast deníku referendum v tomto projektu
odpovídala reportérka zástupkyně šéfredaktora, kam by Kasalová cenu si oceněný tým převzal. Na slavnostním ceremoniálu v
Madridu. Kabin, vítám vás dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den, děkuji za.

mluvčí 
Pozvání. Moc gratuluju slavíte.

mluvčí 
Slavila jsem včera večer se přiznám a dneska jsem přijela z Madridu, takže jsem co tak tak stihla, ale jsem moc, když mluvíme.

mluvčí 
Já jsem taky, abyste mi představila ta města v pronájmu, o co jde, je to ten oceněný projekt.

mluvčí 
A je to vlastně projekt svého se účastnilo 13 médií z celé Evropy, včetně teda deníku referendum a jeto datově investigativní
projekt a naším vlastně základním cílem. Bylo zjistit, kdo vlastní byty, které slouží k pronájmu evropských městech a co tzn. pro
dostupnost bydlení a co tzn. pro krizi bydlení, což je v podstatě celoevropský problém. Kolik.

mluvčí 
Je ve vašem, konkrétně v tom vašem týmu lidí a proč jste se k tomu připojili, proč je tahle věc důležitá?

mluvčí 
Tak v tom týmu deníku referendum, který na tom pracoval, jsme byli 4. A jinak teda celkově v projektu bylo více než 30
novinářů a datových analytiků z celé Evropy a a pro nás asi nejzásadnější na tom bylo, že krize bydlení je celoevropský
problém. Je to téma, které je potřeba pokrývat celoevropské perspektivy a pro mě strašně důležité na tom tématu, kterým se
vlastně zabývám už od roku 2017 pracovat ve spolupráci s dalšími evropskými média, protože já si myslím, že v podobných
tématech, jako je právě krize bydlení nebo změny klimatu. Musíme nějak překročit hranice národních států a jako novináři spolu
navzájem spolupracovat a podílet se podívat se na těch zjištěních, které jsou potřeba přinášet.

mluvčí 
Jak vlastně fungovalo, se kterými média jste tedy spolupracovali, jak byste se do toho zapojili, kdo to koordinoval?

mluvčí 
Celý ten projekt vlastně koordinovala nizozemská organizace a Alena, proč ne-li zeminy jo, a a vlastně oni nás tehdy oslovili. Už
to je více než 2 roky jsme se vlastně poprvé spolu jako celý tým v Madridu a viděli vůbec poprvé, jinak jsme samozřejmě
fungovaly v době covidu přes online góly. A já si myslím, že oni nás tedy vlastně oslovili s tím a že jednak jak jsem říkala, tak
krize bydlení je jedno z profilových téma deníku referendum. Děláme vlastně už nějakou dobu a současně a pro nás bylo vždy
důležité spolupracovat s dalšími evropskými médii v posledních letech jsme se snažili intenzivně jsme pracovali na tom a
abysme byli součástí různých mezinárodních novinářských sítí, aby jsme navazovali tyhle typy spolupráce, takže pro mě je ta
cena víceméně nějakým způsobem. Zhodnocení toho, že podobné projekty mají smysl a že přináší zjištění, která jsou důležitá
vlastně pro všechny obyvatele Evropy a že je důležité, aby spolu novináři spolupracovali.

mluvčí 
A ta krize bydlení v Česku a jinde v Evropě je podobná nebo se liší.

mluvčí 
Pro mě bylo vlastně na tom projektu strašně zajímavé to, že my jsme tam byly schůzku, jo, řekněme, nejvýchodnější tím
zejména toho účastnily týmy z jižní Evropy. Novináři ze západní Evropy a ze sebe ze severu ze Skandinávie a samozřejmě
Česká republika je v lecčem specifická, ale i tak tam vlastně najdeme spoustu styčných bodů tzn. my jsme potom vlastně
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společně pracovali a na investigativní konkrétních velkých investičních fondů, které vlastní bydlení v Ostravě, Berlíně nebo
třeba v Norsku v Oslu. A takže tam byly styčné body a současně asi hlavní zjištění toho projektu bylo, že ty data, která jsme se
snažili sbírat, a tak, přestože v každé zemi je k nim trochu jiný přístup v některých zemích to bylo těžší. V jiných to bylo o něco
lehčí, tak stejně, tak to základní zjištění bylo, že ty data zkrátka nejsou veřejně dostupná a celá ta premisa toho projektu byla
založená na tom, že my vlastně chceme přinést data o struktuře. A vlastnictví těch jednotlivých bytů a že to jsou data, která by
měla být veřejná a měli by je sbírat města státy tak, aby na základě nich mohli dělat nějakou funkční politiku bydlení, což je
něco, co se vlastně nedaří a neděje takřka nikde v Evropě.

mluvčí 
Děkuju za vaši práci. Připomínám, že evropská novinářská cena putuje poprvé do České republiky, získali deník referendum a
především tím Gabi Kasalové zástupkyně šéfredaktora reportér deníku referendum. Mějte se dobře hodně sil.

mluvčí 
Vy taky děkuju moc.

mluvčí 
Na prozatím tolik z vysílání ČT24 za malou chvíli se zase uvidíme, teď předpověď počasí.
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KONTEXT: Po 100 dnech je porážka Ruska blíž, letos to ale nebude, říká analytik URL
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Sto dní války přesvědčilo o reálné šanci Ukrajiny přemoct ruského Goliáše. Bude záviset na tom, kdo se opotřebí dřív, zda
Rusko, Ukrajina či Západ. Přesvědčený optimista, analytik a host podcastu Kontext Matúš Halás věří ve vítězství, pokud Rusko
zásadně nezmění něco ve svém válečném snažení na Ukrajině.

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Matúšem Halásem v Kontextu:Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

„Byl jsem o mnoho skeptičtější než jsem dnes. Přesvědčilo mě to, jak Ukrajina vede válku a jak ji Rusko nevede. Připočtěme k
tomu, jakou měrou Západ pomáhá obráncům a vyjde nám, že šance Ukrajiny zvítězit se každým dnem zvyšuje,“ popisuje své
pocity v průběhu sta dní války výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Praha Matúš Halás.

Matúš Halás

Působí jako seniorní výzkumný pracovník a člen Centra evropské politiky. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Předmětem jeho odborného zájmu je teorie odstrašení, strategická studia, NATO a evropská bezpečnost, kritická geopolitika a
teorie her.

Přesto se dle jeho slov fronta na Donbasu posunula ve prospěch ruské armády. K drobným územním ziskům Rusům pomáhá
především masivní podpora klasického i raketového dělostřelectva. Zatím se ale k obklíčení ukrajinské armády na Donbasu
neschyluje. „Na to, aby se jim tohle povedlo, je nutné se pohybovat velmi rychle, což se nedá říct, že by se dělo,“ vysvětluje a
dodává, že Ukrajinci se rychleji stahují než je zvládnou Rusové dohnat.

Halás si myslí, že to důležité se dnes děje v chersonské oblasti. „Důležitost dobytí Chersonu tkví v tom, že čím déle bude
pokračovat rusifikace města, tím obtížnější bude pro Ukrajince získat ho zpět,“ říká Halás a naráží na plány okupantů uspořádat
referendum o připojení k Ruské federaci.

Podle Haláse podpora USA a části Západu neutichne, naopak bude nadále a intenzivněji vysílat dodávky zbraní na Ukrajinu.
„Je úsměvné, jak Francouzi a Němci dodávají houfnice v jednotkách a překonají je takové země jako Polsko, Česko a
Slovensko. Když ani ve Francii či Německu není politická vůle poslat rychle stovku houfnic, jedině Spojené státy jsou toho
schopné,“ konstatuje.

Podpora Ukrajiny není jen o těžké technice, ale měkké síle. Prezident Biden kromě dodávek slíbil také to, že nebude nikdy
žádat po Ukrajině postoupení území Rusku. Reagoval tak na hlasy prominentních osobností jako je Henry Kissinger, který
navrhoval vrácení hranic do stavu před invazí 24. února. 

„Děláme z podobných vyjádření příliš velké haló. Navíc by tento návrh byl pro Ukrajinu obrovský úspěch. Sám prezident
Zelenskyj přiznal, že asi vojenskými prostředky nedobude všechna svá území a bude třeba diplomatických řešení. Tyto dvě
strany si zas tak moc neodporují,“ kroutí hlavou Halás. „Já být ve vedení Ukrajiny, podnikl bych ofenzivu a změnil dynamiku
bojů. Kam mě to zavede budu řešit, až se tak stane.“

„Myslím, že si Ukrajina dokáže své únorové hranice uhájit, ale časový rámec vypadá bledě a nebude to letos,“ předvídá Halás.

Jak se ve vydobytí svých hranic může Ukrajina přiučit od Izraele? Kdo se opotřebí dřív – ukrajinská či ruská armáda anebo
západní ochota pomoci Ukrajině? Podaří se Rusku vytvořit a udržet koridor k Moldavsku a odstřihnout Ukrajinu od Černého
moře? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!

Foto:
Ukrajinská vlajka v prostorách školy v Charkově zničené raketovým útokem. (2. června 2022)
Reuters

Odrazy gestaltu ve filmu
TISK , Datum: 01.06.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 40 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
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FIGURA A POZADÍ, CELEK JE VÍC NEŽ SOUČET JEHO ČÁSTÍ, TADY A TEĎ… TO VŠE JE VE VELKÉ ZKRATCE GESTALT
TERAPIE. JAK SE VŠAK TYTO KONCEPTY PROPISUJÍ DO SVĚTA FILMU? 
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Přestože snímky, které by si za téma svého vyprávění zvolily gestalt psychologii, bychom spočítali přinejlepším na prstech
jedné ruky, na obecnější principy gestaltu při sledování filmů nevědomky narážíme na každém kroku – vždyť tenkrát šlo v první
řadě o teorii vizuální percepce. Podle mediální odbornice Marie Poulaki navíc současné kognitivistické teorie o filmu přímo
navazují na myšlenky gestaltu, obvykle formulované už o půl století dříve. Naše vnímání filmu je tedy s tvarovou psychologií
spojeno mnohem více, než se na první pohled zdá. 

Zákony symetrie a podobnosti 

Některé příklady tohoto propojení jsou na první pohled zřejmé. Režisér Christopher Nolan se vždy zajímal nejen o vyprávění
silných příběhů, nýbrž i o různé možnosti jejich prezentace – což podtrhuje třeba jeden z plakátů k jeho filmu Temný rytíř
povstal, dobře ilustrující gestalt zákon o figuře a pozadí. Na něm se nacházejí zašedlé bortící se mrakodrapy města Gotham,
mezi nimiž je výhled na nebe nabývající ikonického tvaru. V kontrastu světlé a tmavé plochy někdo uvidí netopýra na první
pohled, jiný se zprvu zaměří na okolní architekturu; v duchu notoricky známých obrázků, na nichž se v závislosti na úhlu
pohledu nachází několik různých objektů, však není možné nevidět, co už jednou bylo spatřeno. I tak vypadá gestalt v praxi. 
Známý zákon symetrie lze popsat nejjednodušeji. 
Málokterý filmař z poslední doby totiž učinil symetrii součástí svého stylu tak nezaměnitelně jako Wes Anderson. Jeho filmy jako
Grandhotel Budapešť, Taková zvláštní rodinka nebo nejnověji Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun se vyznačují
přísně symetrickými kompozicemi, do posledního detailu promyšleným rozmístěním prvků tak, aby případná odchylka či
nerovnováha byla na první pohled patrná – a maximálně tak zdůraznila momentální vychýlenost dané postavy či situace.
Andersonova práce s centrálními kompozicemi nabývá tak obsedantní důslednosti, že po odchodu z kina je divák v šoku z
asymetrie skutečného světa… 
Zákon podobnosti popisuje naši přirozenou touhu organizovat vjemy do souvisejících skupin. To často vidíme ve formě armády
či jiného organizovaného uskupení, jež potlačuje individualitu, a naopak zdůrazňuje stejnost, pospolitost, zaměnitelnost. 
Dystopické scény zmanipulovaných dělníků z filmů jako 1984 či Metropolis na nás působí tak silně nikoli kvůli tragédii vnitřně
zlomeného jedince, nýbrž kvůli bezvýchodnosti situace, kterou přijala masa občanů. 
Pozitivně působící zákon podobnosti však známe třeba ze superhrdinských snímků, kde se skupina nadlidských siláků po sérii
potyček a neshod dokáže semknout a bojovat proti společnému zlu bok po boku – divák v tu chvíli chápe, že právě jejich
jednota, překonávající individuální rozdíly, je tou rozhodující kvalitou při boji s mocnějším nepřítelem. 

Nedokončené obrazce 

Tendenci k doplňování nedokončených obrazců je možné pozorovat především u filmového střihu. Zákon dobrého tvaru nás
vede k tomu, že i když dvě po sobě následující scény nenabízí kompletní informaci o tom, co se ve vyprávění odehrálo, divák
má sklon si na základě nabízených vodítek bílá místa doplnit. Tento princip je ve filmové teorii koneckonců starší než celá škola
gestaltu: ruský filmař Lev Kulešov už na počátku dvacátých let minulého století zkoumal fenomén, jenž byl po něm později
pojmenován. Kulešovův efekt spočíval v záběru na tvář herce, která na první pohled neobsahovala žádnou emoci; v kombinaci
s dalšími záběry, na nichž se nacházelo dítě v rakvi, talíř s polévkou či žena na pohovce, však testovací publikum na hercově
tváři rozeznalo emoce zármutku, hladu či touhy. Aniž by se hercův výraz jakkoli proměnil, diváci jej použili jako projekční plátno
pro emoce, které vzhledem ke kontextu dalších záběrů očekávali. Tento princip následně využila řada sovětských tvůrců ve
dvacátých letech v čele se Sergejem Ejzenštejnem a stal se jednou z hlavních zbraní filmového střihu; potažmo filmového
média obecně. Tehdejší sovětská inteligence tedy přenášela do praxe rakousko-německé zákony gestaltu, které nové zřízení
odmítalo. 

Tady a teď 

Hledání odrazů myšlenek gestaltu ve filmech může být zábavné a inspirativní, zas a znovu připomínající, jak jsme neustále
obklopeni psychologicky nabitými podněty. Jádro moderního pojetí gestaltu, jež se projevilo především v oblasti psychoterapie,
však tkví v něčem jiném – totiž v uvědomění si přítomného okamžiku. Ono okřídlené „tady a teď“ má své místo i během
sledování audiovizuálních obsahů – tedy činnosti, kterou leckdo považuje za pouhou pasivní zábavu odtrhávající člověka od
reality a sebe samého. Přitom stejně jako v případě jedení, chození, dýchání či jakékoli jiné aktivity lze sledovat filmy a seriály
přítomně, uvědoměle, s prožíváním i reflektováním daného okamžiku. Vždyť co jiného je emoční zapojení do fikčního díla, nebo
třeba podlehnutí slzám dojetí u romantického filmu, než právě plné prožívání toho, co momentálně ovládá naši percepční
realitu? 
Konkrétních filmových příkladů, které nám připomínají důležitost přítomného okamžiku, je celá řada. Velmi hořká komedie
Roberta Benigniho Život je krásný se z poloviny odehrává v koncentračním táboře – tedy na jednom z posledních míst, kde by
člověk chtěl o vědomém prožívání přítomnosti přemýšlet. Optimistický číšník Guido, s jehož potrhlými eskapádami a nezlomným
charakterem se v první půlce filmu seznámíme, si však dokáže uchovat naději i tam, kde pro lidskost zdánlivě není místo. A to
díky tomu nejcennějšímu, co má – svému synovi, pro něhož chce uchovat představu nezkaženého světa. Na jednu stranu tedy
Guido přijímá, co se kolem něj děje, a s lehkostí sobě vlastní se s tím snaží pracovat; zároveň však tragédii reality, jež je
absurdnější než jeho nejbláznivější výstřelky, odmítá a bojuje s ní. I díky této ambivalenci se jedná o jeden z nejsilnějších
humanistických snímků, v němž je prožívání přítomného momentu stejně osvobozující jako děsivé. 
O poznání lehčí zábavu představuje komedie Yes Man. V nenáročné oddechovce začne zahořklý úředník s tváří Jima Carreyho
přicházet na chuť životnímu stylu, v němž člověk na každou výzvu odpoví „ano“. 
V extrémní podobě se takto žít samozřejmě nedá a přitakání jakékoli možnosti je v důsledku mnohem nebezpečnější než
opatrná negace, ale přesto se jedná o zdařilou ukázku toho, jak může přerámování každodenních situací zásadně ovlivnit
prožívání. Pokud totiž vykoukneme ze své ulity a kývneme alespoň na některou z nabídek, jež nám život předloží, rázem může
být všechno jinak. Yes Man je sice morálně trochu sporný, ale otevřenému divákovi může ukázat dostupné cesty k
vědomějšímu přístupu k všednosti. 

Vykročit za horizont 

Po jednadvaceti letech od premiéry se do kin nedávno vrátila i veleoblíbená postmoderní pohádka, již je třeba bez přehánění
zařadit k novodobé klasice. Amélie z Montmartru představila panoptikum postaviček, které jsou svou jednorozměrností
dostatečně vzdálené, zároveň však předávají poselství, že vystoupení z vlastní komfortní zóny nemusí být na škodu. Samotná
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Amélie jako hybatelka dění není samozřejmě inspirací kvůli manipulaci okolím, nýbrž spíše díky hravosti, jíž dokáže prozářit
každý dílčí okamžik. Jedna z nejpopulárnějších romantických komedií je dobromyslnou připomínkou toho, že jedinečné
zvláštnosti každého z nás je třeba uznat, opečovat a přijmout. Pak ani není třeba pomyslných popostrčení k akci nějakou vnější
silou – pokud se nám podaří vykročit za horizont přežitých vzorců (které terapeutická praxe označuje třeba jako fixované
gestalty) a nechat na sebe působit aktuálně důležité figury vystupující z pozadí každodennosti, můžeme dosáhnout životního
štěstí, jež je zdánlivě možné jenom ve filmech. 

„Na obecnější principy gestaltu při sledování filmů nevědomky narážíme na každém kroku.“ „Okřídlené,tady a teď‘ má své místo
i během sledování audiovizuálních obsahů – tedy činnosti, kterou leckdo považuje za pouhou pasivní zábavu odtrhávající
člověka od reality a sebe samého.“ 

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:   Yes man
Foto popis:   Temný rytíř povstal

Iuridicum Remedium: 'Najděte si to na internetu.'Jak dopadá digitalizace na ty, jejichž hlas není příliš slyšet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.06.2022 , Zdroj: helpnet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.06.2022 09:35 , RU / den: 6 000 , AVE: 2 500,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 0,07
04.06. 2022 - 08:55 Stránky státních institucí zpravidla nepočítají s tím, že je navštěvují lidé se speciálními potřebami. Někteří
lidé pracující v IT sektoru pak raději dávají přednost papírovým alternativám.

I to v rámci mezinárodního projektu Digitální doba s lidskou tváří zjistil jedinečný výzkum. 
Výzkum byl realizován formou dvou skupinových diskuzí letos v březnu ve středisku Teiresiás na brněnské Masarykové
Univerzitě a na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V prvním vzorku byli lidé s různými speciálními
potřebami, pro které je mobilní telefon s internetem nezbytnou pomůckou, která v řadě případů kompenzuje postižení: lidé se
zrakovým postižením si chválili hlavně hlasový výstup, softwarovou lupu a programy... 
pedagogicke.info 
Monitoring médií 

Nepotřebujeme charismatické herce, abychom lidi přesvědčili o očkování. Stačí podstatná informace, ukázala
studie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Adéla Karásková Skoupá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.06.2022 20:37 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Velkým tématem loňského roku byla důvěra lidí ve vakcíny proti covidu a snaha pochopit, proč se někteří během pandemie
zdráhají nechat očkovat. Čeští ekonomové nyní přišli s významným poznatkem: ačkoliv naprostá většina lékařů očkování
důvěřuje a podporuje ho, veřejnost o tom neví a má za to, že se názory lékařů štěpí zhruba napůl. Informování o velké
názorové shodě mezi lékaři by přitom podle spoluautora studie, ekonoma Michala Bauera, mohlo sloužit jako „levný a
dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem o očkování“. Zjištění publikoval prestižní vědecký časopis Nature.

Článek vyšel v aktuálním čísle jednoho z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa. Stojí za ním vědci ze CERGE-EI,
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzity v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově.

Pracovali v několika krocích: v rozsáhlých dotazníkových šetřeních nejprve zjišťovali názory lékařské komunity na očkování a
poté povědomí veřejnosti o těchto lékařských postojích.

Dotazování z loňského února mezi deseti tisíci lékařů z celé země ve spolupráci s Českou lékařskou komorou ukázalo, že
schváleným vakcínám věřilo 89 procent z nich, 90 procent se již nechalo naočkovat nebo to mělo v plánu a 96 procent lékařů
by to doporučilo i svým zdravým pacientům.

„Zaměřit se na to, co si doktoři myslí, je velmi přirozené, protože z řady studií vyplývá, že lidé věří doktorům zejména ve
chvílích, kdy se rozhodují o svém zdraví,“ vysvětluje Michal Bauer.

Většina lékařů se k vakcinaci proti covidu podle rozsáhlého průzkumu stavěla kladně.
Jakmile výzkumníci viděli v datech velkou míru shody mezi lékaři, bylo jim jasné, že musí zjistit, zda o tom lidé vědí.

Jak se ukázalo, v očích veřejnosti byl obrázek o postojích lékařů jiný. V průměru si lidé mysleli, že schváleným vakcínám věří
pouze 60 procent lékařů a že jen 57 procent se chce nechat [lock]naočkovat. Ukázalo to dotazování domácností Život během
pandemie společnosti PAQ Research mezi 2101 respondentů. Míru podpory očkování mezi lékaři podcenilo zhruba 90 procent
lidí.

Vědci ve zkoumání tématu pokračovali dál, a to experimentem: náhodně vybrané polovině těchto dotazovaných lidí předali v
březnu pravdivé informace o názorech mezi lékaři na očkování – tedy že 90 procent z deseti tisíc dotazovaných lékařů z celého
Česka důvěřuje vakcínám a chce se nechat očkovat. Nadto doplnili i další podrobnosti, studie, grafy a odkazy.

„Říkali jsme si, co jiného by mělo zabrat? Na lidi mají obvykle, i podle ekonomických teorií, vliv informace, které jsou od
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důvěryhodného zdroje a jsou jasné, jednoduché a věrohodné,“ dodává ekonom Bauer. Druhá polovina dotazovaných tyto
informace nedostala.

Po dobu následujících devíti měsíců pak výzkumníci u respondentů sledovali, zda se nechali naočkovat. Ukázalo se nejen to,
že si informovaná tisícovka lidí upravila zkreslené domněnky o názorech lékařů, ale také se u ní zvýšila proočkovanost –
procento lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se snížilo o celých dvacet procent.

„Jinými slovy, zhruba dvacet procent lidí, kteří se nenaočkovali, by bylo bývalo přesvědčeno touto informací. Kdybych to
přepočítal na dospělou populaci v celé České republice, tak kdyby bývali všichni tuto informaci věděli, měli bychom zhruba o
320 tisíc víc lidí očkovaných,“ počítá autor studie Bauer. Spolu s ním se na šetření podíleli i Vojtěch Bartoš a Jana Cahlíková.

Zvýšený zájem o třetí dávku

Výzkumníci poukazují na to, že klíčovou informaci, která zřejmě pomohla zvýšit ochotu lidí nechat se očkovat, si lidé četli zhruba
pouhou minutu. Měla přitom dlouhodobý efekt.

„Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně
devíti měsíců a přispělo i k zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje spoluautorka studie Julie Chytilová.

Výsledná data lze podle autorů použít v kampaních podporujících očkování nebo v médiích. Ostatně na základě předběžných
výsledků informaci v kampani už podle Bauera použila Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Přečtěte si takéMinisterstvo zdravotnictví spustí kampaň za 50 milionů. Zaměří se hlavně na neočkované

Vědci dochází i k tomu, že taková informační kampaň by měla mít tím větší dopad, čím větší důvěra v lékaře v zemi panuje
nebo čím větší je rozkol mezi skutečným názorem lékařů na vakcíny a dojmem veřejnosti. Česko podle nich patří k zemím s
přibližně střední úrovní důvěry v lékaře, takže lze zjištění velmi pravděpodobně přenést i do jiných zemí.

Pro úspěšnost kampaní jsou ale důležité i další věci. Třeba to, aby lidé informaci věnovali plnou pozornost jako právě účastníci
dotazníkového šetření Život během pandemie. „Na druhou stranu, informaci dostali pouze jednou, takže je možné, že může mít
efekt i větší intenzitu,“ dodává Bauer. Důležitá je také důvěryhodnost samotného nositele informace a způsob, jak ji podá.

„Zdání objektivního přístupu“

Odkud tedy pramení mylné představy veřejnosti o názorech lékařů? V článku vědci přiznávají, že zdroj nemohou přesně určit.
Mají ale své podezřelé – na vině mohou být média a jejich snaha dát u kontroverzních témat rovnocenný prostor k vyjádření
oběma stranám, aby přitáhla pozornost diváků a vytvořila „zdání objektivního přístupu“.

„Tato praxe však může ve společnosti vytvářet zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její
schopnost čelit celospolečenským výzvám,“ stojí v tiskové zprávě.

To podle expertů neznamená, že by se lidé neměli dozvídat různé názory. Novináři by se ale podle Chytilové měli snažit
poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky, ale i o míře názorové shody mezi širokou odbornou
veřejností.

„Tento problém, kdy zkreslené představy o nejednotnosti expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi
pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například debat o klimatických změnách,“ doplňuje Bauer a výzkumníci tak věří, že
jejich poznatky mají přesah i do řady dalších oblastí a souvisí s obecnějším fenoménem.

„Zásadní problém epidemie nebyla schopnost vyvinout vakcíny, ale schopnost nastavit účinnou komunikační strategii
podporující ochotu k vakcinaci,“ komentuje ekonom Štěpán Jurajda, který nyní působí jako náměstek ministryně pro vědu,
výzkum a inovace.

„Zvládání budoucích společenských výzev stárnutí, adaptace společnosti na klimatické změny a imigraci, regulace trhů,
dezinformací a udržení demokracie v konečném důsledku bude záviset na schopnosti podložit veřejné politiky užitečnými
podklady,“ míní Jurajda a upozorňuje, že sociální vědy jsou v Česku v dlouhodobém mezinárodním srovnání oproti jiným
oborovým skupinám podfinancované.

Přečtěte si takéProč odmítají vakcínu? Mluvili jsme s lidmi, kteří se zdráhají dát očkovat

Pro českou vědu je taková publikace velkým úspěchem. V časopise Nature mělo během posledních deseti let alespoň jednoho
českého spoluautora pouze 108 článků. „A v oblasti společenských věd je to dokonce článek jediný, kde převažují a hrají
vedoucí roli autoři působící na českých výzkumných pracovištích,“ upozorňuje ekonom Daniel Münich, který se výkonem české
vědy také odborně zabývá.

V čem tkví jedinečnost článku? Michal Bauer zmiňuje tři důvody: Studie sice neukazuje jednoznačný recept a zdroj veškeré
váhavosti. Jasně ale označuje nový zdroj, proč se určitá část lidí nechce naočkovat – kvůli zkresleným představám o pohledu
odborníků na toto téma.

„Zároveň ale ukazuje i levné řešení, co se zdrojem váhavosti, která pramení z nepřesných představ, dělat. A také ukazuje, že
pokud se lidem informace správně komunikuje a dostanou jasná data, má to dlouhodobé efekty. Nejenže se naočkují druhou
dávkou, ale mají pak větší zájem naočkovat se i tou třetí,“ uvádí druhý a třetí důvod ekonom Bauer.

Poukazuje na další podobné užitečné studie, které lze s jejich poznatky propojit. Ve stejném časopise vyšel například před
rokem článek kalifornských vědců o tom, jak užitečné může být posílat lidem SMS s informací, kde se mohou nechat naočkovat.
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„Ukazuje levný a efektivní způsob, jak zvýšit proočkovanost u lidí, kteří se v zásadě chtějí naočkovat, ale mají tendenci odkládat
to na později. Připomínky jim pomohou se rozhoupat. Naše studie zase ukazuje levný způsob, jak zvýšit proočkovanost u lidí,
kteří se původně naočkovat vůbec nechtěli,“ dodává.

V případě článku českých vědců se jedná zřejmě o první poznatky tohoto typu na světě – tedy zaměřené na rozšířenost
mylných představ o názorech expertů na dané téma. Autoři tak doufají, že je kolegové z jiných zemí budou následovat.

„Je to ohromně užitečný výsledek pro aktuální dění, nejenom v rámci covidu a samozřejmě nejenom pro naši zemi,“ konstatuje
další z ekonomů Filip Matějka, který byl během pandemie členem Ústředního krizového štábu i poradního ekonomického týmu
KoroNERV.

„Moji kolegové ukazují, že veřejnost využívá přesně ty informace, kterými by se nechali přesvědčit moudří lidé. Tedy kolik
procent lékařů se samo nechalo očkovat či kolik z nich to doporučuje ostatním,“ konstatuje Matějka s tím, že není potřeba, aby
lidi v kampaních přesvědčovali charismatičtí herci ani aby v médiích zazníval jeden hlas pro a jeden proti, když se k vakcínám
90 procent odborníků vyjadřuje příznivě.

Čeští ekonomové z rozsáhlého dotazníkového šetření zjistili, že mezi lékaři panuje velká shoda na podpoře očkování proti
covidu.
Ta ale neodpovídá tomu, co si myslí veřejnost, která důvěru lékařů ve vakcíny podhodnocuje.
Když se ale k lidem dostane informace, že většina lékařů vakcínu podporuje, zvýší to i jejich důvěru v očkování.
Zjištění experti publikovali v Nature, jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů světa.

Ukrajinská občanská společnost žije. „Je jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ říká Lyudmila Shestakova URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: svetneziskovek.cz , Autor: Anna Jurečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 00:26 , RU /
měsíc: 111 864 , RU / den: 8 426 , Rubrika: Aktuálně / Lidé , AVE: 7 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Ruské seznamy nepohodlných osob nebo ekologické válečné zločiny. Jak jsou na tom aktivní občané na Ukrajině a v jakém
režimu fungují místní neziskovky, přiblížily Pavla Hofmeisterová z organizace NESEHNUTÍ a přímo z místa také Lyudmila
Shestakova z ekologické neziskové organizace Flora.

{"storeData":{"$controls":{"mainContent-e602":{"navigation":{"template":null,"layout":"sn","settings":"admin_module =
':Back:Neziskovky:Article'","id":100414,"domain_id":2,"presenter_id":13,"parent__navigation_id":33,"action":"detail","param":82
5,"redirect__navigation_id":null,"alias":null,"lastchange":"2021-01-
11T00:17:47+01:00","rank":null,"image_id":5828,"bg__image_id":null,"ext_code":34,"lastchange__user_id":1,"show_restricted_
page_for_guest":0,"navigation_id":100414,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"Ruské seznamy nepohodlných osob nebo ekologické válečné zločiny. Jak jsou na tom aktivní občané na Ukrajině a v jakém
režimu fungují místní neziskovky, přiblížily Pavla Hofmeisterová z organizace NESEHNUTÍ a přímo z místa také Lyudmila
Shestakova z ekologické neziskové organizace Flora.

","title":"Ukrajinská občanská společnost žije. „Je jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ říká Lyudmila
Shestakova","description":null,"url":"/lide/ukrajinska-obcanska-spolecnost-zije","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně
/ Lidé / Ukrajinská občanská společnost žije. „Je jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ říká Lyudmila
Shestakova","id_path":"/29/33/100414/","depth":3},"data":{"perex":null,"content":"
Válka na Ukrajině trvá už více než čtvrt roku. Její tíhu nese z velké části na bedrech ukrajinská občanská společnost. Neziskové
organizace se přeorientovaly na humanitární, koordinační či jinou pomoc ve válce, ale také dále pokračují v činnosti například
v oblasti ekologie. A to i navzdory represím ze strany ruského režimu. Že je občanský aktivismus na Ukrajině obecně na dobré
úrovni potvrzuje Pavla Hofmeisterová z organizace NESEHNUTÍ. Ta se na jeho rozvoji poslední roky aktivně podílí. Podle
Hofmeisterové byl milníkem rok 2014, kdy proběhla tzv. revoluce důstojnosti na Majdanu. Právě během následujících osmi let
došlo k největšímu rozmachu občanské společnosti, a to nejen ve velkých centrech jako jsou Kyjev, Lvov, Oděsa nebo
Charkov, ale dokonce i v menších obcích a správních celcích.

„Bylo to vidět v podstatě na každých volbách. Spousta lidí, kteří začínali být na lokální úrovni občansky aktivní, se dostávala do
zastupitelstev menších obcí nebo i do různých stran. Témata občanské společnosti se zároveň hodně rozšiřovala. Začínalo to
typicky na dobré správě věcí veřejných, boji s korupcí, transparentních a p articipativních rozpočtech. V NESEHNUTÍ jsme se
posledních zhruba pět let hodně zaměřovali na ekologická témata, například alternativní zdroje energie,“ říká Hofmeisterová.

Sociálne-ekologická nevládní organizace z Brna se v současné době soustředí v rámci ukrajinských aktivit na tři věci:
Podporuje nezávislé novináře a mediálních projekty, které se snaží informovat o dění na místě a mapovat zločiny ruské
armády. Reaguje na potřeby partnerských neziskových organizací z periferních oblastí, jako jsou Cherson, Mykolajiv nebo
Kropyvnyckyj. Pomáhá také partnerům (z neziskových organizací) a jejich rodinným příslušníkům s přesunem na bezpečnější
místo, ať už v zahraničí, nebo v jiné části Ukrajiny.

„V rukou měli seznamy a šli po konkrétních jménech“

Kromě samotné války totiž ztěžuje zástupcům občanské společnosti činnost pronásledování ruskými vojáky, které nezřídka
končí únosy, vězněním, mučením nebo smrtí. Stejný scénář v podobě decimace občanské společnosti se podle NESEHNUTÍ
odehrává od ruské anexe na Krymu.

„V Chersonu každou neděli vycházeli lidé s ukrajinskými vlajkami navzdory všudypřítomným okupujícím vojskům na hlavní
náměstí. Přímo na místě k represím nedošlo, protože všechno bylo natáčeno a dostalo by se to do médií. Máme nicméně
informace a důkazy o tom, že po těchto protestech ruští vojáci vtrhávali do bytů, v rukou měli seznamy od FSB (ruská tajná
služba, pozn.red.) a šli po konkrétních jménech, o kterých se domnívali, že organizují tyto protesty. Víme o případech lidí, kteří
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zmizeli, jsou to nejčastěji žurnalisti nebo občanští aktivisté,“ upozorňuje Hofmeisterová.

Z Ukrajiny od začátku války odešlo více než šest a půl milionu uprchlíků. Co se zdá na první pohled jako obrovské číslo, je však
v kontextu 44 milionů obyvatel Ukrajiny jen zlomek. Většina občansky aktivních Ukrajinců místo svého působení opustit nechce,
často však nemají jinou možnost. „Máme spřátelenou žurnalistickou iniciativu, která sídlila v jednom městě jihu Ukrajiny a
dlouho nechtěla odjet, ačkoliv jsme ji nabádali, ať to z bezpečnostních důvodů zváží. Potom se na nás obrátila s tím, že dostala
obrázky uzavřených ruských telegramových skupin, které mají za logo oběšence. Jména lidí z této žurnalistické organizace tam
kolovala, včetně fotek a výzev, aby je ruská armáda zlikvidovala, až se dostane do míst, kde by se mohli nacházet. Když se k
nim dostaly jejich vlastní fotky s výzvou k likvidaci, tak se rozhodli odejít do bezpečnějších míst Ukrajiny,“ nastiňuje Pavla
Hofmeisterová další z mnoha případů.

Ekologický rozměr války

Ukrajinská nezisková organizace Flora se za normálních okolností angažuje v ekologickém odvětví. Momentálně dělá, co je
zrovna potřeba, část týmu navíc odešla do armády. „Každý kdo může, pokračuje v práci. Částečně jsme přešli do onlinu, ale
setkáváme se i fyzicky. Hledáme finanční a humanitární pomoc pro komunity, pomáháme psát grantové žádosti nebo s
integrací uprchlíků v našem regionu,“ říká ředitelka Flory Lyudmila Shestakova. „Ukrajinská občanská společnost je nyní
jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ dodává.

„Den začíná zprávami. Co se děje na frontě? Co se dělo v noci? Jak jsou na tom příbuzní, kolegové? Každý den máme několik
meetingů, ať už osobně, nebo online, kde řešíme, co je zrovna aktuální. Od začátku války letí dny strašně rychle a jsou
naplánované na minuty. Zatímco na začátku bylo těžké se zorganizovat, protože jsme byli v šoku, teď je to naše nová realita,“
popisuje, jak vypadá ‚běžný‘ den Shestakova, která působí ve městě Kropyvnyckyj. Právě zde je mimořádně potřebná pomoc s
evakuací, městem ve středu Ukrajiny totiž prochází lidé z okupovaných oblastí na východě země.

Přestože se náplň činnosti neziskové organizace Flora s ruskou invazí radikálně proměnila, ekologická témata jsou stále
stěžejní součástí pracovní agendy. „Ani v této době nezapomínáme, že jsme ekologická organizace. Staráme se třeba o to, aby
vojáci a uprchlíci používali kovové nádobí místo plastového,“ pokračuje ředitelka. Otázky životního prostředí a veřejného zdraví
pravděpodobně po skončení války ještě více nabydou na významu, zločiny ruské armády mají i ekologický aspekt a jejich
náprava nebude rychlá ani jednoduchá. Už nyní je palčivým problémem pitná voda. Od začátku války se Ukrajinci na mnoha
místech potýkají s jejím nedostatkem, například z důvodu poničení vodovodu v důsledku bojů. Reálná je ale i hrozba
kontaminace. „Kvalitou vody se zabýváme dlouhodobě, ale počítáme s tím, že po válce se budeme muset ještě více zaměřit na
měření nezávadnosti. V důsledku bombardování, explozí čerpacích stanic, ale i mrtvých těl –s čímž souvisí riziko epidemie – se
do půdy a vody dostávají škodlivé látky.” Na místě jsou i obavy z jaderné havárie, jejíž následky by pocítili lidé daleko od hranic
Ukrajiny. Rusové v březnu obsadili elektrárnu v Černobylu a ostřelovali největší evropskou jadernou elektrárnu v Záporoží, kde
posléze vypukl požár. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) sídlící ve Vídni sice uvedla, že úroveň radiace ve
všech provozovaných reaktorech na Ukrajině je v normě, přesto podle Lyudmily Shestakove existuje riziko rozšíření
radioaktivního prachu rozvířeného ruskými tanky větrem. Upozorňuje také, že ruské jednotky ukradly počítačové servery, což
mohlo ovlivnit chod elektrárny. Dalším aktuálním tématem souvisejícím s radiací je pro Floru plyn radon. Napříč různými regiony
se budou muset stavět nové domy, aby se ti, co přišli o střechu nad hlavou, měli kam vrátit. Podle Shestakove je potřeba, aby
stavba byla nejen rychlá, ale také brala v potaz evropské ekologické normy, včetně těch antiradonových. „Prezident iniciuje
novelu stavebního zákona, chceme využít této příležitosti a prosadit změnu v ochraně proti radonu i v rámci legislativy,“ říká.
Radonová problematika se za války dostává do popředí i proto, že se radioaktivní plyn zpravidla ve větší míře koncentruje ve
sklepní části domů, kde se řada lidí při ostřelování schovává.

Materiální, informační i advokační pomoc

Na otázku o aktuálních možnostech pomoci z naší strany zdůrazňuje Lyudmila Shestakova hlavně informační podporu. „Bojíme
se, že zbytek světa zprávy o válce na Ukrajině brzy unaví a my zůstaneme v boji proti ruské agresi sami. Je strašně důležité
hovořit každý den o zločinech okupantů, které se v naší zemi páchají každou minutu,“ říká.

Velmi potřebné jsou stále peníze, neprůstřelné vesty, tablety na čištění vody nebo léky. Ty podle Pavly Hofmeisterové chybí
zejména v periferních oblastech, které čelí přílivu uprchlíků z Donbasu, a zároveň se tam jakýkoliv materiál z důvodu nebezpečí
těžko dostává.

„V Černigově na začátku války lidé umírali na poměrně obyčejnou věc, jako je cukrovka, protože neměli inzulin a nebyla
možnost, jak jim ho tam včas dodat,” upozorňuje. „Pak jsou určitě důležité různé advokační aktivity. Pokud víme o firmě, která
nadále spolupracuje s Ruskou federací, můžeme na ní zkusit apelovat, udělat kroky, aby se ke konfliktu postavila čelem –
zatlačila na ruské partnery, nebo se stáhla,“ dodává.

Bojovat má podle ní smysl i v informační linii. Municí tzv. páté kolony Ruska, tedy stoupenců ruského režimu působících uvnitř
Česka a dalších, primárně postkomunistických státech, jsou zejména dezinformace. Ty lze i díky neziskovým organizacím a
aktivním lidem na Ukrajině, kteří se snaží o fact checking nebo sdílejí například videa na sociální sítě, poměrně snadno vyvrátit.

Na podporu Ukrajiny stále běží finanční sbírky, které jsme shrnuli v březnovém článku:
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Shestakova z ekologické neziskové organizace Flora.

","title":"Ukrajinská občanská společnost žije. „Je jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ říká Lyudmila
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/ Lidé / Ukrajinská občanská společnost žije. „Je jednotná a motivovaná jako nikdy dříve,“ říká Lyudmila
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pomoci Ukrajině na jednom místě. Komu darovat a kde se zapojit?","link":"/aktualne-z-nezisku/moznosti-pomoci-na-jednom-
miste-vznikl-webovy-rozcestnik-stojime-za-ukrajinou","url":"https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/moznosti-pomoci-na-
jednom-miste-vznikl-webovy-rozcestnik-stojime-za-ukrajinou","perex":"
Ve čtvrtek 24. února Rusko napadlo Ukrajinu. Následující dny přinesly vlnu solidarity napříč českou společností. Přehledný
souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.

","title":"Možnosti pomoci na jednom místě. Vznikl webový rozcestník Stojíme za Ukrajinou","description":null,"url":"/aktualne-z-
nezisku/moznosti-pomoci-na-jednom-miste-vznikl-webovy-rozcestnik-stojime-za-
ukrajinou","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně z nezisku / Možnosti pomoci na jednom místě. Vznikl webový
rozcestník Stojíme za Ukrajinou","id_path":"/28/100359/","depth":2},"data":{"perex":null,"content":"
Během víkendu vznikl nový rozcestník s instrukcemi, jak pomoci Ukrajině, Stojíme za Ukrajinou. Platforma, kterou mají na
svědomí dobrovolníci a aktivisté napříč organizacemi, chce zabránit tříštění informací a duplikaci práce. Informuje o
probíhajících sbírkách, plánovaných akcí nebo sběrných místech humanitární pomoci. Návštěvník na webu ale najde také
přehled petic nebo možnosti psychologické a právní pomoci. Půdu pro koncentraci sil a know-how poskytla komunita
Česko.Digital. Obsah webu je přeložený do ukrajinštiny.

Další z nástrojů je tržiště pomoci Pomáhej Ukrajině. Centrální místo, kde mohou lidé poskytnout svoje kapacity, vytvořily
neziskové organizace pracující s migranty v Česku. Část nabídek je zveřejněna a dochází k přímému propojení s poptávkou.
Patří mezi ně ubytování, tlumočení, doučování, doprava, ale i materiální pomoc.

Pod taktovkou iniciativy Milion chvilek pro demokracii vzniklo také společné prohlášení neziskových organizací, které deklaruje
podporu Ukrajiny a odsouzení Putinovy agrese. Zároveň vyzývá další iniciativy, firmy, instituce k zapojení a ke koordinované
pomoci. Občanům radí, aby pomohli dle svých možností, bojovali proti dezinformacím, ale také zachovali chladnou hlavu a
mysleli i na sebe. Prohlášení je nyní součástí zmíněného webu Stojíme za Ukrajinou.

Aktuální sbírky na pomoc Ukrajině
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Darujme.cz: Ukrajina

Velká část existujících sbírek nejrůznějších organizací i zaměření je soustředěna na webu Darujme.cz. Výtěžek sbírek
#proukrajinu během prvních dnů překonal hranici 200 milionů korun. Nadace Via, která největší platformou pro online darování
v ČR provozuje, vzhledem k aktuální bezprecedentní situaci nabízí pomoc organizacím, firmám i jednotlivcům se sbírkami a P2P
výzvami.
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souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Humanitární pomoc poskytuje Člověk v tísni na Ukrajině od roku 2014. Za dobu svého působení pomohl Člověk v tísni 3,8
milionům lidí, kteří kvůli bojům často přišli o všechno. Čeští dárci za uplynulých osm let přispěli více než 17 milionů korun. Na
rychlou pomoc nyní uvolnila organizace jeden milion korun z Klubu přátel Člověka v tísni.

","id":""},"expandedData":[],"photos":null,"files":null,"navigations":null},"mainContent-e473":{"navigation":
{"template":null,"layout":"sn","settings":"admin_module =
':Back:Neziskovky:Article'","id":100359,"domain_id":2,"presenter_id":13,"parent__navigation_id":28,"action":"detail","param":77
7,"redirect__navigation_id":null,"alias":null,"lastchange":"2021-01-
11T00:12:13+01:00","rank":20,"image_id":5621,"bg__image_id":null,"ext_code":36,"lastchange__user_id":1,"show_restricted_
page_for_guest":0,"navigation_id":100359,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"
Ve čtvrtek 24. února Rusko napadlo Ukrajinu. Následující dny přinesly vlnu solidarity napříč českou společností. Přehledný
souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Sbírka neziskové organizace Post Bellum odstartovala v úterý. Jen během prvních dvou dní se podařilo vybrat skoro 12 milionů
korun, které postupně putují ukrajinské neziskové organizaci ????????? ????? / Come Back Alive, jež se dlouhodobě zabývá
distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.
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souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Krizovou sbírku zejména pro více než půl milionu ohrožených dětí na Ukrajině vyhlásila také společnost UNICEF. Od 23. února
je možné přispět na pomoc Ukrajině darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 829),
prostřednictvím darovacího formuláře na webu UNICEF nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777. UNICEF
na Ukrajině humanitárně působí od roku 2014 a má v zemi čtyři regionální pracoviště s celkem 100 zaměstnanci.
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nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Do pomoci se zapojila také humanitární organizace ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Zůstává v propojení s
partnerskou organizací ADRA Ukrajina a monitoruje potřeby místních obyvatel. Finanční dary budou použity na pomoc lidem
zasaženým konfliktem, a to konkrétně na distribuci poukazů, za které si obyvatelé postižených oblastí budou moci koupit
základní potraviny nebo hygienické potřeby.
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Ve spolupráci s Caritas Ukraine vyhlásila sbírku také Charita ČR. Organizace uvolnila na bezprostřední pomoc z krizového
fondu půl milionu korun. Ta zahrne konkrétně zajištění vody, potravin, hygienických potřeb, přístřeší, ale také psychologické
pomoci. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) se věnuje humanitární a rozvojové činnosti na Ukrajině již od 90. let.
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souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Poslat peníze je dále možné prostřednictvím Českého červeného kříže a dalších organizací nebo skrze jednotlivé sbírky na
dalších platformách, jako jsou Donio či Znesnáze21. Finančně podpořit je lze i přímo ukrajinské bezpečnostní síly. Číslo
speciálního účtu je UA843000010000000047330992708. Jedná se o bezpečný účet Národní centrální banky Ukrajiny a je na
něj možné posílat finance v cizích měnách. Bankovním účtem, na který mohou lidé zaslat finanční obnos určený pro nákup
obranného materiálu, disponuje také velvyslanectví Ukrajiny v ČR – 304452700/0300.

S žádostí o finanční podporu se na veřejnost obrátili i Lékaři bez hranic, kteří na Ukrajině poskytují zdravotní péči obyvatelům
zasaženým dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou. Sbírku v pátek spustil také Nadační fond pro
nezávislou žurnalistiku s cílem poskytnout redakcím příspěvek na přímé zpravodajství z místa konfliktu.

V současné chvíli se nedoporučuje jezdit na vlastní pěst pomáhat na ukrajinské hranice, nabídka pomoci řidičů je velká a na
místě momentálně vládne chaos. Objevují se také upozornění na výskyt falešných humanitárních sbírek. „Zachytili jsme
podvodné výzvy k dobročinným finančním darům ve prospěch lidí postižených válečným konfliktem na Ukrajině. Účty, na které
mají finanční prostředky směřovat, ale prokazatelně nevlastní legitimní subjekty,“ uvedla na Twitteru společnost ESET, která se
specializuje na kybernetickou bezpečnost.

Chci se přihlásit jako dobrovolník. Co teď?
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nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Ministerstva vnitra ČR

Oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům. Přihlásit se lze prostřednictvím
dotazníku, kde žadatel vyplní časové možnosti, město, ovládané jazyky a formu pomoci, kterou může nabídnout.
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nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Skautský institut

O sjednocení poptávky po dobrovolnické pomoci a propojení s její nabídkou se snaží také Skautský institut. Napříč regiony je
možné se zapojit prostřednictvím formuláře SI dobrovolnické služby. Mezi možnostmi zapojení lze vybrat například pomoc s
programy pro děti, překládání a tlumočení, manuální práce, převážení autem, zdravotní péči nebo komunikaci.
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Pomáháme Praze

Platforma pro jednotnou registraci dobrovolníků, kterou zaštiťuje nezisková organizace Vlna pomoci. Koordinaci dobrovolníků
zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1. Pomoc se týká Kongresového centra v Praze, kde poptávka po
dobrovolnické pomoci každým dnem roste. V systému stačí zaškrtnout své dovednosti a na základě toho se dotyčnému budou
zobrazovat příslušné poptávky.
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souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.
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Skupina dobrovolníku nonstop pomáhá uprchlíkům při příjezdu na Hlavním nádraží již od roku 2015. Koordinace probíhá na
Facebooku, kde se stačí zapsat do tabulky směn. Náplní směny je vyzvednout Ukrajince při příjezdu nebo je najít na nádraží,
poskytnout jim základní informace a poslat je do asistenčního centra.

","id":""},"expandedData":[],"photos":null,"files":null,"navigations":null}}},"html":"\n \n \n\n\n
Během víkendu vznikl nový rozcestník s instrukcemi, jak pomoci Ukrajině, Stojíme za Ukrajinou. Platforma, kterou mají na
svědomí dobrovolníci a aktivisté napříč organizacemi, chce zabránit tříštění informací a duplikaci práce. Informuje o
probíhajících sbírkách, plánovaných akcí nebo sběrných místech humanitární pomoci. Návštěvník na webu ale najde také
přehled petic nebo možnosti psychologické a právní pomoci. Půdu pro koncentraci sil a know-how poskytla komunita
Česko.Digital. Obsah webu je přeložený do ukrajinštiny.

Další z nástrojů je tržiště pomoci Pomáhej Ukrajině. Centrální místo, kde mohou lidé poskytnout svoje kapacity, vytvořily
neziskové organizace pracující s migranty v Česku. Část nabídek je zveřejněna a dochází k přímému propojení s poptávkou.
Patří mezi ně ubytování, tlumočení, doučování, doprava, ale i materiální pomoc.

Pod taktovkou iniciativy Milion chvilek pro demokracii vzniklo také společné prohlášení neziskových organizací, které deklaruje
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podporu Ukrajiny a odsouzení Putinovy agrese. Zároveň vyzývá další iniciativy, firmy, instituce k zapojení a ke koordinované
pomoci. Občanům radí, aby pomohli dle svých možností, bojovali proti dezinformacím, ale také zachovali chladnou hlavu a
mysleli i na sebe. Prohlášení je nyní součástí zmíněného webu Stojíme za Ukrajinou.

Aktuální sbírky na pomoc Ukrajině
\n\n\n\n\n\n \n
Darujme.cz: Ukrajina

Velká část existujících sbírek nejrůznějších organizací i zaměření je soustředěna na webu Darujme.cz. Výtěžek sbírek
#proukrajinu během prvních dnů překonal hranici 200 milionů korun. Nadace Via, která největší platformou pro online darování
v ČR provozuje, vzhledem k aktuální bezprecedentní situaci nabízí pomoc organizacím, firmám i jednotlivcům se sbírkami a P2P
výzvami.

\n\n \nČlověk v tísni: SOS Ukrajina

Humanitární pomoc poskytuje Člověk v tísni na Ukrajině od roku 2014. Za dobu svého působení pomohl Člověk v tísni 3,8
milionům lidí, kteří kvůli bojům často přišli o všechno. Čeští dárci za uplynulých osm let přispěli více než 17 milionů korun. Na
rychlou pomoc nyní uvolnila organizace jeden milion korun z Klubu přátel Člověka v tísni.

\n\n \nPomozte Ukrajině s Pamětí národa

Sbírka neziskové organizace Post Bellum odstartovala v úterý. Jen během prvních dvou dní se podařilo vybrat skoro 12 milionů
korun, které postupně putují ukrajinské neziskové organizaci ????????? ????? / Come Back Alive, jež se dlouhodobě zabývá
distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.

\n\n \nPomoc ukrajinským dětem

Krizovou sbírku zejména pro více než půl milionu ohrožených dětí na Ukrajině vyhlásila také společnost UNICEF. Od 23. února
je možné přispět na pomoc Ukrajině darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 829),
prostřednictvím darovacího formuláře na webu UNICEF nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777. UNICEF
na Ukrajině humanitárně působí od roku 2014 a má v zemi čtyři regionální pracoviště s celkem 100 zaměstnanci.

\n\n \nSOS ADRA: Pomoc Ukrajině

Do pomoci se zapojila také humanitární organizace ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Zůstává v propojení s
partnerskou organizací ADRA Ukrajina a monitoruje potřeby místních obyvatel. Finanční dary budou použity na pomoc lidem
zasaženým konfliktem, a to konkrétně na distribuci poukazů, za které si obyvatelé postižených oblastí budou moci koupit
základní potraviny nebo hygienické potřeby.

\n\n \nCharita pro Ukrajinu

Ve spolupráci s Caritas Ukraine vyhlásila sbírku také Charita ČR. Organizace uvolnila na bezprostřední pomoc z krizového
fondu půl milionu korun. Ta zahrne konkrétně zajištění vody, potravin, hygienických potřeb, přístřeší, ale také psychologické
pomoci. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) se věnuje humanitární a rozvojové činnosti na Ukrajině již od 90. let.

\n\n\nDalší možnosti podpory

Poslat peníze je dále možné prostřednictvím Českého červeného kříže a dalších organizací nebo skrze jednotlivé sbírky na
dalších platformách, jako jsou Donio či Znesnáze21. Finančně podpořit je lze i přímo ukrajinské bezpečnostní síly. Číslo
speciálního účtu je UA843000010000000047330992708. Jedná se o bezpečný účet Národní centrální banky Ukrajiny a je na
něj možné posílat finance v cizích měnách. Bankovním účtem, na který mohou lidé zaslat finanční obnos určený pro nákup
obranného materiálu, disponuje také velvyslanectví Ukrajiny v ČR – 304452700/0300.

S žádostí o finanční podporu se na veřejnost obrátili i Lékaři bez hranic, kteří na Ukrajině poskytují zdravotní péči obyvatelům
zasaženým dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou. Sbírku v pátek spustil také Nadační fond pro
nezávislou žurnalistiku s cílem poskytnout redakcím příspěvek na přímé zpravodajství z místa konfliktu.

V současné chvíli se nedoporučuje jezdit na vlastní pěst pomáhat na ukrajinské hranice, nabídka pomoci řidičů je velká a na
místě momentálně vládne chaos. Objevují se také upozornění na výskyt falešných humanitárních sbírek. „Zachytili jsme
podvodné výzvy k dobročinným finančním darům ve prospěch lidí postižených válečným konfliktem na Ukrajině. Účty, na které
mají finanční prostředky směřovat, ale prokazatelně nevlastní legitimní subjekty,“ uvedla na Twitteru společnost ESET, která se
specializuje na kybernetickou bezpečnost.

Chci se přihlásit jako dobrovolník. Co teď?
\n\n\n\n\n\n \n
Ministerstva vnitra ČR

Oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům. Přihlásit se lze prostřednictvím
dotazníku, kde žadatel vyplní časové možnosti, město, ovládané jazyky a formu pomoci, kterou může nabídnout.

\n\n \n
Skautský institut

O sjednocení poptávky po dobrovolnické pomoci a propojení s její nabídkou se snaží také Skautský institut. Napříč regiony je
možné se zapojit prostřednictvím formuláře SI dobrovolnické služby. Mezi možnostmi zapojení lze vybrat například pomoc s
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programy pro děti, překládání a tlumočení, manuální práce, převážení autem, zdravotní péči nebo komunikaci.

\n\n \n
Pomáháme Praze

Platforma pro jednotnou registraci dobrovolníků, kterou zaštiťuje nezisková organizace Vlna pomoci. Koordinaci dobrovolníků
zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1. Pomoc se týká Kongresového centra v Praze, kde poptávka po
dobrovolnické pomoci každým dnem roste. V systému stačí zaškrtnout své dovednosti a na základě toho se dotyčnému budou
zobrazovat příslušné poptávky.

\n\n \n
Iniciativa Hlavák

Skupina dobrovolníku nonstop pomáhá uprchlíkům při příjezdu na Hlavním nádraží již od roku 2015. Koordinace probíhá na
Facebooku, kde se stačí zapsat do tabulky směn. Náplní směny je vyzvednout Ukrajince při příjezdu nebo je najít na nádraží,
poskytnout jim základní informace a poslat je do asistenčního centra.

\n \n \n"},"perex_short":"
Ve čtvrtek 24. února Rusko napadlo Ukrajinu. Následující dny přinesly vlnu solidarity napříč českou společností. Přehledný
souhrn existujících sbírek, plánovaných akcí a dalších forem podpory lze najít na platformě Stojíme za Ukrajinou. V článku
nabízíme stručný výtah toho, jak pomoci, a také doporučení, kam se přihlásit jako dobrovolník.

","article_author":{"id":234,"first_name":"Anna","last_name":"Jurečková","position":"Redakce Světa neziskovek","bio":"
Anna je novinářka na volné noze. Ráda si povídá s lidmi a píše o tom, jak pomáhají měnit svět k lepšímu. Dříve se věnovala
hlavně politickým tématům a válečným konfliktům, dnes se snaží v záplavě negativních zpráv zaměřovat na pozitivní příběhy a
tzv. solution jouralism. Absolvovala pětileté studium žurnalistiky na FSV  UK , dva roky studovala také judaistiku a religionistiku
a pravidelně přispívá třeba do magazínu Českého rozhlasu Šalom alejchem.

","link":"/lide-sveta-neziskovek/anna-jureckova","image":{"id":5810,"ext":"jpeg","alt":"DSC_5893-
2.jpeg","blurhash":"LYKA{7~p.8-
o_2XANIIp%1ITs8WA","bh_width":400,"bh_height":400,"original":"/storage//images/original/5810.jpeg","width":4955,"height":495
5}},"image":{"id":5621,"ext":"jpg","alt":"markus-spiske-sOzFUpXN6Zw-unsplash.jpg","blurhash":"LvLz?
Rx̂ NGM{_N%La#oft8RPaxxu","bh_width":400,"bh_height":267,"original":"/storage//images/original/5621.jpg","width":3500,"heig
ht":2333},"small__image":{"id":5621,"ext":"jpg","alt":"markus-spiske-sOzFUpXN6Zw-unsplash.jpg","blurhash":"LvLz?
Rx̂ NGM{_N%La#oft8RPaxxu","bh_width":400,"bh_height":267,"original":"/storage//images/original/5621.jpg","width":3500,"heig
ht":2333},"published":"2022-03-01T00:00:00+01:00","tags":[{"id":12,"tag":"Dárcovství","link":"/vyhledavani?q=Dárcovství"},
{"id":14,"tag":"Dobrovolnictví","link":"/vyhledavani?q=Dobrovolnictví"}],"cat":"Aktuálně z nezisku","cat_link":"/aktualne-z-
nezisku","description":"Ve čtvrtek 24. února Rusko napadlo Ukrajinu. Následující dny přinesly
vlnu…"}},"photos":null,"files":null,"navigations":null}}},"html":"\n \n \n\n\n
Válka na Ukrajině trvá už více než čtvrt roku. Její tíhu nese z velké části na bedrech ukrajinská občanská společnost. Neziskové
organizace se přeorientovaly na humanitární, koordinační či jinou pomoc ve válce, ale také dále pokračují v činnosti například
v oblasti ekologie. A to i navzdory represím ze strany ruského režimu. Že je občanský aktivismus na Ukrajině obecně na dobré
úrovni potvrzuje Pavla Hofmeisterová z organizace NESEHNUTÍ. Ta se na jeho rozvoji poslední roky aktivně podílí. Podle
Hofmeisterové byl milníkem rok 2014, kdy proběhla tzv. revoluce důstojnosti na Majdanu. Právě během následujících osmi let
došlo k největšímu rozmachu občanské společnosti, a to nejen ve velkých centrech jako jsou Kyjev, Lvov, Oděsa nebo
Charkov, ale dokonce i v menších obcích a správních celcích.

„Bylo to vidět v podstatě na každých volbách. Spousta lidí, kteří začínali být na lokální úrovni občansky aktivní, se d
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TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 10:03 , Sledovanost pořadu: 86 203 , Pořad:
09:00 Živé vysílání , AVE: 20 925 630,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Sledujete zpravodajství České televize bylo 9 hodin dobré ráno. Několik výbuchů otřáslo brzy ráno Kyjevem. Podle starosty
ukrajinské metropole Vitalije klička nejméně 1 člověk skončil v nemocnici před leteckými útoky v kyjevské oblasti varovaly sirény
by se hlavním městě ozývají pravidelně. V posledních několika týdnech ale Kyjev žádný větší útok nehlásil.

Rusko Ukrajina se vzájemně obvinily ze zničení vzácného dřevěného kostela všech svatých v Doněcké oblasti. Před boji se tam
ukrývaly asi 3 stovky civilistů. Podle Kyjeva ruská vojska chrám ostřelovala už na začátku května června. Jde přitom o jednu ze
tří ukrajinských Laver, tak jsou označovány pravoslavné kláštery nejvyššího významu. Ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj uvedl, že ruské jednotky od začátku invaze zničili nebo poškodily 113 ústavu.

mluvčí 
Hlavně.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Kvůli dopadům války na Ukrajině překročí letos schodek státního rozpočtu 300 miliard korun. České televizi to potvrdil ministr
financí Zbyněk Stanjura. Novelu zákona o rozpočtu chce předložit vládě v polovině července. Rezort už bude počítat náklady
na rostoucí důchody na uprchlickou krizi nebo se zvýšením výdajů na obranu. Opozice návrh nepodpoří. Vadí třeba to, že
vláda plánuje snížit platby za státní pojištěnce.
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mluvčí 
Si připomenout, že jsme měli nové výdaje jako například poprvé v historii. Česká republika nakoupila plyn do svých státních
hmotných rezerv 8,5 miliardy, kterými jsme nepočítali, když vidíme tu ten vývoj daňových příjmů, tak předpokládám, že schodek
by měl být něco na těch 300 miliard. Bohužel nemám z toho žádnou radost, ale to je realita.

mluvčí 
My k tomu rozpočtu budeme navrhovat naše návrhy podpořit zdravotnictví a další věci, ale i obranu samozřejmě.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Zhruba 50 výjezdů hasičů se zatím vyžádala silná bouřka v Jihomoravském kraji. Šlo hlavně popadané větve, stromy nebo
čerpání vody ze sklepů. Hasiči také řešili pád elektrických sloupů a jednom případě vyjížděli ke zničené střeše. Nejčastěji
zasahovali v okrese Brno venkov a na Břeclavsku.

Severní Korea odpálila 8 balistických střel krátkého doletu směrem k moři u svého východního pobřeží. Slov šlo
pravděpodobně největší jednorázový raketový test, který KLDR podnikla. Uskutečnila den poté, co Jižní Korea Spojené státy
ukončily společné vojenské cvičení. Vypálení několika severokorejských raket potvrdila jihokorejská japonská vláda.

Válka na Ukrajině by podle optimistického odhadu mohla skončit do konce roku na bezpečnostní konferenci Glock se v
Bratislavě to řekl ukrajinský ministr obrany Oleksij vznik of. Postěžoval si taky, že západní státy zemi stále dostatečně
nepodporují, i když se podle něj situace v poslední době zlepšuje. Největší boje se teď odehrávají severu Doněcku, který se
ruská armáda snaží dobýt ukrajinské síly ale vzdorují.

mluvčí 
Ukrajinští obránci sever Doněcké ovládají západní průmyslovou část města, odtud podnikají protiútoky.

mluvčí 
Naši hru litr naši hrdinové drží pozice dělají všechno, aby způsobily nepříteli, co největší ztráty. Děkuji každému z obránců za
jeho úsilí směřující k tomu, aby jednou nadešel den, kdy Rusko bude muset Donbas opustit.

mluvčí 
Z města současně odjíždějí další civilisté s evakuací těch, kteří odjezd odkládali na poslední chvíli, pomáhá i policie.

mluvčí 
Minuta, kdy minulost.

mluvčí 
Sazby dozorci učili 8 mužů v příštích dnech 4 tradičním způsobem.

mluvčí 
Zadluží myslet.

mluvčí 
Ruské jednotky se také snaží proniknout na levý břeh řeky severní dojnic. Vodní to představuje důležitou obrannou linii
ukrajinské armády ve zbytku luhanské oblasti, který okupanti dosud neovládli.

A plameny také poničily svatojánskou Laru, která patří autonomní ukrajinské části církve moskevského patriarchátu. Moskva
tvrdí, že kostel při ústupu zapálili ukrajinští vojáci. Podle Kyjeva zničil vzácnou památku ruský dělostřelecký útok.

mluvčí 
Rossija, svit dům.

mluvčí 
I Rusko záměrně systematicky ničí ukrajinské kulturní historické dědictví, stejně jako sociální infrastrukturu byty je všechno
potřebné k běžnému životu. Norman chová země přece nemůže být členem UNESCO a nemůže zůstává v OSN, jako by se nic
nestalo. Svou.

mluvčí 
Podporu vyšetřování válečných zločinů slíbila během návštěvy rodinky. Americká velvyslankyně Bridge Blinková.

mluvčí 
Myslím, že opravdu důležité přinést svědectví o těchto hrozných zvěrstvech, a to, že jsem tu dnes jen posílilo mé odhodlání
zajistit spravedlnost, a to, aby byli původci těchto záležitostí hnáni k odpovědnosti.

mluvčí 
Ukrajina ale žádá po západu hlavně výkonné těžké zbraně, aby mohla vytlačit ruská vojska ze země. Spojenci. Ukrajiny byly
zatím zdrženliví. Nyní chce Británie Kyjevu poskytnout raketu mezi Německo, houfnice i prostředky protivzdušné obrany gepard
a Spojené státy raketový systém hi Mars.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Na vývoj války na Ukrajině teď okomentujeme ve studiu ČT24 s Michalem smetanou výzkumným pracovníkem a pedagogem
fakulty  sociálních  věd  a také z pražského  centra pro výzkum míru. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak slyšeli jsme v té reportáži
dodávky zbraní žádosti o další dodávky zbraní. Na čem to možná řečeno, vázne, když stále opakuje ten požadavek Ukrajina by
chtěla další zbraně těžké zbraně. Ty přísliby zazní a pak nedorazí.
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mluvčí 
To je potřeba říci, že pro Ukrajinu stále zůstává klíčovým požadavkem, protože no, pokud by se pokoušela v příštích například
týdnech měsících nějaké podstatnější protiofenzívě, tak skutečně a ten materiální náklady tzn. jak samotná ta těžká technika,
tak munice a další materiál o toho vojenského ražení. O je pro Ukrajinu skutečně klíčovým klíčovou záležitostí a dodávky musí
být nejenom substantivní, ale je kontinuální tzn. dluh dlouhodobě a dlouhodobé na místě jsou na jedné straně jsou samozřejmě
vždycky nějak jako politické sliby a druhé strany potom ta samota jako proveditelnost, kdy část toho je logistická záležitost. Část
toho prostě samotné dávky uskutečnit, takže a takže tam skutečně nějaké zdržení jsou. Na druhou stranu v posledních týdnech
pro Ukrajinu se objevily i poměrně pozitivní informace, například přísliby o přísliby raketového dělostřelectva, což něco, co
Ukrajina dlouhodobě požaduje obratu jako z těch klíčových požadavků, a tak a tak aktuálně jsou opět na stole Spojené státy
přislíbily, ale tyto dodávky Velká Británie. Německo se tomu pracovně připojí.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Je to něco, co změní ten vývoj té války nějakým zásadnějším způsobem, nebo je to spíš munice, která umožní Ukrajině se bránit
možná důstojněji, ale nepodnikat žádnou protiofenzívu.

mluvčí 
Která obecně v této válce, konkrétně obecně vojenských konfliktech, vždycky na místě být opatrný s těmi slovy, tenké činže ty
ty věci, co by nějak zásadně mění ten tu povahu války. To se to se nutně nemyslím, že by muselo změnit, ale určitě velká
pomoc nejenom čistě proto obranu v podstatě tenhleten typ dělostřelectvo umožňuje Ukrajině zasahovat poměrně vzdálené cíle
poměrně přesně. A Ukrajinou moc dobře ví, proč to prostředky žádá tzn. o proto je boje speciál na východě Ukrajiny, to se
skutečně jeví jako prostředky může výrazně pomoct jako tu samotnou podstatu té války do konfliktu to samozřejmě změnit.
Zároveň.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ale Spojené státy přislíbily rakety jen takové, které doletí na ruské území, je tohle opatrné našlapování ještě na místě, nebo už
je to v tuhle fázi konfliktu vlastně jedno a měli by nebo mohli Američané dodat všechno, co mají, protože Rusko stejně bere jako
útok skrze Ukrajinu.

mluvčí 
Spojeným státům to jednou určitě není vlastně Spojené státy se od začátku konfliktu snaží poměrně dobře držet tu linii, kterou
si stanovili tzn. a snažíme se brání Ukrajinu jsme prostředky dodávat veškerou techniku, která proto je vhodná, ale zabránit
boje konflikt eskaloval výrazně více a Rusko by se napsat celou k tomu, že by ho vyhlásilo oficiálně válku. Nasadila například
vlně hromadného ničení, nebo že by dokonce došlo mezi konfliktu mezi NATO a Ruskem, tak něco, co Spojené státy obávají,
snaží se vlastně té nekontrolovatelné eskalaci nějakým způsobem zabránit. Můžete to slovo eskalace pro spoustu posluchačů
zní a zní vlastně dost problém, vždycky se bavíme o konfliktu umírá obrovské množství lidí, včetně civilistů, alespoň nějakého
strategického rozhodování Spojených států. To skutečně dává nějakou logiku, opravdu se snaží vlastně tím dodávkami, a to
tímto způsobem kontrolovat.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Čas od času zazní také hrozba jaderného konfliktu nebo jaderné je zapojení jaderných hlavic. Obvykle tedy ze strany Moskvy,
která trvá na tom, že nechce tyto hlavice použít. Nebylo by možná naopak řešením poslat takovouto munici na Ukrajinu. Ne aby
použil, aby tam měli, že by se tím ty síly vyrovnaly, nebo to je ten moment, který by to zásadně eskaloval.

mluvčí 
Abyste tu munici munici tu raketu anebo nebo jaderné zbraně.

mluvčí 
Jaderné zbraně.

mluvčí 
Jen jsme prostě na Ukrajinu byl skutečně krok, který kterému se, pane Svatek, určitě odhodlají, je to absolutně proti všem
závazkům, které které Spojené státy vlastně všechny ostatní jaderné státy mají v tuto chvíli podle mezinárodního práva. A těch
rizik tam bylo mnohem více než než možných přínosů a skutečně se myslím, že v tu chvíli by, aby Rusko mohlo sáhnout k
nějakým jako prostředkům, které bych tu chvíli cítila legitimní, které by mohly skutečně vést k vám ještě větší tragédii.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Mysl tak proto, že jsem zaznamenal nějaký výrok ze strany ukrajinských činitelů, že kdyby se nevzdali v minulosti jaderných
jaderné munice, tak by třeba tahle situace nenastala. Ono je to, co by kdyby ale varianta zpětně dodat, ta je ta vůbec není na
stole.

mluvčí 
Tak ono ten celý ten příběh o tom, že kdyby Ukrajina měla jaderné zbraně, tohle by se nestalo, to je hrozně problematický. Pro
letecké tvrzení on vlastně, které už bylo mnohokrát i o výzkumníky, kteří se zabývali těmi těmi dobovými materiály vráceno.
Ukrajina neměla plnou kontrolu nad tím jaderným arzenálem, který zdědilo od Ruska v té době a je pravděpodobné, že pokud
by se Ukrajina tenkrát ale nerozhodla silných zbraní vzdá tak skutečné tlak. Na něj jsme z jarního společenství bylo obrovský ze
strany Spojených států i ostatních zemí a pravděpodobně byste k tomu konfliktu mezi Ruskem k tomu došlo už v té době a o
duchách byste asi nevyšlo to dobře.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí říká to, co já už jsem tady vlastně zmiňoval, že západ vede zástupnou válku s Ruskem. Je
to tak, vypadá to jako zástupná válka, nebo aby vypadala ještě výrazně jinak?

mluvčí 
Ne tak jako tomu tvrzení, do jaké míry rozumím z pohledu ruské propagandy o ale samozřejmě z naší perspektivy západní
perspektivy. Tento konflikt začalo, začalo Rusko zaútočilo na Ukrajinu arzen, to není konflikt se západ jako v tomto smyslu
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přálo, takže a je to je to proxy konflikt smyslu, že, že západ zde jasně vybral stranu a doufám, že vyhraje v tomto smyslu.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ano, já si myslím, možná tak, jaké možnosti vlastně západ má, co se vybavení týče, pokud by skutečně totiž došlo k tomu
konfliktu, který Rusko zmiňuje, vypadalo by to takhle nebo máme ještě výrazně, kam sáhnout, máme další prostředky, zbraně
munici, kterou Ukrajině nedodáváme, ale pokud by ten konflikt došlo, tak my máme.

mluvčí 
Určitě tak například o jedno z velkých tématech posledních týdnů jsou dodávky v těžké techniky vyráběna na západu například
o západní tanky, což je něco, co by Ukrajině zajisté velmi pomohlo. V tuto chvíli zatím se jí Ukrajině nedostává.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ještě poslední ve vás poprosím, daří se držet ty zásobovací trasy, když se bavíme o dodávkách zbraní, dorazí na místo určení,
protože Rusko aktuálně třeba tvrdí, že u Oděsy sestřelil letoun se zbraněmi municí. Víme něco o tom, zda tam zkrátka doputují
zásilky.

mluvčí 
Víte po spoustu věcí nevíme a víme, že nějaké zásadní určitě ty důležité doputují, protože pak jsme schopni to vidět použité
akci a těch těch idejí těch fotografií a máme spoustu o jednotlivých zbraní systému, protože v každém případě za spací trasy
fungují. Ale rozhodně není vyloučené, že někdy se podaří to i Rusku nějakým způsobem zasáhnout tzn. že ne všechno dorazí
na místo určení, ale v zásadě dobře, že na úplně všechno o tomto vím.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říká Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a také z pražského centra pro výzkum míru. Já
vám prozatím děkujeme v tom rozhovoru budeme už tradičně pokračovat ještě podesáté pojedenácté hodině jako děkuju.

Některé české firmy přímo či nepřímo napojené na současný ruský režim mění své majitele nebo převádějí majetek na nové
osoby. Podle analytiků zatím stojí obava ze sankcí. Příkladem je ruská firma arma text spolupracující s Gazpromem v centru
Prahy spolu spolu vlastnila hotel v hodnotě několika set milionů korun. Po začátku války se ale svého podílu zbavilo.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Ruská společnost farma teď podle firemního webu dodává součástky pro sankcionovat firmy Gazprom nebo různě a
spolupracuje také s Rosatomem v Praze nedaleko Václavského náměstí spoluvlastnila hotel Bohemia Plaza. Firma Almaty ale
po začátku ruské invaze na Ukrajinu z vlastnické struktury hotelu zmizela jako důvod toho, proč už tam není ten zmatek.

mluvčí 
Jako prostě rozhodně majitelů.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Armatur v majetkové struktuře hotelu vyměnila firma Arriva Brenta. V pozadí ale znovu armatury. Jednatelkou nového vlastníka
je totiž Alena Putin ková ředitelka armády ku. Elena Putin ková, která je podle webu ředitelkou společnosti armád teď bydlí v
tomto domě v Řeporyjích a podle katastru. Nemovitost také vlastní adresu v domě má také Igor Good zrnko, na kterého je teď
firma vlastnící hotel oficiálně napsaná. Banku Senco.

mluvčí 
Banku s Ukrajinou tuk připomeň.

mluvčí 
Region.

mluvčí 
Podíl na vodě.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Jan vítězí nad společníkem ve firmě ovládající pražský hotel byl kromě jarmarku v minulosti i podnikatel Dmitrij jedeme jev. Jeho
rodina vlastní zámek ve Škvorci. Podnikatel původem z Ruska tvrdí, že společnost opustil kvůli armád. Děkuju.

mluvčí 
Jsem prodal, a to jsou putinské Hovad nějaký.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Změny ve firmách s ruskými vlastníky je v posledních měsících víc finanční analytický úřad, například prověřuje majetek
miliardáře Afrika Casanova. Ten hned po začátku války přesunul své sídlo z Ruska do Ázerbájdžánu v Praze vlastní hotel
prezident a má tu českou jednatelku.

mluvčí 
Říkala, že sami požár v klasickém studiu žadatelů mluvit nebude.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Řada společností, která v poslední době vyměnila majitele, má jen virtuální sídla, například nový vlastník už zmíněného hotelu
Bohemia Plaza oficiálně sídlí trvale uzavřeném obchodě s látkami v pražských Holešovicích. Ruské firmy napojené na politiky
Kremlu se s Českem nezačali stahovat jen po začátku agrese na Ukrajině. První vlna přišla už po obsazení Krymu, kdy vznikly
první sankční seznamy. Redakce zpravodajství a Jiří Hynek, Česká televize.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
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Schodek státního rozpočtu letos kvůli dopadům války na Ukrajině překročí 300 miliard korun. České televizi to řekl ministr
financí Zbyněk Stanjura. Novelu rozpočtu předloží vládě v polovině července. V ní bude ministerstvo financí počítat s novými
náklady s dalším růstem důchodů. Vídají na uprchlickou krizi nebo s navýšením peněz na obranu. Zároveň do finančního plánu
musí zapracovat nové daňové úlevy, například snížení spotřebních daní z nafty benzínu.

mluvčí 
Česko mělo podle Stanjury nové neplánované výdaje, například za plyn do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy korun. To
vše hlavně důsledky války na Ukrajině ovlivňuje podobu rozpočtu.

mluvčí 
Když vidíme tu ten vývoj daňových příjmů, tak předpokládám, že schodek by měl být něco na těch 300 miliard, bohužel nemám
z toho žádnou radost. To je realita.

mluvčí 
Doteď schválené nové výdaje a nové daňové úlevy můžou prohloubit původní deficit o dalších minimálně 40 miliard. Mezi ně
patří kromě nákupu zásob plynu i třeba zářijové zvýšení důchodů. Jednorázový příspěvek na dítě 5000 nebo snížení spotřební
daně z nafty benzínu. Také obrana si dalších až 15 miliard navíc výzbroj vybavení české armády.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
To je číslo vlastně, ke kterému jsme došli po poměrně precizních propočtech.

mluvčí 
Miliardy navíc na zvládnutí uprchlické krize chce ministerstvo vnitra. Školství pak požaduje peníze na zvýšení letos zmrazení
platů kuchařek školníků a dalších nepedagogických pracovníků. Zdravotnictví požaduje 2 miliardy na proplacení léků a
respirátorů, které se stát objednal ještě v době pandemie.

Vlastimil VÁLEK, ministr zdravotnictví /TOP 09/ 
Já jsem řídil ministerstvo zdravotnictví, na kterém je spousta pohledávek, které se musí zaplatit.

mluvčí 
My k tomu rozpočtu budeme navrhovat naše návrhy podpořit zdravotnictví a další věci, ale i obranu samozřejmě.

mluvčí 
Vysoké rozpočtové schodky jen těsně 300 miliard korun ročně plánuje, že státní kasy i v dalších třech letech. To by mimo jiné
znamenalo, že Česko ani za 3 roky nesníží deficit veřejných financí pod 3 % HDP, což je mimo jiné hranice nutná pro přijetí
eura.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Polygon továrny, Tatra hostí, kopřivnické dny techniky. Akce se koná už podesáté. Včera na ni zavítalo kolem 10 000 lidí. Dny
techniky pokračují dnes. Míříme proto do Kopřivnice, kde Pavel Habram Pavle, dobré ráno, co všechno tam na návštěvníky
čeká, na co se mohou těšit?

mluvčí 
Hezký den. Polygonu Tatry Kopřivnice, jiných velkých lákadel je den otevřených dveří. Výrobní linky nákladních vozů Tatra to
včera návštěvníci vidět nemohli. Další velká atraktivní věci děje tady přímo pod námi. Tady se mohou návštěvníci svézt
nákladními auty samozřejmě Tatra nebo nejrůznějších površích. Návštěvníci v autech vozí zkušení testovací řidiči tatrovky.
Součástí samozřejmě historická vozidla kopřivnické továrny. Takovou zajímavostí jsou osobní automobily Tatra 603, které lidé
běžně znají jako limuzíny. Tady se ale mohou svézt v jejich závodních úpravách. Každý návštěvník, který vlastní řidičský průkaz
skupiny ve si může také vyzkoušet řídit autobus. Jsou prezentaci tady má Armáda České republiky, konkrétně mechanizovaný
prapor Přáslavice Staňkem té 72. Navštívit můžete například bivak, který obývají závodníci mechanici v Rallye Dakar.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ceny ropy v závěru týdne vzrostly kvůli obavám o dodávky na trhy ke zmírnění obav nepřispělo ani rozhodnutí skupiny OPEC
plus zvýšit těžební cíle. Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci v čele s Ruskem budou od července zvyšovat těžbu
výrazněji než dosud. Čeká se ale zvýšení poptávky, a to z toho důvodu, že Čína zmírňuje svá protikoronavirová omezení.
Podrobněji teď téma probereme s Jiřím Holečkem analytikem ze společnosti StB, dobré dopoledne. Hezký den. Tak, když to
vezmu postupně i z toho českého pohledu pohonné hmoty v Česku v posledních dnech zlevnili ještě, ale né ty očekávané nebo
slibované 2 Kč na litr, tak kde problém.

mluvčí 
Je to pravda, ústava přišla možná přišla rychleji, než šel jste čekalo, protože v podstatě čerpací stanice rozhodla a snížit tu
cenu, přestože už zaplatila ještě vyšší spotřební daň a asi z toho důvodu, že je to hodně sledované téma. Nicméně úplně
nepřeje ta situace na trzích, kde vidíme a cenu ropy, která je nejméně tříměsíční Maxime vidíme také a Velkem vysoké ceny
paliv v Evropě. Takže to jsou faktory, které prostě budou zase tlačit tu cenu, když se dohru.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Vy jste řekl, že sleva přišla možná rychleji, než jsme čekali, přesto nepřišla později v kontextu toho, co jste zmiňoval tomuto dění
na trzích. Ta aktuální situace není možné, že právě kvůli tomu se ten kýžený efekt nakonec tolik neprojeví.

mluvčí 
A jo, je to tak, ale já jsem o tom vlastně pro pohledu a že jsme úplně nečekali s tím, že by čerpací stanice takhle takhle rychlém.
Já jsem musel předpokládá, že budu ještě dopravovat doprodávat zásoby, jak ostatně zvyklí třeba, když má cena standardně
klesat, takže tohle to určité míry přišlo, ale na druhou stranu máme tady teď takovou situaci, kdy motoristická sezóna, že ne
ceny paliv a zase do počátku sboru.
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Ondřej TOPINKA, moderátor 
Takže promluví do toho ještě začátek motoristické sezóny a i ty všechny další faktory bude se i letos opakovat scénář, kdy
ceny trochu poskočí?

mluvčí 
Tak ten začátek sezóny už do toho promlouvá. Ta poptávka je vysoká na další na tu omezenou paličku, padl nabídku na trhu
na ten strach, který v podstatě pořád na trhu ještě je, protože celý ropný trh má za sebou měsíce turbulencí a ta situace se
klidně pouze velmi pomalu.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Když se podíváme na ty zahraniční trhy, kde čekáte, že se zastaví ty ceny ropy?

mluvčí 
Ano, aktuálně nás 120 dolarech. Máme jsou důležité události už dnes slyšeli v upoutávce ten ten OPEC, ale ten navýšil mírně
ty kvóty, které firem má vlastně, od které se má zvyšovat těžba postupně, protože určitá pomoc, nicméně vzhledem k tomu, že
ekonomika stále nám relativně dobře běží. K poptávka roste rychleji než nabídka. Skutečně nemůžeme vyloučit ty ceny půjdou
dál nahoru.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
No a ten fakt, že OPEC plus od července navýšit těžbu. Očekáváte, že se nějak pozitivně projeví, nebo se to vyrovná vlastně s
těmi dalšími faktory, co jsem říkal, Čína navyšuje nebo uvolňuje protikoronavirová protikoronavirová omezení. Tím pádem se
možná nestane vlastně nic.

Josef ŠLERKA, mediální analytik, Filozofická fakulta Univerzita Karlova 
No tak trh očividně čekal něco víc, protože v reakci právě na ten OPEC ono se předtím spekulovalo, jestli náhodou NATO
Rusko nebude vyloučeno z toho Tempus v souvislosti s tím, že nedodržuje ty kvóty, jestli třeba na třeba také Saúdská Arábie
nevystoupí z bloků. Vlastně nedá se Buddy Buddy diplomacie bude dobrým vztahům se Spojenými státy vlastně začala těžit
těžit více. Spousta takovýhle spekulací, které tomu ropnému trhu skutečně pomohla, tak se nenaplnila. No a přišlo takové
nějaké navýšení navýšení je ještě pouze jenom na 2 měsíce schváleno, to není něco bude probíhat postupně Novák a trh na
to reagoval tak, že cena ropy cena ropy v závislosti na tom vzrostla.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Vy jste zmínil Saúdskou Arábii, objevily zprávy, že americký prezident Joe Biden zvažuje cestu do Rijádu. Právě proto, aby
zajistil snížení cen ropy benzínu. Jaký scénář by to tedy byl, co by to, co by, co by on chtěl v ideálním případě vyjednat, aby
Saúdská Arábie dělala nebo nedělala?

mluvčí 
Tak tam v zásadě o to, aby Saúdové a více těžili a napomohli zrovna ty ztráty, které způsobuje způsobují ty kvóty na nebo ty
sankce na ruskou ropu. A takže tohle se tohle se snaží samozřejmě, pane státy, také bojují s rekordními cenami paliv po
prakticky ten podnik vidíme tam inflaci nejvyšší za posledních 40 let, takže skutečně problém, kterého pálí. Na druhou stranu
ten ty vztahy po roce 2018 mezi Saúdy a Spojenými státy po vraždě novináře Džamála kašlu. Já se zase hodně zhoršily, ale
dokonce i ten přímo spojů Mohammada byl snad má na vstup Prahy, takže ta diplomacie skutečně bude muset být hodně
intenzivní, aby to nějakým způsobem pomohlo. Ale i tak si myslím, že, že to příliš nepomůže. Ona ta celková situace hodně těm
členům OPEC plus přeje prostě ta cena ropy vysoká. Jejich příjmy jsou vysoké a asi by byli hloupí, pokud by se ne, pokud
udělali něco pro to, aby to tak v budoucnu nebylo.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Vy jste trochu zmínil, přesto ještě to rozvedu Joe Biden v minulosti. Saúdský režim označil za zavrženíhodný právě v souvislosti
s vraždou novináře Chášakdžího. Není to tedy indikátor jisté zoufalosti celé té situace, že teď zvažuje, že by tam jel, že by
jednal, že by vlastně prosil o pomoc z titulu nejmocnějšího muže světa, nemůže tohle způsobit ještě další nejistotu a s tím
související zdražování na trhu.

mluvčí 
A přišlo mi to hodně podobně. No je to taková trošku známka zoufalství a aby prostě něco se s tím trhem stalo a uklidnil své a
inflace ve Spojených státech, potažmo tedy nějaká globální Čípa, a tak nám klesala. Takže vnímám to hodně podobně. Onu v
té době, když to stane, když to tyhlety zprávy z měst americké administrativy zaznívaly, tak ta situace byla úplně jiná v podstatě.
Pane státy, ani zbytek světa neměli nějaké výrazné problémy. Teď teď to jiné, no to já tady ta diplomacie, aby se přát vztahy
změnily narovnaly, jak se bavili, bylo společné.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říká Jiří Tyleček analytik společnosti XT vám děkuju za váš čas pro vysílání České televize, hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Princ Charles vzdal hold britské královně Alžbětě druhé v rámci oslav 70 let jejího působení na trůnu. Na večerním koncertě v
Buckinghamském paláci, který vyvrcholil třetí den čtyřdenních oslav svou šestadevadesátiletý matku ocenil za to, že
sjednocovala národ a vytvářela historii. Sama Alžběta druhá se koncertu kvůli pohybovým potížím nezúčastnila.

mluvčí 
Na koncertě vystoupili se známými songy, například kapela Queen nebo americká zpěvačka Eliška Keith.

Třiasedmdesátiletý princ Charles při tom proslovu připomněl královnu Alžbětu druhou a význam jejich 70 let vládnutí.
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mluvčí 
Smějete se i pláčete s námi, především jste tu pro nás po celých těch 70 let slíbila, že budete sloužit celý život a stále doplníte.
Proto jsme tady.

mluvčí 
Samotná královna, kterou v posledních měsících trápí pohybové potíže na koncert nedorazila.

mluvčí 
Velikán.

mluvčí 
Objevila se ale v klipu společně s fiktivní postavu medvídka Paddington.

Královna se oproti původnímu plánu nezúčastnila ani sobotních dostihů a tradiční páteční bohoslužby díkůvzdání.

Oslavy se i přesto setkali se značným zájmem veřejnosti.

mluvčí 
S její Veličenstvo zasvětila celý svůj život službě této zemi a jako jeden z jejích občanů jsem na to hrdý. Dnešní večer byl
emotivní, protože královna je nejdéle sloužící archu na trůnu a my nevíme, jak dlouho ještě bude trvat. Byla to velkolepá
příležitost, která se objeví jednou za život v anglické kanceláře.

mluvčí 
Zapojilo tu celou zemi, bylo to fantastických pár dní. Všichni jsou Veselí šťastní a já se taky tak cítím.

mluvčí 
Alžběta druhá je nejdéle vládnoucí britskou královnou a ve svých 96 letech nejstarším vládnoucím panovníkem v současnosti
na světě.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Na Ostravsku Karvinsku se znovu rozjely báňské spěšné vlaky. Cestující vozí tzv. po hornickou krajinou. Běžně nedostupnými
místy, kterými se dřív sváželo uhlí. Zanedlouho takový vlak vypraví v Českém Těšíně, no a právě na jeho odjezd čeká i Kristýna
Prokešová. Kristýno, dobré dopoledne. Jaký je tedy jízdy zájem?

mluvčí 
Pěkné dopoledne. Obecně o industriální turistiku je v regionu obrovský zájem. Svědčí o tom fakt, že Přibyl další vlak další
vlaková trasa, kterou pojedeme i my vyjíždí z Těšína přes Havířov až k Josefově jámě, což je u ostravské zoo. A i o to, že vlak
vyjíždí až na 20 minut, už se plní turisty svědčí o velkém zájmu. Cestou budeme projíždět kolem dolu Darkov, ČSA, Žofie či
Michal, tedy místy, kam se běžně člověk vůbec nedostane. Součástí trasy jsou krátké zastávky na různých významných
místech, kde si lidé budou moci vystoupit a tato místa si vyfotit. Komentovanou projížďku zakončí většina cestujících v
ostravské zoo. Ti další se mohou svézt až na nádraží Ostrava střed, odkud před třináctou hodinou odjede další vlak směr
Havířov a ta jeho trasa je mnohem delší trvá 3 hodiny. Výletní komentované výšky organizuje slezský železniční spolek finanční
podporu kraje a je to dělali už dříve, ale teprve teprve loni získali vlaky svůj pravidelný jízdní řád. Zájemci si mohou zakoupit
jízdenku na webu právě železničního Slezského železničního spolku. Na kterýkoliv víkendový den počínaje dneškem, tedy
jakoukoliv v sobotu neděli až do 18. září.
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Ondřej TOPINKA, moderátor 
Je přesně 10 hodin vysílání České televize pokračuje zprávami dobré dopoledne. Kontrola nad městem severo Doněck na
východě Ukrajiny se nyní dělí mezi ukrajinské ruské síly zhruba na polovinu, oznámil to gubernátor luhanské oblasti. Ukrajinci
už město ztrácely. Nakonec se jim ale podařilo. Některé čtvrti zpět. Ruští vojáci se v regionu zaměřují na útočné operace s
cílem obklíčit ukrajinské obránce, jak severo Doněcku, tak vysočanskou a zablokovat hlavní logistické trasy.

Hlavně kvůli dopadům války na Ukrajině překročí letos schodek státního rozpočtu 300 miliard korun. České televizi to potvrdil
ministr financí Zbyněk Stanjura. Novelu zákona o rozpočtu chce předložit vládě v polovině července. Rezort už v ní bude počítat
s náklady na rostoucí důchody na uprchlickou krizi nebo se zvýšením výdajů na obranu. Opozice návrh nepodpoří. Vadí třeba
to, že vláda plánuje snížit platby za státní pojištěnce.

mluvčí 
Si připomenout, že jsme měli nové výdaje jako například poprvé v historii. Česká republika nakoupila plyn do svých státních
hmotných rezerv 8,5 miliardy, kterými jsme nepočítali, když vidíme tu ten vývoj daňových příjmů, tak předpokládám, že schodek
by měl být něco na těch 300 miliard. Bohužel nemám z toho žádnou radost. To je.

mluvčí 
Realita. My k tomu rozpočtu budeme navrhovat naše návrhy podpořit zdravotnictví a další věci, ale i obranu samozřejmě.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
První uprchlíci se nastěhovali do stanového městečka u Ostrovačic na Brněnsku na ploše původně sloužící jako parkoviště

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 95 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


jsou sestavené domky, které poskytnou zázemí až 60 lidem. Dočasné ubytování by zde měli najít běženci, kteří nemají v
pořádku doklady a čekají na výsledky lustrace. Tam může trvat i několik dní.

Čína poslala 3 astronauty na šestiměsíční misi, aby dohlédli na klíčové období výstavby její vesmírné stanice. Tam má být
milníkem 3 desetiletí trvajícím čínském vesmírném programu s lidskou posádkou stanici s názvem nebeský palác chce asijská
velmoc dokončit do konce roku.

Zhruba 50 výjezdů hasičů zatím vyžádala silná bouřka v Jihomoravském kraji. Šlo zejména o popadané větve, stromy nebo
čerpání vody ze sklepů. Hasiči také řešili pád elektrických sloupů. V jednom případě vyjížděli ke zničené střeše. Nejčastěji
zasahovali v okrese Brno venkov a na Břeclavsku.

Válka na Ukrajině by podle optimistického odhadu mohla skončit do konce roku na bezpečnostní konferenci Glock se v
Bratislavě to řekl ukrajinský ministr obrany Oleksy vznik kov. Postěžoval si také, že západní státy zemi stále dostatečně
nepodporují, i když se podle něj situace v poslední době zlepšuje. Největší boje se teď odehrávají v Severodvinsku, který se
ruská armáda snaží dobýt ukrajinské síly, ale vzdorují.

mluvčí 
Ukrajinští obránci sever Doněcké ovládají západní průmyslovou část města, odtud podnikají protiútoky.

mluvčí 
Naši hru litr naši hrdinové drží pozice dělají všechno, aby způsobily nepříteli, co největší ztráty. Děkuji každému z obránců za
jeho úsilí směřující k tomu, aby jednou nadešel den, kdy Rusko bude muset Donbas opustit.

mluvčí 
Z města současně odjíždějí další civilisté s evakuací těch, kteří odjezd odkládali na poslední chvíli, pomáhá i policie.

mluvčí 
Minuta, kdy zmiňovat.

mluvčí 
Sazby potvrdil včera 8 moc za 4 tradiční způsob.

mluvčí 
Za jejich.

mluvčí 
Ruské jednotky se také snaží proniknout na levý břeh řeky severní dojnic. Vodník to představuje důležitou obrannou linii
ukrajinské armády ve zbytku luhanské oblasti, který okupanti dosud neovládli.

A plameny také poničily světu Irsko Laru, která patří autonomní ukrajinské části církve moskevského patriarchátu. Moskva
tvrdí, že kostel při ústupu zapálili ukrajinští vojáci. Podle Kyjeva zničil vzácnou památku ruský dělostřelecký útok. Rossija.

mluvčí 
Svit dům i Rusko záměrně systematicky ničí ukrajinské kulturní historické dědictví. Stejně jako sociální infrastrukturu, byty a
všechno potřebné k běžnému životu. Norman chová země přece nemůže být členem UNESCO a nemůže zůstávat v OSN, jako
by se nic nestalo. Vůz.

mluvčí 
Podporu vyšetřování válečných zločinů slíbila během návštěvy rodinky. Americká velvyslankyně Bridge Blinková.

mluvčí 
Myslím, že opravdu důležité přinést svědectví o těchto hrozných zvěrstvech, a to, že jsem tu dnes jen posílilo mé odhodlání
zajistit spravedlnost, a to, aby byli původci těchto záležitostí hnáni k odpovědnosti.

mluvčí 
Ukrajina ale žádá po západu hlavně výkonné těžké zbraně, aby mohla vytlačit ruská vojska ze země. Spojenci. Ukrajiny byly
zatím zdrženliví. Nyní chce Británie Kyjevu poskytnout raketomety, Německo, houfnice i prostředky protivzdušné obrany gepard
a Spojené státy raketový systém hi Mars.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ve studiu ČT24 teď vývoj války na Ukrajině okomentujeme. Zpátky se mnou tady je Michal Smetana, výzkumný pracovník se
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro výzkum míru ještě jednou. Dobré poledne. Tak
slyšeli jsme kontrola na severu Doněckem rozdělena půl napůl mezi Ukrajinou Rusko, dá se říct, kdo z nich by mohl mít snáze
navrch, jestli obránci nebo okupanti.

mluvčí 
Asi v tuto chvíli zatím ještě úplně nedá vlastně v té první fázi to vypadalo, že se ukrajinské vodky stahují a do lesa členstvu,
protože v podstatě to a přilehlé město, které má poměrně dobrou po polohu a pro bránění se zároveň to vypadá, že nějaké
míry se Ukrajina o vlastně snažila i vlákat o ruské jednotky do toho městského terénu. Vlastně teďka provést určitou
protiofenzívu, takže v tuto chvíli to ty boje o město probíhají. Víme, že tam Rusko má poměrně značné ztráty. A pokud se
podařilo Ukrajině vlastně zpátky dobýt toto území účet bude pro Rusko prusko velká ztráta, protože současně s tím, že by
ztratilo teda tento tento bod, který částečně už v těch posledních let to bylo, tak samozřejmě bude nad lidské ztráty, což je velmi
citová záležitost Rusko v této fázi, kdy vlastně nedostatek mužů, které může poslat do konfliktu vlastně z jeho klíčových
problémů v těch posledních měsících. Vy jste.
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Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říkal vlákat do městského terénu, v čem by byla výhoda, případně toho, pokud by se to podařilo, protože přece jenom stále
zůstávají civilní obyvatelé.

mluvčí 
Ta výhoda samozřejmě toto riziko, že tam budou v ní ztráty tam tam je vždycky to v každém případě. Ta výhoda je, že obecně
od městský terén je výhodnější pro obránce výrazně výhodnější. A zároveň Ukrajina ten terén poměrně dobře zná v podstatě
byla schopna nějakým způsobem pracovat, ale pořád jako ty informace, co máme se velmi mění v těch posledních dnech
vlastně přesně nevíme, jakou část, která strana kontroluje se v Doněcku, tak zatím ještě uvidíme, jak to celé dopadne.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ono se to mění v posledních hodinách, přesto ten další vývoj. Vím, že se těžko predikuje, ale co by možná ztráta se v Doněcku
znamenala pro Ukrajinu.

mluvčí 
Je to důležitý strategický bod, kde byly ukrajinské jednotky dlouho přítomny a pro Rusko to vlastně znamená součást toho jeho
jeho plánů na obklíčení ukrajinských jednotek v této oblasti. Pokud by se Rusku podařilo zároveň po Brněnsku do dobýt i v to
zmíněné město vesničan znamenalo to, že by Rusko teoreticky bylo schopné vyhlásit osob, tak v uvozovkách, osvobozenou
Luhanskou oblast tzn. může to být něco, co by ruská propaganda jistě mohla prezentovat jako své dílčí vítězství v tomto. V
tomto konfliktu. Zároveň, pokud by to, pokud by se Ukrajině podařilo naopak Rusko toto místo odrazit bude to pro Rusko jistě
jistě velká ztráta a o těžko říci to, jak bude dále schopná v této oblasti operovat.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Často se mluví právě těch bojích na té frontové linii Donbasu. Zároveň ale přišly v noci na dnešek zprávy o explozích v Kyjevě,
tak vrací se do hry možná scénář. Pokus o dobytí hlavního města nebo je to v uvozovkách, jen takové ostřelování, aby ani
obránci hlavního města zůstali v klidu.

mluvčí 
Určitě spíše to druhé vlastně v tuto chvíli není to tak nutně o záměru a věřím tomu, že pokud by Rusko bylo v tuto chvíli
schopno o Kyjev dobít, tak se to určitě velmi ráda pokusí, ale to spíš těch schopnostech, kdy nějaké ty dílčí taktické vítězství,
které vidíme právě v oblasti Donbasu. Na straně Ruska jsou z velké části díky tomu, že se konečně mu daří tam teda
koncentrovat Vlk v relativně velké množství žáků na malém území třeba velká chyba. A začátku celé této celé této operace by
vlastně ta svá ne tak početná vojska měla roztříštěné po celém po celém území o na východ Dněpru na Ukrajině.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Víc než 100 dní po začátku té války jsme ve fázi, kdy spolu alespoň zdánlivě nikdo nemluví o možném ukončení toho konfliktu.
Je možné, že ty zákulisní rozhovory probíhají skrytě nebo zkrátka platí to, že Moskva odmítá jednat s Ukrajinou, Ukrajina odmítá
jednat s Ruskem.

mluvčí 
Samozřejmou se nedá nic o ale z těch informací, co máme o co vlastně říkají obě strany shodně, tak ty jednání v tuto chvíli
neprobíhají nebo neprobíhá nějaké smysluplné úrovni tzn. že v to, že oproti tomu třeba začátku války, kde skutečně alespoň
například v některých částech, ať už osobní setkání nebo videokonference na nějaké úrovni probíhaly, tak v tuto chvíli se tak
spíše neděje. Samozřejmě ta situace velmi zkomplikovala i odhalení válečných začnou Ruska vůči na další místa, kde Ukrajina
skutečně v tuto chvíli asi nemá velkou velkou ochotu některých personálních záležitostech příliš Rusku ustupovat. Zároveň
možná tam jsou i nedorozumění ohledně nedozvím spíš neshody podle toho, jak mohla při případné příměří probíhat. Takže si
myslím, že pokud dojde k dalším kolům o těchto mírových jednání, bude to až ve chvíli, kdy nějakým způsobem se buď změní
situace na bojiště nebo naopak se ty intenzita těch bojů nějakým způsobem zastaví. A v tuto chvíli asi spíše očekávám.

mluvčí 
Ten bod zlomu by mohl být právě pád severu Doněcku a případně jestli členskou.

Jakkoliv je to ohledu ústa.

mluvčí 
Existuje teorie, ale my jsme vůbec netušíme, co se může hodně hlavu Vladimiru Putinovi o jedna z variant je, že pokud by se mu
podařilo dobýt severně k o lesy chance takzvaně osvobodit teda Luhanskou republiku. A potom jednostranně například
vyhlásit příměří, aby se určitě nějakým způsobem teda o jako dominoval, jo, kdo v těch v těch v těch jednáních. Je to
samozřejmě možné o stanovení moře se bude dále pokoušet o dobití zbytku Donbasu a spíše to vidím jako to bude podobnější
variantu tzn. i zbytek Doněcké republiky o.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
My víme alespoň tedy o požadavcích ukrajinské strany, kdy prezident Zelenský mluví o tom, že se chce setkat přímo s
Vladimirem Putinem. Zároveň, že prvním předpokladem k těmto setkáním je návrat ruských jednotek do pozic před 24. únorem.
Je to vůbec realistické, ať už 1 nebo ten druhý požadavek ve chvíli, kdy Vladimir Putin podle všeho je poměrně izolovaný v
Kremlu dál od všech vidíme ty záběrů toho dlouhého stolu. U ruské jednotky drží čtvrtinu Ukrajiny, asi se nebudou vztahovat.

mluvčí 
V tuto chvíli to určitě není realistické minimálně v nějakém krátkodobém střednědobém horizontu. Vladimir Putin se určitě o v
tuto chvíli nesetká se svým ukrajinským protějškem minimálně do té doby, kdyby kdy to bude vnímat jako nějak výhodné ruskou
propagandu, což je taková ta situace určitě určitě nebyla. A co týče toho vytlačení, tak samozřejmě je to nějaký dlouhodobý
plán Ukrajiny, tak, které koneckonců i velká část těch dodávek zbraní směřuje, aby se pokusu o protiofenzívu, a to tato území
dobýt. Zároveň to určitě není otázka nějakých krátkých týdnů. Pokud se skutečně to hraní podaří.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
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Říká výzkumný pracovník a pedagog Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  a také z
pražského centra pro výzkum míru. Děkuju vám. Budeme pokračovat ještě za hodinu.

Schodek státního rozpočtu letos kvůli dopadům války na Ukrajině překročí 300 miliard korun. České televizi to řekl ministr
financí Zbyněk Stanjura. Novelu rozpočtu předloží vládě v polovině července. V ní bude ministerstvo financí počítat s novými
náklady s dalším růstem důchodů vídají na uprchlickou krizi nebo navýšením peněz na obranu. Zároveň do finančního plánu
musí zapracovat nové daňové úlevy, například snížení spotřebních daní z nafty benzínu.

mluvčí 
Česko mělo podle Stanjury nové neplánované výdaje, například za plyn do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy korun. To
vše hlavně důsledky války na Ukrajině ovlivňuje podobu rozpočtu.

mluvčí 
Když vidíme tu ten vývoj daňových příjmů, tak předpokládám, že schodek by měl být něco na těch 300 miliard, bohužel nemám
z toho žádnou radost, ale to je realita.

mluvčí 
Doteď schválené nové výdaje a nové daňové úlevy můžou prohloubit původní deficit o dalších minimálně 40 miliard. Mezi ně
patří kromě nákupu zásob plynu i třeba zářijové zvýšení důchodů. Jednorázový příspěvek na dítě 5000 nebo snížení spotřební
daně z nafty benzínu. Také obrana si dalších až 15 miliard navíc výzbroj vybavení české armády.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
To je číslo vlastně, ke kterému jsme došli po poměrně precizních propočtech.

mluvčí 
Miliardy navíc na zvládnutí uprchlické krize chce ministerstvo vnitra. Školství pak požaduje peníze na zvýšení letos zmrazení
platů kuchařek školníků a dalších nepedagogických pracovníků. Zdravotnictví požaduje 2 miliardy na proplacení léků a
respirátorů, které se stát objednal ještě v době pandemie.

mluvčí 
Já jsem zdědil ministerstvo zdravotnictví, na kterém je spousta pohledávek, které se musí zaplatit.

mluvčí 
My k tomu rozpočtu budeme navrhovat naše návrhy podpořit zdravotnictví a další věci, ale i obranu samozřejmě.

mluvčí 
Vysoké rozpočtové schodky jen těsně 300 miliard korun ročně plánuje, že státní kasy i v dalších třech letech. To by mimo jiné
znamenalo, že Česko ani za 3 roky nesníží deficit veřejných financí pod 3 % HDP, což je mimo jiné hranice nutná pro přijetí
eura.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Jen týden zbývá do parlamentních voleb ve Francii. Ohlasy voličů se utká celkem 6300 kandidátů. V 577 volebních obvodech.
Průzkum z poloviny tohoto týdne favorizuje centristickou koalici stran spolu, která by mohla v národním shromáždění získat až
310 křesel. Pokud není v prvním kole v daném obvodu, nikdo zvolen, koná se o týden později letos tedy 19. června kolo druhé.
Podrobnosti připojíme s naším zpravodajem ve Francii Janem Šmídem, dobré dopoledne.

Hezké dopoledne. Tak, když to vezmeme postupně Macronova, republika pohybu nekandiduje samostatně proč.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Protože se necítí dost silná na to, protože se proti ní vytvořilo uskupení nebo sona koalice, kterou tvoří žánru byla tedy jeho
strana extrémní levice, pak je tam potom socialisté, jsou tam komunisté, jsou tam zelení. To poměrně silné uskupení.
Samozřejmě prezident Macron si uvědomil, jaká je reálná situace taková, že sice výrazně vyhrál prezidentské volby, ale ten
celkový počet hlasů, nebo to procento samozřejmě neodráží ten reálný stav sil, protože mnozí volili především nebo často proti
Madonnu, pánové tzn. ta podpora ve skutečnosti je nižší, než ukazuje volební výsledek. A i tady ve Francii samozřejmě to
typické pro jiné země taková tendence, že všech parlamentních volbách lidé často dávají hlas opozici, aby vyrovnali ten poměr
sil. Takže prezident určitě jsi byl dobře vědom toho, že pokud by zůstal osamocen ve svém hnutí republika pohybu, takže by
také nemusel tu většinu získat, a proto se celkem logicky spojil s dalšími dvěma demokratickými stranami. Jedno z nich je
modem strana druhá je stále silnější strana, která získala napůl popularitě. Jsou to horizonty bývalého premiéra Philippa takto
silném uskupení už samozřejmě mám mnohem větší šance, jak ukazují průzkumy, mohl získat většinu, ale ty průzkumy nejsou
úplně v tuto chvíli, řekl bych, prokazatelně v jeho prospěch ukazují sice. Jaksi říkal, že by mohli získat 310 hlasů, ale
samozřejmě hodně se to mění a v tuto chvíli není úplně jisté, že tu většinu získal o to budou tyto volby zajímavější.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Pokud by ta centristická koalice vyhrála, ale přišla o většinu v parlamentu, což je také jeden z těch zmiňovaných scénářů, jak
velký problém by to byl pro Macronův druhý mandát.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Samozřejmě byl by to problém z toho důvodu, že prezident musel vynaložit mnohem větší úsilí na to, aby prosadil některé
reformy a reformy už od pohledu jsou kontroverzní tzn. že vzbuzují ve společnosti různé reakce, například reforma penzijního
systému, která by měla přijít na řadu jako první. Je to typickým příkladem, tam se velice lišil návrh, mohl Macrona od třeba
Marin té nové, tam byl rozdíl snad pěti let a dá se říci, že ve společnosti, když si vezmeme v úvahu, by tu nově utvořenou
koalici, která samozřejmě také není pro odchod do důchodu. Pěta 60 letech taky jasné, že tady na tomto poli se obě strany
střetnou, takže pokud bude mít prezident většinu, bude to samozřejmě mnohem snazší, pokud nebude mít, bude se muset
některých reforem asi vzdát, anebo čekat tedy velice silný odpor. My jsme mluvili s řadou starostů a oni nám říkali, je to
samozřejmě velice klíče pro prezidenta, protože pokud nebude mít prezident většinu, tak může opustit nebo upustit od
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některých reforem. Hledat prostor někde jinde může se soustředit celá na zahraniční politiku vlastně nechat tu tu domácí
politiku takovou, jaká je bez tedy bez důležitých reforem, což samozřejmě by asi nebylo dobré pro zemi v každém případě by
prezident k tomu mohl být tlačen v případě tedy, že by ten systém se vyrovnal poměr sil, tedy přesně se vyrovnala. On by tu
většinu nebo teď ukazují průzkumy, že by mohl mít, ale dá se říci, že ještě zbývá celý týden a může se řada věcí změnit
například vlna násilí ve Francii poslední době. Byli jsme svědky toho, co se dělo na stadionu stát ochránce před finále nebo po
finále také Ligy mistrů, to samozřejmě má velkou dohru, protože ministr vnitra se omluvil dnes. Vzbuzuje polemiku velkou
politiku počínání policistů nebo obrázky, které tady kolují v médiích, kdy policisté zatkli muže, který nese nápis protestující proti
tomuto násilí kolem něj asi 7 ozbrojenců. Vlastně tvrdí, že teď policisté jsou velmi silní, ale v době, kdy bylo potřeba chránit
fanoušky, tak spíše použili slzný plyn, než aby je chránili. Dá se říci, že všechna tato témata tady mezi ně počítám třeba i útoky
na samotné kandidáty. Došlo k útoku na Mars do té novou a bývalý ministr školství Langera terčem podobných útoků byl
například Jean Luc Mélenchon nebo ryze Moore a všechny tyto útoky pochopitelně nahrávají pravici nebo lépe řečeno, krajní
pravici, která mluví o tom, že ta situace v zemi není bezpečná, že potřeba postupovat mnohem tvrději a není. Není vyloučeno,
že voliči mohou volit z těchto důvodů pravicovější kandidáty, tedy spíše kandidát extrémní pravice, takže ještě se může leccos
změnit do příštího týdne do příští neděle, kde první kolo voleb, ale jak už jsme říkali, v tuto chvíli to zatím vypadá pro prezidenta
Macrona relativně dobře. No, jak.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Moc se může opakovat. To, co ty jsi zmiňoval z té prezidentské volby, že lidé nehlasují pro někoho, ale proti někomu, ať už proti
komukoliv z těch hlavních kandidátů, jak moc ty nálady jsou takové, že za žádnou cenu nechci, aby se premiérkou stala Marine
Le Penová, aby to byl Jean Luc Mélenchon, aby to byl kdokoliv, kdo je nějakým způsobem poplatný prezidentu Macronovi. Jak
moc tohle motivace francouzského voliče?

Jan ŠMÍD, redaktor 
To se určitě může projevit, to je nepochybně důležitý rys těchto parlamentních voleb, kdy si řada voličů řekne, tak zachránili
jsme zemi před Marine Le Penovou, ale určitě nebudu přemýšlet o to neřeknou, tak teď dáme prezidentu Macronovi mandát.
Může se dělat prakticky co chce, tak to určitě nefunguje. Bude to přesně tak, jak říká částečně, protože kromě těch tradičních
proti Macronovi svých sil, kde především je důležitý ten program, třeba sociální cítění, když mluvím o té velké levicové koalici.
Nepochybně tady bude řada voličů, kteří budou přímo proti Macronovi a půjdou do volebních místností jen proto, aby dali hlas
opozici nebo komukoliv jinému než Macronovy, takže to se opravdu může stát i z tohoto důvodu se vracíme na začátek našeho
rozhovoru si prezident uvědomil, že musí vytvořit koalici, která se jmenuje spolu, musí získat pro sebe také ty 2 důležité
centristické strany, aby se tomu dokázal ubránit, ale ten ten jev nebo ta tendence, o které mluví tady samozřejmě. Je.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Budeme samozřejmě i nadále sledovat také s naším zpravodajem ve Francii Janem Šmídem, prozatím děkuju, hezký den.

mluvčí 
Hezký den vám.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ceny ropy v závěru týdne vzrostly. Důvodem jsou obavy o dodávky na trh ke zmírnění nepřispělo ani rozhodnutí skupiny OPEC
plus zvýšit těžební cíle. Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci v čele s Ruskem budou od července zvyšovat těžbu
výrazněji než dosud. V Česku pohonné hmoty v posledním týdnu zlevnily o desítky haléřů od 1. června platí nižší spotřební daň
z benzínu nafty.

mluvčí 
Zpráva přišla možná přišla rychleji, než jste čekalo, protože v podstatě čerpací stanice rozhodla a snížit tu cenu, přestože už
zaplatila ještě vyšší spotřební daň a asi z toho důvodu, že je to hodně sledované téma. Nicméně úplně nepřeje ta situace na
trzích, kde vidíme a cenu ropy, které nejméně tříměsíční Maxime vidíme také a Velkem. Vysoké ceny paliv v Evropě, takže to
jsou faktory, které prostě budou zase tlačit tu cenu, když se k dobru já jsem musel předpokládá, že budu ještě dopravovat
doprodávat zásoby, jak ostatně zvyklí třeba, když má cena standardně klesat. Takže tohle to určité míry přišlo, ale na druhou
stranu máme tady teď takovou situaci, kdy motoristická sezóna, že ne ceny paliv a zase do počátku sboru. Ten začátek sezóny
už do toho promlouvá. Ta poptávka je vysoká na další na tu omezenou nabídku na trhu na ten strach, který v podstatě pořád
na trhu ještě je, protože celý ropný trh má za sebou měsíce turbulencí a ta situace se klidně pouze velmi pomalu.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Princ Charles vzdal hold britské královně Alžbětě druhé v rámci oslav 70 lety jeho působení na trůnu. Na večerním koncertě v
Buckinghamském paláci, který vyvrcholil třetí den čtyřdenních oslav. Svou šestadevadesátiletý matku ocenil za to, že
sjednocovala národ a vytvářela historii. Sama Alžběta. Druhá se ale koncertu kvůli pohybovým potížím nezúčastnila.

mluvčí 
Na koncertě vystoupili se známými songy, například kapela Queen nebo americká zpěvačka výše Keith.

Třiasedmdesátiletý princ Charles při tom proslovu připomněl královnu Alžbětu druhou a význam jejich 70 let vládnutí je.

mluvčí 
Smějete se i pláčete s námi, především jste tu pro nás po celých těch 70 let slíbila, že budete sloužit celý život a stále to plníte.
Proto jsme tady.

mluvčí 
Samotná královna, kterou v posledních měsících trápí pohybové potíže na koncert nedorazila velikán. Objevila se ale v klipu
společně s fiktivní postavu medvídka Paddington.

Královna se oproti původnímu plánu nezúčastnila ani sobotních dostihů a tradiční páteční bohoslužby díkůvzdání.

Oslavy se i přesto setkali se značným zájmem veřejnosti.
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mluvčí 
Na její Veličenstvo zasvětila celý svůj život službě této zemi. Jako jeden z jejích občanů jsem na to hrdý. Dnešní večer byl
emotivní, protože královna je nejdéle sloužícím monarchou na trůnu a my nevíme, jak dlouho ještě bude trvat. Byla to velkolepá
příležitost, která se objeví jednou za život anglická oceláři.

mluvčí 
Spojilo tu celou zemi, bylo to fantastických pár dní. Všichni jsou Veselí šťastní a já se taky tak cítím.

mluvčí 
Alžběta druhá je nejdéle vládnoucí britskou královnou a ve svých 96 letech nejstarším vládnoucím panovníkem v současnosti
na světě.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
V Měděnci v Krušných horách se odpoledne koná den světového dědictví UNESCO. V obci se 140 obyvateli se přímo v obci
Měník nachází štola svaté Marie pomocné. Tunel kopec jsou od roku 2019 zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a
přímo ke štole už zdravím Ivo Brániš. Ivo dobré dopoledne. Pomohl obci zápis na seznam třeba s tím, že by teď jezdí více
turistů.

Ivo BRÁNIŠ, redaktor 
Podle průvodců tady ve štole zatím ještě s tou návštěvností. Ten zápis na seznam UNESCO moc se, jak se říká nezamávala.
Hodně tomu nepomohla pandemie koronaviru. A právě proto dnes odpoledne archy klub Kadaň uspořádá UNESCO den chce
místním, ale i přespolním turistům připomenout, že lokalita Měděnec je na seznamu UNESCO. Lidé si tady budou moci třeba
vypálit hornický keramický kahan. Bude to přednáška archeologa, anebo také komentované prohlídky ve štole bude tady moc
děti tady budou moci poznávat ta rozeznávat, jaké Rudy se přímo tady těžili, anebo si třeba zkusit práci s Mládkem a želízkem,
kterými se ta Ruda tady dobývala. Vrchní četník je jednou z pěti lokalit v Česku, které byly na seznam UNESCO zapsány pod
názvem hornický region Erzgebirge Krušnohoří. Spolu s Jeníkem těmi pěti lokalitami je pak na seznamu dalších 17 oblastí v
Sasku. Ten zápis do UNESCO proběhl loni proběhl v roce 2019 6. července.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Největší soutěž amatérských robotů v Česku začala před zhruba půl hodinou v pražském Kongresovém centru. Sedmnáctému
ročníku akce předcházela dvouletá pauza kvůli epidemii covidu 19. Soutěž pořádá matematicko fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy a spolek robotika. Další podrobnosti připojí Adéla Davidová. Adélo, tebe zdravím dobré dopoledne. Tak v jakých
disciplínách roboti soutěži?

Adéla DAVIDOVÁ, redaktorka 
Hezké dopoledne. Jde o celkem 9 disciplín ve dvou kategoriích v té první kategorii jsou roboti postavení a robotické
stavebnice. V té druhé pak roboti postavení zcela podle návrhu svých tvůrců například v disciplíně s názvem mini sumo má
robot za úkol vytlačit protivníka z ringu a vítězí ten, kterému se podaří v ringu zůstat déle. Další soutěž, kterou můžete vidět za
mnou s názvem sbírání puků. Spočívá v tom, že 1 robot sbírá modré a druhý. Červené puky zvítězí ten, který doveze do cílové
oblasti v rohu hřiště nejvíc. Do akce se tu zapojila zhruba stovka robotu od přibližně 40 soutěžících ze šesti zemí, třeba z
Polska, Německa nebo holandská samozřejmě taky z Česka. Zároveň s tím jsou tu připravené ukázky školních projektů
studentů různých typů škol prezentace firem, které se robotiku a souvisejícími obory zabývají. Akce pro návštěvníky zdarma
potrvá až do 17 hodin.
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Ondřej TOPINKA, moderátor 
V 11 hodin pro vás máme přehled aktuálních zpráv, vítejte u něj dobré dopoledne. Ruský prezident Vladimir Putin varoval.

Západ, že se Moskva zaměří na nové cíle, pokud Spojené státy začnou Ukrajině dodávat rakety dlouhého doletu. O jaké cíle by
mělo jít šéf Kremlu neupřesnil. Washington chce poslat na Ukrajinu zbraňové systémy se zatím největším střelcem, včetně
palivových raketometů. Prezident Joe Biden ale oznámil, že USA Kyjevu neposkytne munici, která by doletěla až na ruské
území.

Hlavně kvůli dopadům války na Ukrajině překročí letos schodek státního rozpočtu 300 miliard korun. České televizi to potvrdil
ministr financí Zbyněk Stanjura. Novelu zákona o rozpočtu chce předložit vládě v polovině července. Rezort už v ní bude počítat
s náklady na rostoucí důchody na uprchlickou krizi nebo se zvýšením výdajů na obranu opozice návrh nepodpoří. Vadí třeba
to, že vláda plánuje snížit platby za státní pojištěnce.

mluvčí 
Připomenout, že jsme měli nové výdaje jako například poprvé v historii. Česká republika nakoupila plyn do svých státních
hmotných rezerv 8,5 miliardy, kterými jsme nepočítali, když vidíme tu ten vývoj daňových příjmů, tak předpokládám, že schodek
by měl být něco na těch 300 miliard, bohužel nemám z toho žádnou radost, ale to je realita.

mluvčí 
My k tomu rozpočtu budeme navrhovat naše návrhy podpořit zdravotnictví a další věci, ale i obranu samozřejmě.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
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První uprchlíci se nastěhovali do stanového městečka u Ostrovačic na Brněnsku. Na ploše původně sloužící jako parkoviště
jsou sestavené domky, které poskytnou zázemí až 60 lidem. Dočasné ubytování zde měli najít běženci, kteří nemají v pořádku
doklady a čekají na výsledky lustrace. Tam může trvat i několik dní.

Čína poslala 3 Räikkönen ty na šestiměsíční misi, aby dohlédli na klíčové období výstavby jejich vesmírné stanice. Tam má být
milníkem 3 desetiletí trvajícím čínském vesmírném programu s lidskou posádkou. Stanici s názvem nebeský palác chce asijská
velmoc dokončit do konce roku.

Vláda v příštím týdnu projedná změny vymezení skutečných majitelů v zákoně o jejich evidenci. Nově do něj mají spadat
politické strany hnutí církve nebo odborové organizace novelou zákona Evropská komise dodatečně podmínila možnost čerpat
peníze z národního plánu obnovy do Česka může přijít celkem 179 miliard korun.

Válka na Ukrajině by podle optimistického odhadu mohla skončit do konce roku. Na bezpečnostní konferenci Glock se v
Bratislavě to řekl ukrajinský ministr obrany Oleksij vězni kov. Postěžoval si také, že západní státy zemi stále dostatečně
nepodporují, i když se podle něj situace v poslední době zlepšuje. Největší boje se teď odehrávají sever Doněcké, který se
ruská armáda snaží dobýt. Ukrajinské síly ale vzdorují.

mluvčí 
Ukrajinští obránci sever Doněcké ovládají západní průmyslovou část města, odtud podnikají protiútoky.

mluvčí 
Naši hru litr naši hrdinové drží pozice dělají všechno, aby způsobily nepříteli, co největší ztráty. Děkuji každému z obránců za
jeho úsilí směřující k tomu, aby jednou nadešel den, kdy Rusko bude muset Donbas opustit.

mluvčí 
Z města současně odjíždějí další civilisté s evakuací těch, kteří odjezd odkládali na poslední chvíli, pomáhá i policie.

mluvčí 
Prominuto když zmiňoval.

mluvčí 
Sazby na srdci učil 8 mužů v příštích 4 upravujícím střet.

mluvčí 
2 z nich.

mluvčí 
Ruské jednotky se také snaží proniknout na levý břeh řeky severní do nic. Vodní tok představuje důležitou obrannou linii
ukrajinské armády ve zbytku luhanské oblasti, který okupanti dosud neovládli.

A plameny také poničili světlo Irsko Laru, která patří autonomní ukrajinské části církve moskevského patriarchátu. Moskva
tvrdí, že kostel při ústupu zapálili ukrajinští vojáci. Podle Kyjeva zničil vzácnou památku ruský dělostřelecký útok Rossija. Svit.

mluvčí 
Dům i Rusko záměrně systematicky ničí ukrajinské, kulturní historické dědictví, stejně jako sociální infrastrukturu byty je
všechno potřebné k běžnému životu. Norman chová země přece nemůže být členem UNESCO a nemůže zůstává v OSN, jako
by se nic nestalo. Vůz.

mluvčí 
Podporu vyšetřování válečných zločinů slíbila během návštěvy rodinky. Americká velvyslankyně Bridge Blinková.

mluvčí 
Myslím, že opravdu důležité přinést svědectví o těchto hrozných zvěrstvech, a to, že jsem tu dnes jen posílilo mé odhodlání
zajistit spravedlnost, a to, aby byli původci těchto záležitostí hnáni k odpovědnosti.

mluvčí 
Ukrajina ale žádá po západu hlavně výkonné těžké zbraně, aby mohla vytlačit ruská vojska ze země. Spojenci. Ukrajiny byly
zatím zdrženliví. Nyní chce Británie Kyjevu poskytnout raketomety, Německo, houfnice i prostředky protivzdušné obrany gepard
a Spojené státy raketový systém hi Mars.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ve studiu je opět Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z
pražského centra pro výzkum míru ještě jednou. Dobré dopoledne den. Tak. Já ještě navážu na ten úplný úvod.

Té reportáže ukrajinský ministr obrany Oleksij vznik of uvedl, že optimistický scénář počítá s koncem války do konce roku. Co to
může být optimistický scénář, jak takový vývoj může vypadat.

mluvčí 
Předpokládám, že z perspektivy Ukrajiny optimistický scénář znamená a velmi úspěšná protiofenzíva vytlačení a ruských vojsk
za hranice o za hranice zón. Února 20 24. února. A po tom jednání jednání s Moskvou, které by potom vedlo to k nějakému
zásadnímu zásadnímu ukončení této války.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Zároveň obě strany pravděpodobně budou potřebovat ten výsledek možných mírových rozhovorů, o kterých jsme se bavili před
hodinou vydávat vlastně za vítězství. Tak to asi nešlo úplně o úplný ústup za ty pozice před 24. únorem, aby s tím Moskva
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souhlasila.

mluvčí 
No, to obecně samozřejmě velmi těžká otázka. Ukrajina už o už sama řekla, že jakákoliv mírová dohoda bude muset být
schválena vlastně obyvatelstvem Ukrajiny v referendu. Tzn. že to nějaká ještě dodatečná dodatečná podmínka, která tam byla
stanovena prezidentem Ukrajiny v tuto chvíli. Druhé straně přesně tak ruskou do toho do této o Vozka vojenské operace
investovalo nemalé prostředky, má tam velmi vysoké ztráty tržeb opět bude muset nějakým způsobem. To prodat vlastnímu
obyvatelstvu a také vlastním, ale tam o ale tam, že tato operace měla nějaký nějaký zásadní smysl. Samozřejmě o Rusko může
velmi profitovat z toho, že má, že o ruské vedení kontroluje o média a tím pádem schopno prodat jako vítězství něco, co
objektivně za vítězství a považuju nemůžeme, ale i toto má nějaké své určité limity, takže skutečně najít ten ten sladký bot tu
ten ten moment jakoby tu situaci, kterou obě strany schopny jako pro vítězství se spíše stává komplikovanější. Já už jsem říkal
v té minulé. Tenhle části nominační jo, kvůli odhalení různých vážně točnu provedených vůči jiných místech, kde skutečně ta
ochota dělat jakékoliv kompromisy na své Ukrajiny se může zmenšovat. Velmi důležité bude samozřejmě, jak bude vypadat
situace na bojišti a i z toho teď ta jednání budou plynout.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Francouzský prezident Emmanuel Macron, který je v telefonickém kontaktu s Vladimirem Putinem, uvedl, že Rusko nemá být.

Poníženo, co vy, jak by tohle chápete, možná v kontextu toho, že západ se sice shoduje na potřeby západních sankcí proti
Rusku coby trestu za tu.

Invazi na Ukrajinu, ale zároveň tedy prezident řekne.

mluvčí 
Toto tak, kde je to ponížení.

mluvčí 
Ten výrok je strašně problematický a ta volba těch slov, myslím velmi nešťastná, což což jsou ukazuje na těch reakcí zbytku
světa. Tento je to rozhořčení pro mě velmi pochopitelné. Logice, nějaké širší strategie. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že
pokud bychom se dostali například ke scénáři, kdyby ruská vojska byla vytlačená o vytlačena z těch oblastí, kde jsme se bavili
před chvílí došlo k útoku na Krymu, který ruskou Otrokovice 14 a považuje za své území. Je to velká část. Velká část jako o
ruské propagandy to, jakým způsobem je tento dobrý vlastně získání Krump prodáváno ruské veřejnosti, takže by tam mohli k
eskalaci typu, že by například mohl na straně Ruska dojít a nasazení silnější prostředků, jako jsou tyto zbraně hromadného
ničení. Jdeme na širší strategická logika. Proč se i mimo Spojené státy obávají nějakého zatlačení do kouta, ale řekl, že tato
slova sezval francouzský prezident skutečně nešťastná.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Když se ještě podíváme na tu bezpečnostní situaci? Obecně.

V Evropě sledujeme cvičení Severoatlantické aliance v oblasti Baltského moře aktuálně začíná cvičení Rammstein Legacy,
které je Polsko, Estonsko, Lotyšsko Litva. Jsou.

To kroky, které přímo reagují na tu ruskou agresi, nebo je to něco, co bylo plánováno dlouhodobě a teď se to jen tak sešlo.

mluvčí 
Léta cvičení jsou plánované dlouhodobě, pokud se byl to například pobaltské cvičení, to už snad 5 desítek let vlastně každý
každý rok se odehrává. A v této strategicky důležité oblasti zároveň o co se rozsahu týče, tak z pochopitelných důvodů kvůli
změně bezpečnostní prostředí. Ta cvičení jsou rozsáhlejší a mimo jiné cest se zajímavé je tam větší zapojení opravy švédská
finská jakožto zemí, které by mohly stát dalšími členy Severoatlantické aliance. By oni se už dříve podíly ve cvičeních NATO a
není to zůstane pevnější zapojení.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Jakou hodnotu vlastně tyhle země mají pro Severoatlantickou alianci.

mluvčí 
Protože už jsem někde zaznamenal názor, že.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Severoatlantická aliance vlastně může tyto 2 státy potřebovat víc než ony tu alianci, že mají schopnou armádu. Mají o čem si
mají čím přispět.

mluvčí 
Řekl, že to vzájemně obohacující o skutečně obě strany takto podobně vnímají samozřejmě politicky lze pro Švédsko Finsko,
pokud se stanou členy, tak se stal platný ten známý čl. 5, kdy Severoatlantická aliance, včetně Spojených států jeho
rozsáhlého a jako menšího tak jaderného arzenálu a SOU schopny tyto země bránit. Budu ochoten to země bránit. Na druhou
stranu skutečně 2 země nejsou žádný a o dnes už ani zvaný Frýda lídři obě dvě tyto země mají velmi rozsáhlé vojenské
schopnosti a můžeme se bavit o švédském námořnictvu leteckou letectvo nebo Finskem. Dělostřelectvo a schopnosti
mobilizovat velmi rozsáhlé lidské zdroje a skutečně po vojenské stránce je to je to vysoká přidaná hodnota. Je potřeba
zdůraznit, že obě dvě země mají vysokou interoperabilitu a zeměmi NATO tzn. že jejich o vojenské schopnosti jsou velmi
kompatibilní s OO s těmi schopnostmi na to. V podstatě Finsko bylo dlouho dobu už ten 1 krůček od členství při velmi dlouhou
dobu spolupracuje s NATO stejně jako jako Švédsko, protože skutečně bylo politické rozhodnutí, které přišlo nyní a pro obě
strany dává velký smysl.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Vy jste uvedl, že aliance v kontextu té války na Ukrajině našla znovu smysl své existence. To zní, jako by doteď na to tak nějak
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nevědělo, co samo sebou.

mluvčí 
Částečně to také v podstatě na to jako o obranná aliance vznikla jako určitá protiváha o dominujícím Sovětskému svazu za
studené války, kdy skutečně Sovětský svaz měl konvenční vojenské schopnosti, který byl schopen. Schopen teoreticky zaútočí
na západní Evropu, čili se samozřejmě západní Evropa bála a tím pádem se snaží nějakým způsobem Spojené státy udržet
vlastně tento v tomto regionu. A když skončila studená válka, a tak devadesátých letech vlastně na to trochu hledalo, jaký
smysl existence vře najednou vlastně oficiálně deklaroval, že nemá žádného vnějšího nepřítele, což je pro obranné aliance
určitý problém právě hledání toho smyslu existence. Částečně ho našla různých misí na zvládání krizí nejprve 90 letech Evropy
a později i mimo Evropu na Blízkém východě. A v Africe Africe a dalších místech, což ale o slovo samozřejmě se určité
problémy, kdy ne dost není úplně snadné o tom smyslu přesvědčí například vždy veřejnost a je to další další problém, že máte
30 států, které mají velmi rozdílné vnímání hrozeb velmi rozdílné priority v této v této oblasti. A do této chvíle skutečně tam o se
dá říct, že to bude opět nějaké debaty, nějaká vždy nějaké hrozby asi proto vnitřní jednotu. A kde kdysi myslím, smysl hledal o
v tuto chvíli asi je Rusko skutečně vnímáno jako jako klíčový problém všemi státy NATO jakkoliv a v odlišné odlišné míře a
odlišné intenzitě a určitě se můžeme bavit. Například to vnímá třeba Turecko Maďarsko jsou určité státy, které se staví k tomu k
tomu problému trochu jinak než zbytek aliance celku jako aliance není mám možnost vlastně demonstrovat velmi vysokou
vysokou míru jednoty. A o přestupek krokům, které dřív nebyly možné.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Poslední věc vás poprosím, stává se na to tedy.

Atraktivním partnerem můžeme čekat další.

Přístupové rozhovory žádosti o členství a případně, kdo by mohl být tím.

Dosud možná bližším partnerem, který by se teď mohl rozhodl rozhodnout vstoupit.

mluvčí 
Ten velmi těžké říct samozřejmě na to se určitě stává atraktivním partnerem právě protože nejenom, že našlo nějaký svůj
vlastní smysl existence, ale i jiné státy mohou vnímat, že skutečně o skutečně tam nějaký nějaký smysl má, má být jako v této v
této společnosti, že to není pouze o tom svou podívat na nějakých expedičních misích někde mimo mimo evropské hranice, ale
že skutečně to je ten primární obranný zájem proti proti vnějším agresorovi. Uvidíme samozřejmě největší otázka budoucnost
Ukrajiny a jeho vstupu do NATO, což je o, což je věc na před příští roky nedat velmi záleží na tom celý konflikt padne.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říká Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro výzkum míru. Já vám děkuji
za váš čas. Jak za.

Celé dopoledne ve vysílání ČT24. Hezký den zastanu.

Schodek státního rozpočtu letos kvůli dopadům.

Války na Ukrajině překročí 300 miliard korun. České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Novelu rozpočtu předloží
vládě v polovině července. V ní bude ministerstvo financí počítat s novými náklady s dalším růstem důchodů výdaje na
uprchlickou krizi nebo s navýšením peněz na obranu. Zároveň do finančního plánu musí zapracovat nové daňové úlevy,
například snížení spotřebních daní z nafty benzínu.

mluvčí 
Česko mělo podle Stanjury nové neplánované výdaje, například za plyn do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy korun. To
vše hlavně důsledky války na Ukrajině ovlivňuje podobu rozpočtu.

mluvčí 
Když vidíme tu ten vývoj daňových příjmů, tak předpokládám, že schodek by měl být něco na těch 300 miliard, bohužel nemám
z toho žádnou radost. To je realita.

mluvčí 
Doteď schválené nové výdaje a nové daňové úlevy můžou prohloubit původní deficit o dalších minimálně 40 miliard. Mezi ně
patří kromě nákupu zásob plynu i třeba zářijové zvýšení důchodů. Jednorázový příspěvek na dítě 5000 nebo snížení spotřební
daně z nafty benzínu. Také obrana si dalších až 15 miliard navíc výzbroj vybavení české armády.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
To je číslo vlastně, ke kterému jsme došli po poměrně precizních propočtech.

mluvčí 
Miliardy navíc na zvládnutí uprchlické krize chce ministerstvo vnitra. Školství pak požaduje peníze na zvýšení letos zmrazení
platů kuchařek školníků a dalších nepedagogických pracovníků. Zdravotnictví požaduje 2 miliardy na proplacení léků a
respirátorů, které se stát objednal ještě v době pandemie.

mluvčí 
Já jsem řídil ministerstvo zdravotnictví, na kterém je spousta pohledávek, které se musí zaplatit.

mluvčí 
My k tomu rozpočtu budeme navrhovat naše návrhy podpořit zdravotnictví a další věci, ale i obranu samozřejmě.

mluvčí 
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Vysoké rozpočtové schodky jen těsně 300 miliard korun ročně plánuje, že státní kasy i v dalších třech letech. To by mimo jiné
znamenalo, že Česko ani za 3 roky nesníží deficit veřejných financí pod 3 % HDP, což je mimo jiné hranice nutná pro přijetí
eura.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ceny ropy v závěru týdne vzrostly. Důvodem jsou obavy o dodávky na trh ke zmírnění nepřispělo ani rozhodnutí skupiny OPEC
plus zvýšit těžební cíle. Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci v čele.

S Ruskem budou od července zvyšovat těžbu výrazněji než dosud. V Česku pohonné hmoty v posledním týdnu zlevnily o
desítky haléřů od 1. června platí nižší spotřební daň z benzínu nafty.

mluvčí 
Sleva přistál možná přišla rychleji, než šel jste čekalo, protože v podstatě čerpací stanice rozhodla a snížit tu cenu, přestože už
zaplatila ještě vyšší spotřební daň a asi z toho důvodu, že je to hodně sledované téma, ale nicméně úplně nepřeje ta situace
na trzích, kde vidíme a cenu ropy, které nejméně tříměsíční Maxime vidíme také a Velkem. Vysoké ceny paliv v Evropě, takže to
jsou faktory, které prostě budou zase tlačit tu cenu, když se dohru já jsem museli předpokládat, že budu ještě dopravovat
doprodávat zásoby, jak ostatně zvyklí třeba, když má cena standardně klesat, takže tohle to určité míry přišlo, ale na druhou
stranu máme tady teď takovou situaci, kdy motoristická sezóna, že ne ceny paliv a zase tu poukázku sboru. Ten začátek
sezóny už do toho promlouvá. Ta poptávka je vysoká, naráží na tu omezenou nabídku na trhu na ten strach, který v podstatě
pořád na trhu ještě je, na protože celý ropy trh má za sebou měsíce turbulencí a ta situace se klidně pouze velmi pomalu.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Končí čtyřdenní oslavy 70 let britské královny Alžběty druhé na trůnu doprovodných akcí v platinovém jubileu se účastní
Britové po celém spojeném království i v zámoří. Včera vzdal hold šestadevadesátiletý.

Panovnici také její syn princ Charles. Chválili za to, že sjednotila národ. My teď téma podrobněji. Probereme se zpravodajem
České televize ve Velké Británii Lukášem Dolanským. Lukáši, dobré dopoledne.

Hezký den. Ten večer přinesl koncert už zmiňovaný, na kterém vystoupila řada hvězd, jaké byly ty.

mluvčí 
Možná hlavní momenty, které by stály za vypíchnutí?

mluvčí 
Já musím říct, že to byla neviditelná show neuvěřitelný spektákl nejenom 2,5 hodiny, hudby, radosti, ale také řekl bych určitý
vtipných momentů. Toho mediálního hlediska ten samotný vrchol přišel už v úvodu. Byla to scénka předtočená scénka královny
s animovaným medvídkem Paddington jsem možná diváci si vzpomenout tak hodně podobnou scénku nebo řekněme scénku,
která se tomu mohla blížit té z olympiády v Londýně, kdy královnu provázel James Bond, tak něco podobného, tentokrát
královna, v uvozovkách, sehrál s animovaným medvídkem Paddington. Vtipný moment tam byl, kdy král ze své kabelky vyndala
sendvič. Čím tedy odpověděla na tu 70 let starou otázku, co vlastně nosí královna ve své kabelce, no a asi vrcholem této
scénky pak bylo, když královna do rytmu vyťukávat nebo lžičkou do svého ta docela talířku počátku šálku s čajem vyčkávala
melodii. Písně užíval užíval vlaky nad tím se dostáváme k té hudbě 2,5 hodiny neuvěřitelných písní, koncertní vystoupení bych
nezapomněl skupina Queen Elton John tento předtočený. George zradil tendence sama najde, což je vycházející nebo už,
řekněme, už hvězda, je to hudebník, který uspěl na nedávné Eurovizi stal nebo dostal druhé místo v roce Jordán Roth. Nechci
mluvit dlouho, bylo to skutečně velký zážitek a co bylo takovým obrovským momentem večer bylo, kdy sena svítil celý ten
Buckinghamský palác. Byly na něm projekce a vrcholem takového toho pohledu se dá říct, že bylo i skupina dronů, která pro
létala nad Buckinghamským palácem večer v různých formacích mimo jiné i v podobě právě královny. Na jediné, co tam
naštěstí nakonec nebylo i přesto, že se s tím počítalo, tak byl déšť.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Já už jsem zmiňoval, že promluvil princ Charles projev měl přednést také jeho syn William, co oni řekli.

mluvčí 
Vlastně o své matce babičce?

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Ano mluvili oba princ William o své babičce nemluvil. Ten si jako téma vybral ekologii klimatickou změnu, to bylo téma, o kterém
hovořil takové poměrně obsáhlém projevu. Princ Charles se potom zaměřil právě na vzkaz královně. Byl to jen velice osobní
vzkaz oslovovali mami mimo jiné a v zásadě to byla to byla slova díků díků za to, že si vybrala službu, že 70 let tento svůj slib
naplňovala. Ale co se mi líbilo, tak to také poděkování veřejnosti nejenom za účast na tom samotném na té samotné show, ale
také za to, že v zásadě podporují svoji královnu. Ještě věc, která mě zaujala v této souvislosti, byly komentáře, které nejenom
reagovali na to, co co prince Charlese říkal, ale vlastně vlastně mluví o tom, že to je, že to je nějaká mini jsme reminiscence
těch 70 let, ale je to také uvědomění si toho, že tato éra končí. A tato slavná éra pro britskou historii bude éru, která už se
pravděpodobně nebude opakovat.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Co je v plánu na dnešek na ten poslední den zmiňovaných oslav.

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Jsou další oslavy jednak desítky stovky tisíce drobných oslav jednotných komunitách, kdy lidé budou pořádat Street party tzn.
ono se to už děje během víkendu vidělo během víkendu, kdy mě v určitých částech Londýna jsem měl možnost vidět uzavřené
ulice, kde prostě lidé vytáhli stoly na ulice a seděl u těch stolů popíjeli povídali si. Přinesli si třeba něco dobrého. Tady v centru
Londýna to pak bude velkolepý průvod, který by měl odstartovat po obědě, nebude průvod, který nebo které budou mít
možnost lidé vidět spoustu nových detailů, například věta měl být královský kočár. Ten zlatý kočár, který tedy pojede, bohužel
nepůjde královnou. Zajímavé bude, že vevnitř budou takové obrazovky. Led obrazovky budou se tam promítat jednotlivé.
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Momenty královnina života, no a pak v tom dalším průvodu budou kromě akrobatů. Kromě různých vystoupení pojedu tam také
třeba automobily 70 let britských automobilů. Například Land roverů a přijel, projede tam taky 7 autobusů v těch slavných
doubledecker londýnských autobusů, kdy každý ten 1 autobus bude reprezentovat jednu dekádu. Bude také hudební
vystoupení bude opět další velkolepá show.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Je už jasné, že se královna ani toho nedělního programu nezúčastní, protože ten včerejší koncert vynechala sledovala ho
doma televizní obrazovky.

mluvčí 
Jestli to není, ale je to víc než pravděpodobné. Zatím nejsou skutečně informace o tom, že by se královna měla připojit některé
té akci. Mluví o tom, že skutečně vše bedlivě tedy sleduje na televizních obrazovkách, ale bohužel zatím se to neplánuje svým
vystoupením.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Královnu postupně i z tohoto důvodu zastupují na těch oficiálních akcích. Její další členové rodiny naposledy to byla princezna
Anna na dostizích. Víme případně, kdo by mohl být tím dalším, v uvozovkách náhradníkem.

mluvčí 
Dá se říct, že ono to souvisí s tím, co jsem říkal vystoupení prince Charlese, dá se říct vlastně tu hlavní postavou těchto oslav,
tedy zastoupení král je právě princ Charles a trochu souvisí s tím opět to jsou komentáře, které dnes měl možnost číst, tak
moment pomalého předání té moci. Aspoň tedy za touto vizuální formou tzn. je to určitá kontinuita v tom, že pokud tedy
královna nemůže, tak tím, kdo jí skutečně v tuto chvíli na veřejnosti zastupuje princ Charles vlastně to nějakým způsobem
rámuje celé oslavy 70 let velké minulosti a krok do budoucnosti.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Ještě poslední věc poprosím, jak britská metropole, potažmo celé spojené království zvládá ten příval fanoušků, kteří se stahují
do Londýna, ať už z Velké Británie nebo ze zahraničí, protože o tom se také mluví celý víkend.

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Musím říct, že vláda zvládá velice překvapivě a já už jsem o tom také mnohokrát mluvili, přestože těch lidí tedy skutečně
obrovské množství, tak Londýn to zvládá velice dobře. Já jsem měl možnost se včera v noci na ten koncert podívat jako
obyčejný Londýňan tzn. že jsem byl v tom parku, kde byly desítky obrazovek. Lidé se tam přinesli deky, přestože nebyl příliš
teplo, tak si to ten celý večer užívali. Ta organizace taková nenásilná na každých 10 m stojí 1 policista, ale usmívají se na lidi,
snaží se lidem pomoci. Není to tak, že by kontrolovali lidi nějak násilně, takže já musím říct, že skutečně to nejen Londýn celá
Británie vláda velice dobře.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Říká zpravodaj České televize ve spojeném království Lukáš Dolanský. Lukáši. Díky za to hezký den.

Už zhruba 2/3 klientů vyhořelého roztok nějakého domova Alzheimer přijali v náhradních zařízeních sociální péče. Zbytek
zůstává v nemocnicích. Na jednotce intenzivní péče v pražském Motole tak stále leží 1 klientka majitel potvrdil, že jde o ženu,
kterou nalezli hasiči při dohašování.

mluvčí 
3 dny po tragickém požáru od rána zaměstnanci sanační firmy odstraňují ohořelé části domů.

Vedení chce budovu co nejrychleji opravit a znovu zprovoznit. Místo už prošel statik na jeho závěry. Majitelé ale ještě čekají.

mluvčí 
Někdo v pondělí doufáme, že bude následovat už i provizorní zastřešení toho objektu, aby se za bránilo dalším škodám třeba v
důsledku dešťů.

mluvčí 
Jestli se po rekonstrukci budovy klienti vrátí, záleží na nich a jejich rodinách. Teď jsou senioři provizorně zhruba desítce
zařízení v Praze středních Čechách klienti s Alzheimerovou chorobou mohou být dezorientovaní a zmatení někdy nepoznávají
okolí ani konkrétní osoby přizpůsobit novému prostředí. Pro ně může být náročné.

mluvčí 
Máme potvrzeno přijetí 15 klientů do šesti našich zařízení. Ta péče je zvláštní jiná, než věnujete jiným klientům na začátku,
protože je potřeba adaptovat na to prostředí a je potřeba nějakým způsobem v nich zvládnout to trauma, které prožil.

Kristina KOLOVRÁTKOVÁ, redaktorka 
Se zaplacením pobytu klientů v náhradních zařízeních. Sociální péče má pomoci sbírka, kterou vyhlásil nadační fond pomoci
aktuálně na kontě bezmála 380 000 Kč. Kateřina Golasovská a Kristýna Kolovrátková, Česká televize.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Soutěžící celkem ze šesti zemí v pražském Kongresovém centru soupeří největší soutěže amatérských robotů v Česku. Akci
pořádá matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se spolkem robotika a víc informací z místa přidá Adéla
Davidová. Adélo, dobré dopoledne. Kolik soutěžících se tedy robotického dne účastní?

mluvčí 
Hezké dopoledne. Té mezinárodní soutěže zaměřené na propagaci robotiky se účastní přibližně 400 soutěžících se zhruba
stovkou robotů jde převážně o studenty základních středních vysokých škol je tu ale 1 účastník, kterému je 6 let další účastník,
kterému je 70 let. Soutěžící soutěží se v celkem devíti disciplínách třeba ve sbírání puků, které spočívá v tom, že 1 robot sbírá
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modré a druhý červené Kuky zvítězí ten, který do cíle v rohu hřiště doveze nejvíc. Robotický den se koná na život po dvouleté
pauze, která byla způsobená epidemií covidu 19 100 pro návštěvníky zdarma přijít sem do Kongresového centra. Můžou až do
17 hodin. My teď stojíme u stanoviště, kde disciplína s názvem sledovači čáry. Tady mají roboti za úkol co nejrychleji
nesledovat černou čáru na dráze ale mohou být různé překážky. Rozdvojení spojení tratě přerušená trať a podobně a zvítězí
ten robot, který úspěšně zdolá všechny tyto překážky. My jsme jedním účastníkem této soutěže mluvili, konkrétně s
patnáctiletým matem Kolaříkem ze Slovenska. Máte nám řekl, že vlastní roboty vyrábí už od druhé třídy na základní škole.

mluvčí 
Můj robot bude tak, že má, který nás zrovna čáru a on detekuje v podstatě rozdělí mezi barvami Bělu farmu vidí jinak Kočí
hernu a on vznik jediné černej. Areál je o něj. Podle toho regulují motory. Ještě má prý senzory na jihu a svým kontroluje řečí
vidí nějakou překážku a teď vidí překážku, tak musí obejít ani Smithe jednotný.

LEGENDY VIKTORIE: Kanonýr, který se změnil v bojovníka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: tachovsky.denik.cz , Autor: Václav Vacek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 12:43 , RU / měsíc:
17 730 , RU / den: 2 397 , Rubrika: Fotbal , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
Do Viktorie Plzeň přišel Pavel Dobrý v létě 1998 z Přeštic s šestadvaceti góly. Přechod z divize do první ligy ale pro
dvaadvacetiletého fotbalistu nebyl snadný. „Rozdíl čtyř soutěží byl znát. Fotbal byl najednou rychlejší, tvrdší, na všechno bylo
málo času,“ vzpomíná urostlý forvard, kterého si do Viktorie vytáhl trenér Petr Uličný. „Pro hráče je dobré, když ho trenér chce
a věří mu. A já důvěru trenéra Uličného cítil,“ říká Dobrý, o kterého se ucházely i Blšany, ale pro Viktorii rozhodl zájem trenéra.

Zkušený kouč dal mladému útočníkovi poprvé šanci v lize ve druhém kole proti Hradci Králové na hřišti soupeře, v pátém kole v
Drnovicích nastoupil už od začátku zápasu. „Bylo to po pohárovém utkání v Přešticích, vyhráli jsme 3:1 a já dal bývalému klubu
dva góly,“ vybavuje si Pavel, který se dočkal i prvního gólu v elitní soutěži. „Bylo to doma proti Opavě. Tomáš Došek vypálil a já
tečoval míč do sítě. Utkání skončilo 1:1,“ vzpomíná na premiérovou trefu.

Viktorii se příliš nedařilo, hrála o záchranu. Sezona dopadla špatně, Plzeň po šesti letech sestoupila a Viktorii opustil s devíti
starty i Pavel Dobrý. Další kroky vedly do Německa, do FSV  Hoyerswerda, klubu čtvrté nejvyšší soutěže.

„Nějaký čas trvalo, než jsem si zvykl na jiný fotbal, bojovný, plný soubojů. Já byl spíše měkčí hráč, a tak jsem se musel
přizpůsobit, abych uspěl,“ říká Pavel, který se změnil v bojovníka. Střílet góly nezapomněl a v Německu si budoval jméno. Po
dvou letech si ho bývalý kouč Hoyerswerdy Eberhard Vogel vytáhl do FC Magdeburg, tradičního a velkého klubu bývalé NDR.
„Byla to třetí liga, dostal jsem profesionální smlouvu. Magdeburg měl hodně fanoušků, na zápasy chodilo 15 tisíc diváků,“
potvrzuje Dobrý, který se hned prosadil do sestavy. Během sezony nastoupil do 34 utkání a nastřílel 14 branek. Klub se však
dostal do finančních problémů a Pavel se stěhoval. Další dvě sezony oblékal dres třetiligového SC Paderborn 07.

Další jeho štací bylo Holstein Kiel, opět třetí liga, kde během tří sezon odehrál 101 utkání a nasázel 32 branek. „K angažmá v
Kielu mně pomohl dřívější hráč Ostravy Petr Mašlej, který v Kielu hrával. Měl jsem v týmu velmi dobou pozici, byly to krásné tři
roky,“ vzpomíná bývalý viktorián, který byl v Německu spoluhráčem pozdějších úspěšných trenérů. „V Paderbornu jsem hrával
s Rogerem Schmidtem, který potom jako kouč vedl bundesligový Leverkusen, se Salcburkem vyhrál titul a nyní trénuje PSV
Eindhoven. V Kielu byl mým spoluhráčem André Breitenreiter, nyní trenér FC Curych,“ říká.

Pavel Dobrý se z Kielu přesunul blíže k domovu do Drážďan, kde strávil ve třetí lize další tři roky. „Měl jsem výborný vstup do
klubu, v sedmi zápasech jsem dal šest gólů. Návštěvy byly veliké, když se postavil nový stadion, přišlo na přátelský zápas proti
Schalke 32 tisíc diváků, stejně jako na derby s Aue,“ vypráví Dobrý, který za Dynamo odehrál za tři sezony 93 utkání a nastřílel
v nich 23 gólů. V kabině se potkával s bývalými reprezentanty Ivo Ulichem, Markem Penksou či Tomášem Votavou. „I třetí liga
je v Německu velice sledovaná, zájem médií je značný, hráči jsou pod velkým tlakem fanoušků. Když se nám nedařilo, fandové
nám vykopali na tréninkovém hřišti hroby ve tvaru křížů,“ dává k dobru pikantní příhodu.

Když mu bylo čtyřiatřicet, pomýšlel na návrat do Čech. „Zájem o mne projevila druholigová Viktoria Žižkov, kterou vedl trenér
Půlpit, asistenta mu tehdy dělal Jindřich Trpišovský. Už jsem s Viktorkou trénoval, ale nakonec přišla nabídka od Chemnitzer
FC a já ještě dva roky zůstal v Německu,“ říká Dobrý, který si po postupu zahrál s Chemnitzem rok třetí ligu.

NÁVRAT DO PŘEŠTIC JAKO TRENÉR

Po návratu do Přeštic se věnuje roli trenéra. Začínal u žáků, nyní trénuje přeštické béčko, s kterým vede I. B třídu. „Udělal jsem
si A licenci, trénování mě baví,“ svěřuje se Pavel, který ještě hraje nižší soutěž v Bavorsku, ještě vloni na podzim pomáhal
Patersdorfu. „Už jsem skončil, hrát budu už jen za starou gardu Přeštic a Viktorky,“ slibuje Pavel Dobrý, který v Přešticích žije a
s přítelkyní Pavlínou vychovávají pětiletou dceru Julii.

Během kariéry v Německu se zabezpečil, našel si však práci. „Pracuji v Plzni v jedné firmě jako samostatný skladník. V práci mi
vycházejí vstříc, mohu se věnovat trénování. Chtěl bych to zkusit i ve vyšší soutěži, než je I. B třída,“ plánuje šestačtyřicetiletý
Pavel Dobrý.
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Politická komunikace v zajetí algoritmů. Sociální média slouží k šíření informací i k nastolování agendy URL
Automatický překlad
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Propojení reálného světa politiků s digitálním prostorem umožňuje bezprostřední kontakt s voličem, o kterém se politikům v
první republice jen snilo. Téma politické komunikace ovlivněné technologií v sobě zahrnuje otázky, týkající se nejen
marketingu, politologie, historie, ale také sociologie a psychologie. Jaké dopady má na kulturu vyjadřování v online prostoru
styl, úroveň a jazyk politiků? Jaká se vede politická kampaň? Co se vytrácí?

Sociální média slouží politikům zejména k získávání informací a komunikaci s voliči i k nastolování agendy. Při tomto procesu
jsou politici v kontaktu s voličskou základnou, občany, fanoušky, odpůrci i novináři.

Názorová, inteligenční a emoční propast mezi všemi je na první dobrou, většinou rozeznatelná. Virtuální prostor poskytuje všem
svobodné vyjadřování bez editace s možností toho druhého vymazat nebo podpořit či okomentovat.

Identifikovat trendy a vzorce komunikace, které se proměňovaly od 90. let 20. století, kdy nastoupil internet, se v pořadu snaží
dešifrovat a pojmenovat: politoložka, mediální historik, socioložka i samotní političtí aktéři.

Virální potenciál

Nabízejí politici takové obsahy, aby se „publiku“ líbily nebo využívají ve svůj osobní prospěch sebeprezentaci, která vede k
personalizaci politické komunikace, v jejímž rámci je sdělení šité na míru a útočí na emoce voličů?

Z profilů politiků je patrné, jak cíleně poskytují vlastní biografie, fotografie, články aj. materiály jen v tom pozitivním módu, a tím
vytvářejí pocit autenticity, výlučnosti, důvěryhodnosti a transparentnosti.

Důležitou vlastností sociálních sítí je také komunitní povaha – uživatelé se sdružují do tematických a osobitějších komunit, kde
se politikům může dařit oslovovat např. nové voliče prostřednictvím přítomné sociální vazby, které pak mohou fungovat jako
nástroje marketingové komunikace.

Lidé navíc vstupují do skupin dobrovolně, protože chtějí být informováni. Ale kde jsou politické programy, myšlenky…? V online
prostoru jsou zkrácené výroky, komentáře, poznámky, útoky…to pro politický program nestačí.

Facebook, nebo Twitter?

Oblíbenou globální sítí v politické komunikaci je v posledních letech Twitter, který umožňuje mikroblogování a společně s
Facebookem poskytuje politikům a jejich stranám profil se základními informacemi a fotografie.

Tyto platformy umožňují navázání kontaktu s voliči pomocí posílání přímých zpráv, sledování i reagování na jimi zveřejněné
příspěvky. V mnohém se však liší. Facebook je komplexnějším nástrojem a sdílené informace nejsou tak omezeny – co do
délky i formy.

O oblíbenosti, výhodách i nevýhodách sociálních sítí hovoří také senátor a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička
a za Piráty poslanec Jakub Michálek. Dalším hostem je socioložka Irena Reifová z FSV  UK  i politoložka Adéla Gjuričová z
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Nejen Švédsko a Finsko. O posunu v neutralitě opatrně diskutují i Švýcaři URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Petra Hosenseidlová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 19:03 , 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
Ruská invaze na Ukrajinu přiměla k výraznější reakci i neutrální státy, které se v konfliktech zpravidla drží stranou. Švédsko a
Finsko dokonce vedla k zásadnímu přehodnocení své dosavadní bezpečnostní politiky a k historickému kroku v podobě podání
přihlášky do NATO. O možných změnách v nezúčastněném statusu se nyní diskutuje i v zemi, která je považována za samé
ztělesnění neutrality – Švýcarsku. Na konci tamní debaty sice rozhodně nebude vstup do NATO, ve hře by ale mohla být třeba
společná vojenská cvičení s Aliancí.

„Vzhledem k násilnému porušení základních hodnot, které jsou také našimi hodnotami, neutrální postoj v zásadě neexistuje,“
prohlásil švýcarský prezident Ignazio Cassis na květnovém Světovém ekonomické fóru v Davosu s odkazem na letošní eskalaci
ruské agrese vůči Ukrajině.

Také neutrální stát musí podle něj v takové situaci zaujmout stanovisko. „Proto stojí Švýcarsko při zemích, které tomuto útoku
na základy demokracie nečinně nepřihlížejí,“ pokračoval Cassis a tento přístup, jenž Švýcarsku podle něj umožňuje zasadit se
o posílení společných hodnot, mírových snah či stabilní mezinárodní bezpečnostní architektury, nazval „kooperativní
neutralitou“.

Švýcarsko se připojilo k většině sankcí, které vůči Rusku po zahájení jeho plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu uvalila
Evropská unie, a tamní ministerstvo obrany nyní připravuje analýzu možností země v oblasti bezpečnosti. „V konečném
důsledku by mohlo dojít ke změnám ve způsobu, jakým je neutralita interpretována,“ připustila v rozhovoru s agenturou Reuters
šéfka bezpečnostní politiky v resortu Paelvi Pulliová.

Neutralita je ohebná
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Aktivita Bernu leckde vzbuzuje údiv. Agentura Reuters uvedla v souvislosti s chystanou bezpečnostní analýzou, že švýcarskou
neutralitu čeká „největší test za dekády“, a také Cassisova kooperativní neutralita mnohé překvapila.

Deník Neue Zürcher Zeitung píše o „opravdové debatě o neutralitě“ a „novém švýcarském stanovisku,“ podobně mluví
veřejnoprávní stanice SRF o „nové definici“ neutrality.

Jak ale upozorňuje Miroslav Kunštát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , pojem samotný zásadní průlom
nepředstavuje. „Švýcarská neutralita byla v různých etapách dějin různě smluvně ukotvena, garantována a interpretována,“
uvádí expert, který se děním v zemi dlouhodobě zabývá.

Nezúčastněný status chránil konfesně, kulturně a jazykově rozmanité Švýcarsko před rozštěpením a rozpadem, neboť mu v
dobách mezinárodního napětí či vzestupu národnostních hnutí v sousedních státech umožňoval vyhnout se zaujetí jasné
pozice v těchto konfliktech a tím i případným problémům podél štěpných linií uvnitř vlastního státu, uvádí švýcarské
ministerstvo zahraničí.

Podle švýcarské ústavy je zachování neutrality úkolem vlády a parlamentu. Neutralita není v zákonech jasně vymezena, což
umožňuje její ohebnou interpretaci a používání jako „flexibilního nástroje pro udržení nezávislosti, bezpečnosti a blaho naší
země,“ dodává tamní diplomacie. Švýcarsko proto stanoví „na základě konkrétních okolností v jednotlivých případech, jaký
postoj zaujme“.

Mírové mise a sankce ano, boje ne

Neutralita Švýcarsku zapovídá účast v ozbrojených mezistátních konfliktech – s výjimkou obrany v případě napadení vlastního
státu – a to jak formou přímého zapojení, tak podporou jedné ze stran v podobě dodávek zbraní či poskytnutí vlastního území.
Omezení se netýká diplomatických, ekonomických či humanitárních záležitostí, v nichž se země může angažovat podle vlastního
uvážení. Princip neutrality nelze aplikovat na vnitrostátní konflikty, konflikty mezi nestátními aktéry či politické střety mezi dvěma
státy.

Za účelem zajištění vlastní bezpečnosti může Švýcarsko spolupracovat s dalšími zeměmi například ve formě nákupu zbraní či
výcviku, nesmí se ale stát členem vojenské aliance, která předpokládá vzájemnou obranu v případě napadení, jako například
NATO. Neutralita také není překážkou zapojení země do mírových – nikoliv bojových – misí autorizovaných Radou bezpečnosti
OSN či do pozorovatelských misích OBSE.

Švýcarsko se tak například účastní programu NATO Partnerství pro mír, je také členem OBSE a od roku 2002 i OSN. Letos se
dokonce poprvé uchází o pozici nestálého člena Rady bezpečnosti.

Už před svým vstupem do OSN se připojilo k některým sankcím, které schválila Rada bezpečnosti, a vyslalo své vojáky do
mírových misí OSN v Bosně a Hercegovině a Kosovu. Participuje také na některých misích EU – mírové misi EUFOR Althea v
Bosně a Hercegovině a na právní misi EULEX v Kosovu.

V roce 1999 se zapojilo do sankcí EU vůči Jugoslávii, odmítlo ale poskytnout své území pro tranzit vojenské misi NATO, stejně
jako pro zásah v Iráku v roce 2003, neboť v obou případech chyběl mandát Rady bezpečnosti OSN.

Povolí Bern dodávky švýcarských zbraní ze třetích zemí?

V reakci na letošní eskalaci Moskvy vůči jejímu sousedovi se Bern připojil k většině sankcí EU, zakazuje ale na Ukrajinu vývoz
švýcarských zbraní z arzenálu jiných zemí. V dubnu odmítl dát Německu povolení pro dodávku munice do tanků Gepard a na
začátku června zamítl také Dánsku vývoz obrněnců Piranha, uvedla stanice SRF.

Německo požádalo Bern o přehodnocení postoje, švýcarská vláda ale v pátek znovu uvedla, že reexport švýcarských zbraní z
Německa a Dánska na Ukrajinu není podle zákona možný. Nechce nicméně bránit vývozu jednotlivých zbraňových dílů
evropským zbrojařským firmám, i když tyto součásti mohou být instalovány do zbraní, které by později mohly skončit na
Ukrajině. Tato dosavadní praxe je podle vlády s neutralitou slučitelná.

Podle švýcarských médií je však země kvůli striktnímu zákazu reexportu zbraní domácí výroby čím dál víc pod tlakem a na
tamní politické scéně se objevují hlasy, že by Bern mohl za určitých podmínek evropským státům vývoz švýcarských zbraní
povolit.

„Neutralita představuje jeden ze stavebních kamenů moderní švýcarské státní a národní identity, takže její zásadní revize v
úvahu nepřichází. Přesto se však řada švýcarských politiků vyslovuje pro užší spolupráci s NATO, případně pro umožnění
vývozu švýcarských zbraní na Ukrajinu, což by vyžadovalo změnu zákonů, především zákona o válečném materiálu,“ potvrzuje
Kunštát.

Analyzuje se posun ve vyzbrojování i ve vztahu k NATO

Právě užší spolupráce se Severoatlantickou aliancí ve formě pravidelných schůzek vrcholných politických a armádních
představitelů je jednou z možností, které bude ve své připravované zprávě analyzovat ministerstvo obrany, zvažují se dokonce
společná armádní cvičení. Naopak plné členství Švýcarska v NATO resort zřejmě nedoporučí, uvedla šéfka jeho bezpečnostní
politiky Pulliová.

V úvahu připadá i změna v otázce vyzbrojování. Povolením přímých dodávek válčícím zemím by Bern podle Pulliové zašel příliš
daleko, Švýcarsko by ale možná mohlo poskytovat třetím zemím náhradu za zbraně, které dané státy poslaly na Ukrajinu. Bern
v pátek povolil v této souvislosti předávky zbraní – nešlo ale o materiál švýcarské výroby, nýbrž o zbraně evropských
producentů, které jsou nebo byly ve vlastnictví Bernu.
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Švýcarská vláda schválila žádost Německa o nakládání s tanky typu Leopard 2A4, které jejich německý výrobce Rheinmetall
odkoupil zpět od Bernu v letech 2010 a 2011. Jedná se o 42 tanků, které Německo míní předat jako náhradu evropským
zemím, jež dodaly zbraně Ukrajině. Mezi těmito státy je i Česko. Bern uvedl, že šlo o ryze „technické“ rozhodnutí.

Vláda také zároveň oznámila, že Švýcarsko přenechá Velké Británii část svých dodávek švédských protitankových raket NLAW.
Londýn o to Bern požádal, protože již dříve poskytl tento druh zbraní Ukrajině a potřebuje navýšit stavy ve svých skladech.

Bern naopak odmítl podobně zdůvodněnou žádost Polska o nákup nepoužívaných tanků Leopard ze švýcarských skladů s tím,
že by k tomu byla třeba zdlouhavá procedura včetně souhlasu parlamentu, což by vyloučilo dodávku ve smysluplném termínu.

Debatu vede politický střed

Za umírněný posun v chápání neutrality se staví zejména strany politického středu, konkrétně liberálové (FDP.Die Liberalen),
kteří jsou třetí nejsilnější parlamentní stranou a mají většinu čtyř křesel v sedmičlenné vládě, a křesťanští demokraté ze strany
Střed (Die Mitte), kteří mají ve vládě jedno křeslo.

Předseda liberálů Thierry Burkart podporuje větší výdaje na obranu a bližší spolupráci s NATO, ale ne přímé členství v Alianci.
Pro užší vztahy s NATO bez vstupu do organizace se vyslovila i ministryně obrany Viola Amherdová ze strany Střed.

Její lídr Gerhard Pfister zase kritizoval rozhodnutí nepovolit Německu vývoz švýcarské munice na Ukrajinu. Bern podle něj měl
dodávku schválit, neboť jde o pomoc bránící se evropské demokratické zemi. V tom se shoduje s Burkartem – oba se
domnívají, že by třetí země měly mít povolení dodávat zbraně švýcarské výroby na Ukrajinu. Například prezident Cassis, který
je také členem FDP.Die Liberalen, však dodávky třetím zemím v rámci pomoci Ukrajině vyloučil.

„Pro úplnou revizi neutrality se dnes vyslovuje pouze Liberálně-ekologická strana (Grünliberale), jedna ze dvou švýcarských
zelených stran, které jsou zastoupeny v parlamentu – ale nikoliv ve vládě,“ přibližuje Kunštát stanovisko jedné z menších stran,
jež podle SRF jako první vyzvala k odklonu od neutrality a navrhuje umožnit dodávky zbraní demokratickým zemím, které se
stanou terčem útoku.

Populisté chtějí referendum

Debata o úpravách v nezúčastněném statusu má i významné odpůrce. „Tento mírně revizionistický trend kritizuje především
vlivná pravicově-populistická Švýcarská lidová strana (SVP), která se v nynějších diskusích pasuje na hlavního garanta tradiční
švýcarské neutrality,“ poukazuje Kunštát na postoj nejsilnější parlamentní strany, která má v sedmičlenné vládě dva zástupce.

„Tato strana nyní hrozí vyhlášením ústavní iniciativy (referenda), která by trvalou a ozbrojenou neutralitu jednoznačně zakotvila
ve švýcarské ústavě,“ dodává Kunštát. Definice neutrality, kterou by v zamýšleném referendu SVP předložila ke schválení, by
postavila mimo zákon i sankce.

Kromě populistické SVP se proti pokusům o změnu současného nastavení staví i sociální demokraté, kteří jsou druhou
nejsilnější parlamentní silou, ale nejsou zastoupeni ve vládě, a také větší z obou zelených stran (GRÜNE Schweiz).

Flirtování s NATO

Únorová ruská invaze na Ukrajinu se odrazila také ve veřejném mínění. Už 56 procent Švýcarů se vyslovilo pro užší spolupráci
s NATO, zatímco v minulých letech to bylo v průměru 37 procent. Vstup do Aliance podporuje 33 procent dotázaných, oproti 21
procentům v dřívějším dlouhodobém trendu. Těsná nadpoloviční většina, 52 procent, podle jiného šetření podporuje účast
Švýcarska v platformě PESCO, což je rámec pro užší spolupráci členských zemí EU v oblasti obrany, píše BBC.

Pohodlná nadpoloviční většina, 58 procent, má za to, že připojení se k sankcím neznamená porušení neutrality. Průzkum ale
také ukázal, že 66 procent Švýcarů míní, že by jejich země neměla dodávat na Ukrajinu zbraně.

Větší příklon k NATO podporuje podle Reuters i švýcarská armáda. Stefan Holenstein, prezident zastřešující organizace
armádních svazů (Landeskonferenz der militärischen Dachverbände), zmínil třeba otázku možné integrace švýcarské vzdušné
obrany do systému NATO. „Bylo by to přiblížení se k NATO, ale ještě ne přistoupení. Poněkud neformálně řečeno: Flirt ano,
manželství ne!“

Ministerstvo obrany by mělo svou analýzu bezpečnostních možností země dokončit do konce září, následně ji dostane ke
zvážení vláda a pak o ní bude diskutovat parlament. Z tamní debaty by pak mohlo být jasnější, jak vážně to Bern (nejen) se
svým vztahem k NATO myslí.

Živé vysílání 14:30
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.06.2022 19:59 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:30 Živé vysílání , AVE: 20 117 295,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
14 hodin 30 minut Česká televize zprávy dobré odpoledne. Rusko Ukrajina se vzájemně obvinily ze zničení vzácného
dřevěného kostela všech svatých v Doněcké oblasti. Před boji se tam ukrývaly asi 3 stovky civilistů. Podle Kyjeva ruská vojska
chrám ostřelovala už na začátku května června. Přitom o jednu ze tří ukrajinských Laver tak jsou označovány pravoslavné
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kláštery nejvyššího významu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruské jednotky od začátku invaze zničili nebo
poškodily 113 kostelů.

První uprchlíci se nastěhovali do stanového městečka u Ostrovačic na Brněnsku na ploše původně sloužící jako parkoviště
jsou sestavené domky, které poskytnou zázemí až 60 lidem. Dočasné ubytování by tam měli najít běženci, kteří nemají v
pořádku doklady a čekají na výsledky lustrace. Tam může trvat i několik dní.

Čína poslala 3 haiku. No ty na šestiměsíční misi, aby dohlédli na klíčové období výstavby její vesmírné stanice. Má být milníkem
3 desetiletí trvajícím čínském vesmírném programu lidskou posádkou. Stanici s názvem nebeský palác chce asijská velmoc
dokončit do konce roku.

Při obrovském požáru kontejnerového překladiště v Bangladéši zemřelo nejméně 32 lidí. A dalších minimálně 150 zraněných na
místě zasahují hasiči. Požár vypukl brzy ráno středoevropského času. V areálu se ozývaly exploze, které pravděpodobně
způsobily chemikálie uskladněné v kontejnerech. Výbuchy otřásly budovami vzdálenými i několik kilometrů.

Vláda v příštím týdnu projedná změny vymezení skutečných majitelů v zákoně o jejich evidenci. Nově do něj mají spadat
politické strany hnutí církve nebo odborná organizace. Novelu zákona Evropské komise dostatečně podmínila možnost čerpat
peníze z národního plánu obnovy do Česka může přijít celkem 179 miliard korun.

V Kazachstánu pokračuje hlasování o změnách ústavy. Konání referenda navrhl prezident Tokajev, podle které ho změny
posílí roli parlamentu a taky decentralizuje moc v této zemi bohaté na ropu. Podle kritiků jsou ale úpravy pouze kosmetické a
opravdovou změnu v rozdělení moci nepřinesou. Naše další téma náš další host Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Ale na začátku pojďme říct, proč se vlastně hlasuje o změnách ústavy.

mluvčí 
Tak jedná se o iniciativu hlavy státu Kásim Marta Tokaj Eva, která je velice čerstvá tato iniciativa Tokarev s podobným návrhem
přišel teprv v březnu. Ve svém prohlášení k národu v dubnu byla ustavena příslušná komise teprve v květnu bylo rozhodnuto
prezidentským výnosem o tom, že stávající referendum se bude konat, co ta motivace může být různá a a také se o ní
spekuluje. Já se domnívám, že se jedná o velké míry Pierre akci o snahu samotné hlavy státu dodat sama sobě nějakou
legitimitu. Poté, co hlava státu sáhla k těm krokům, ke kterým sáhla v lednu během těch protestů, kdy vydal jednak rozkaz
střílet lidi a jednak pozval na potlačení těch protestů ruskou armádu, což samozřejmě byl krok, který mělo dalekosáhlé dopady
nejenom pro vnitřních uspořádání vládnoucího režimu Kazachstánu, ale pochopitelně i na geopolitické postavení Kazachstánu
v tom širším nejenom regionální mladou říci i v globálním měřítku právě s ohledem na to, jak se Rusko chová ke svým
sousedům. A k čemu dál to v následujících týdnech všechno vedlo.

mluvčí 
Jak vlastně politický systém v Kazachstánu funguje ono právě ve chvíli, kdy mluvíte o téměř autoritářské, nebo dokonce
vyloženě autoritářském režimu. Mate referendum, které mluví o decentralizaci posilní parlamentu, tak to je jenom nějaká
vějička, je to realita? To.

mluvčí 
Je jeden z bodů, pro který kritici stávající akce nemají pochopení, a to je to, že o případné demokratizaci decentralizaci
liberalizaci a a dalších záležitostí spojených s reformou systému rozhoduje hlava státu tzn. jak se říká kapři se zřídkakdy vypustí
vlastní rybník. Existuje. Velká pochybnost o tom nakolik případné takové záměry jsou míněny vážně, aby skutečně tohoto cíle
dosáhli, pokud se bavíme o tom ten režim vypadá to bývalo na dlouhé povídání. V každém případě se jedná o super prezidia
ani systém tzn. hlava státu kontroluje nejenom výkonnou moc svoji zákonodárnou soudní efektivně. A v případě Kazachstánu
toto ještě značně podbarveno tím, v jakém regionu se nacházíme, tím narážím na to, že Kazaši to jsou tradičně orientální
tradiční společnost, tzn. zde i velkou roli hrají různé neformální institut té struktury v podobě klanů. V případě Kazachstánu to
má až takové vyhraněně nepolitické rysy v tom smyslu, že samozřejmě vedle hlavy státu tady existují i v další členové jeho
rodině, které, kteří zastávají důležité funkce ve státě, co se týká. Jak stávající hlavy státu, tak v prvé řadě prvního prezidenta
Kazachstánu soud zabavil jeho rodiny. A mimochodem jedním z těch bodů té stávající navrhované ústavní reformy je právě
změna statusu. Dělba si ho tak, jak bylo na Nazarbajev až do těch protestů letos v lednu nazýván.

mluvčí 
Dříve tedy o titul vůdce národa, to je právě taky jedna z věcí, která by potom referendum mohla přijít teď otázka, jestli to kraje
chce pak ten titul pro sebe přebírá. Všechno to, co Nazarbajev vybudoval i s těmi kulturními milníky a tím, jak lidé vlastně
vyzývají prezidenta Kazachstánu a nebo jestli to trochu utlumí.

mluvčí 
Takhle, jak se bude věc dál vyvíjet v za rámec toho referenda to moc schopen odhadnout nejsem, nicméně to referendum
určitě bude úspěšné. A i když se podíváte na obsah těch ústavních dodatků změn, které jsou navrhovány, tak tam se
předpokládá skutečně změna postavení prvního prezidenta, protože v Kazachstánu existuje od roku 2000 zákonu tenkrát
ústavní zákon prvním prezidentu republiky Kazachstán, který byl v roce 2011. Tuším, dále ještě novelizován s tím, že
Nazarbajev byl, přiznám ten titul alba si ho tzn. vůdce národa s tímto postavením byly spojeny i značná značné výhody značná
privilegia. Jednak v politické rovině, pokud jde o rozsah pravomocí, které si Nazarbajev zachovával. A samozřejmě s těmi se
nějakým způsobem spojovala imunita pro Nazarbajev a členného rodiny o tento titul on v důsledku té stávající ústavní reformy
přijde z ústavy budou odstraněny veškeré zmínky o prvním prezidentova bude existovat. Dochází tady nejenom chrámová měli
přejmenování tohoto titulu nebo funkce teď už se budeme bavit pouze o zakladateli nezávisel Kazachstán.
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mluvčí 
Se zmiňoval geopolitické postavení Kazachstánu úzké vazby na mozku to se vůbec nemění ani v souvislosti s se sankcemi proti
Rusku. S ruskou agresí na Ukrajině s tím, že přece jenom Kazachstán koketoval víc taky trochu Čínu a měl zájem o dobré
vztahy se Západem, jak to vypadá? Tak.

mluvčí 
Bych to nenazýval koketérie. My tady to je prostě tvrdá realita. Kazachstán sousedí s dvěma genocidní diktaturami
komunistickou Čínou a putinské Ruskem, což je natolik tvrdá realita, že tomu se nedá nějak vyhnout, to je prostě mimořádně
exponované. Mimořádně obtížné geopolitické prostředí, ve kterém ten stát musí nějakým způsobem fungovat. Pokud jde o tu
stávající ústavní reformu, tam během té quasi debaty, která ji předcházela, se vyskytla 1 velice kontroverzní otázka, a to je
otázka ruštiny, protože v Kazachstánu ruština má status rovný. Vzkaz ještě coby státní jazyk by tím státním jazykem je z titulu
ústavy pouze pouze kazašští na a výsledná podoba těch těch navrhovaných změn taková, že v tomto ohledu tam zůstávají věci
při starém, myslím si, že se tady jedno velké míry pragmatický pragmatický kalkul. Nicméně oba dva narážíme na to na to samé
ta lednová ruská intervence do Kazachstánu pochopitelně otevřela řadu otázek ohledně toho, jak budou vztahy mezi Ruskem
Kazachstánem dále vypadat i s ohledem na to, že dokáže velké míry. Je vděčen Putinovi za to, že ty, že ty protesty zůstal
nakonec po intervenci Číny Rusové tu svoji armádu po pěti dnech stáhly, ale to ještě otevřená otázka pochopitelně Kazachstán
činí vše pro to, aby se nechal vtáhnout mimo jiné třeba do té probíhající ruská agrese proti Ukrajině, protože ví, že to by jeho
situace dál ještě zhoršil.

mluvčí 
Jako klíčový hráč na poli těžby ropy, ale musí nějak jednat. Uvidíme, jak dopadne referendum, případně dál budeme o tom
diskutovat Jan Šír z institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Já vám děkuju, že jste přišel k nám.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

mluvčí 
Přibližně stovka robotů od soutěžících ze šesti zemí světa dnes soupeří na robotickém dnu v pražském Kongresovém centru.
Sedmnáctému ročníku akce předcházela dvouletá pauza kvůli epidemii covidu. Největší soutěž amatérských robotů v Česku
pořádá matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Ve spolupráci se spolkem roubenka a vstup na akcie pro návštěvníky
zdarma.

Adéla DAVIDOVÁ, redaktorka 
Tato disciplína se jmenuje sledovat čáry. Soutěžící roboti mají za úkol co nejrychleji sledovat černou čáru na dráze ale mohou
čekat nejrůznější překážky.

mluvčí 
Moji robot bude tak, že má, který nás zrovna čáru a on detekuje v podstatě rozdělí mezi barvami Bělu farmu vidí jinak Kočí
hernu a on zjistí jediné černej areál. Je o něj. Podle toho regulují motory. Ještě máte senzory na jihu a svým kontroluje řečí vidí
nějakou překážku. Ke vidí překážku, tak musí obejít ani smysl jednotných.

Adéla DAVIDOVÁ, redaktorka 
V této disciplíně se pak říká ministr mohl úkolem robota je tady vytlačit protivníka z ringu, který zůstane v ringu déle vyhrává.

mluvčí 
My jsme postupně chtěl zvyšovali počet disciplín. Začínali jsme jedinou a pak jsme přidávali další disciplíny. V podstatě podle
toho, kdy jsme si říkali, že by bylo zajímavé udělat soutěž, ve které by se ukázal další princip, takže máme třeba jízdu po čáře,
ale pak jsme předali soutěžili roboti s něčím manipulují. Pak jsme předali soutěž, kde musí manipulovat s více prvky postupně,
anebo něco, co technicky složitější.

mluvčí 
Jarmark oslavující život a podporující lidi, kteří jsou onkologičtí přeživší. Právě takový se teďko na Masarykově onkologickém
ústavu v Brně. Ve spolupráci s organizací nebýt na to sama. Cílem akce je mimo jiné upozornit i na důležitost. Nevím, řádově
Váni onkologických pacientů z běžného života. Na místě redaktorka Barbora Blažková. Co všechno je součástí takového
jarmarku?

mluvčí 
Ale každopádně v té druhé, kterou teď nižší.

Barbora BLAŽKOVÁ, redaktorka 
Krásné odpoledne, tak ten program má kulturní sportovní charakter v rámci odpoledne bude třeba módní přehlídka, která
začne za malou chvíli. Lidé tu v průběhu odpoledne můžou ale navštívit i jógové cvičení výtvarný workshop chybět nebude
koncert, anebo samozřejmě zmíněný jarmark partnerských organizací nemocnice více smyslu myšlence celé akce teď už ale s
ředitelem Masarykova onkologického ústavu Martin svobodou. Dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Řekněte, proč se vlastně s tím jarmarkem přišli, jaká je ta idea.

mluvčí 
Jak ta idea vlastně založit v České republice tradici národního dne pro onkologicky vyléčené léčené pacienty tzv. onkologické
přeživší. Ta tradice vznikla před více než 30 lety ve Spojených státech a připadá vlastně první červnovou neděli a vznikla,
protože zhruba před těmi 30 lety se do onkologické léčby začali dostávat nové léky a metody, které začaly být velmi účinné,
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takže stále více více pacientů se vyléčilo, byť třeba měli nějaké nežádoucí účinky. Vlastně cílem toho nebylo ty pacienty, kteří
prošli náročnou léčbou podpořit a dodat odvahu víru uzdravení těm novým pacientům, které ta léčba, jako by měla čekat. No a
my si myslíme, že to je stejné situaci Česká republika. My dneska vidíme velký úspěch onkologické léčby ve úmrtnosti jsme se
posunuli z toho neblahého druhého místa, které jsme měli před 20 lety. Na dvaadvacáté místo v Evropě, takže každým rok asi
50 000 vyléčených nebo léčených onkologických pacientů u nás přibývá, to je počet, kterému se musíme chceme věnovat.

mluvčí 
Co tedy lidé, kteří se dnes přijdou, zažijí, co tady na ně čeká?

mluvčí 
Tak dnešek hodně takový neformální. Chceme se bavit, chceme představit hlavně pacientské organizace, protože těchto je
vlastně cílem, aby se pacienti měli sbližovat, vyměňovali si svoje zkušenosti, ale není jenom dnešních dnů-li pokračujeme v těch
dalších dnech. Zítra nás čeká velice významná akce, která je podpořena oběma komorami českého parlamentu ministrem
zdravotnictví a ombudsmanem a je to odborná konference na téma právo být zapomenut, protože právo na stejné podmínky,
protože ne vždy mají naši vyléčení onkologičtí pacienti úplně rovné podmínky při různých typech služeb, které chtějí získat. No
a v úterý pokračuje odborná akce pacientských organizací.

mluvčí 
Pacientské organizace, jak důležitou vlastně hrají roli při léčbě pacientů jako důležité jsou.

mluvčí 
Velice důležité i v České republice už se mění vlastně jejich role. Dřív to bylo hodně kontaktů lékaře tím pacientem dnes to
předávání těch zkušeností, a když se děje z očí do očí nebo přes různé sociální sítě mezi těmi pacienty je hrozně důležité. Oni
chtějí sbírat informace o tom, jaká je vlastně ta ta cesta toho pacienta, protože ono sice jako lékař vám můžu popisovat spoustu
věcí, ale neřeknu vám to nikdy lépe než ten samotný pacient si tím prošel.

Barbora BLAŽKOVÁ, redaktorka 
Pokud ještě zastavíme u nějakých čísel, kolik pacientů vy ročně ošetříte a okolí, které to číslo stoupá.

mluvčí 
Náš ústav je v tomto směru největší, co týká počtu léčených dospělí onkologických pacientů se solidními nádory ročně tady
máme přes 250 000 ambulantních ošetření. Je to více než 4,5 tisíce nových onkologických pacientů, takže v tomto směru určitě
máme zkušenosti, které můžeme nabídnout, ale současně jsme součástí takové celé české sítě komplexních onkologických
center. Sdílíme stejné doporučené postupy, takže v tomto směru si myslím v České republice máme máme dobře onkologické
pacienty postaráno a já taky věřím, že i ostatní onkologická centra třeba příští rok navážou na nás a takovouhle akci
uskutečníme všude.

mluvčí 
Já moc děkuji za ta úvodní slova. To byl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Jak jsem zmínila, tak za
malou chvíli by to měla začít módní přehlídka najednou a žen, která v celku a prohlídky přehlídku půjde bude jen získat
holešovská, která je vedle mě dobré odpoledne. Vám dobré odpoledne. Tam se vyzdvihnout pacientech vyléčených nebo
aktivní léčby, případně, jestli se mohu zeptat, tím se léčíte?

mluvčí 
Tak já jsem.

mluvčí 
Jistě aktivní léčbě, ale on.

mluvčí 
Zase s panem ředitelem bavili o těch partnerských pacientských organizací. Jednou z nich je třeba nebýt na to sama je její
název, máte koneckonců i na tričku.

Budete dnes jednou z těch žen, která půjde tu módní přehlídku, tak na co se vlastně máme.

Informace od vás byla jen říká holešovská jedna z pacientek Masarykova onkologického ústavu. Zároveň dnes ženu, která
půjde spolu s ostatními módní přehlídky tady na prvním ročníku jarmarku, který ze ona Masarykově onkologickém ústavu v
Brně.

mluvčí 
Letní divadelní scény se po dvou letech připravují na sezónu bez protiepidemických opatření. Zájem diváků přesto není tak
vysoký jako v době před covidem. Třeba představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově jsou před létem vyprodaná
zhruba ze dvou třetin.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Na otáčivé hlediště v Českém Krumlově se zatím do této chvíle prodalo přes 38 000 lístků. To sice není srovnatelné s léty před
covidem, ale i přesto jsou za to divadelníci rádi. Více se o tom budu povídat s ředitelem Jihočeského divadla Lukášem Dudkem,
dobrý den. Dobrý den. Tak, co pro vás znamená ten návrat jsem po té klasické sezóně na otáčivé hlediště?

mluvčí 
Tak pro nás je to každoroční příprava na velké plenéru hraní vlastně teď ten měsíc pro nás úplně nejnáročnější měsíc ze
sezóny. No a jsme rádi, že už dneškem to vypuká. A budeme až vlastně do poloviny září hrát na otáčivém hledišti, ale kromě
toho také i na dalších místech jižních Čechách.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
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Jaké novinky jste si pro diváky před připravili, když se budeme bavit o těch nových hrách.

mluvčí 
Připravili jsme 2 premiéry 18. června bude mít premiéru rodinné představení, které se jmenuje úplně celá česká historie takový
rychlý průlet českou historii a 4. srpna budeme mít premiéru Händelova oratoria Mesiáš, které režíruje Tomáš Ondřej Pilař náš
umělecký šéf. Tak.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Já jsem nastínila na začátku tu návštěvnost, přesto co na to říkáte na tu rychlost těch prodaných lístků, může jich je přes těch
38 000?

mluvčí 
Tak my jsme byli před covidem zvyklí, že se ty lístky prodali prakticky po Vánocích, což se teďka neděje, ale jsme rychlejší než
loňské sezóně. Loňská sezóna byla nakonec vyprodaná, tak věříme, že tak dopadneme i letos je zkrátka vidět, že lidi chtějí jít
ven, chtějí na kulturu, prostě ty doby covidoví jsou snad už pryč.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Jako první představení jste si připravili Divotvorný hrnec. Můžeme si pro diváky nějak popsat, jak tato hra vypadá?

mluvčí 
Tak je to muzikál na text Voskovce Wericha. Ten ta konkrétní inscenace měla premiéru už před devíti lety. Letos uvádíme
úplně naposled, pak už bude derniéra už nebudou moci diváci vidět, takže všem doporučuju, aby toho využili a teď ještě do
poloviny června stihli přijet na představení.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Jaká jsou úskalí těch her na otáčivém hledišti. Samozřejmě to bude i počasí, ale jsou ještě nějaké jiné věci.

mluvčí 
Tak je to úplně specifický prostor. Zkrátka není možné vzít nějakou inscenaci jen tak přivést na otáčivé hlediště, protože jeviště
je vlastně úplně všude, kde se hraje a je to jaksi dneska, říká Side specifik, zkrátka ta inscenace musí přímo na ten prostor být
připravená.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Vy jste i letos i v minulosti měli vždy zázemí v letohrádku malárie. Ta ale od letošního jara prochází rekonstrukcí, jak to budete
řešit případ, jak to řešit s památkáři i teď?

mluvčí 
My máme aktuálně smlouvu do konce roku 23 a musím říct, že ta spolupráce na základě té smlouvy je velmi dobrá. Takže tak,
jak jsme se domluvili, stavba je ukončená, my máme hotové zázemí a až skončí naše sezóna, tak se bude pokračovat a jak to
bude dále po roce 23, tak to se budeme muset asi nechat překvapit, protože ta jednání o prodloužení té smlouvy o těch
podmínkách teprve budou a my pevně věříme, že to nebude znamenat konec otáčivého hlediště.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Takže jaké jsou plány i z toho vašeho pohledu, chcete bojovat za to byla otáčivé hlediště zůstalo v Krumlově, aby dále
Jihočeské divadlo tady mohl hrad?

mluvčí 
Tak ta historie více než 60 let a za tu dobu se ukázalo, že to není experimentální projekt. Ale že to je nejnavštěvovanější Open
Air divadelní scéna České republiky a já věřím, že i v Čechách se nenajde člověk, který by řekl, ne tohle nemá smysl, a to
nebudeme dělat. Otázka samozřejmě toho umístění toho souznění s tím zámkem, a tak dál, ale ale věřím, že konec otáčivého
hlediště nenastala.

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 
Na závěr se ještě můžeme vrátit do klasického kamenného divadla, jak hodnotíte tu uplynulou uplynulou sezónu a případně
jaké novinky jste si připravili do té další?

mluvčí 
Uplynulou sezónu hodnotíme tak, jak bych to řekl takovou, že ještě byla trochu zasažená tím covidem, ale my samozřejmě
cítíme nějakou ztrátu té návštěvnosti. Ale není nikterak propastná a já jsem hrozně rád, že se ukazuje, že české divadlo má
velmi věrnou skupinu diváků, kteří české divadlo ne opustili. No a my a se na příští sezónu připravujeme, budeme mít
dohromady asi 21 premiér, což je poměrně hodně. Zároveň nějakým způsobem se snažíme reagovat na tu změnu chování
diváků, že si lidi nekupují lístky dopředu, a tak takže jsme připravili nějaká nová nové druhy předplatného, tak a věřím, že
zkrátka diváci přijdou.

mluvčí 
Já přidám informace ze sportu, krásný den. Vítězství ve 100 devátém ročníku veslařských Primátorek obhájila osma Slavia
Praha, která v obměněné sestavě o délku lodi porazila společnou posádku Hamru v Břeclavi.

mluvčí 
I prosto devátý ročník platilo pravidlo, že v pražských primátorkách závodníci nesmí startovat pod hlavičkou rezortních
sportovních center, což se týkalo například pražské Dukly. Na rozdíl od loňského ročníku se však reprezentanti nepředstavili
ani v barvách mateřských klubů, protože se připravují na blížící se mistrovství světa v Račicích. Z vítězství se podruhé za
sebou radovala osmiveslice Slavie Praha, která získala náskok v mírné zatáčce u Vyšehradu a do cíle dorazila o délku lodi
dříve než druhá společná posádka Břeclavi Hamru.
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mluvčí 
Musím říct, že tenhle ten závod oproti tomu loňskýmu byl opravdu boj do konce, takže já děkuju i té druhé posádce. Tlačili nás
hodně a zase na druhou stranu děkuju klukům, protože jste nenechali vzít.

mluvčí 
Ještě jednoznačnější byl průběh závodu osmiveslic žen. V něm suverénně vyhrála stylem start cíl společná posádka Blesku
Hamru 10 vteřin před druhou Slavií.

mluvčí 
Francouzské tenistky Karolíny Garciaová Kristina Mladenovicová vyhrály podruhé v kariéře čtyřhru na Roland Garros. Domácí
pár porazil v Paříži Američanky golfovou pergola obou 21 na sety.

mluvčí 
Domácí hráčky ztratily v prvním setu podání hned 2×. Prohráli jasně 26. Úvod druhé třetí sady ovšem začaly francouzské
tenistky, které startovaly na antukovém grandslamu díky divoké kartě od pořadatelů naprosto suverénním výkonem. V obou
případech vedly 40, a přestože americká dvojice dokázala v prostředním dějství stáhnout ztrátu na 34 zvládli Garciaová s
Mladenovicovou. Dotáhnout tento set do vítězného konce. Třetí sadu získali domácí tenistky poměrem 62 získali podruhé v
kariéře titul ve čtyřhře na Roland Garros.

mluvčí 
Brankář Pavel Francouz vychytal Coloradu ve finále západní konference play off NHL třetí výhru. Avalanche zvítězili 42 po 21
letech mají znovu na dosah postup do finále Stanley Cupu.

mluvčí 
Edmonton se snažil s nepříznivým stavem série něco udělat a už v první minutě překonal Pavla Francouze. Nejproduktivnější
hráč play off Connor McDavid. Hráči Colorada ale dokázali v úvodu utkání otočit ještě v první třetině nahození od Valerij
Ničuškin odrazil od bránícího hráče za záda gólmana. Dvacáté páté minutě skóroval opět podobné situaci, v níž Češky,
tentokrát jeden z obránců tečoval prudkou střelu do branky. Pavel Francouz dlouho odolával útokům domácích, ale ve čtyřicáté
osmé minutě překvapil nenápadnou střelou Ryan Neklan. Vedení si vzali a hosté brzy zpět, když se po návratu z trestné lavice
prosadil Jean country. Vítězství 42 pak stvrdil do prázdné branky Mikko Rantanen. Colorado je tak jediný zápas od finále
Stanley Cupu.

mluvčí 
Čeští reprezentanti v malém fotbalu vstoupili do evropského šampionátu v Košicích remízou. S Francií uhráli na úvod turné
výsledek 11.

mluvčí 
Česká reprezentace obhajuje titul mistrů Evropy proti Francii vedla od čtyřicáté první minuty po hlavičce Jindřicha Novotného.
Jednogólový náskok ale neubránila v nastaveném čase. Po krásné individuální akci vyrovnal Scandella šije. To už hrál český
tým bez brankářské jedničky Ondřeje víra, který si v závěru poranil při jednom ze zákroků lýtko. Česko Francie 11 jsem rád, že
jsme dali první gól, ale když senátorka zpětně podívám, tak určitě bych vyměnil za 3 body pro nás. No my jsme chtěli do toho
stu turnaje vstoupí hnedka vítězně. Sice sice se nám to úplně nepodařilo, ale ten bod bereme, ale určitě bysme chtěli 3 dalším
českým soupeřem bude Moldavsko. K utkání nastoupí v Košicích dnes 16 55 a odvysíláme ho na ČT sport.

mluvčí 
Čeští fotbalisté sehrají dnes druhé utkání v elitní skupině ligy národů. V Edenu se utkají se Španělskem.

mluvčí 
Výhra Švýcarskem a remíza v Pyrenejském derby zajistily národnímu týmu průběžné první místo ve skupině. Další těžký test
čeká proti Španělsku, které ještě nikdy v historii česká reprezentace neporazila a uhrála s ním dosavadních pěti vzájemných
utkáních jedinou remízu.

mluvčí 
Aniž bych chtěl snižovat kvalitu švýcarského týmu, tak Španělsko je opravdu vejš a a je to tým, kterej šlape, jak dobře napojen
na namazanej stroj jako obrovský obrovská kreativita. Dovednosti jednotlivých hráčů tak jako opravdu jako na mě udělali velký
to je.

mluvčí 
Přímý přenos utkání Česko Španělsko sledujte v neděli od 20 hodin 10 minut na ČT sport.

mluvčí 
Americké golfista českého původu Nelly Kordové patří po třetím kole US Open čtrnácté místo. Na vedoucí stránku lihovou ztrácí
9 ran.

mluvčí 
Míč Lihová se dostala do vedení díky pěti birdie a má tak náskok tří ran před soupeřku minul Harry čajovou. Australská
golfistka s celkovým počtem 200 ran po třech kolech zahrála nejnižší 54 Samkové skoro v historii ženského US Open a útočí
tak na druhý velký titul kariéry. To Australan Cameron smyk ztratil ve třetím kole na Memoriál tzn. v Ohiu průběžné první místo.
Skvělý výkon totiž předvedl byly horší, který se bez jediného zaváhání dostal opět ran na vedoucí pozici.

Židovské oči i ústa jsou ve mně
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Jen několik měsíců starý židovský chlapec přežije holokaust ve východní Evropě – tak začíná povídka psaná pro červnového
Reportéra. 

Zapadlé městečko Stare Święciany nedaleko Vilna (dnešní litevský Vilnius). Skoro sedm tisíc obyvatel. Z toho dvě třetiny tvoří
Židé a osm set Poláků. Kostel, ortodoxní cerkev a čtyři synagogy. Školy, krámky, knajpy, trhy a křivolaké uličky s nízkými
dřevěnými domky jak z Chagallových obrazů. 
Duben 1943. Jednotka SS Einsatzgruppe likviduje místní židovské ghetto. Ti, co zbyli a nebyli povraždění (v okolní krajině se
nachází několik čerstvě zaházených masových hrobů), jsou právě naháněni jak králíci do kotců – připravených nákladních
automobilů. Zoufalé židovské matce se podaří po předchozí domluvě svěřit svého několikaměsíčního syna mladým polským
manželům Piotrovi a Emilii. Paní Emilii stačí židovská žena říci: „... zachraňte mé židovské dítě ve jménu Žida, ve kterého
věříte...“ Dítě zůstane v peřince na verandě. A u něj samovar a váha, to poslední, čím židovští manželé můžou zaplatit za
záchranu dítěte. 
Polští rodiče nechávají nemluvně pokřtít. Od této chvíle se jmenuje Romuald, kterému blízcí a kamarádi neřeknou jinak než
Romek. O svém původu, o rodovém hebrejském kmeni netuší vůbec nic. Židovští rodiče se pro něj nevrátí. Otec zahynul na
pochodu smrti z koncentračního tábora Stutthof, matka ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Stopy o tři roky staršího bratra Samka
se vytrácejí při deportaci z ghetta. Bůhví jak skončil. Polská rodina se s malým Romkem stěhuje na území osvobozeného
Polska, do Pasłęku nedaleko Elblągu. Ještě mu není šest, hraje si s kluky ze sousedství na plácku mezi baráky dělnické
kolonie. Z nedaleké knajpy se právě vypotácejí dva ožralkové, močí u zdi a pak se zastaví před chlapcem. Chvíli na něj zírají a
pak na něj začnou pokřikovat: „Co tu čumíš, ty parchante jeden židovskej! Seber se a vypadni vodsud!“ Vyděšeně běží za
matkou, vyráží ze sebe nesrozumitelné zvuky, koktá. Neví, proč na něj tak řvou, a považuje to za nějakou sprostou nadávku.
Když se v matčině náruči uklidní, ptá se: „Mami, co to znamená Žid?“ Matka odpoví: „Kdo ti tak nadával? Někdo tady ze
sousedství? Paní Kolosowská? Paní Sienkiewiczová? Paní Wulczacká?“ – „Ne, ty ne.“ – „Tak vidíš. Dobří a moudří lidé ti tak
neříkají, to jenom hloupí opilci! A hlupákům se raději vyhýbej.“ Romek začne chodit do školy. Je bystrý, upovídaný, hraje na
akordeon, který mu rodiče koupili za prodanou krávu. Jeho fyziognomie leccos naznačuje. Předně – je jiný než jeho světlovlasí
polští rodiče. I děti ze sousedství se ho často ptají: „Po kom ty vlastně jsi?“ Nechápe, proč ho rodiče nechávají pravidelně
stříhat úplně dohola, když má tak pěkné kudrnaté vlasy, černé jak uhel. Pokaždé se ptá: „Mami, proč nemám žádné vlasy?“ A
matka odpovídá: „Protože máš vši, je bída a šíří se různé choroby.“ Romek pohotově reaguje: „Ale jiné děti mají taky vši a
mohou mít vlasy.“ O pár let později, bylo to uprostřed týdne, sedí paní Emilie u kamen a něco štupuje. Otec se ještě nevrátil z
práce. Romek stojí před zrcadlem a češe si narostlé vlasy. A najednou se mu zdá, že má určité shodné rysy s otcem. Radostí
vykřikne: „Mami, mami! Že jsem podobný tatínkovi!“ Ticho. Chvíle rozpačitého mlčení. A Romek vyhrkne: „Protože jestli jsem
Žid, tak to teprve uvidíte, co si udělám!“ Podívá se do zrcadla a v odraze za sebou vidí plačící matčinu tvář. 
V roce 1956 jede Romek s otcem navštívit strýce Vojtěcha, svého křestního kmotra, který žije na území tehdejšího Sovětského
svazu. Je to poprvé od konce války, co tam mohou, do té doby se tam z politických důvodů jezdit nesmělo. Otec tehdy rozhodl,
že navštíví i Romkovo rodné místo Święciany a že se cestou ještě zastaví v městečku, kde kdysi sloužil v armádě. Když se tam
procházejí a hledají bývalá kasárna, potkají na ulici chlapíka, s nímž se otec začne srdečně bavit polsky. Po chvilce ten muž
ukazuje na Romka a táže se: „A kdepak jste vyhrabali toho malého Židáčka?“ Otec se během chvilky rozzuří a začne křičet a
nadávat, nikoli polsky, ale rusky: „Ty, svoloč, atkúda u těbjá takíje fašístskije vaprósy!“ Kouří potom jednu cigaretu za druhou,
přivine syna k sobě a hladí po hlavě. Do Święcian už nejeli. Na té cestě se spolu sblížili, ale pozdější Romkovo rozhodnutí stát
se knězem otce překvapilo. Nesouhlasil. Byl proti. Po nějaké době pak syna v kněžském semináři navštívil. Šli spolu do kolejní
kaple, otec tam poklekl a najednou se rozplakal. „Tati, jestli si to nepřeješ,“ rozpačitě reaguje Romek a dodá: „Dělám snad
něco špatně?“ Otec reaguje dojatě: „Ale ne, je to tvůj život, copak si nemohu trochu poplakat?“ Byla neděle. Následující čtvrtek
otec náhle zemřel, když spadl ze schodů. Po pohřbu se Romek svěří matce: „Asi bych se neměl vracet do semináře.
Koneckonců, táta to nechtěl.“ – „Ach ne,“ reaguje matka okamžitě. „Táta tě moc miloval. Věděl, že je to tvůj život, tvoje
budoucnost.“ V roce 1966 byl Romek vysvěcen na katolického kněze. Začne vyučovat filozofii na univerzitě v Lublinu. Jeho
specializací je filozofie Henriho Bergsona. V polovině sedmdesátých let se za synem do Lublinu přestěhuje jeho stárnoucí
matka. Bydlí spolu v malém bytě a během večerů, vždy po návratu z fakulty, když spolu rozmlouvají, se Romek stále častěji
vrací k minulosti a židovským tématům. Pomalu mu dochází, že jeho milovaní rodiče asi opravdu nejsou skutečnými rodiči. V
tématu je poučenější, za studií měli výborného učitele biblistiky, a mohl tak více proniknout do příběhů a historie Starého
zákona, přečetl řadu knih o holokaustu a představa, že je židovské dítě, už ho tolik neděsí jako v dospívání. Naopak, byl by na
takový původ hrdý. Matka se ale o tom odmítá bavit. Romek se tedy pokouší téma otevřít z jiné strany. Čte s ní texty židovských
autorů, kteří prožili hrůzy druhé světové války. Jednou večer listují v knižně vydaných denících Adama Czerniakówa, šéfa
židovské samosprávy ve varšavském ghettu, který spáchal sebevraždu na protest proti transportům. Matka při čtení začne
plakat. Romek přestane číst. Chvíli přemýšlí, zda se má odvážit. Nastala ta chvíle právě teď? Zeptá se: „Mami, proč pláčeš?
Jsem snad i já Žid?“ Zavzlykala: „A co já!? Copak já tě nemám ráda?“ Na otázku odpověděla protiotázkou, avšak v její odpovědi
už byla skryta určitá odpověď. Náznak. 
O několik měsíců později Romualdova matka onemocněla leukemií, její zdravotní stav se týden od týdne zhoršoval. V častých
vzpomínkách se se synem vrací do Święcian. Stále dokola probírají: kde bydleli, od koho měli pronajatý byt, jak se jmenovaly
ulice, sousedé, jejich pes, kde viselo krmítko... Až jednou večer, bylo to 23. ledna 1978, Romek matce položí otázku: „A co
Židé, mami, znalas tam nějaké Židy?“ Pohlédla na něj a rozplakala se: „Romku, vždyť víš, že v roce 1943, když přišli Němci...“
Váhá. Vzal ji za ruku. Teď, nebo nikdy: „Mami, já vím, že to je tajemství, ale já musím znát pravdu, protože je to moje pravda a
můj život. Mou lásku k tobě to nijak neoslabí, naopak. To je přece krásná kapitola v tvém životě, musíš mi to všechno povědět.“
Matka se po chvíli vzlykání odhodlala: „Měl jsi skvělé rodiče, kteří tě měli moc rádi, byli to Židé, Němci je zavraždili...“ 
Začal se dál vyptávat – jak se jmenovali? Čím byli... Nevěděla. „Ani příjmení nevíš?“ Odpověděla tichým hlasem: „Ty si to vůbec
neumíš představit. Zachránili jsme tě před jistou smrtí, ale víc jsme vědět nechtěli. My jsme se nebáli jenom Němců, my jsme
měli strach i z Poláků a Litevců. Nezapomeň, že když někdo udal někoho, kdo skrýval Židy, dostal od Němců půl pytle mouky. A
to už bylo něco. Strašně jsem se bála, navíc jsme neměli ani pořádné bydlení...“ Romek se znovu rozechvěle ptá: „A komu jsem
podobný?“ – „Máš oči po matce...“ Začala mu popisovat jejich setkání: „Měl jsi skvělou a moudrou matku... Já se hrozně bála,
ale ona prohlásila: ,Vy jste křesťanka... několikrát jste to říkala, že věříte v Ježíše. Přece on byl také Židem, zachraňte mé
židovské dítě ve jménu toho Žida, ve kterého věříte. Až vyroste, stane se z něj kněz a bude vyučovat lidi…‘“ 
Zachvěl se. Mrazí ho v zádech. Zní to jako proroctví, jako věštba, jako sentence z nějaké řecké tragédie. Romek postupně
začíná nahlížet a chápat řadu událostí svého předcházejícího života, kterým dosud nerozuměl. Jako kdyby našel ztracený klíč
od dveří ke svému příběhu. Nalézá vnitřní stopy, různé životní etapy se mu náhle propojují, konečně jim rozumí, řada okamžiků
dostává význam. Je to jako vyluštění tajenky. Později Romek do jednoho dopisu napíše: „Vždycky jsem si myslel, že o svém
životě rozhoduji jenom já a nikdo jiný. Najednou jsem zjistil, že to nejsem já, kdo drží volant, ale že sedím na zadním sedadle a
můj život řídí někdo jiný.“ Romek se druhý den znovu baví s matkou o své minulosti. A také se ptá, proč mu to řekla až po tolika
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letech. „Vzpomínáš, Romku,“ říká máma, „cos tehdy říkal před tím zrcadlem, když jsi byl malej? Cožpak jsem mohla něco říct?
Co kdyby sis nějak ublížil... teď už jsi dospělej a dokážeš to přijmout.“ Romek konečně nahlédl otcovu bolest, když ho tehdy,
nedlouho před smrtí, navštívil v semináři. Matka mu teď prozradila, co jí často opakoval, když nemohl spát: „Ta vyděšená
Židovka jen tak něco řekla, ochotná použít jakýkoli argument, abychom si to dítě vzali… Co když z něj nebude dobrý kněz?“
Romek si od té chvíle před spaním často opakuje: „Jsem z Abrahámova lidu a mým rabínem je Ježíš.“ Bylo to v roce 2003.
Romuald pobýval na krátké návštěvě Prahy. Tehdy mě s ním seznámil náš společný polský přítel Tomek. Sešli jsme se v
klášteře na Starém Městě. Byl zrovna Den vzpomínky na oběti holokaustu. Romek měl na sobě černé sako, na pomenší
postavě byla posazena souměrná, ostře řezaná tvář s výrazně tmavými oblouky obočí a hlubokýma hnědýma očima. Vyprávěl,
jak se mu v devadesátých letech podařilo prostřednictvím jedné polské známé vypátrat v Izraeli dvě předválečné židovské
obyvatelky rodných Święcian (pamatovaly si jeho židovskou maminku a poslaly mu její fotografii), jak zjistil jména rodičů a že
bratr a sestra židovského otce stále žijí v Netanji. Vypravil se tehdy poprvé do Izraele. Na závěr našeho pražského setkání, to
už jsme stáli ve dveřích, jsem se Romka zeptal, zdali se může ještě někdy opakovat Osvětim. Odpověděl se sklopenýma očima:
„Obávám se, že ano. Člověk nikdy není jednou provždy uchráněn od zla a všelijakých pokušení. A když třeba poslouchám
určitou politickou frazeologii, zvlášť tehdy, mísí-li se politické fráze s náboženskými, mám velké obavy. Už během polských
prvních svobodných voleb se na zdech domů objevily nápisy Židi do plynu. Jednou jsem šel se svým kolegou, profesorem naší
univerzity, kolem plakátu známého politika, jehož tvář někdo počmáral židovskými hvězdami a šibenicemi. Nedalo mi to a řekl
jsem: ,Pane profesore, co tím kdo sleduje? Co to je za démona, který má tohleto všechno na svědomí?‘ On se na mě podíval a
odpověděl: ,No Židé přece, kdo jiný!‘ Úplně jsem zkoprněl. Bylo to pár kroků od zastávky trolejbusu. Otočil jsem se na
podpatku, doběhl k ní a naskočil do trolejbusu, který tam zrovna stál a shodou okolností odjížděl do Majdanku. Tak jsem si tam
jel všechno v klidu rozmyslet. Najednou jsem se ve své vlasti cítil cizincem. Ano, Osvětim se opakovat může.“ Rozloučili jsme se
tehdy objetím. O dalších osudech Romualda jsem se dozvídal od našeho společného přítele Tomka. 
V Polsku se Romek začínal cítit sám a osaměle. Zvlášť po smrti polského papeže, který od svého wadovického mládí rozuměl
židovské duši a Židům byl vždycky nablízku. Romek odešel z lublinské univerzity do předčasného důchodu a na podzim 2009
odcestoval do Izraele, do země svých praotců. Žije v Jeruzalémě, kde pracuje jako archivář v muzeu Jad vašem. Občas, pod
dojmem pročítaných archiválií a sugestivních fotografií, musí náhle přestat pracovat a jde se vyplakat na zahradu. „Někdy se
tak bojím, že se mi všechno začne zdát,“ píše v jednom článku, který o své práci napsal, „a to už je signál, že psychika je
přetažená – pak dva tři dny nechodím do práce, dokud se trochu nerozdýchám.“ Dne 6. února 2019 se stal Romek plně a cele
Židem. Slavnostního obřadu bar micva se v Jeruzalémě zúčastnili vrchní rabín Izraele Meir Lau a vrchní rabín Polska Michael
Schudrich. 
Samovar a váhy, kterými Romkovi židovští rodiče „uplatili“ jeho adoptivní, křesťanské rodiče, jsou nyní vystaveny v expozici
Muzea dějin polských Židů ve Varšavě. 
Romek sedí u počítače v Jeruzalémě a do mailu svým přátelům píše: „Dnes vím, že oči mé matky jsou ve mně, i ústa mého otce
jsou ve mně a také strach a slzy mého bratra Samka cítím v sobě. Nesu v sobě lásku svých rodičů – Židů a Poláků.“ 

***

MILOŠ DOLEŽAL (1970) 

Spisovatel, publicista a básník. 
Vystudoval Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zabývá se historií, druhou světovou válkou a komunistickým
režimem. Jeho biografie Jako bychom dnes zemřít měli (o životě a smrti faráře Josefa Toufara) získala v anketě Lidových novin
v roce 2012 ocenění Kniha roku. Spolupracovník magazínu Reportér. 

Foto autor:   ilustrace Tomski & Polanski
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PRAHA České firmy ochotněji zvyšují své ceny. A to nejen ze snahy kompenzovat prudce rostoucí inflaci a tím i svoje čím dál
vyšší náklady, ale také z touhy „zahojit se“ finančně ze dvou mimořádně špatných covidových let. V rozhovoru pro LN to říká
ekonom Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní banky. 
„Firmy doposud viděly, že jim zákazníci neubývají, ani když zvýší svoje ceny o patnáct dvacet procent. A dokud neuvidí určitý
pokles poptávky, mohli by mít jejich majitelé tendenci si skokové zdražení zopakovat,“ varuje Holub. 

* LN Lidé říkají, že zvyšování sazeb ČNB se projevuje ihned. Zdražují nám hypotéky. Ale nevidí, že by sazby působily na ceny
zboží a služeb. Ty neklesají. Proč? 

Mezi změnami úrokových sazeb a dopadem na ceny, a tedy na inflaci, je zpoždění zhruba rok až rok a půl. My jsme začali
zvyšovat sazby loni v červnu, takže to ještě není ani rok od prvního zvýšení. A ta první zvýšení byla drobná, o čtvrt procentního
bodu. Bylo to vlastně jen sundávání nohy z plynu. Takže o nějakém zpřísňování naší politiky je možné mluvit až od loňského
podzimu. A proto většina dopadů do cenového vývoje bude vidět až někdy koncem letošního a hlavně v první polovině příštího
roku. Ale účinek toho, co proti inflaci děláme, už vidět je. 

* LN Kde konkrétně? 

Zvýšené sazby nepochybně pomohly koruně. Zatímco jiné měny v regionu za poslední rok až rok a půl vůči euru zhruba o pět
procent oslabily, koruna o pět procent posílila. Takže rozdíl oproti měnám, s nimiž se běžně srovnáváme, je deset procentních
bodů. Silnější koruna zlevňuje některé dovážené věci a tím mírní dovážené inflační tlaky. A lidé mohou silnou korunu pozitivně
pocítit na své dovolené. 

Pokračování na straně 4 

Firmy propadly zdražovací mánii 
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Dokončení ze strany 1 

* Lidé už také začali vnímat růst úrokových sazeb u vkladů. Na datech vidíme, jak z běžných účtů přesouvají peníze na spořicí a
termínované vklady, kde už dnes banky dávají kolem čtyř procent. To je pozitivní z více důvodů. Lidí, kteří si letos budou
refixovat hypotéku a na které bude zvýšení sazeb dopadat negativně, je 30 až 50 tisíc. Zatímco lidí, kteří mají úspory v
bankách, jsou miliony. Tyhle argumenty a proporce mi ve veřejné debatě trochu chybí. Vždy se vezme negativní dopad, jenž se
týká úzké skupiny lidí, a zapomíná se, že na poměrně širokou skupinu je dopad naopak pozitivní. 

LN Přesun peněz z běžných účtů na spořicí a termínované je podle vás pozitivní z více důvodů? 

* Z pohledu inflace, do níž se zvýšení sazeb propíše až později, je to dobré proto, že už si lidé nemusejí říkat: peníze se mi
znehodnocují, nedostanu za ně žádný úrok, tak je raději utratím. Pokud by se tohle dělo, přiživovalo by to poptávku a udržovalo
vysokou inflaci. Vidíme i zpomalování růstu nových hypoték. To se může s určitým zpožděním projevit ve zpomalení růstu cen
nemovitostí. Ale opakuji, rok, rok a půl trvá než je vidět hlavní pozitivní efekt toho, co děláme proti inflaci. Chce to trpělivost. 

LN Cílem zvyšování sazeb je krocení domácích poptávkových tlaků. Spotřeba domácností, hlavní součást poptávky, už ale v
prvním čtvrtletí začala klesat. 

* Pokles spotřeby domácností byl očekávaný a přesně se strefil do naší prognózy. A bude pokračovat i v dalších dvou
čtvrtletích. Nebude to ale primárně vlivem našich sazeb. Domácnosti čelí vysokým cenám některých nezbytných statků jako
potraviny a energie, takže už jim nezbývá tolik peněz na další věci. Mimochodem nikdy jsme neříkali, že je inflace jen
poptávková, ale že je to tak půl na půl – půl poptávka, půl zahraniční šoky, tedy zdražování dovážených výrobních vstupů. Od
ukrajinské války se to navíc vychyluje ve prospěch nabídkových faktorů. Poptávka se střetává s narušenou nabídkovou
stranou ekonomiky, jež nestíhá – zjednodušeně řečeno – vyrábět a dodávat. A makroekonomické prostředí je u nás takové, že
i šoky, které přicházejí ze zahraničí, se do našich cen propisují snáze než v jiných zemích. Máme napjaté trhy práce a
nemovitostí. A také se zdá, že české firmy snáze zvyšují své ceny. Někdy nejen ve snaze vykompenzovat vyšší náklady, ale i ve
snaze zvýšit si své ziskové marže, „zahojit se“ ze dvou špatných covidových let. 

LN Skokové zdražení se může opakovat? 

* Firmy doposud viděly, že jim zákazníci neubývají, ani když zvýší svoje ceny o 15–20 procent. A dokud neuvidí určitý pokles
poptávky, mohli by mít jejich majitelé tendenci si skokové zdražení zopakovat. Obáváme se, že inflační očekávání firem už
nejsou dobře ukotvená. A tím to riziko nekončí. Když zaměstnanci uvidí, jak firmy propisují růst nákladů do svých cen a zvedají
si marže, budou chtít vyšší mzdy. Což je pro firmy s dobrou ziskovostí reálné. A tím už bychom se mohli ocitnout v nežádoucí
spirále mezi cenami, zisky a mzdami. Jakmile se spirála roztočí, lze ji jen těžko zastavit. Snažíme se zabránit tomu, aby vůbec
vznikla. 

LN Zasahujete proti tomu, aby firmy nepřiměřeně zvyšovaly marže? Jedna vaše studie ukazuje, že rozdíl mezi dovozními cenami
a pultovými cenami oblečení a obuvi byl v zimě a na jaře asi 12 procentních bodů. To je obrovský rozdíl. 

* Přímé nástroje nemáme, ale je to důkaz, že inflace není pouze dovezená. Dovozní ceny rostou u oblečení a obuvi pouze
mírně, zato spotřebitelské ceny dvouciferným tempem. Rychlostí, která se podle mého názoru nedá svést ani na to, že
prodejcům vzrostly náklady na elektřinu a podobně. Takže evidentně nastalo zvýšení ziskových marží. Dokonce i v situaci, kdy
jsou prodeje – v reálném vyjádření – stále menší než před covidem. Takže je to o neukotvených inflačních očekáváních. 

LN A tedy nepřímé nástroje na firmy? 

* Zvýšením úrokových sazeb posílí kurz koruny a oslabí růst dovozních cen. A když zvyšujeme sazby a utlumujeme domácí
poptávku, prodejci oděvů a obuvi dříve či později poznají, že nejsou schopni toho tolik prodat, a budou muset začít uvažovat o
snížení cen, aby udali svoje zboží. K tomu se bude muset chtě nechtě připojit konkurence, jinak by přišla o zákazníky. A tenhle
proces může zafungovat jako brzda inflace. 

LN Kdy očekáváte inflační zlom? 

* Na začátku léta se inflace dostane někde nad patnáct procent. Potom bude klesat, ale zůstane dvouciferná. Začátkem
příštího roku se už ale můžeme dostat na jednociferná čísla. Pak by mohly začít nastupovat příznivé psychologické efekty. Když
lidé uvidí, že se vysokoinflační prostředí láme směrem dolů, mohlo by to v oblasti cenotvorby a požadavků na růst mezd působit
uklidňujícím dojmem. 

LN Z čeho odvozujete, že bude vrchol inflace na začátku letošního léta? 

* Opírám to o naši prognózu. Jedním z klíčových předpokladů ale je, že bude dál proudit ruský plyn. A že ceny komodit už dál
výrazně nevystřelí nahoru. Za těchto předpokladů půjde inflace dolů i díky kouzlům statistiky, efektům loňské srovnávací
základny, protože se budeme již srovnávat se svižným růstem cen z loňského podzimu. Ale do vývoje inflace se bude stále víc
propisovat i zpřísňování měnové politiky. Lidem se také sníží jejich reálné příjmy a kvůli zdražení energií a dalších základních
životních potřeb jim zbude méně peněz na ostatní výdaje. Takže u věcí, které jsou částečně zbytné, jako třeba zmíněné oděvy
a obuv, by měla poptávka začít opět více reagovat na ceny. A to by si obchodníci měli dříve či později uvědomit a přestat s tím
rychlým zdražováním. 

LN Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil loni řekl, že Češi jsou maniodepresivní. Důsledkem je, že obecně nemáme
strategii, plány, opatření děláme nepromyšleně. V manické fázi se tak Češi například podle něj v letech 2015–2016 vrhli na trh
nemovitostí, který je od té doby přehřátý. Další ekonomové tuto myšlenku rozvíjejí tak, že naše maniodepresivita přiživuje
inflační očekávání. A přispívá tím k tomu, že máme vyšší inflaci než jinde. 
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* S Davidem do značné míry souhlasím. Máme tendenci sklouzávat k černobílému vidění. A nejsou to jen domácnosti, ale i
podniky. Možná je to část vysvětlení, proč nyní všechny podniky propadly zdražovací mánii. Jeden člověk z byznysu mi říkal, že
teď nechce být nikdo tím posledním, kdo zvyšuje ceny. Ale zároveň si pamatuji opačný pól té „bipolární poruchy“. Od podzimu
2013 do jara 2017 jsme uplatňovali kurzový závazek, kdy jsme intervenovali proti koruně a udržovali ji v blízkosti 27 korun za
euro. A vysvětlovali, že oslabení kurzu koruny se začne promítat do cen, protože firmy budou mít vyšší náklady na dovážené
vstupy. A firmy nám v reakci na to říkaly: my čelíme tak brutální konkurenci, že se nikdo z nás neodváží zvýšit ceny, protože by
přišel o všechny zákazníky. A teď se to přepnulo do opačného mentálního nastavení. Vládne heslo: musíme zvyšovat ceny, a
když to uděláme všichni, zákazníci nám nemají kam utéct. Což je svým způsobem pravda. Ale ve chvíli, kdy se to kolektivně
„přešvihne“ a lidé mají najednou nižší reálné příjmy, firmy začnou cítit pokles poptávky. A možná se opět přepnou do módu: už
nemohu zdražovat, zákazníci mi utíkají a můj konkurent zlevnil, tak musím zlevnit taky. To snadné přepínání z jednoho
mentálního nastavení do druhého může být součástí vysvětlení, proč u nás inflace akcelerovala tak výrazně. 

LN Utrhla se tedy inflační očekávání ze své kotvy, anebo ne? 

* Z hlediska nastavování cen firmami se už trošku utrhla. Zatím naštěstí ne moc v tom smyslu, že by se nám dramaticky rozjel
mzdový růst. To je ale riziko do budoucna. Kdybychom zůstávali v prostředí dvouciferné inflace delší dobu, nebyly by české
domácnosti ochotné akceptovat výrazné snížení reálných mezd dva roky po sobě. Letos si to asi každý srovnáme v hlavě tak,
že je tu poměrně blízko našich hranic válka a že ve válce se prostě chudne. Což k nám přichází přes ceny energií a potravin.
Takže pro letošek jsou lidé mentálně připraveni to akceptovat. Ale kdyby měli pocit, že má vysoká inflace pokračovat i v příštím
roce, a zároveň viděli, že jejich zaměstnavatel na tom není ekonomicky až tak špatně, protože vysoké ceny energií a dalších
vstupů byl schopen promítnout do svých prodejních cen, tak si nedovedu představit, že by si nezačali říkat o vyšší mzdy. A to
by už byl závažný krok k té cenově-mzdové spirále, jíž se chceme vyhnout. 

LN Mají podniky na to, aby zaměstnancům přidávaly? 

* My sice vidíme určitý pokles zisku na agregátní úrovni, ale zatím je zářez do zisků firem menší než do reálných mezd. Jsme v
situaci, kdy jsme jako země zchudli. V tom smyslu, že energie a jiné komodity, které nezbytně potřebujeme a musíme je
dovážet, jsou dražší. Pak vyvstává otázka, jak se to zchudnutí rozdělí mezi zaměstnance a podniky. A teď jsme v situaci, kdy
firmy nechtějí připustit pokles svých zisků, a tak promítají vyšší náklady velmi flexibilně do cen. A mají představu, že
zaměstnanci tu zátěž absorbují poklesem svých reálných mezd. Krátkodobě jsou zaměstnanci připraveni to snést. Ale
dlouhodobě bude náš hodně napjatý trh práce tlačit na to, aby lidé částečnou kompenzaci za ono zchudnutí dostali v budoucím
růstu mezd a aby se firmy vzdaly části svých zisků. Důležité je, aby to bylo v nějakém umírněném módu. Aby se nerozjely
brutální spirály, které by znamenaly, že setrváme ve vysokoinflačním prostředí dlouhou dobu. Pak přestává být smysluplné
mluvit o tom, která část inflace je poptávková a která nabídková. Protože to už je potom takový ping-pong mezi nabídkou a
poptávkou v ekonomice, jenž se těžko zastavuje. 

LN Jak velké je riziko té mzdověcenové spirály? Nezaměstnanost je 2,4 procenta, trh práce je přehřátý opravdu strašně… 

* Rekordně nízkou nezaměstnanost vnímáme jako známku přehřátí trhu práce, které vytváří inflační podhoubí pro to, aby se
inflační šoky – i když prvotně přicházejí zvenku – propsaly do celé ekonomiky. To je ten důvod, proč jsme museli reagovat
citlivěji, rychleji a razantněji na vývoj inflace než některé jiné centrální banky. Byť třeba Poláci, Maďaři a jiné centrální banky
začali posléze dělat to co my. Trh práce je ale napjatý i nadále. Musíme vysílat signály, že budeme poptávku v ekonomice
utlumovat tak, aby spirálové efekty nenastaly. Jakmile se spirála rozjede, je pozdě. Je třeba proti jejímu vzniku bojovat
preventivně. 

LN Česko ale nemá vysoké platy. A říká se o nás, že ochota zaměstnavatelů dělit se se zaměstnanci o zisky je malá, že si
zaměstnanci neumějí říci o vyšší plat a že máme slabé odbory. 

* To ano. Ale ve chvíli, kdy se ta mentalita změní, bude už na naše protispirálové zásahy dost pozdě. 

LN A změní se ta mentalita? 

* Od roku 2017 rostly mzdy o sedm osm procent, tedy velmi vysoko nad naší inflací i ve srovnání s ostatními evropskými
zeměmi. Pak růst mezd během covidu zpomalil, ale teď se zase rozběhl. Ne v míře, která by odpovídala té mzdově-cenové
spirále, ale je vidět, že růst mezd na celkovou makroekonomickou situaci reaguje učebnicovým způsobem. 

LN Jan Švejnar, odpůrce vaší politiky růstu sazeb, řekl, že zvyšováním můžete vyvolat opačný efekt. Že si lidé mohou – k čemuž
přispívá i nízká finanční gramotnost – vyložit zvyšování sazeb nikoliv jako úsilí nedovolit inflaci růst, nýbrž jako výraz vaší
bezmoci růst cen zkrotit, což jen zvyšuje jejich strach a posiluje snahu utrácet. 

* To si nemyslím. Koneckonců – experiment tohoto druhu probíhá v Turecku. Tam se pokusili léčit inflaci nezvyšováním, nebo
dokonce snižováním sazeb. A najednou jsou na 70procentní inflaci. A to jsou tam ještě velké otazníky, zda to ve skutečnosti
není výš. Asi se shodneme v tom, že Češi nebudou finančně méně gramotní než Turci. Určitě to není tak, že lidé nevnímají růst
cen a že si jej všimnou až v momentě, kdy slyší nebo čtou, že ČNB zvedla sazby. Spíš na ně působí uklidňujícím dojmem, když
vidí, že se někdo snaží něco dělat. A že nám koruna neoslabuje vůči jiným měnám. To by pro lidi byl silný signál, kdyby viděli,
že je najednou euro za 27 korun, když předtím bylo za 24. Tohle jsou věci, které standardně fungují. Nechci říkat, že v Česku je
finanční gramotnost ideální. Ale investujeme dost lidských i finančních zdrojů, abychom přispívali k jejímu zlepšování. Ostatně i
v minulosti, např. v 90. letech, kdy byla finanční gramotnost nižší než dnes, měnová politika fungovala správným směrem. 

LN Jak vnímáte jmenování Aleše Michla guvernérem? 

* Je to kompetence pana prezidenta a já to musím respektovat. Viděli jsme tržní reakci, která byla prudká. To je určitá zpětná
vazba, již musíme brát v potaz. Zatím jsme ji ztlumili devizovými intervencemi, což je z mého pohledu ale druhé nejlepší řešení a
je asi také dočasné. Teď bude hodně důležité, jak pan prezident dotáhne do konce obměnu bankovní rady z hlediska dalších
jmen. Obecně platí, že v měnové politice se cení určitá míra kontinuity. Zvlášť v takto zjitřené době, kdy centrální banky bojují s
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vysokou inflací a dostaly se do prostředí, které jsme tady dlouho neměli. To prostředí je velmi proměnlivé a je třeba na něj
umět rychle reagovat. Finanční trhy samozřejmě vnímají citlivě, zda bude centrální banka fungovat kontinuálně, či zda dojde k
nějaké zásadní změně. A samozřejmě kontinuitě nejen vnímané finančními trhy, ale i kontinuitě reálné by pomohlo, kdyby pan
prezident využil možnost minimálně některému z členů bankovní rady jeho mandát prodloužit. Teď to celkově vnímám tak, že
finanční trhy jsou ve vyčkávacím módu. A čekají, zda dostanou signál směrem ke kontinuitě, či k výrazné změně. 

LN A jak by se projevil signál k výrazné změně? 

* Jmenování holubic a jejich převaha v bankovní radě by si paradoxně mohly nakonec vynutit výraznější zvýšení sazeb, než
kolik by odpovídalo našemu dosavadnímu kurzu. Trhy by totiž mohly změnu vnímat tak, že holubice nebudou tolik bojovat za
cenovou stabilitu a tolik zvyšovat sazby a že koruna se tím stává méně čitelnou, méně bezpečnou měnou. Takže by mohla začít
oslabovat. Naproti tomu takzvaně jestřábí měnová politika znamená krátkodobě vyšší sazby, ale rychlé zkrocení inflace a díky
tomu následný rychlý pokles sazeb. Zatímco opatrná měnová politika, která by nechala rozjet nepříznivé cenové spirály, si
může vynucovat vysoké úrokové sazby po výrazně delší dobu. 

Začátkem příštího roku se můžeme s inflací dostat na jednociferná čísla. Jedním z klíčových předpokladů ale je, že bude
proudit ruský plyn. A že ceny komodit už dál výrazně nevystřelí. 

Foto autor:   FOTO MAFRA – TOMÁŠ KRIST
Foto popis:   Tomáš Holub (47) vystudoval Institut ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  UK , kde postupně získal
magisterský, doktorský a docentský titul. Na institutu přednáší. Za odborné práce získal i mnoho zahraničních ocenění. V letech
1996–2000 pracoval jako makroekonom v Komerční bance. Poté nastoupil do ČNB, kde začínal na pozici poradce
viceguvernéra, respektive guvernéra. Od roku 2004 do roku 2018 byl ředitelem sekce měnové. Členem bankovní rady ČNB je
od 1. prosince 2018. V České společnosti ekonomické byl i prezidentem v letech 2006–2007.

Havlíček: Pětitisícovka každý měsíc by rozpočet nezruinovala
TISK , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 4 , Autor: (tov) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.06.2022 02:01 , Čtenost: 172 094 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 25 741,15 Kč , Země: Česko , GRP: 1,91
Exministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) v ČT hájil návrh opozičního ANO, aby stát vyplácel mimořádný
příspěvek na děti 5000 korun nikoli jednorázově, ale každý měsíc. Zatímco vládní návrh vyjde na šest miliard, opoziční vychází
na zhruba 56 miliard korun a měl by se týkat i studujících do 26 let. 
„Když to uděláme šikovně, využijeme dividendy a nerozdělený zisk ČEZ, modernizační fond, zvýšené příjmy díky inflaci, tak se
to rozpočtu nemusí dotknout,“ reagoval na otázku, zda se neobává nárůstu zadlužení a zhoršení ratingu Česka. 
V modernizačním fondu bude mít ČR díky růstů cen emisních povolenek k dispozici místo původně plánovaných 150 miliard až
400 miliard korun. Všechny peníze těžko stihne proinvestovat do energetických úspor. 

Co osamělí senioři? 

Využití části peněz z modernizačního fondu v debatě připustil i místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš
(piráti). Ten by chtěl také jednat o zvláštní energetické dani. 
Podle vládního zákona má být příspěvek 5000 korun na děti, kterým nebude 1. srpna ještě 18 let. Domácnosti, které pobírají
dětské přídavky, by měly podporu získat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Podmínkou je hrubý příjem
rodiny do milionu korun. 
Bartoš za vládním návrhem včetně věkové hranice stojí. „Musí být stanovena nějaká hranice, také ten, komu je sedmnáct a tři
čtvrtě, nemůže jít volit,“ uvedl Bartoš. Podle něj se kromě jednorázového příspěvku musí jednat o valorizaci rodičovské i
minimální mzdy. 
Podle sociologa Daniela Prokopa z FSV  UK  by bylo vhodnější, kdyby se stát zaměřil na užší skupinu lidí, o kterých ví, že
pomoc potřebují. Vedle rodin s dětmi, které pobírají již nyní příspěvky, jsou to podle něj i samostatně žijící penzisté s nízkými
důchody. 
„Těm by měl stát poslat předvyplněnou žádost, aby ušetřil administrativu,“ soudí Prokop. Podle něj důchodcům s nízkými
penzemi do 14 tisíc korun nepomůže plně nárůst nákladů na bydlení pokrýt ani letošní trojí valorizace penzí. 

Lidé podcenili shodu lékařů na covid očkování
TISK , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 16 , Autor: ADÉLA KARÁSKOVÁ SKOUPÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 06.06.2022 02:01 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Téma , AVE: 26 068,39 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Ekonomové zjistili, že lékaři podporují očkování proti covidu. Veřejnost si ale myslí něco jiného. 

Velkým tématem loňského roku byla důvěra lidí ve vakcíny proti covidu a snaha pochopit, proč se někteří během pandemie
zdráhají nechat očkovat. Čeští ekonomové nyní přišli s významným poznatkem: ačkoliv naprostá většina lékařů očkování
důvěřuje a podporuje ho, veřejnost o tom neví a má za to, že se názory lékařů štěpí zhruba napůl. Informování o velké
názorové shodě mezi lékaři by přitom podle spoluautora studie, ekonoma Michala Bauera, mohlo sloužit jako „levný a
dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem o očkování“. Zjištění publikoval prestižní vědecký časopis Nature. 
Článek vyšel v aktuálním čísle jednoho z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa. Stojí za ním vědci ze CERGE-EI,
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzity v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově. Pracovali v několika
krocích: v rozsáhlých dotazníkových šetřeních nejprve zjišťovali názory lékařské komunity na očkování a poté povědomí
veřejnosti o těchto lékařských postojích. Dotazování z loňského února mezi deseti tisíci lékařů z celé země ve spolupráci s
Českou lékařskou komorou ukázalo, že schváleným vakcínám věřilo 89 procent z nich, 90 procent se již nechalo naočkovat
nebo to mělo v plánu a 96 procent lékařů by to doporučilo i svým zdravým pacientům. 
„Zaměřit se na to, co si doktoři myslí, je velmi přirozené, protože z řady studií vyplývá, že lidé věří doktorům zejména ve
chvílích, kdy se rozhodují o svém zdraví,“ vysvětluje Michal Bauer. Jakmile výzkumníci viděli v datech velkou míru shody mezi
lékaři, bylo jim jasné, že musí zjistit, zda o tom lidé vědí. 
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Jak se ukázalo, v očích veřejnosti byl obrázek o postojích lékařů jiný. V průměru si lidé mysleli, že schváleným vakcínám věří
pouze 60 procent lékařů a že jen 57 procent se chce nechat naočkovat. Ukázalo to dotazování domácností Život během
pandemie společnosti PAQ Research mezi 2101 respondentem. Míru podpory očkování mezi lékaři podcenilo zhruba 90
procent lidí. 
Vědci ve zkoumání tématu pokračovali dál, a to experimentem: náhodně vybrané polovině těchto dotazovaných lidí předali v
březnu pravdivé informace o názorech na očkování mezi lékaři – tedy že 90 procent z deseti tisíc dotazovaných lékařů z celého
Česka důvěřuje vakcínám a chce se nechat očkovat. Nadto doplnili i další podrobnosti, studie, grafy a odkazy. „Říkali jsme si,
co jiného by mělo zabrat? Na lidi mají obvykle, i podle ekonomických teorií, vliv informace, které jsou od důvěryhodného zdroje
a jsou jasné, jednoduché a věrohodné,“ dodává ekonom Bauer. Druhá polovina dotazovaných tyto informace nedostala. 
Po dobu následujících devíti měsíců pak výzkumníci u respondentů sledovali, zda se nechali naočkovat. Ukázalo se nejen to,
že si informovaná tisícovka lidí upravila zkreslené domněnky o názorech lékařů, ale také se u ní zvýšila proočkovanost –
procento lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se snížilo o celých dvacet procent. „Jinými slovy, zhruba dvacet procent lidí, kteří
se nenaočkovali, by bylo bývalo přesvědčeno touto informací. Kdybych to přepočítal na dospělou populaci v celé České
republice, tak kdyby bývali všichni tuto informaci věděli, měli bychom zhruba o 320 tisíc víc lidí očkovaných,“ počítá autor studie
Bauer. Na šetření se ještě podíleli Vojtěch Bartoš a Jana Cahlíková. 

ZVÝŠENÝ ZÁJEM O TŘETÍ DÁVKU 

Výzkumníci poukazují na to, že klíčovou informaci, která zřejmě pomohla zvýšit ochotu lidí nechat se očkovat, si lidé četli zhruba
pouhou minutu. Měla přitom dlouhodobý efekt. „Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí
informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně devíti měsíců a přispělo i k zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje
spoluautorka studie Julie Chytilová. 
Výsledná data lze podle autorů použít v kampaních podporujících očkování nebo v médiích. Ostatně na základě předběžných
výsledků informaci v kampani už podle Bauera použila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Vědci dochází i k tomu, že taková
informační kampaň by měla mít tím větší dopad, čím větší důvěra v lékaře v zemi panuje nebo čím větší je rozkol mezi
skutečným názorem lékařů na vakcíny a dojmem veřejnosti. Česko podle nich patří k zemím s přibližně střední úrovní důvěry v
lékaře, takže lze zjištění velmi pravděpodobně přenést i do jiných zemí. 
Pro úspěšnost kampaní jsou ale důležité i další věci. Třeba to, aby lidé informaci věnovali plnou pozornost jako právě účastníci
dotazníkového šetření Život během pandemie. „Na druhou stranu, informaci dostali pouze jednou, takže je možné, že může mít
efekt i větší intenzitu,“ dodává Bauer. Důležitá je také důvěryhodnost samotného nositele informace a způsob, jak ji podá. 

„ZDÁNÍ OBJEKTIVNÍHO PŘÍSTUPU“ 

Odkud tedy pramení mylné představy veřejnosti o názorech lékařů? V článku vědci přiznávají, že zdroj nemohou přesně určit.
Mají ale své podezřelé – na vině mohou být média a jejich snaha dát u kontroverzních témat rovnocenný prostor k vyjádření
oběma stranám, aby přitáhla pozornost diváků a vytvořila „zdání objektivního přístupu“. 
„Tato praxe však může ve společnosti vytvářet zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její
schopnost čelit celospolečenským výzvám,“ stojí v tiskové zprávě. 
To podle expertů neznamená, že by se lidé neměli dozvídat různé názory. Novináři by se ale podle Chytilové měli snažit
poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky, ale i o míře názorové shody mezi širokou odbornou
veřejností. „Tento problém, kdy zkreslené představy o nejednotnosti expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi
pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například debat o klimatických změnách,“ doplňuje Bauer. Výzkumníci tak věří, že
jejich poznatky mají přesah i do řady dalších oblastí a souvisí s obecnějším fenoménem. 
„Zásadní problém epidemie nebyla schopnost vyvinout vakcíny, ale schopnost nastavit účinnou komunikační strategii
podporující ochotu k vakcinaci,“ komentuje ekonom Štěpán Jurajda, který nyní působí jako náměstek ministryně pro vědu,
výzkum a inovace. „Zvládání budoucích společenských výzev stárnutí, adaptace společnosti na klimatické změny a imigraci,
regulace trhů, dezinformací a udržení demokracie v konečném důsledku bude záviset na schopnosti podložit veřejné politiky
užitečnými podklady,“ míní Jurajda a upozorňuje, že sociální vědy jsou v Česku v dlouhodobém mezinárodním srovnání oproti
jiným oborovým skupinám podfinancované. Pro českou vědu je taková publikace velkým úspěchem. V časopise Nature mělo
během posledních deseti let alespoň jednoho českého spoluautora pouze 108 článků. „A v oblasti společenských věd je to
dokonce článek jediný, kde převažují a hrají vedoucí roli autoři působící na českých výzkumných pracovištích,“ upozorňuje
ekonom Daniel Münich, který se výkonem české vědy také odborně zabývá. 

***

Z řady studií vyplývá, že lidé věří doktorům zejména ve chvílích, kdy se rozhodují o svém zdraví. Michal Bauer 

O autorovi: ADÉLA KARÁSKOVÁ SKOUPÁ, redaktorka
Foto autor:   FOTO: JANA PLAVEC / AKADEMIE VĚD ČR
Foto popis:   Julie Chytilová a Michal Bauer.

Opotřebovací válka: Kdo vydrží déle?
TV , Datum: 05.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 04:26 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 1 731 618,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině to je téma pro našeho prvního hosta Jan Kofroň, politický geograf, Katedra politologie, Institut politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste dorazil.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Dobrý večer. Děkuji za pozvání.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Moskva uvedla, že ruská armáda na předměstí Kyjeva zničila tanky dodané evropskými zeměmi. Jaký vzkaz v tom číst? Jde
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skutečně o zničení, jenom o zničení vojenského materiálu, anebo to může být vzkaz, že Rusko dostává větší sebevědomí a
znovu se pokusí o znovu dobytí Kyjeva?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
V tenhle ten okamžik my ani nevíme, jestli tam opravdu nějaké zbraně byly, je to klidně možné, zda tam byly opravdu zbraně
dodané, pokud tam nějaké byly a evropskými státy nelze jednoznačně ověřit. A spíš pokud to něco má říci, tak tím Rusko říká, i
když dodáte Ukrajině nějaké zbraně, my je jsme schopni ničit, nakolik ještě než dorazí na frontu. Nakolik je to ale pravda, to je
opravdu velmi těžké, těžké říct.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A ta teze, o které se možná tak trochu mluvilo i dřív, že Rusko by se znovu chtělo pokusit dobýt Kyjev, to je podle vás v tuto
chvíli nepravděpodobné?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Tak asi by i chtělo, ale zdá se, že Rusku v tenhle ten okamžik chybí síly. Zdá se, že prostě ten postup i v Donbasu je poměrně
velmi pomalý. A když se nad tím jako logicky zamyslíme, pro Rusy by možná dávalo větší smysl než rozjíždět novou operaci
směrem na Kyjev se všemi těmi problémy, co by to znamenalo, spíš posílit tu oblast kolem toho Donbasu. A protože si také
řekněme, to, co Rusko asi může chtít těmito vyjádřeními dosáhnout nebo vypouštěním těchto zpráv je, že prostě ta vláda v
Kyjevě nebo vrchní velení se bude snažit držet část jednotek právě u Kyjeva a podobně, kde mu nejsou příliš platné v těch
současných bojích, ať už je to o Donbas nebo potom v okolí Chersonu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ukrajina má teď asi 20 % svého území, nebo respektive 20 % ukrajinského území je okupovaného Ruskem, je to zhruba 1/5
pro představu, jak Česko a Slovensko dohromady. Co je to, co bude Rusku stačit a na co bude mít síly?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Tak Rusové víceméně od začátku říkají, že pro ně je poměrně klíčová otázka toho Donbasu. Tzn., že lze očekávat, že Rusové
bez nějakého většího vítězství, zejména v Doněcké oblasti než v Luhansku z nějakých 90, 90 % již drží, tak bez tohoto vítězství
zřejmě nebudou chtít ukončit tu svoji operaci, tak říkajíc, aby mohli říct, bylo to vítězství, tak by zřejmě potřebovali dosáhnout
ještě větší /nesrozumitelné/ kontroly zejména té Doněcké oblasti.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Tak si pojďme říct aktuálně, jak to vypadá na frontě.

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
V tenhle ten okamžik ta válka je, řekněme, mnohem pomalejší než byla v prvních dnech nebo týdnech, ty /nesrozumitelné/
změny jsou velmi pomalé. Rusům se povedlo probojovat z Popasné a Donbasu a tím hrozí vlastně přetnutí linií, které spojují
Severodoněck a Lysyčansk, vlastně s tím ukrajinským zázemím. Ale ten ruský postup je opravdu relativně pomalý. A naopak
Ukrajinci se v tenhle ten okamžik snaží protiútočit zejména v oblasti severně od Chersonu a nicméně i tam jim se povedlo dobýt
město Davidův Brod, což je poměrně významná křižovatka, ale ten další postup je také velmi pomalý, a to ten útok probíhá už
zhruba týden. Jinak řečeno, obě strany jsou schopny nárazově získat nějaké území, ale pak mají velký problém ten postup
udržet několik dnů tak, aby dosáhli nějakého významnějšího operačního cíle.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Tzn. ta opotřebovávací válka k té to nezávratně směřuje, tak jak o tom mluvil třeba Jens Stoltenberg?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Zásadně už v ní jsme. Teď už v ní jsme a teď reálně pro obě strany je klíčové mít schopnost, udržet bojeschopnost jednotek,
minimalizovat své ztráty, udržet přísun materiálu a samozřejmě i munice a spíš než nějaký brilantní tah jedné nebo druhé strany
to na konci může rozhodnout minimálně v těch konkrétních místech právě ta otázka třeba dostatku munice, dostatku živé síly a
podobně.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No, to je taky otázkou, jestli ta opotřebovávací válka nemůže znamenat taky to opotřebení zájmu Západu pomáhat?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Určitě. My v tom vidíme prostě zájem i třeba médií. Jasně, můžeme říct, že Česká televize je výjimkou, a když se podíváme na
běžné média i česká, tak vidíme ten pokles zájmu. V případě Západu třeba BBC a podobně. Ten pokles je mnohem
dramatičtější. A samozřejmě, že ti politici, zejména pokud budou vystaveni ještě třeba ekonomickým problémům a podobně, tak
mohou začít cítit, že ta protahující se válka, tak říkajíc, již není v jejich zájmu a proč oni by měli krvácet za Ukrajinu? Nám to
třeba tak nepřijde, ale z pohledu dalších evropských států, které jsou dále od Ruska, tyto otázky se mohou třeba někdy na
podzim začít objevovat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No a když ukrajinský prezident Zelenskyj říká, že Ukrajina denně ztrácí až 100 vojáků až 100 lidí, tak jak dlouho tuto
opotřebovávací válku může Ukrajina vydržet ve srovnání s Ruskem?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Musíme říct, je to cirka 100 mrtvých a k tomu nějaký 400 - 500 raněných. Tzn. bavíme se daně o nějakých, řekněme, pěti
stovkách plus minus osob. Není to určitě málo. Na druhou stranu ta Ukrajina má možnost mobilizovat teoreticky několik set tisíc
lidí a oni v tenhle ten okamžik nemobilizovali všechny, které mobilizovat teoreticky mohou. To znamená pro ně minimálně
několik týdnů není problém tohle to vydržet. U Ukrajiny je mnohem větší problém nahradit ty ztráty techniky. U nich není
problém nahradit ztráty lidí, minimálně ne v tom horizontu, řekněme, týdnů, ale být schopen nahrazovat tu techniku, protože oni
už nejsou schopni techniku vyrábět, budou mít asi i problémy provádět náročnější opravy. A zároveň oni prostě na začátku
války měli menší počty té techniky než Rusové, kteří přes všechny ty problémy, které se týkají třeba provozuschopnosti té
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skladové techniky, tak oni takříkajíc mají kam ještě sáhnout. Ta Ukrajina prostě vycházela z nižších základních počtů.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No ostatně Ukrajina tlačí na co nejrychlejší dodávky zbraní. Otázkou je, jestli je ale umí taky obsluhovat, protože třeba v
Německu se teď zaučují ukrajinští vojáci obsluhovat Panzerhaubitze 2000, což je jeden z vůbec nejmodernějších samohybných
dělostřeleckých systémů vůbec. Je možné nějakým způsobem ten trénink urychlit, jak dlouho zhruba může trvat a pak mě ještě
napadá otázka, pokud skutečně ten systém potom dostanou na Ukrajinu, budou si ho umět sami například opravit?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
S těmi opravami je obecně asi největší problém, protože to vyžaduje prostě jako celý ten logistický cyklus, celý ten logistický
support zatím včetně náhradních dílů a podobně. Co se týče výcviku, tam jde to zkrátit na několik prostě týdnů a samozřejmě,
pokud oni pracují s personálem, který již má nějaké zkušenosti s dělostřeleckou technikou, tak to půjde rychleji. Je to prostě
otázka týdnů, možná dalších týdnů. Zároveň musíme říct, že ty skladové zásoby sovětských zbraní, které třeba měla Česká
republika nebo jiné státy na východě Evropy, tak se postupně tenčí. Tzn. pokud Ukrajina má vydržet v tom boji ještě několik
týdnů nebo měsíců, tak už prostě není možné v tenhle ten okamžik sázet jenom na to, že se budou dodávat ty staré sovětské
zbraně, ale prostě bude muset docházet k postupné konverzi té ukrajinské armády směrem na západní techniku. Nic jiného v
zásadě nezbývá.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Říkáte týdnů - měsíců, ale už jsem slyšela i odhady, že to může trvat třeba několik let. Tak když se vrátím k té své původní
otázce, pokud bychom si měli srovnat rozdíly, jak moc, kdo to dokáže déle vydržet a o kolik?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
To je, je to dobrá otázka, ale těžko se na ni odpovídá. Rusko, pokud nebude ochotné nějakým způsobem mobilizovat nebo
změnit prostě regule nasazení sil, protože teď pořád musí hodně stát ta jejich snaha na profesionálech a na dobrovolnících, tak
budou mít problémy s lidskou sílou, a to se během pár týdnů výrazně projeví. Na druhé straně Ukrajina bude mít velký problém
zejména finanční a co se týče zbrojení. Ukrajina bez podpory Západu finanční a zbraňové během několika týdnů
pravděpodobně by přestala být bojeschopná. Pokud ale obě strany tohle to dokáží vyřešit, tak ta válka skutečně může trvat
klidně několik let. Měli jsme tu příklady třeba íránsko-irácké války, která, to byl klasický konvenční konflikt velmi intenzivní, na
konci s několika miliony mrtvých vojáků v součtu, a tahle ta válka trvala celou dekádu. To znamená, my tu máme precedenty
pro takto dlouhé války, byť doufejme, že tato takto dlouho trvat nebude. V případě Ukrajiny, jak jsem řekl, ta klíčová otázka je,
řekněme, ta finanční udržitelnost, která prostě závisí v tenhle okamžik na podpoře Západu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No a s tím souvisí i další aspekt, protože Vladimir Putin dnes pohrozil útoky na nové cíle, jestliže Kyjev dostane rakety delšího
doletu. Co si pod tím souslovím nové cíle představujete vy?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Já si, upřímně řečeno, pod tím nic moc nepředstavuji. Vnímám to prostě jako jeden z těch prvků toho, řekněme, strašení.
Samozřejmě, že Rusko by velmi nerado vidělo, kdyby Ukrajina dostala zbraně, které mají, řekněme, delší dolet, jsou přesnější a
podobně. Podobná vyjádření jsme tu slyšeli i v minulosti. Zároveň je třeba říct jednu věc. Je otázkou, jestli dává smysl Ukrajinu
těmito zbraněmi vybavovat, protože za stejnou hodnotu jim možná můžeme poskytnout něco, co oni akutně potřebují mnohem
víc. To, že jim dodáme pár systémů, které mohou dosáhnout mnoho desítek kilometrů nebo i nižší stovky kilometrů daleko, tak
nemusí mít na tu situaci na frontě tak velký dopad, jako když bychom jim byli schopni dodat třeba, já nevím, dalších 50 kusů
těch samohybných houfnic, které potom odvedou tu práci přímo na bojišti. Zasáhnutí jednoho cíle někde v ruském zázemí
může mít jako překvapivě malý efekt.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No a právě přesto ty hrozby, které vysílá Vladimir Putin, tak jak moc dokážou reálně odradit Západ od této pomoci a měli by ho
odradit?

Jan KOFROŇ, politický geograf, Katedra politologie 
Mohou. My to vidíme například u těch letadel, tam je vidět dodnes velké váhání s tím, jestli státy zejména na, řekněme,
východě NATO mají nebo nemají posílat letadla Ukrajině a letadla sovětské provenience, protože by to bylo prostě Ruskem
vnímáno zřejmě, jako už nepřípustná eskalace a bylo by možné, že Rusko by, řekněme, přistoupilo k nějaké radikálnější akci. A
řekněme, je to politická otázka, je to, je to věc pro politiky, aby zvážili, jestli to riziko ještě je přípustné. Jejich úkolem těch
politiků je prostě vybalancovat na jedné straně maximální možnou pomoc Ukrajině a na druhé straně minimalizovat riziko toho,
že ten konflikt se rozroste někam dál.

moderátorka 
Nesmíme zapomenout musíme zmínit i to, o čem se mluví, a to je možné použití jaderných zbraní. Mám na mysli. Toto všechno,
tato všechna slova. Nemůže to nakonec, a jestli třeba i nevidíme, působit kontraproduktivně, a může to nějakým způsobem
otočit s pohledem zemí, které se doteď k tomu stavěly poměrně konzervativně, jako je Indie nebo Čína.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
V případě Indie, Číny já si nemyslím, oni prostě mají svoji vlastní geopolitickou realitu, mají své vlastní geopolitické zájmy, a to,
co se děje vlastně na Ukrajině, je to nějakým způsobem zajímá samozřejmě. Ale není to pro ně to, co by rozhodovalo o tom, jak
oni se vlastně koukají na tu situaci, na své velká, řekněme, mezinárodní partnerství nebo naopak konfliktní vztahy. Pro ně i
tahleta vyjádření podle mě do značné míry zapadají prostě v pěně dní.

moderátorka 
Jan Kofroň, děkuju moc váš čas pro zpravodajskou 24.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Díky za pozvání.
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moderátorka 
Světoví politici teď často mluví o potřebě masivní poválečné podpory Ukrajiny v rozsahu srovnatelném s tzv. Marshallovým
plánem pro Evropu po druhé světové válce. Pojďme si tedy tento plán obnovy starého kontinentu připomenout. Jeho cílem bylo
vytvořit širší koncepci pomoci USA válkou zdevastované Evropě. Jednalo se zejména o pomoc hladovějícím lidem, navázání
hospodářské a politické spolupráce. Poprvé jej představil americký ministr zahraničí George Marshall. 5. června 1947, tedy na
den přesně před 75 lety. Pomoc ve formě potravin, zboží a úvěrů byla nabídnuta všem evropským zemím, včetně Německa a
Sovětského svazu. Československá vláda Marshallův plán nejprve přijala, posléze jej musela na nátlak Sovětského diktátora
Josifa Stalina odmítnout. Na mapě jsou zeleně vyznačené státy, které pomoc přijaly. S výjimkou Španělska šlo o celý západ
Evropy a také Řecko a Turecko. Modrý sloupec pak znázorňuje velikost pomoci. Je patrné, že největší mířila do Británie,
Francie, Itálie a také západního Německa. Celková pomoc byla tenkrát 17 miliard amerických dolarů. Pokud bychom ale tuto
sumu přepočetli na současnou kupní sílu, dostali bychom částku zhruba 200 miliard amerických dolarů. Za své aktivity byl gen.
Marshall v roce 1953 oceněn Nobelovou cenou za mír. A to je téma pro našeho dalšího hosta. Jakub Rákosník, historik z
Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Dobrý večer i vám.

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Dobrý večer.

moderátorka 
Pojem Marshallův plán se, možná už tak jako zlidověl, že je používán pro velký objem finanční pomoci, ale on přece nebyl
pouze o penězích. Spojené státy taky tlačily na to, aby evropské země zásadně změnily svou dosavadní hospodářskou politiku,
tak je vlastně fungovaly?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Tak jo, je to pojem, který je velmi silně symbolicky zatížen, i v té české paměti díky tomu, co se odehrávalo v těch kritických
pozdních měsících třetí republiky před únorem 1948. To přetrvává, řekl bych stále. Nicméně dobře jste poukázala na to, že
vlastně ta ekonomická stránka Marshallova plánu je tam zcela druhotná, ta přímá finanční pomoc a daleko důležitější jsou ty
širší souvislosti, ve kterých se odehrává, čili jednak, jak jste říkala, oni ti Američané mají zájem nejenom si vytvářet strategické
předpolí pro případný budoucí konflikt se Sovětským svazem, ale především americká ekonomika potřebuje také dobrá
odbytiště a konsolidovaná Evropa je jako dobrým cílem pro americké zboží, takže tam jako je ekonomický zájem. Ale musí ta
ekonomika být liberalizovaná, musí zboží plynout, takže jak jste říkala právě Američané budou taky tlačit na to, aby se konečně
překonaly tedy ty bariéry, které byly zaváděny ve třicátých letech během velké hospodářské krize, kdy vlastně každá země se
snažila řešit krizi na účet těch ostatních. Nakonec na to dopláceli všichni, že tedy ten obchod klesal, a podobně. Takže to je ta
ekonomická stránka, no, ale myslím si, že podstatně, podstatnější, důležitější je ta stránka politická, že tady jednak Spojené
státy vykročí za svého tradičního izolacionismu, že tady jsou ochotni převzít zodpovědnost tady jinde než na západní polokouli,
a to i dost zásadním způsobem posílí tedy nekomunistické síly v té západní Evropě, protože ono to nebylo úplně jednoznačné,
kam až tedy ta moc východního bloku bude nakonec dosahovat, protože ve Francii a v Itálii bylo velmi silné komunistické hnutí,
které mělo i mezitím obyvatelstvem silnou legitimitu díky, díky národně osvobozeneckém boji během, během války proti
nacismu. Participovali komunisté na vládách do sedmačtyřicátého v těchto zemích, jo, čili není vyloučeno, že vlastně podobný
scénář jako známe my tady z Československa, tak, že by mohl nastat i tam, takže v tomto směru ten Marshallův plán vlastně
jasněji přispěl tady potom k té následné demarkaci Evropy na 2 části, která pak přetrvala další 4 dekády.

moderátorka 
Když jsem o Marshallově plánu mluví v souvislosti s Ukrajinou, můžeme srovnávat to, co se dnes děje na Ukrajině, devastaci
dnešní Ukrajiny s poválečnou Evropou?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Tak já bych s tím srovnáváním byl opatrný jednak z důvodu, že tedy Ukrajina je menší region a hlavně příběh ještě stále trvá a
nevíme, jak dopadne, nicméně díky té velké symbolické váze toho pojmu Marshallův plán, tak se to znovu objevuje, je naprosto
evidentní, že nějaká forma hospodářské pomoci bude muset přijít, ale v této chvíli jako těžko předjímat, jakou podobu nakonec
získá.

moderátorka 
Přesto. Pokusíme se o to, prosím, v čem je možné si vzít inspiraci, v čem naopak by bylo potřeba vzít ponaučení?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Tak v čem ty zkušenosti s oběma světovými válkami můžou být inspirativní, je to, že navzdory tedy asi převládajícímu
rozhořčení nad počínáním Ruska v téhle té válce,; tak uvrhnout po té válce Rusko do naprosté izolace považuji za nebezpečné
právě s ohledem na to, že tenhle ten druh kartáginského míru se pokusili spojenci udělat po první světové válce. Velmi se to
neosvědčilo. Právě ten Marshallův plán nakonec tedy byl vykročením jiným směrem, že tedy Německo nebude poníženo a
vyloučeno, ale naopak tady i ti vítězové tedy přispějí k jeho rychlé obnově. Je to ne asi ta nejdůležitější, ale jedna z důležitých
příčin tady té rychlé obnovy Německa, která nastává potom od přelomu čtyřicátých, padesátých let.

moderátorka 
Vy si v tuto chvíli skutečně dovedete představit v případě Ruska něco jiného než izolaci?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Já si tuhle chvíli dost těžko umím představit s ohledem tady na emoce a vášně, které ta válka vyvolává. Nicméně mluvíme v tuto
chvíli o budoucnosti. Nevíme, jak vzdálená, a mírová jednání budou probíhat a tam prostě se musí jako jednat, jako racionální
aktér.

moderátorka 
Jakými reformami by měl západ podmínit pomoc Ukrajině. Protože ono už před válkou se mluvilo třeba o tom, že Ukrajina nemá
v dobrém stavu oblast justice, policie korupce.
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Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
To míříte naprosto správným směrem, ono i u toho Marshallova plánu samozřejmě vznikla mezinárodní organizace pro
hospodářskou spolupráci v Evropě, která měla na starost provoz toho Marshallova plánu. Ostatně to byla vůbec původní
intence Marshallova, nejenom dodávat peníze potřebným zemím v Evropě, protože to je bezedná jáma, která pohltí neomezené
množství peněz, ale vytvořit tady nějaký koncepční institucionální rámec, a proto tady v tom červnu 1947 přichází, přichází s
tímhle tím. Asi bez toho Marshallova plánu by sem plynuly peníze, ale bylo by to tedy podstatně méně přehledné. No a ten plán
taky samozřejmě předpokládal, nástroje kontroly, že ti Američané se ohlídají, kam ty peníze jdou, a to je také tady jedna z
apriorních obav toho Sovětského svazu, že i kdyby tedy na na tom východoevropské země participovali, no tak potenciálnímu
nepříteli budou dodávat důležitá data, kdy ti komunisté v tomhle se chovali až skoro paranoidně, že tajili kdejakou skutečnost a
najednou by takovéhle věci musely odtajňovat. Takže i část historiků vlastně říká, oni ti Američané vlastně od počátku trochu
počítali s tím, že ty podmínky jsou nastaveny tak, že tomu Stalinovi vlastně nezbyde nic jiného, než aby to odmítnul.

moderátorka 
Ještě se zaměřme, prosím, na 1 úhel pohledu, protože Ukrajina také žádá o vstup do Evropské unie. Nehrozí, že by se takový
další Marshallův plán stal vlastně náhražkou za vstup Ukrajiny do Evropské unie?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Tak uvidíme, jaká bude situace s Ruskem, ale na tom může být velmi uspokojivá náhražka toho členství, protože kdyby se
podařilo tu situaci stabilizovat, a dlouhodobě by nehrozila nová eskalace konfliktu, tak i díky této, jak vy jste to označila,
náhražce, ta Ukrajina může se dočkat poměrně silného dynamického růstu, a obzvláště právě. My jsme to trošku zamluvili tady,
co by ta Evropská unie měla chtít tak právě tedy kontrolu té politické infrastruktury, protože když už tam potečou peníze, tak si
musí Evropa uhlídat, aby byli tedy aspoň trochu racionálně alokovány, a nezmizelo to tam v korupčních sítích a myslím si, že v
tomhle tedy, i ten substituce za plnoprávného členství v Evropské unii by té Ukrajině mohl v úžasně pomoci.

moderátorka 
Co bude vlastně Ukrajina potřebovat nejvíc. Protože v souvislosti s Marshallovým plánem my jsme se bavili jednak tedy o
financích, jednak těch vedlejších účincích, že tedy odboural obchodní bariéry, zabránil šíření komunismu v západní Evropě.

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
No, co bude potřebovat nejvíc, to se těžko odpovídá, když nevíme, jestli válka bude trvat v horizontu týdnů měsíců nebo let, že
jo, takže podle teploty trvání války a podle brutality, s jakou se povede, tak to bude určovat definitivní parametry pomoci, která
nepochybně přijde.

moderátorka 
Kdybychom možná do toho mohli historickou zkušenost si vzít vlastně, co taková země v takové chvíli, pak potřebuje nejvíc.

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
No, ta zkušenost druhé světové války ukazuje, že takovýchto konfliktech zas není tak úplně důležité by teď to bude znít divně,
jak to řeknu, ale není tak jednoznačně důležité být vítěz nebo poražený, takže po té druhé světové válce Francie Anglie se
potýkají se spoustou problémů vítězné mocnosti. Zažívají svůj ekologizace. Obzvláště v případě Francie velmi krvavou v
padesátých letech v Alžíru, zatímco Japonsko německému vlastně tohleto řešit nemusí jako poražené země vlastně mohou se
podstatně snadněji věnovat své modernizaci, a to je taky jedna z příčin toho jejich poválečného úspěchu, že ačkoliv to byly
poražené země poničené. Začínali s velmi nuzných podmínek v tom pětačtyřicátém roce tak zase díky dobře prováděné
hospodářské politice, ony potom z roku na rok rostly velmi po ruce, zatímco ty vítězné mocnosti vlastně tím, že za sebou táhli ta
břemena vítězství, tak zdaleka takový úspěch nezažívali, takže ti prostě věci nejsou jenom černobílé, ono i poničení vlastně
může mít tyto dlouhodobé pozitivní důsledky. Jakkoliv je to bolestný, i když to říkám

moderátorka 
Mě teď napadá konkrétní příklad, kdy tuzemský ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela říkal, že by Česko mohlo od Ukrajiny
odebírat energie, protože Ukrajina jich má teď vlastně přebytek, tak to už je určitý, určitá část. Takto nějak po částech by mohl
vypadat ten budoucí Marshallův plán.

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
A tohle už je spíše otázka na národohospodáře, ne na historika, že jako jak strategicky do budoucna vymyslet tedy tu
kooperaci s Ukrajinou. To já vám nedokážu poradit, vám můžu ukázat historické analogie, které si myslím, že v případě těch
/nesrozumitelné/ dvacátého století pro nás můžou být inspirativní a poučné.

moderátorka 
A poslední dotaz, prosím, je toto téma. Má být toto téma aktuálně na stole v době, kdy na Ukrajině stále zuří konflikt?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Určitě, protože čím více času bude na tu přípravu, tak tím lepší koncepce se připraví, že když se to pak bude lepit týdne na
týden, tak těžko vznikne nějaká promyšlená struktura. Čili pokud je čas, tak na to můžeme pracovat, respektive naše představy.

moderátorka 
Možná připomeňme, jak dlouho trval Marshallův plán?

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
No, tak u toho Marshallova plánu vám to taky trvá rok, než se to celé odhlasuje, že tady my teď slavíme jubileum, kdy ten
George Marshall to navrhne, že by to byl dobrý nápad. No a pak ještě trvá tedy další rok než nakonec tedy podaří získat
většinu v americkém Kongresu, aby to odsouhlasila. V tomhle Československo hraje takovou smutnou roli, že zřejmě ten
pražský převrat byl tou poslední třešničkou, který, která přispěla k tomu, že tady v té Americe získala většinu ta strana, která
podporovala Marshallův plán.

moderátorka 
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Říká Jakub Rákosník, musela děkuju za vaše odpovědi.

Jakub RÁKOSNÍK, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Já děkuju.

Milena Rychnovská - ekoložka předávající studentstvu také pocit sounáležitosti s přírodou URL
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Praha , 6. června - Ke Dni učitelů a učitelek a připomínce ne vždy jednoduchého přístupu žen k učitelskému povolání zahájilo
MŠMT minisérií medailonků významných pedagožek.

Jedenáctou z nich je ekoložka předávající studentstvu nejen znalosti, ale i pocit sounáležitosti s přírodou Milena Rychnovská. 
Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., rozená Soudková, se narodila v Brně v roce 1928 a je významnou českou pedagožkou
a ekoložkou. Její výzkumná práce se věnovala krajinné ekologii – zabývala se lučními porosty a jejich vlivem na krajinu, a také
dopadem zemědělského využití půdy a hospodaření s vodou na životní prostředí. V roce 2003 získala Rychnovská za své
celoživotní zásluhy v biologických vědách od Akademie věd Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela. Dále získala v roce 2009
cenu Milady Paulové, která je každoročně udílena českým vědkyním Ministerstvem školství , mládeže a tělovýchovy ve
spolupráci s Národním kontaktním centrem - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR 
K zájmu o přírodu jí dovedla nejen její rodina – tatínek, který byl profesorem zoologie, a její bratr Dušan, který se zajímal o
biologii, velkou inspirací pro ní ale byla i její učitelka doktorka Hrabětová z gymnázia Josefa Kudely v Brně. Ta ji přizvala na
nedělní exkurze Přírodovědeckého klubu, kde se setkala s profesorem Josefem Podpěrou a Vladimírem Úlehlou, kteří jí
významně ovlivnili v její profesní dráze. 
Po studiu na gymnáziu pokračovala Milena Rychnovská na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde poté do
roku 1955 také vyučovala. Odmítala však vstoupit do Komunistické strany , proto nakonec přesídlila do Botanického ústavu
Československé akademie věd v Brně, kde se v letech 1955-1985 věnovala studiu lučních společenstev. V roce 1962 byla
pozvána na konferenci Britské 
ekologické společnosti do Londýna , kde se setkala s Heinrichem Walterem ze Stuttgartu, profesorem a průkopníkem ekologie
rostlin. Ten jí nabídl i odbornou stáž, která jí však nebyla povolena. Kvůli nedobrovolnému penzionování v roce 1985 nakonec
Botanický ústav opustila a přesunula se do Ústavu krajinné ekologie 
Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde působila až do roku 1990. Od roku 1991 do roku 2008 vyučovala na Katedře
ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala také titul profesorky ekologie , a kterou také 
od roku 1991 do roku 1994 vedla. Dále učila na Katedře environmentálních studií Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy
univerzity v Brně a byla i poradkyní českého a federálního ministra životního prostředí Bedřicha Moldana a Josefa Vavrouška.
Podílela se také na výzkumech v rámci projektu UNESCO „Člověk a biosféra“ (MaB), věnovala se funkci luk v pramenné oblasti
Českomoravské vysočiny Výsledky výzkumů, na kterých pracovala - například Structure and functioning of seminatural
meadows - se staly součástí mezinárodních publikací. 
Milena Rychnovská se v průběhu let stala významnou představitelkou ekosystémového přístupu a publikovala přes sto
vědeckých prací a příspěvků do časopisů a sborníků. Působila také v redakční radě časopisu Ekológia a Folia Geobotanica.
Podle Mileny Rychnovské je důležité si uvědomit, že člověk není pánem přírody, ale je její součástí. Pro předání této myšlenky
a pro hlubší zájem o přírodu kolem nás je podle ní zásadní studentům a studentkám vštěpovat nejen potřebné znalosti, ale
také jisté nadšení a zapálení pro věc. 
O výchově dětí k ekologii a její důležitosti v našem životě se vyjádřila Milena Rychnovská v roce 2006: 
„Aby měla ekologická výchova výsledky , museli by kantoři předávat nejen exaktní znalosti, ale také ideu, museli by umět děti
nadchnout, tedy sami souznít s přírodou. Dnes se lidé podivují, že letadlo přeletí z Ameriky do Evropy za dvě hodiny, ale to, po
čem šlapou, jim uniká. Že každý lístek je dokonalou „sluneční baterií“ nebo že se tlustá, chlupatá housenka zakuklí, beze zbytku
se transformuje a pak že z ní vyletí nádherný motýl, to považují za samozřejmost. Až mrazí v zádech, jak efektivně dokáže
příroda hospodařit se svými zdroji. Toto je přece zázrak!“ 
Medailonek ke stažení v PDF 
Zdroje 
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Wienerberger fórum 2022: Blíží se pokračování unikátní konference URL
Automatický překlad
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Odborná online konference ze světa stavebnictví pohodlně a jinak! Pokračování odborné konference pro projektanty,
architekty, studenty a stavební firmy. Uskuteční se už 16. června od 9:00 do 11:15.

Konference proběhne v partnerské WIP zóně na www.wipzona.cz . Stačí se jen registrovat. Klikněte na tlačítko „Registrace“.
Následně si vygenerujte heslo, se kterým budete mít partnerskou zónu WIP vždy po ruce. 
Co účastníky čeká v nabitém program: 
Úvod: Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger 
Stavební konstrukce v souvislostech 
Kvalita vnitřního prostředí 
Bytový dům Wienerberger 
Jak při návrhu staveb zohlednit změny akustické normy 
Skladby nadkrokevní izolace Tondach iRoof 
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key account manager pro developery ve společnosti Wienerberger 
Ing. Milan Rotek 
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Interview Plus: Michal Bauer, ekonom
RÁDIO , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 13:53 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 5 014 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,36
Jan BUMBA, moderátor 
Míra proočkovanosti české populace proti covidu-19 se zastavila na necelých 65 % a už řadu týdnů se nemění. Proti nemoci,
která způsobila pandemii, se tak nechalo očkovat výrazně méně lidí, než v řadě jiných evropských zemích, přestože vakcíny
byly zdarma a široce dostupné. Část lidí argumentovala proti očkování tvrzením, že ani lékaři nebyli v postoji k očkování
jednotní. Nová studie českých výzkumníků otištěná i v prestižním časopise Nature ale dokládá, že jde o tvrzení mylné. Drtivá
většina lékařů očkování podporovala. Jak na základě tohoto zjištění změnit komunikaci týkající se zdravotnických témat? Dobrý
poslech přeje Jan Bumba. Hostem Interview je ekonom Michal Bauer z akademického pracoviště CERGE-EI a Institutu
ekonomických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Pěkné dopoledne.

Jan BUMBA, moderátor 
Nejprve se sluší pogratulovat, protože publikovat v časopise Nature určitě je významný úspěch. Jak vysoko ho řadíte?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Tak určitě jsme velice rádi, že časopis Nature měl o tuto studii zájem, zejména je to z toho důvodu, že nám to přijde důležité
téma, které současnou společností stále rezonuje nejenom u nás, ale i v zahraničí. A publikace v tomto časopise umožní,
umožní to, že se o těchto výsledcích dozví širší spektrum lidí a možná to i ovlivní další debaty, pokud by bylo potřeba nějakým
způsobem proti váhavosti s očkováním bojovat.

Jan BUMBA, moderátor 
Jste skupina ekonomů a vydali jste se bádat do oblasti spojené s medicínou. Proč?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Nás obecně zajímá lidské rozhodování, jakým způsobem se lidé rozhodují, co jsou jejich motivace se rozhodovat. Máte pravdu,
že většina našich dřívějších studií se věnuje příčinám ozbrojených konfliktů, nerovnosti diskriminace, toto byl trochu jako úkrok
stranou, který byl samozřejmě do značné míry motivován těmi neobvyklými podmínkami, v kterých jsme poslední 2 roky žili. A ta
otázka, proč se velká část populace nenechává naočkovat, přestože jsou poměrně dobře zdokumentované, pozitivní efekty
očkování se nabízela. A ty empirické metody, které my často používáme, což jsou dotazníková šetření nebo ekonomické
experimenty, se ke studiu této otázky velmi dobře hodily.
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Jan BUMBA, moderátor 
Bylo tedy na začátku toho bádání takové překvapení nad tím, proč se tak málo lidí nechává očkovat?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Určitě to byla jedna z těch otázek. My jsme měli šanci vlastně nad řadou otázek, které se pandemie týkaly, přemýšlet již
dlouhodobě, protože vlastně už od začátku jsme se podíleli na vzniku panelu, který se jmenuje Život během pandemie, teď
myslím, že Český rozhlas na jeho pokračování pokračuje, tak jsme se věnovali řadě témat. A jedna z těch klíčových otázek,
která se velmi rychle začala vynořovat, je vlastně přesně, jak jste říkal, proč se tak velká část populace váha nebo nechce
nechat naočkovat.

Jan BUMBA, moderátor 
Pojďme tu studii představit trošku podrobněji, dá se v těch opravdu nejhlubších rysech shrnout zhruba tak, že mezi lékaři byla
jasná, asi 90% většina, která podporovala očkování. A kdyby to veřejnost věděla, tak by méně váhala s tím se sama nechat
naočkovat.

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Jo, přesně tak, a nejenom váhala, ale skutečně by se více nechala naočkovat. Více lidí by se nechalo naočkovat, pokud by
věděli skutečné názory lékařů. Já bych tady začal asi krok za krokem, vlastně ona ta studie má 3 takové základní výsledky. Ten
první výsledek se vlastně týká tedy skutečného názoru doktorů, co si, co si doktoři myslí, a v tomto směru pro nás bylo velmi
užitečné, ne-li klíčové, vlastně ochota spolupráce s Českou lékařskou komorou, protože zodpovědět na otázku, co si
medicínská komunita jako celek myslí, nám nejde o to, nešlo o to zjistit, co si myslí 5, 10, 20 doktorů z Prahy, z Ostravy, z
nějakých konkrétních míst, ale skutečně postihnout co nejširší spektrum doktorů, tak díky spolupráci jednoho ze spoluautorů
Vojtěcha Bartoše s Českou lékařskou komorou my jsme mohli oslovit vlastně skoro všechny doktory České republiky pomocí
dotazníkového šetření. A na ten, ten dotazník zodpovědělo skoro 10 000 doktorů, což je jako velmi vysoké číslo a z něj vlastně
vyšla velmi jasná zpráva, dominantní, okolo 90, nebo víc než 90 % doktorů v České republice věří, nebo věřilo vakcíně. My
jsme tato data sbírali někdy na začátku roku 2021 v únoru, 2021, ukázalo se, že teda velká většina doktorů tomu očkování věří,
buď plánovalo se nebo už byla naočkovaná a více než 90 %, asi 95 % ji doporučovalo svým zdravým pacientům, čili to byl
takový ten první impuls, proč nad touto otázkou přemýšlet, protože se ukázal velmi silný konsenzus mezi medicínskou
komunitou.

Jan BUMBA, moderátor 
10 000 lékařů, to je skutečně obrovský vzorek, kdo ví něco o průzkumech, tak ví, že tomu se ani neblíží většina standardních
průzkumů, zdaleka se tomu neblíží. Pro Českou lékařskou komoru byla to taky nová data, nebo oni věděli, že ten konsenzus v
rámci lékařské obce je tak jasný?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
To nevím, to nevím. Možná to ví ten jeden z našich spoluautorů, který s nimi nejúžeji spolupracoval, ale já vlastně nevím, je to
zajímavá otázka, jestli vlastně i vedení České lékařské komory tato informace překvapila.

Jan BUMBA, moderátor 
Takže pokud toto byl ten první krok zjišťování názorů samotných lékařů. Co byl krok druhý?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Tak ten druhý, ta další otázka se nabízela, zda to skutečně vlastně veřejnost ví. Ono, když se člověk zamyslí nad
rozhodováním široké populace, tak ani tak vlastně nehraje roli, co si ve skutečnosti doktoři myslí. Ale co si lidé myslí o tom, co
si myslí doktoři, ono z řady šetření vyplývá, že lékaři jsou skupinou odborníků, které obecně lidé jako velmi věří a zejména ve
chvíli, kdy se rozhodují o otázkách, které se týkají jejich zdraví, takže názory doktorů podle řady studií jsou velmi podstatné,
takže pak ta přirozená otázka je, zda lidé skutečně ví, že takový konsenzus existuje, anebo, a asi se k tomu ještě více
dostaneme, si mohou myslet, že tato skupina odborníků je rozdělená v důsledku toho, jakým způsobem jsou často názory
odborníků prezentovány v médiích, takže ta druhá přirozená otázka bylo zjistit kvantitativně, zase my se snažíme spoléhat na
data, bylo zjistit, co si lidé myslí, a v tomto nám vlastně velmi pomohla ta spolupráce na tom panelu Život během pandemie, kdy
my už vlastně od března roku 2020 jsme měli možnost pomocí dotazníků sledovat situaci asi 2 000, něco přes 2 000
respondentů, celé spektrum respondentů přes různé části České republiky, jedná se tedy jako i o poměrně reprezentativní
vzorek, no, a jich jsme se ptali, když jsme je nechávali odhadnout, co si myslí, jaké je procento doktorů, kteří za prvé věří
schváleným vakcínám a kteří se chtějí nechat naočkovat, abysme to byli schopni vlastně porovnat s tou skutečnou proporcí
názorovou mezi doktory. A našli jsme velmi zase robustní jasný výsledek, lidé měli velmi špatnou představu o tom, co si lékaři
myslí, pododhadovali jejich podporu očkování, když bych měl použít zase konkrétní čísla, tak v průměru si lidé mysleli, že mírně
nad 50 %, okolo 60 % doktorů se plánuje naočkovat nebo věří vakcínám, přestože to skutečné číslo bylo okolo 90 %, tzn., když
bych to měl shrnout, veřejnost si vlastně někdy v tom únoru, březnu myslela, že existuje určitá názorová rozpolcenost,
polarizace mezi doktory. Ve skutečnosti tomu tak nebylo.

Jan BUMBA, moderátor 
Jak si to vysvětlujete, že došlo k tomu vytvoření domněnky, že lékaři jsou tak rozpolcení ohledně očkování?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
My se domníváme, že je to vlastně způsobeno tím, jakým způsobem média vlastně informují o kontroverzních tématech ve
společnosti. Ona často se vlastně používá praxe, které se v angličtině říká /nesrozumitelné/, že vlastně různé názorové proudy,
často ty nejkontrastnější dostávají podobný prostor v médiích, v případě toho, toho očkování to mohli být odborníci, kteří právě
zdůrazňovali jeho vysokou efektivitu, co se týče efektu toho očkování na budoucí nakažení, ale zároveň jsme mohli slyšet řadu
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skeptických hlasů, které zdůrazňovaly rychlost toho testování té vakcíny nebo možná nežádoucí vedlejší účinky, a tak dále a
tak dále. A tím, že vlastně tyto typy, tyto 2 kempy odborníků dostávali podobný prostor, tak mohla vzniknout určitá taková
názorová mlha v očích veřejnosti, kdy lidé si vlastně mohli domýšlet, že ty názory jsou tak 50 na 50, i když tomu tak vlastně,
vlastně nebylo.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes ekonom Michal Bauer z akademického pracoviště CERGE EIA a Institutu ekonomických studií na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokud docházíte k závěru, že problémy v práci médií, zejména v té praxi, kdy se
dává stejný nebo srovnatelný prostor zastáncům opačných názorů, v tomto případě tedy zastáncům a odpůrcům očkování.
Nepřeceňujete moc médií?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Já nevím, já si myslím, že...

Jan BUMBA, moderátor 
Jestli, já to zkusím upřesnit, jestli to opravdu jsou média, protože velká část té debaty se odehrávala úplně mimo média, třeba
na sociálních sítích.

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Ono to, ono to může být i způsobené sociálními sítěmi. Ty vzorce, které my vidíme v těch datech, máte pravdu, že tento
výsledek my nejsme schopní, nebo tuto interpretaci my nejsme schopni čistě prokázat ten vztah s konzumací, konzumací
informací z médií. Ale ty vzorce, které vlastně v těch datech vidíme, to silně naznačují, například pokud by to vysvětlení bylo
sociálními médii a bylo to způsobené fenoménem, o kterém se často mluví, což jsou ty vlastně mediální bubliny, že vlastně
konzumují názory velmi podobně smýšlejícího typu, ať už odborníků nebo známých, tak bychom čekali, že vlastně polovina lidí
si bude myslet, že odborníci mají silný konsenzus pro vakcíny a polovina si zase bude myslet pravý opak, že většina odborníků
je proti, kdežto my vidíme to, co, vlastně ten vzorec, který, o kterém se často v literatuře mluví, nemluvilo se v něm tolik v
kontextu očkování, ale třeba jiných problémů, že většina lidí si myslí, že je to tak jako půl na půl, že vlastně moc neví.

Jan BUMBA, moderátor 
Rád bych se vrátil k těm médiím, jestli tedy podle toho vašeho závěru nebo podle těch vašich zjištění by bylo lepší, kdyby
média pokaždé uváděla, jak široce podporovaný je ten názor, který prezentuje nějaký respondent?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
To si myslím, že je jeden vlastně z takových jako podnětů, které z těch, z té studie vyplývají, nebo které bysme taky chtěli rádi
zmínit. Ono zní jako nevyplývá, že by se kontrastní názory, pluralita názoru neměla v médiích prezentovat, to určitě z toho
nevyplývá, ale pokud je to možné, tak by bylo dobré tyto různorodé názory dávat do širšího kontextu a poskytovat informaci, jak
široce reprezentované vlastně v těch debatách jsou, co jsou jako spíše minoritní názory a co jsou většinové názory, aby
vlastně ti posluchači, ti konzumenti těch zpráv si byli schopni vzít i tuto informaci, tuto informaci v potaz, protože my vlastně
potom vidíme, a to je ta třetí část té studie, kterou bych ještě možná rád zmínil, a to je, že ve chvíli, kdy lidé se vlastně dozví ty
skutečné názory odborníků lékařů, tak oni na ně reagují. V tom třetím kroku, my jsme někdy v březnu použili metodu, které se
říká Terénní experiment s kontrolní skupinkou, který nám umožňuje vlastně odhadnout, jaký efekt toho, že se lidé dozví určitou
informaci. Čili náhodně zvolená, náhodně vybraná polovina těch respondentů toho panelu během pandemie dostala informaci
vlastně v té podobě, co já jsem tady před chvilinkou popisoval, dostali informace, co si doktoři skutečně myslí, že okolo 90 % z
nich se plánuje naočkovat.

Jan BUMBA, moderátor 
Ovlivnilo to tedy jejich osobní rozhodování?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak. A my jsme pak v těch následujících 9 měsících sledovali jejich proočkovanost a viděli jsme, že někdy v červnu, což
bylo to období, kdy se dospělá populace již mohla, vlastně všichni se mohli naočkovat, nebyly tam žádné restrikce, co se týče
těch věkových skupin, které se mohly naočkovat, tak jsme viděli, že zhruba o 4% body více těch respondentů v té skupince,
které dostala informace, se naočkovalo, než té, které tu informaci /nesrozumitelné/, což je poměrně vysoké číslo. Když si
uvědomíme, že zhruba 20, 25 % lidí se nenechalo naočkovat, takže když se nad tím zamyslíme, tak zhruba 15-20 % lidí, kteří
se nenechali naočkovat, by se nechalo naočkovat, pokud by tu informaci měli.

Jan BUMBA, moderátor 
Když si představím, že média by uváděla pokaždé, že máme tady pána X Y, který je zastáncem toho výrazně menšinového
názoru a tak dál, a tak dál, kde by média měla tuto informaci vzít, pokud, jak jste říkal, nevíte ani, zda lékařská komora tu
informaci měla, nevíme, zda tu informaci mělo ministerstvo zdravotnictví, kde by tu informaci měla sebrat média?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Mělo by dojít jako, bych řekl, většímu úsilí tato data sbírat. A ono svým způsobem tyto profesionální organizace Česká lékařská
komora, je to přirozený partner pro otázky, které se týkají zdravotnictví, ale určitě si dovedeme představit jiné profesní
organizace na jiné typy otázek, tak by mohly vlastně pomoci sloužit jako k tomu, aby se tento typ dat sbíral, protože často mají
unikátní přístup k velkému vzorku vlastně odborníků na dané téma. Česká ekonomická asociace bude mít řadu kontaktů na
ekonomy. Česká lékařská komora na doktory a tak dále. Samozřejmě tato data asi nelze sbírat na řadu otázek, ale pokud je to
fundamentální společenská otázka a ta rozhodnutí se pak budou týkat velké části populace, tak toto úsilí se podle nás může
vyplatit, protože vlastně tato váhavost lidí potom vede k nižší podpoře a schopnosti vlastně té společnosti čelit těmto, těmto
společenským výzvám.
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Jan BUMBA, moderátor 
Pak mě ale ještě napadá, jak k tomu ta média přimět, protože média v Česku i jinde ve světě jsou nesmírně různorodá skupina
a najdeme tam organizace, které se snaží fungovat podle vysokých etických standardů, ale stejně tak tam najdeme organizace,
kterým jsou nějaké standardy úplně jedno a jediné, co je zajímá, je skandál a provokace. Tak jak byste to chtěl zařídit?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
To samozřejmě, já nevím, přesně by se to mělo v praxi zařídit. Určitě bude řada médií, která je kvantitativní data tolik zajímat
nebudou a určitě je pravda, že prezentovat debatu pouze jako střet různorodých názorů táhne. A je to takový jako
nejjednodušší způsob prezentace názorů. Může to být určitý znak objektivity, nebo takový jednoduchý znak objektivity, na
druhou stranu..., takže na tu otázku vám asi nebudu schopný odpovědět, co my jsme schopni ukázat, že to, že vlastně k tomu
nedochází, může mít poměrně výrazné společenské náklady, to znamená, v tomto případě ve formě nižší proočkovanosti, než
by bylo možné a tudíž organizace nebo veřejnoprávní média, které by měly brát vlastně v potaz i jako širší dopady a
společenské náklady mohou mít dodatečnou motivaci vlastně do toho do této aktivity investovat energii.

Jan BUMBA, moderátor 
Uváděl jste ta data, zároveň ale tady zůstává určité procento lidí, kteří se prostě přesvědčit nenechají. Nemáte tu obavu, že i
kdyby ta informace ve správném čase zazněla, tak pro jistou část veřejnosti to bude jenom další střípek do takového
konspiračního vidění světa, ve kterém se spikly farmaceutické firmy, stát, americká ambasáda, George Soros, a tak dál, a tak
dál.

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Máte určitě pravdu, že tento typ vlastně levného způsobu zvýšení proočkovanosti určitě není všelékem. Určitě není to, že by to
vyřešilo, ať už veškerou váhavost, nebo že by přesvědčilo všechny lidi, je to určitě takový jako střípek do mozaiky, když, lidé
jsou různí a ty motivace, proč se nenechat očkovat, jsou různé. My přicházíme s jednou podle nás důležitou motivací, proč se
řada lidí nenechá očkovat a zároveň nabízíme poměrně jako jednoduché levné řešení, jak s tímto druhem váhavosti bojovat.
Ale neznamená to, že by to vyřešilo celý tento problém, i vlastně před chvilkou jsem zmiňoval, my jsme schopni ukázat, že ta
míra proočkovanosti mezi těmi, kteří se nechtějí naočkovat, se zvýší o 20 %, čili to není 100 %.

Jan BUMBA, moderátor 
Pak tu máme příklad z Portugalska, když vy tedy docházíte k závěru, že kdyby lékaři jasněji říkali, že očkování je dobrou cestou
z pandemie, takže by to zabralo, ale v Portugalsku, které bylo svého času šampionem v očkování, stál v čele kampaně admirál
od ponorek, tedy žádný lékař, byla tam jiná autorita, jiný typ autority, takže musí to být lékaři, kdo to bude říkat?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Já si ani nutně nemyslím, že by tu informaci museli předávat jako lékaři. Tam jde o to mít k dispozici jednoduchá kredibilní data,
ono se vlastně z těchto výsledků ukazuje, že ta jasná komunikace obecně je důležitá, že možná nepotřebujeme charismatické
osobnosti, které budou říkat svůj vlastní názor, ale že lidé jsou schopni reagovat nebo reagují na jasné statistiky, kdo přesně
jim je bude komunikovat, nevím, asi to bude hrát roli, měl by to být někdo důvěryhodný, určitě ta důvěryhodnost té osoby, kdo
je bude komunikovat, je důležitá, ale asi je důležitá spíš ta důvěryhodnost těch informací a těch dat. Ta výhoda vlastně těch
dat, které my jsme vlastně mohli použít, bylo jednak to množství těch doktorů i to, že vlastně ta studie pokrývala široké
spektrum doktorů, jak jsem zmiňoval, nejenom z nějakých pár vybraných měst, ale vlastně poměrně jako reprezentativní vzorek
doktorů. A ty názory se příliš napříč různými skupinami doktorů nelišily. Nebylo to tak, že by jenom určitý typ doktorů měl tento
názor.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes ekonom Michal Bauer. Uvádíte spolu se svými kolegy, že závěry této studie bude zřejmě možné
aplikovat na řadu dalších případů, že tato pandemie je jen jedním příkladem širšího fenoménu. Co přesně tím myslíte?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že vlastně ty výsledky ukazují na možná jako širší problém ve společnostech, že veřejnost může mít často
předimenzované nebo příliš se může domnívat, že vlastně existuje mezi odborníky na určité téma nesoulad názorů, polarizace
názorů, nejsme schopni kvantitativně to ukázat v souvislosti s očkováním, ale o tomto typu problémů, že společnost si možná
myslí, že existuje věští názorová polarizace, než existuje, tak je typ problému, o kterém se mluví velmi často třeba v souvislosti s
bojem s klimatickou změnou, to vlastně tato literatura byla pro nás určitým zdrojem inspirace, proč jsme se na tento vlastně
problém začli zaměřovat.

Jan BUMBA, moderátor 
A teď mi vysvětlete, protože co se týká klimatické změny, tak tam to vypadá, že ten vědecký konsenzus je naprosto
jednoznačný, a přesto máme mnoho a mnoho politiků, kteří stále odmítají své rozhodování podřídit tomuto vědeckému závěru?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že to je právě, jak jsme se bavili, ten možná problém, že tento typ politiků v těch debatách, aby ty debaty možná
byly jako zajímavější a přitažlivější, dostává velmi silný prostor, lidé si pak mohou myslet, že jak názor odborníků, tak názor
těchto politiků je poměrně běžný, takže pak ta otázka je, jakým způsobem si to lidé přeberou, jestli pak vlastně ten odbornický
konsenzus vidí.

Jan BUMBA, moderátor 
Když je ta studie, nebo podle vašich závěrů se dá nějak zobecnit nebo aplikovat i na nějaké jiné případy, tak nabízí se nějaký
recept na to, jak by měl stát komunikovat s občany v době krize?
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Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že ta obecná, to obecné vyznění je, že jasná jednoduchá, ale kredibilní komunikace je důležitá, myslím si, že toto
jsme do značné míry během pandemie postrádali. A vlastně ukazuje se minimálně z těchto výsledků, že věcná komunikace na
základě jako jasných dat může poměrně silně pomáhat.

Jan BUMBA, moderátor 
Jste přesvědčen o tom, že na veřejnost zabírají racionální argumenty?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Já neříkám, že pro každého, zase se dostáváme k té otázce, ale ukazuje se, že myslím si, že často dochází k určité skepsi, že
racionální argumenty vlastně skoro nemají žádný smysl. My ukazujeme, že je poměrně velká skupina, u které smysl mají. Na
druhou stranu zase dostáváme se k té debatě, pro určité jiné skupiny obyvatel mohou být vhodnější jiné přístupy, možná bych
uvedl třeba ještě jinou studii, která ve světě je poměrně vlivná. Ukazuje se, že třeba pro nemalou část lidí, že existuje nemalá
část, která by se třeba naočkovat chtěla, ale má tendenci to rozhodnutí odsouvat na později. A ve chvíli, kdy dostanou
pravidelně připomínku, že je pro ně k dispozici očkování a je jim ta možnost připomíná třeba pomocí SMS zpráv, tak to má
poměrně velký efekt na proočkovanost také. Čili to je také další příklad toho, že samozřejmě není to všelék, je to možná nová
informace do určitého, určitého vějíře možností, které v potenciálních kampaních jde používat a určitě by to neměl být jediný,
jediný přístup.

Jan BUMBA, moderátor 
Projevil o vaší studii a vaše bádání už zájem někdo z vlády¨, nebo od politiků už se vás někdo něco zeptal?

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Z vlády přímo ne. My jsme na základě předběžných výsledků měli možnost někdy myslím v prosinci spolupracovat na tvorbě
určitých materiálů Všeobecné zdravotní pojišťovny, takže Všeobecná zdravotní pojišťovna tuto informaci před x měsíci začla v
nějakých svých materiálech a v kampaních používat.

Jan BUMBA, moderátor 
Ale žádný politik vás ještě nekontaktoval, aby s vámi konzultoval tento problém.

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Je to tak.

Jan BUMBA, moderátor 
Ekonom Michal Bauer z akademického pracoviště CERGE-EI a Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byl naším
dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.

Michal BAUER, ekonom, akademické pracoviště CERGE-EI a Institut ekonomických studií na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji za pozvání.

Jan BUMBA, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
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Proti koronaviru se v České republice nechalo očkovat méně lidí než v řadě jiných zemí, míra proočkovanosti se zastavila na
necelých 65 procentech. Část odpůrců argumentovala i tím, že v postoji k očkování nejsou lékaři jednotní. Nová studie český
výzkumníků otištěná v prestižním časopise Nature ale dokládá, že tomu tak nebylo. „Více lidí by se nechalo naočkovat, pokud
by znali skutečné názory lékařů,“ tvrdí Michal Bauer z pracoviště CERGE-EI.

Z dotazníkového šetření uskutečněného ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, kterého se zúčastnilo téměř 10 tisíc
lékařů, vyplynulo, že vakcíně věří 90 procent z nich. Autoři studie zároveň nechali dvě tisícovky respondentů odhadovat, kolik
procent doktorů věří vakcínám a kolik se chce nechat naočkovat.

„Lidé měli velmi špatnou představu o tom, co si lékaři myslí. Podhodnocovali jejich podporu očkování, v průměru si mysleli, že
okolo 60 procent doktorů se plánuje očkovat a věří vakcínám. Veřejnost si myslela, že existuje názorová rozpolcenost mezi
lékaři, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo,“ konstatuje.

A důvod? Podle Bauera je za tím způsob, jakým média informují o kontroverzních tématech ve společnosti.

„Často ty nejkontrastnější názorové proudy dostávají podobný prostor v médiích. Kdy jedna skupina odborníků zdůrazňovala
vysokou efektivitu očkování, ale zároveň jsme mohli slyšet řadu skeptických hlasů, které zdůrazňovali rychlost testování
vakcíny nebo nežádoucí vedlejší účinky.“

V médiích by se prý proto měly různorodé názory zasazovat do širšího kontextu a uvádět informaci, do jaké míry jsou rozšířené,
aby ji konzumenti zpráv mohli vzít v potaz.

Jak totiž ukázala třetí část studie, pokud lidé dostali informaci, že očkování podporuje 90 procent lékařů, relativně více se jich
samo nechalo naočkovat – jejich proočkovanost byla zhruba o 4 procentní body vyšší.

Mají argumenty smysl?

Podle Bauera by se mělo zvýšit úsilí sbírat data o rozšířenosti názorů v případě fundamentálních společenských otázek a tuto
informaci následně uvádět i v médiích, přinejmenším v těch veřejnoprávních.

„Může se to vyplatit, protože tato váhavost lidí potom vede k nižší podpoře a nižší schopnosti společnosti čelit výzvám,“
zdůrazňuje také vědec Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Nejde totiž jen o problematiku očkování proti koronaviru, ale i o další otázky, které polarizují společnost. „Že si společnost myslí,
že existuje větší názorová polarizace, než je ve skutečnost, je typ problému, o kterém se mluví třeba v souvislosti s klimatickou
změnou,“ uvádí ekonom.

Přestože v otázkách klimatu je názor odborníků jednoznačný, v debatách stále vystupuje celá řada politiku, kteří ho
zpochybňují.

„Tento typ politiků v těch debatách, možná aby byly zajímavější a přitažlivější, dostává velmi silný prostor. Lidé si pak mohou
myslet, že jak názor odborníků, tak názor politiků je poměrně běžný,“ dodává.

„Často dochází k určité skepsi, že racionální argumenty vlastně nemají žádný smysl. My ukazujeme, že je poměrně velká
skupina, u které smysl mají,“ uzavírá Bauer s tím, že například v případě očkování existuje celá řada možností, jak
proočkovanost zvýšit.

Poslechněte si celý rozhovor v záznamu Interview Plus Jana Bumby.

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.06.2022 18:17 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:30 Živé vysílání , AVE: 17 760 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dopady ruské invaze na Ukrajinu hodnotí v rámci fakulty  sociálních  věd  expertní skupiny pro Ukrajinu. Agrese Moskvy podle
ní přinesla změnu nejen bezpečnostní oblasti, ale taky ránu pro ekonomickou situaci po celém světě. Dopady války na české
firmy teď probereme s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den. Díky, že jste se připojil?

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Vaše expertní skupina pro Ukrajinu se zabývala právě tím, jak ruská válka na Ukrajině dopadá na české firmy. A jeden z
těch vašich závěrů je, že české firmy, které dříve podnikali v Rusku v současnosti, řeší primárně možnosti, jak se ruského trhu
vyvázat hledat náhradní odbytiště. Tak kdybychom si to měli rozebrat postupně, jak složité se z ruského trhu vyvázat.

mluvčí 
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Je to extrémně složité z toho důvodu, že vlastně Rusko dlouhodobě tlačilo na to, aby ty firmy do Ruska přicházely, aby tam
přenášely výrobu, aby tam přinášeli kompletaci. A vlastně ty firmy, pokud chtěli nějak podnikat s Ruskem, tak tam zůstali jít,
narážely tam na velmi složité právní prostředí, institucionální prostředí, a to to jsou věci, které prostě byly patrné v tom ruském
trhu dlouhodobě v současné době ta složitost spočívá prostě v tom, že není tak jednoduché zavřít krám není tak jednoduché.
Vlastně tu firmu prodat a odejít, takže firmy řeší prostě toho, jakým způsobem to udělat a řešit různými způsoby od, řekněme,
odchodů s tím, že odepíšou ztráty až o různé snahy předat to svým ruským partnerům atd.

mluvčí 
v tom našem dokumentu taky uvádíte, že právě ta podoba odchodu českých firem se z ruského trhu i velmi liší podle toho, jak
moc vedení firem věří v možný návrat.

mluvčí 
Samozřejmě to je to otázka strategie máme firmy jako Jablotron, které od začátku řekli prostě my tuhle chvíli s růstem
nechceme mít nic společného. A pokud někdy se vrátíme k tomu bude muset být jiné ruskou, jsou tam firmy, které nás pak
zase zase prostě nechtějí úplně odepsat odepsat celkovou celkovou investici. Musíme brát potaz prostě toho, že NATO jsou
navázané třeba i jejich pracovní síly. Oni cítí určitou zodpovědnost za to, že vlastně ruské občany najali ji, nechtějí nechat ve
štychu mu nechtěl bych, aby to vyznělo, takže vlastně ten, kdo zůstává v Rusku nebo nějakým způsobem úplně nechce nechce
ze dne za den na den zavřít krám. Takže jakkoliv špatný nebo cokoliv stalo to zvažování je tam, je tam opravdu obrovská
prakticky, co firma to jiný přístup.

mluvčí 
Mladá se to zobecnit, jaká je ta největší překážka, kterou.

mluvčí 
Firmy musí řešit?

mluvčí 
Pokud mám vzít ty firmy, které se rozhodly odejít, tak oni musí řešit prostě to, že rok firmu není tak jednoduché, protože sice
prodáte prodáte, ale za rubly a vyrobili nemůžete změnit. Je prostě, nemůžete se nemůžete nakoupit dolary. Rubl má velmi
omezenou směnitelnost. Tuhle chvíli vlastně máte v ruce rubly, které jsou do značné míry bezcenné, protože za ně nemáte co
koupit reálně, takže, takže tohle bych řekl, že největší problém jinak ten další problém, který já jsem narazil, tak je vůbec ta
právní forma odchodu, protože firmy se obávají toho, že vlastně z ze strany ruských partnerů vůči nim budou, budou žaloby nás
způsobenou škodu. A toho samozřejmě pro ně může být také také důsledky ne snad v tom horizontu krátkodobém, ale ale
prostě i pro případ nějaký návrat zpátky do Ruska. Nehledě na to, že prostě nechtějí podrazit své ruské partnery, přesto
přestože prostě Rusko vede válku proti Ukrajině, tak oni cítí nějakým způsobem zodpovědnost vůči těm svým partnerům vztahy
budovaly dlouhodobě. No tak na takovýchto trzích najít partnera, který je spolehlivý, který dodrží, co vlastně slíbí, není až zas
tak úplně jednoduché a pokud ho najdete, tak prostě nechce podrazit.

mluvčí 
Tzn. jak se českým firmám toto, o čem vy mluvíte, tedy daří dávat do praxe možná, kdybychom si procentuálně mohli říct, kolik z
nich věří v ten návrat na ruský trh?

mluvčí 
To se strašně těžko odhaduje. To opravdu je to opravdovou a firma od firmy, ale a obecně můžu říct, že, že prostě třeba 70 %
firem věří, že se někdo získat vrátí. Je tam spíše otázka, je tam spíše otázka horizontu, jo, protože velká část z nich prostě říkal,
že za současného režimu to možné nebude. A je to otázka toho, jak moc vlastně vlastně vidí jakousi šanci na politickou změnu
ruskou, ale já tady musím zmínit ještě jednu věc. Ono to prostředí v Rusku bylo a určitým způsobem toxické už už před tou
válkou. Víme, že některé formy vlastně zvažovali a typicky to byla ODS, která zvažovala vlastně odchod, jak, jak z ruského
čínského trhu už dávno předtím než ta válka propukla, a to prostě z toho důvodu, že ty trhy jsou poměrně rizikové poměrně
hodně rizikové, a to právním prostředí. Prostě vám to nějaké fázi nestojí za to, abyste se tam prali za ne zrovna zrovna
standardním právním prostředí, bohužel nízkou a i pokud odmyslím tu válku, tak se to prostředí spíše zhoršovalo.

mluvčí 
No a kde tedy firmy můžou hledat náhradní odbytiště?

mluvčí 
Tak těch prostorů je samozřejmě relativně relativně více problém je ten, že problémy, takže vy máte určité know how, které,
které prostě musíte. Jako máte ho pro ten trh a snažíte se uplatnit jinde v prostoru, čili standardně nabízí střední Asie, která,
ale vlastně nedá se čekat, že by jakýkoliv z těch trhů byl schopen nahradit nahradit ruskou úplně. To si myslím, že si
neuvědomují úplně všichni. Na druhou stranu ono ruského a není zas tak nebo neberou zas tak obrovským trhem, co se sportu
týče, tak to byly zhruba 2 byla zhruba 2 % exportu srovnatelné třeba velký jo, čili, čili to nebylo dost nic, tak nic tak obrovského.
A část těch firem míří právě do střední Asie část se poohlíží po takových trzích, jako je latinská Amerika. Problémem tam je
samozřejmě to, že s tím se poohlíží tyto firmy, tak se bowl ohlíží země nebo firmy z jiných zemí a docela dost. Je tam je tam
patrné to, že vlastně, kdo dřív přijde sem říkala.

mluvčí 
Jaké ponaučení si z toho vzít, co z toho vlastně vyplynul?

mluvčí 
To základní ponaučení, že i vlastně my nesmíme ignorovat ani takové ty takové ty, v uvozovkách primitivní nebo primitivního a
řekněme, řekněme, otázky, které, co úplně netýkají. Netýkají toho byznys, jsou to je prostě politickém prostředí právní prostředí
a jestliže zda nějakým způsobem nedodržuje, nedodržuje práva a nedodržuje vlastní zákony vůči vlastním občanům, tak se dá
docela čekat, že nebude dodržovat vůči ostatním firmám, ale to je. To je doporučení i, řekněme, navenek nebo i z jako té doby
té doby předtím část těch věcí prostě bych nikdy někdy neovlivní. To už je to, že Vladimir těm stínové války, tak to nečekal
nikdo nebo čekal toho minimum lidí. Ono, i když sama prostě podíváte nebo a teď představitelů těch firem, tak nikdo nečekal
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dokonce to nečekali ani na krajně, takže část těch ponaučení je prostě počítat s nějakým rizikem vytvářet nějaké nějaké
rezervy, ale taková trošku knížecí rada, protože samozřejmě ty firmy potřebují, potřebují vydělává. A jako jako zajišťovat celou
nechávat ležet peníze peníze někde ladem je docela docela rizikové, ale a standardní rada diverzifikace nezvolí příliš na 1 trh
nespoléhat na to, že tady na tom trhu je mi dobře něco mi nemůže stát.

mluvčí 
Dopad války na české firmy jsme probrali s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Děkuju za váš
čas hezký zbytek dne.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

mluvčí 
Už od května stát opět přijímá žádosti o dotace na ekologičtější kotle. Nově už ale podpora není určená pro plynové kotle.
Příspěvky na výměnu starých nevyhovujících topenišť začnou v následujících dnech nebo týdnech přijímat postupně všechny
kraje.

Milan BRUNCLÍK, redaktor 
Od dneška se to tedy týká obyvatel Středočeského Jihočeského kraje. Od pátku budou moci začít v Olomouckém kraji v
pondělí příští pondělí v Moravskoslezském a takto bude následovat i v těch následujících. Následujících krajích jenom pro
zajímavost Středočeský kraj začal přijímat žádosti dnes v 10 hodin. A za první hodinu jich přišlo 1178. Podle Středočeského
mluvčího, čili ten zájem se zdá být značný, jenom doplním. Běží to skutečně už pouze elektronicky. Ty fronty, a to přespávání
před krajskými úřady, které se možná pamatujeme z minulosti, tak tak už to není ty změny jsou poměrně zásadní. V tuhle chvíli
kotlíkové dotace jsou určené pro tzv. nízkopříjmové domácnosti, tedy co se tím v tuhle chvíli myslí. V prvé řadě jde o
domácnosti, jejímiž členy jsou starobní důchodci. Jsou to i invalidní důchodci třetího stupně. Samozřejmě domácnosti, které při
pobírají příspěvek nebo doplatek na bydlení a pak je tam ještě 1 možnost. Jsou to domácnosti, které potom prokáží příjem 14
242 Kč na osobu na měsíc. Tihle všichni jsou tedy braní za nízkopříjmové domácnosti můžou získat až 95 % nákladů, a
dokonce i šedesátiprocentní vyšší zálohu na pořízení toho nového topeniště, protože samozřejmě víme, že vzít prostě 300 000
a koupit tepelné čerpadlo. Není není jen tak. Pro ostatní žadatelé potom zůstává Nová zelená úsporám, ale tam ta dotace nižší
tam až padesátiprocentní.

mluvčí 
Velké Meziříčí zvažuje převod tzv. nové synagogy devatenáctého století pod město. Brněnská židovská obec pro novogotickou
stavbu nemá využití a uvnitř dlouhodobě funguje prodejna levného oblečení. Radnice otevírá diskuzi s místními a taky
připravuje akci navázané na synagogu. Chce tak řešit právě její budoucí využití.

Daniel ZACH, redaktor 
Novou synagogu nabízí židovská obec už několik let. Městu za symbolickou jednu korunu ale problematičtější potom pro Velké
Meziříčí je co touto historickou budovou dál, respektive jak to zaplatit, protože ještě před rokem a půl se kalkulovalo s tím, že
samotná oprava nějaké zajištění vyšlo na 30 000 000 Kč. Pro větší využití také za 50 000 000 Kč, ale se stoupajícími cenami v
současné době se už radnice pohybuje někde kolem až 70 000 000 Kč. Pro tu teď chce zahájit i nějakou diskuzi zahájit tý
aktivně včera večer tady v rámci evropského festivalu filozofie poprvé průběhu komorní koncert. Bylo to dosti netypické v tom,
že diváci procházeli kolem regálů s oblečením, hračkami a podobně na místo koncertu podobné akce mají přibývat třeba tady
na prostranství, protože tady je tato nová synagoga. Na druhé straně je pak stará synagoga. Tady by mohl vzniknout nějaký,
řekněme, kulturní prostor a pro kulturní využití by také mohla být využívána dotčená nová synagoga.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Krátce po třičtvrtě na 5 prostor pro ekonomická témata, dobré odpoledne. Bankovní rada České národní banky zřejmě na
svém zasedání za 2 týdny opět radikálně zvýší základní úrokovou sazbu. V rozhovoru pro server aktuálně cz to řekl guvernér
banky. Půjde tak poslední krok bankovní rady pod vedením Jiřího Rusnoka. Toho v červenci v čele centrální banky střídá Aleš
Michl. Podle Rusnoka je ve hře růst sazeb od 3/4 procentního bodu, nebo dokonce víc. Cílem je tlumit inflaci v budoucnu.
Podle expertů se tím ale taky může zpomalit vývoj celého hospodářství.

Tomáš KLÍMA, redaktor 
Od kávovarů až po osobní automobily vyrábí tu elektromotory prakticky všeho. Jejich produkce je tedy závislá na tom, jak se
daří průmyslové výrobě v celém hospodářství.

mluvčí 
Pro 21 byl docela silný rok 22 očekáváme drobný snížení asi 3 3 % 3-5 %. Není to jenom o tom, že materiál není k dispozici, ale
i ten řetězec dopravy není úplně funkční lodě jsou v Číně zablokovaný vlaky z Číny jsou kvůli Ukrajině přerušený.

Tomáš KLÍMA, redaktor 
Nedostatek komponentů a také jejich rostoucí ceny. Problémy, se kterými se aktuálně potýká celý průmyslový sektor. V dubnu
meziročně prohloubil propad téměř na 4 % a zpomaluje stavebnictví ještě v únoru meziročně rostlo téměř o 17 % v dubnu už
jen 4. Firmám ale i domácnostem navíc dál zdraží úvěry. Centrální banka totiž nejspíš opět výrazněji zvýší základní úrokovou
sazbu.

Jakub MUSIL, redaktor ČT 
Všechno nasvědčuje tomu, že opravdu budeme muset jít ještě výše, naše prognóza už tak očekávala vyšší sazby, než jsme
nakonec na posledním jednání bankovní rady zvolili. A vývoj je bohužel stále proinflační.

mluvčí 
Zvyšování úrokových sazeb je byl pro českou národní banku. Nezbytnost to je ono příliš jiných možností, no zbrzdění inflace
nemá a součástí strategie samozřejmě také i brzdění část domácí poptávky.
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Tomáš KLÍMA, redaktor 
A tím i zbrzdění tuzemské výroby. Podle expertů je slabý dubnový výsledek průmyslu předzvěstí zhoršení výkonu ekonomiky.
Vysoká inflace je podle některých ale daleko větší hrozbou než dočasné omezení hospodářství.

David MAREK, ekonom, Deloitte ČR 
Na první pohled bychom intuitivně mohl dávat přednost mírnější měnové politice a méně negativních dopadů na průmyslu a
českou ekonomiku, ale pokud bychom nyní nechali zakořenit inflační očekávání a podstatně vyšší úrovni a pak v součtu
bychom měly daleko větší ekonomické dopady. Negativní dopady.

Tomáš KLÍMA, redaktor 
Pokud by se slova guvernéra Jiřího Rusnoka naplnila základní úroková sazba, vyskočila minimálně na 6,5 procenta, tak vysoko
v tomto tisíciletí ještě nebyla bankovní rada o tom rozhodne za 2 týdny. Redakce a Tomáš Klíma, Česká televize.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Aktuální situaci v průmyslu teď probereme s našimi hosty Petr jablko, hlavní ekonom Moneta Money Bank ve studiu. Dobrý
den. Pěkné odpoledne. Ve spojení jsme s Janem Rafajem viceprezidentem Svazu průmyslu dopravy. Dobré odpoledne vám.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Pane jablko už se ekonomice projevilo to zvyšování úrokových sazeb poměrně razantní v posledních měsících a ten další růst
by se ještě nějak projevil.

mluvčí 
Dá se říct, že tohle se v ekonomice projevilo minimálně, když se podíváme na na to, jak nám rostou objemy úvěrů, tak přece
jenom minimálně u spotřebitelů ty objemy úvěrů nerostou tak rychle rostly. V minulém roce je to vidět hodně třeba na
hypotékách. Co se týče dalšího zvýšení, tak to by se určitě v ekonomice taky projevilo, dá se čekat, že by se to projevilo dalším
zpomalením úvěrování, ale díky tomu, že úvěry jsou používány pro investiční aktivitu firem. Díky tomu, že domácnosti nakupují
za úvěry nemovitosti bydlení tak, aby se to postupně přelilo i do reálné ekonomiky.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Takže ten potenciál působit protiinflačně to podle vás plní tak jak má?

mluvčí 
A určitě to potenciál působit protiinflačně má. Nicméně musíme uvědomit, že ta inflace, které v současnosti čelíme z velké části
dovezená skrze růst cen základních vstupů, jako jsou například energetické suroviny. A tím pádem zvyšování sazeb působí na
tuto inflaci, ne, přestože zpomaluje úvěrování a brzdí poptávku, ale spíše druhým kanálem, který je kanál zahraniční obchodní
tzn. zvyšování úrokových sazeb posiluje nebo má tendenci posílit korunu a trošičku omezit, řekněme, na export a tím pádem
trošičku brzdí. Vlastně ten cenový růst, který v současné době vidíme.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Pane Rafaji, ještě k těm úrokovým sazbám, je to pro firmy problém, jak se s tím vyrovnávají.

mluvčí 
Zvyšování úrokových sazeb v tom globální ekonomice tak, jak je nastavená, tak je největším problémem pro malé české firmy,
které se nemohou půjčovat v eurech, jsou tím znevýhodnění na tom globálním trhu, protože všechny ostatní firmy v té
eurozóně mají výrazně levnější peníze. Jenom malé české firmy, která je nedosáhnou, tak mají problém to, co teď vidíme
hospodářský pokles, ale není ještě efektem zvyšování sazeb České národní banky. My jsme pořád ještě nejedné vcházíme do
nějaké zásadnější recese. Ne máme tady spíše nemá máme tady pořád vysokou poptávku. Nicméně máme tady problémy,
které nám neumožňují výrobu realizovat v plné v plné míře, jednak to byly dozvuky covidu, které se projevovaly už loni na
podzim, jsme říkali čipová krize. Říkají jsme, že se vyřeší nejdříve za 9 měsíců. Přese všechny ty logistické vazby a tak dál. Do
toho nastoupila velká na Ukrajině, která rovněž zablokovala vstup některých důležitých vstupu nebo zkomplikovala stupně,
který možných vstupů. A kromě kromě toho máme tady obrovský nedostatek pracovní síly na trhu práce, který nám vlastně
zbrzďuje možnost toho plného výkonu, a to se nám teď projevuje v tom zpomaleném růstu, a to ten efekt zvyšování úrokových
sazeb bude mít se plně rozvine nejdříve nejdříve někdy na podzim a v průběhu zimy.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Tzn. že firmy třeba ještě neomezují investice právě kvůli tomu, že už si půjčují výrazně dráž než třeba před rokem.

mluvčí 
Firmy omezují investice zásadním způsobem 60 % firem z našeho průzkumu. Sdělilo, že letos investice bude muset omezit, ale
ty důvody jsou jiné důvody, jsou právě z té dovezené inflace, o které se tady hovořilo hovořilo, a to je vysoká cena energií,
která pro 40 % firem je zásadní, a dokonce 17 % firem, jako jsou například skláři, kteří další dokonce fatální. A to je oblast,
kterou bychom, kterou si podle našeho názoru zabývám pořád ještě nedostatečně.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Z toho vyplývá, že ten dopad vysokých úrokových sazeb teprve přijde tzn. další omezování investic nás pravděpodobně čeká v
dalších měsících, chápu dobře.

mluvčí 
Ano a znovu znovu říkám, zejména to zasáhne střední třídu, která si sahá hypotéky a potom ale střední české firmy, které
nedosáhnou na.

mluvčí 
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Eurové úvěry. Pane jablko.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Padlo tady slovo recese není to poprvé, co ekonomové upozorňují na to, že možná další 2 čtvrtletí tzn. 2 po sobě jdoucí období
se česká ekonomika propadne Vito očekáváte.

mluvčí 
To je těžko říct, no ono obecně se předpokládá, že česká ekonomika se teď ve druhém čtvrtletí, jak si zastavila. A nějak
zásadně nebude růst v následujících několika čtvrtletích, než se vyřeší problém s inflací, než se odstraní ta nejistota, která
vznikla kolem toho válečného konfliktu na Ukrajině. Já bych osobně čekal, že ekonomika může mírně poklesnout mezičtvrtletně
na meziročních číslech, ale neuvidíme, protože to máme ještě dobíhající dynamiku těch silných kvartálů, které už jsme jaksi
prožili.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Co vám říkají aktuální čísla třeba i to, co dnes vydává statistický úřad aktuální náladě ve firmách, dá se z toho něco odvodit od
toho budoucího vývoje?

mluvčí 
Je to jasné. Já bych to shrnul asi dvěmi slovy, a to je nejistota a nedostatek. Jednak je vidět, že jaksi přetrvávají problémy v
dodavatelsko odběratelských řetězcích, že některé firmy opravdu čelí tomu, že mají nedostatek vstupů na výrobu nebo na
rozšiřování výroby dál. A druhá věc je ta nejistota nejistota okolo toho, co se stane, co tady bude za měsíc, co se stane za 3
měsíce, zdali se ty problémy vyřeší, nebo zdali budou přetrvávat či se dokonce prohloubí.

mluvčí 
Ale přece jen třeba zrovna automobilový průmysl se o něco málo zlepšil, tak není to nějaká naděje do těch dalších měsíců.

mluvčí 
To určitě je na těch číslech, které vesměs byly neúplně pozitivní, se dají najít pozitivní střípky. Například, jak jste říkala,
automobilový průmysl meziměsíčně o něco skočil nahoru a vlastně zaznamenáváme meziroční pokles průmyslové výroby jenom
díky tomu, že loni v dubnu se průmysl nastartoval po covidových uzávěrách. Takže tady určitě není všechno negativní, jsou
tady určité přísliby do budoucna, ale zase nesmí převládnout ta dneska už dost velká nejistota.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
A nesmí se konflikt na Ukrajině prohlubovat nebo při další vlna covidové pandemie předpoklad jasně tak. Pane Rafaji o tom, že
se tedy firmy budou potýkat velmi náročnou ekonomickou situací, se bavíme už několik měsíců, jak konkrétně se na to firmy
připravují. My jsme slyšeli v rozhovoru, který běžel a čtyřiadvacítce před malou chvílí z úst Karla Svobody z fakulty  sociálních
věd  o tom, že mají diverzifikovat, že mají vytvářet úspory. Vidíte to v praxi se to děje?

mluvčí 
Já si myslím, že každá moudrá firma každý moudrý podnikatel nesází na jednu kartu diverzifikuje, takže to si spíš myslím, že
pošetilost, pokud 1 firma vsadila pouze na jednom. Na jednom území nebo na jednu lokalitu. Myslím si, že dneska české firmy
jsou velmi úspěšné v tomhletom smyslu i toho dokládá vlastně to, co tam bylo zmíněno v té reportáži, že pouze 2 % našeho
vývozu směřovaly nebo má směřovaly právě do Ruska, takže ta diverzifikace tam byla už předtím se mi dneska se samozřejmě
na to připraví. Například tím, že 60 % firem v našem dotazníku zmínilo, že mimořádně investuje taky do úspor energetických
energetických úspor tak, aby ta závislost vlastně na tom rizikovém faktoru, který je teď nejvyšší, byla menší. Samozřejmě, že
firmy dál investují do automatizace, aby i tak.

mluvčí 
Vypadá to, že nám spojení vypadlo. Pane Rafaji, slyšíme se.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Tak spojení s Janem Rafajem jsme ztratili, nicméně ve studiu dál zůstává Petr Gabriel, hlavní ekonom Moneta money Money
Bank. Možná tedy zajímá celkově, jak se firmy mohou připravit o tom teď mluvil. Pan Rafaj, ale Česká republika bude i
předsedat radě Evropské unie tzn. bude mít nějaké slovo a ty evropské otázky jsou teď důležitější možná než v minulých
desetiletých. Na co by se mělo Česko v tomhle ohledu soustředit?

mluvčí 
Já si myslím, že jsou to věci, které jsou spíše strategického významu. Současné době jsme zaznamenali jakýsi strukturální zlom,
byli jsme zvyklí na levnou energii nebo energetické suroviny z Ruska. Byli jsme zvyklí nějakým způsobem dovážet byli jsme
zvyklí přijímat spoustu zboží vstupu do výroby, například Číny, a tak dál, a tak dál. Nicméně ukazuje se, že stabilita těch
dodavatelů nemusí být úplně taková, jako jsme byli byli zvyklí a měli bychom trošičku diverzifikovat nejenom to, kam vyvážíme,
ale taky to ode odkud odebíráme. To si myslím, že první strategická záležitost, které by se nyní Česká republika vlastně i české
předsednictví celá Evropská unie měly věnovat. Další jsou potom samozřejmě ty odbytiště a nesmíme zapomínat na
transformaci energetické politiky celé Evropské unie, protože je jasné, že stejně jako u průmyslu energetické suroviny z Ruska
už nejsou stabilita. Určitě to není něco s tím bychom měli počítat do budoucna. A já si myslím, že tohoto se musí zbavit.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Ale prostě jenom velmi stručně přes celý svět se vozily ty komponenty právě protože na druhé straně dokázali vyrobit levněji.
Znamená to tedy, že si budeme muset zvyknout na to, že bude dražší všechno dílny jsme čekali.

mluvčí 
Ono uší všechno dražší. Ceny poskočily, dostali jsme se na novou cenovou úroveň a s touto cenovou úrovní budeme muset
vydržet. Pravděpodobně ne úplně všechny ceny zůstanou tak vysoko, jako jsou, já bych osobně očekával, že například ceny
ropy se můžou dostat znovu pod 100 USD za barel, až se situace uklidní. Nicméně to už se propíše do, řekněme, spotřebního
zboží a do spousty vstupu do výroby, takže budeme si muset zvyknout určitě na vyšší cenovou hladinu. To je fakt. Druhá věc
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je, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom zabrzdili ten rychlý cenový růst, který tady pořád ještě.

Vanda KOFROŇOVÁ, redaktorka 
Říká Petr Hapka, hlavní ekonom Monety Money Bank. Díky, že jste byl naším hostem.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 06.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 01:10 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 496 310,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Roman FOJTA, moderátor 
Teď ale další téma. Ruská média potvrdila smrt dalšího vysoce postaveného důstojníka. Generálmajor Roman Kutuzov měl
přijít o život během ukrajinského útoku na frontě v Donbasu. Frontovou linii v Záporožské oblasti včera navštívil ukrajinský
prezident Zelenskyj, a to v rámci své druhé cesty mimo Kyjevskou oblast od začátku invaze. Ruské síly dále pokračují v útoku
na ukrajinské město Severodoněck. Podle gubernátora Luhanské oblasti kontrolují východní část města. Ruští vojáci se snaží
obklíčit ukrajinské jednotky jak u Severodoněcku, tak u Lysyčansku, a zablokovat hlavní logistické trasy. Rusové také pokračují
v raketových a leteckých útocích na vojenskou a civilní infrastrukturu i v Kyjevě.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Vyznamenání pro vojáky v první linii z rukou prezidenta, který se vydal na frontová velitelství na východě, do míst, kde poslední
týdny zuří ty nejostřejší boje.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Jsem hrdý na každého, koho jsem potkal, s nímž jsem si potřásl rukou. Na každého, s kým jsem mluvil a vyjádřil mu podporu.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Volodymyr Zelenskyj navštívil i Lysyčansk přes řeku od klíčového Severodoněcku. Bitva o kdysi stotisícové sídlo pokračuje.
Kyjev tvrdí, že po protiútoku jeho síly znovu kontrolují polovinu města, i když jsou v početní nevýhodě. Rakety dopadají i dál od
linie dotyku. V Družkivce chce zabily jednu ženu a zničily řadu domů. V trosky se proměnil i ten 81leté Oleny.

Olena HOLOVKOVÁ, obyvatelka Družkivky 
Nic tu nemáme, žádné (vojenské) objekty, nic. A najednou takové bombardování.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Tahle jednotka drží pozice proti ofenzívě u Bachmutu. Velitel žádá víc zbraní. Ruské útoky podle něj nabírají každým dnem na
síle.

Maxym, velitel jednotky 
S více protitankovými střelami bychom dokázali zničit jejich tanky, způsobit maximální škodu a nepřítel by musel utéct.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Tahle pomoc z Francie už na donbaské bojiště dorazila. Houfnice Caesar ostřelují ruské pozice vzdálené 17 km. Po splnění
úkolu musí okamžitě pryč, aby je Rusové nezaměřili.

příslušník ukrajinské armády 
Poslali nás do Francie na krátké školení.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Západ na četné prosby Ukrajinců slyší a posílá další zbraně, Británie nově dělostřelecké raketomety M270 i přes Putinovu
hrozbu, že ruská armáda začne pálit na dosud nedotčené cíle.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Podle mého názoru mají jeden jediný cíl, prodloužit tento ozbrojený konflikt.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Kremelská verze obsahuje i tvrzení, že Západ nedovoluje Kyjevu jednat o míru. V rozhovoru to zopakoval ruský ministr
zahraničí ještě před plánovanou cestou do Srbska, kam ale Sergej Lavrov nakonec nevyrazil. Svá nebe pro jeho speciál
uzavřely 3 balkánské země.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničních věcí 
Stalo se samozřejmě něco nemyslitelného. Vím, že se objeví vysvětlení, která jsme ještě neslyšeli, a bude jich hodně.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Kreml zákaz přeletu označil za nepřátelský čin. Moskva naopak nekomentovala zprávu o smrti dalšího armádního velitele,
generálmajora Romana Kutuzova, podle západních rozvědek nejmíň osmého vysoce postaveného důstojníka, kterého Ukrajinci
při obraně své země zabili. Lukáš Mathé, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
A komentář k dění na Ukrajině teď přidá Pavel Macko, generálporučík ve výslužbě a bývalý velitel Výcvikového centra
spojeneckých sil NATO. Dobrý večer vám přeju.

Pavel MACKO, bývalý velitel, Výcvikové centrum spojeneckých sil NATO, slovenský generálporučík ve výslužbě 
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Dobrý večer přeji.

Roman FOJTA, moderátor 
Obě strany svádějí tvrdé boje v Severodoněcku. Jak klíčové město to je?

Pavel MACKO, bývalý velitel, Výcvikové centrum spojeneckých sil NATO, slovenský generálporučík ve výslužbě 
Tak z čistě vojenského hlediska to není až takové klíčové město. To město je na opačném břehu řeky Severní Doněc, ale v
každém případě Ukrajinci tam mají zařízené pozice. To město je víceméně evakuované. Má to spíš pro ně takový symbolický
význam. Oni stále mají Ukrajinci možnost se z toho Severodoněcka stáhnout a bránit se na té obranné linii v oblasti
Lysyčansku, ale pokud můžu zadržovat ruské vojsko, budou to dělat. Zásadní význam je v tom, že Ukrajinci tam měli
předpřipravené pozici, Rusové tyto pozice systematicky ostřelovali z dělostřelectva, z raketometů, bombardovali je letecky ve
snaze je degradovat. A ve chvíli, kdy si ruské síly myslely, že už máají dostatečnou kontrolu nad tou situací, vstoupily do města.
A tehdy vlastně ukrajinské síly začaly opětovně klást odpor. Dokonce vykonaly nějaké taktické protiútoky, takže ta situace je v
městě velmi nepřehledná. Říkám to proto, že tímto vlastně Ukrajinci vyrovnali jakoby tu svoji nevýhodu, kterou měli. Rusové
tím, že mají velkou převahu v dělostřelectvu, v raketovém dělostřelectvu v této oblasti, na rozdíl od té oblasti Kyjeva si mohli
dovolit vést tu válku takovou na opotřebení těch ukrajinských sil. Pozice ukrajinské byly statické. Mohli vést válku na distanc.
Tím, že vstoupili ale do města, samozřejmě tuto výhodu ztratili. A tam se ukazuje účinnost i těch ukrajinských zbraní. My jsme
viděli dokonce na nějakých záběrech nasazení těch legionářů. To je prostor v městě, kde můžou tyto ukrajinské síly nasadit i
bez techniky svůj personál, který dokáže účinně likvidovat ruskou obrněnou techniku a také likvidovat ruskou pěchotu. Ten boj
ve městě je velmi náročný a ty šance se znovu vyrovnávají. Takže spíš jde o takovou snahu ukrajinských sil maximálně v
možné míře nahlodávat, opotřebovávat ty ruský vojska a proto drží ten Severodoněck, ale v podstatě /nesrozumitelné/.
Podstatnější pro Ukrajince je udržet Dumbas taky, protože kdyby padl Severodoněck a Lysyčansk, tak by vlastně obsáhli
Rusové prakticky celou Luhanskou oblast. Následně jak by se jim podařilo dobýt Slavjansk, Kramatorsk a Bachmač, tak by
narušili už potom ty ukrajinské zásobovací linie a Ukrajinci ztratili ten výhodný terén pro svoji obranu. Rusové by vlastně dosáhli
kontrolu nad celým Donbasem, kde je riziko, že by se za určitých okolností mohli i ve svém postupu zastavit a opevnit se tam a
vlastně nastala by úplná patová situace na bojišti. Takže je to pro Ukrajince důležité v maximálně možné míře narušit ruské
útoky a minimalizovat svoje ztráty a maximalizovat ruské. Prostě samozřejmě to se lehce poví, to je složité na bojišti, ale toto je
šance pro ně jakoby vyrovnat síly. Do té doby než získají další zbraně o kterých se hovoří než budou schopni zasadit svoje
posily i na jiných taktických směrech.

Roman FOJTA, moderátor 
Možná, kdybychom z těch dostupných informací, které máme shrnuli celkovou situaci na frontě, nejenom v Donbasu, ale také
na jihu, kde údajně ty ruské útoky ustaly a naopak tam tlačí spíše Ukrajinci. Čili o co které straně teď jde, čeho se snaží
dosáhnout v této fázi války?

Pavel MACKO, slovenský generálporučík ve výslužbě 
Tak v této fázi bojující Rusové se výrazně přeskupili. Po tom neúspěšném útoku na severu v oblasti Kyjeva, ale následně i v
oblasti Charkova, kde byli částečně zatlačený. Oni kulminovaly v tom útoku, aby mohli pokračovat, přeskupili síly a
zkoncentrovalise. Objevoval se taky graf s hustou ruských sil a ta hustota je opravdu disproporcionálně největší právě v oblasti
toho východního oblouku, té části ve výběžku ukrajinských sil právě v oblasti tohoLysyčanska a Severodoněcka. Rusům se
nedaří pokračovat v útoku z Izjumu, kde mají také velké seskupení sil. To znamená nedaří se jim uzavřít celou tu oblast a
vytvořit nějaký kotoul v kterém by ničili ty síly. Aby Rusové mohli koncentrovat tyto své útoky tak samozřejmě udržují minimální
síly na těch ostatních úsecích fronty, a to je prostor pro ukrajinské síly, které tím pádem sice nevrhají do toho moc, ale vlastně
vykonávají stále taky vyrušovací útoky, které brání Rusům se úplně soustředit na Donbas. Kdyby Rusové obsadili tento
Donbas a o to jim v tom okamžiku jde, tak by si tam zřídili obranné pozice a od tud by mohli vjezd útoky dalším směrem. Jedna
možnost je pokračovat dměrem na Dnipro, tam je ten prostor poměrně otevřený, to znamená lhčeji by se jim tam útočilo a nebo
zřídit obranu v tom Donbase a přesunout své síly a prostředky znovu do oblasti Chersonu a pokusit se zaútočit na Mykolajiv a
následně i na Oděsu. Tímto by získaly strategickou výhodu, že by vlastně obsadili prakticky celé Černomořské pobřeží. To by i
z dlouhodobého hlediska výrazně komplikovalo situaci Ukrajiny a vůbec existenci ukrajinského státu a chodu jeho ekonomiky.
Na druhé straně Ukrajinci se snaží využít tu koncentraci ruských sil právě v této oblasti a maximální možné míry opotřebovávat
ty ruské síly, kupují si čas na možný protiútok, začal takové menší taktické protiútoky, nechtějí vrhnout všechny síly do velkého
rizika, protože ta situace se vyvíjí víceméně pro ně. Ukrajinci zmobilizovali a mají dostatek personálu, ty nedostávají techniku.
Ty dodávky jsou velmi pomalé, přece jen tu techniku postupně budou dostávat. Slyšeli jsme i nyní, že jsou na cestě zbraňové
systémy, a to jim umožní změnit poměry vojsku, ale pro ně výhodné co nejvíce nahlodat a nalomit ruské síly. Rusové mají
zásadní problém se personálem, proto musí používat i nestandardních bojovníků, /nesrozumitelné/ skupina, Čečenců, kteří
mají dosti velké ztráty právě v té oblasti Severodoněcka, plus syrské bojovníky. Rekrutují lidi právě z okupovaných území, ale ty
nejsou cvičený ani morálně na tom nejsou nejlépe. Takže Ukrajina si tímto připravuje podmínky na protiofenzívu, samozřejmě
záležet to bude od toho, zda se podaří vytvořit si podmínky a zda se naskytne vhodná příležitost na takový zásadní protiúder,
kterým by se pokusili změnit příběh bojů a když by je vytlačili, tak aspoň částečně znovuobsadili nebo znovu získali pozice nejen
na jihu, protože to je pro Ukrajinu důležitý směr, to je ta oblast okolo Chersonu, Záporoží. To je oblast, kterou potřebují získat.
Možná jedna poznámka vzhledem k návštěvě prezidenta Zelenskyjho. My nevíme přesně ty lokace , ale ukazuje to dvě věci,
jednak tu jeho schopnost jít do rizika a podpořit morálku vojska, ale ukazuje to i kapacitu a schopnosti ukrajinských sil, že přece
jen v tom svém sektoru mají tu situaci pod kontrolou daleko více než mnozí možná očekávali. Je to jasný odkaz i ruským silám,
který má i do určité míry i demoralizovat ta ruská vojska.

Roman FOJTA, moderátor 
Máme tady dotaz diváka, Martin se ptá. Podle Stoltenberga se válka mění na opotřebovací konflikt. Je to pravda? Jak dlouho
může trvat válka tohoto typu a čím by mohla skončit?

Pavel MACKO, slovenský generálporučík ve výslužbě 
Je to pravda. To už je zřejmě od toho jak ustoupili od Kyjeva a byli často zatlačeni u Charkova. Čekalo se, že vlastně na tom
Dombasu, hned o velké noci na Velikonoční pondělí začali Rusové útočit ze všech směrů na tuto oblast, ale jestli pomalu
metodicky nepodařilo se jim ani obchvat v té oblasti okolo Slavjanska a Kramatorska. Ani tam jsme neviděli na konec to, co
odborníci čekají, že nějaký ten vícedimenzionální boj, to znamená kombinace pozemních a vzdušních operací. Takže jsme v
takovém stádiu, že je to takový charakter konfliktu, kde ani jedna strana nemá výrazně převahu a vlastně začíná působit
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klasická matematika. V tom Donbase se mírně takticky Rusům dařilo, protože mají více munice, mají tam více palebných prvků,
ale není to nic, co by zásadním způsobem měnilo boj. Ukrajinci vykonávají efektivní protiútoky a toto může trvat velmi dlouho.
Proto my máme tady jako společenstva Ukrajinci z pohledu /nesrozumitelné/ krátké časové úseky, kdy pomůžeme Ukrajincům.
Samozřejmě se můžou pokusit zvrátit poměry na tom bojišti, dokud Rusové útočí, protože nyní jsou slabší a zranitelnější.
Rusové zatím cítí šanci, že by ještě mohli ten konflikt rozhodnout ve svůj prospěch. Jak jsem naznačil, pokud by obsadili celý
ten Donbas, můžou koncentrovat síly opět na nějaký další úsek fronty a pokusí se tam pokračovat. Momentálně ani jedna
strana nemá na to, aby zásadně toto změnila a pokud Rusové se dostanou do operační obrany, že by začali více bránit ty
území a dělali by odstřelování a sporadické útoky na ukrajinské území, ale ničení infrastruktury na území ten konflikt může trvat
několik roků. Rusové mají problémy, sankce na ně doléhají, ale na druhé straně přece jen mají nějaké zásoby toho materiálu,
mají problém s personálem, když nechtějí mobilizovat. A tím pádem by mohli vést zdlouhavý konflikt, ten konflikt se stále vede
na ukrajinském území. Trpí ukrajinská ekonomika, Ukrajina se nemůže se nemůže soustředit na plnění základních svých
ekonomických sociálních funkcí. Ty lidé zůstávají v nebezpečí a to sice Rusku nepomáhá jako státu, ale v tomto, konkrétně
vedení konfliktu jim to dává určitou výhodu. Takže bude snažit určitě ukrajinská strana co nejdřív změnit ty poměry, proto se dá
očekávat v nějakém dohledném horizontu i pokus o nějaký větší protiofenzívu. V opačném případě může vzniknout ještě
nejhorší stav a to je nějaký polozamrznutý konflikt, kde vlastně Rusové v podstatě přejdou do obrany obrany a budou jen
sporadicky ničit ukrajinského objekty a Ukrajina bude muset hledat síly na to, aby se to pokusila změnit.

Roman FOJTA, moderátor 
Zajímá mě ještě jedna věc. Rusko a Turecko se údajně předběžně dohodli na vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře.
Dohoda předpokládá i jeho odminování, toho se nicméně boj Ukrajinci, kteří se obávají možného ruského výsadku u Oděsy. Do
jaké míry jsou tyhle obavy na místě a mají na to Rusové vůbec dostatečné kapacity za současné situace?

Pavel MACKO, slovenský generálporučík ve výslužbě 
Je to složitější, samozřejmě Ukrajinci pochopitelně nechtějí úplně odminovat, ale ten přístup k přístavu na druhé straně, pokud
by se vytvořil nějaký jasný koridor, tak by to neměl být technický problém. Ukrajinci mají přece jen i své palebné prostředky,
kterými si drží Ruské lodě daleko. Momentálně se říká, že zhruba stokilometrové je to pásmo, kde se Rusové neodvažují, po
tom co jim potopili několik lodí se přiblížit k tomu pobřeží. Jsou hlášené ty dodávky těch protilodních střel. Oni jsou sice starší,
ale jsou stále velmi účinné. Koneckonců si utrpěli ztráty i díky Ukrajinským střelám /nesrozumitelné/, bohužel je Ukrajinci
nestíhají takto rychle vyrábět. Harpuny nevíme jaký je stav těch dodávek, ale je dost možné, že ty Ukrajinské síly už je mají.
Nyní se říkalo, že Dáni by jim poskytli odpalovací zařízení, protože oni mají zařízení, že se to dá odpálit ze země. Všechno toto
říká proto, že pokud by Rusové akceptovali nějakou třetí stranu, která by garantovala bezpečnost koridoru, tak je tam určitě
dohoda a i ochota z ukrajinské strany se dohodnout. V každém případě nějaké velkoplošné odminování Ukrajinci nedovolí. Na
druhé straně Rusové nemají protivzdušnou obranu v té oblasti a kontrolu nad prostorem, že by si mohli dovolit nějakou
rozsáhlou výsadkovou práci v tom prostoru.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká Pavel Macko, bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Děkuju za vaše odpovědi. Přeju hezký den.

Pavel MACKO, slovenský generálporučík ve výslužbě 
Pěkný večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Moskva tvrdí, že zničila svými nálety tanky, které na Ukrajinu dodali evropské země. Podle šéfa ukrajinských železnic ale ruská
strana zasáhla tamní opravnu vagonů. Kyjev zároveň žádá Evropu o další dodávku zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin v
reakci pohrozil, že v takovém případě začne Moskva útočit na doposud nedotčené lokality.

Richard STOJAR, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany 
Dá se předpokládat, že Ukrajinci budou využívat v podstatě ty běžné transportní cesty, které mají k dispozici. Proto, řekněme,
že ty ruské útoky z poslední doby míří právě třeba na železniční síť nebo dopravní infrastrukturu. Pohyby této techniky budou
asi probíhat primárně v noci, kdy tady je limitovaná možnost nějakého satelitního sledování, nějakého satelitního ruského
průzkumu a samozřejmě v celé té Ukrajině platí velice přísný zákaz nějakého monitorování, sledování, focení, jak vojenských
jednotek, tak samozřejmě pohybu té vojenské techniky, takže tady tady budou asi zavedena tato standardní opatření, aby tedy
jakýkoliv pohyb byl co nejvíce utajen.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě připomínám, že stále sledujeme dění na britské politické scéně. V 9 hodin tam končí hlasování konzervativních poslanců.
O možném vyslovení nedůvěry premiérovi Borisi Johnsonovi. Výsledky bychom měly znát zhruba o hodinu později, tedy v 10
hodin středoevropského času. Jakmile bude cokoliv nového okamžitě vám to zprostředkujeme ve vysílání. Teď ale nabízíme
další komentáře k Ukrajině. Naším hostem ve studiu je Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, vám přeju. A na dálku je s námi ve spojení také Vladimír Baar politický a kulturní geograf z
Ostravské univerzity, i vám přeju dobrý večer.

Pane Šíre, pokud bych začal tím, čím jsem ukončil předchozí rozhovor, to znamená onou dohodou mezi Ruskem a Tureckem o
vývozu ukrajinského obilí. Ukrajina s tím zatím to vypadá nesouhlasí podle těch komentářů, které přišly. Do jak složité situace to
Ukrajinu staví, mám tím na mysli, že ona se bude muset rozhodnout, jestli vyveze obilí, které chce vyvést a bude možná muset
odminovat děsu a tudíž se vystavuje riziku ruského výsadku.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
To na to se velice těžko odpovídá, protože já neznám technické podrobnosti o tom v jakém konkrétně přístavu to obilí se
momentálně nachází. Tady těch variant, které připadají v úvahu je vícero, to je jedna záležitost. Druhá věc je ta, že pokud by
stálo za to a mělo smysl otevírat jakýkoliv civilní koridor, tak předpokládám, že musí být dány úplně elementární garance
bezpečnosti pro proplutí těch lodí, což je za stavu probíhajícího ozbrojeného konfliktu vysoké intenzity taky něco, co by muselo
být dořešeno. A pokud jde o vyhlídky na něco takového, já jsem k tomu spíše skeptický, protože Rusové si ty svoje zájmy v
podobě krádeže toho ukrajinského obilí už zajistili a momentálně tím, že Ukrajina nevyváží, trpí kdokoliv jiný jenom ne Rusko.
Týká se to nejenom Ukrajiny, která tímto způsobem přichází o možnosti výdělku, to znamená příjmů z nerealizovaného exportu
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zemědělských komodit, ale týká se to zejména v dalších zemí, ať už tady jde o Evropu, ať už tady jde o severní Afriku, kde hrozí
hladomor, a to je něco, co v Rusům v zásadě nemusí nějak vadit. Podíváme-li se na to optikou tohoto zvráceného myšlení
spojeného s čistě utilitárním počty, co nám přináší výhodu a co pro nás znamená nějakou ztrátu z pozice toho válčícího aktéra,
tedy Ruska.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Baare, pokud vezmeme v úvahu to, jak se chová Rusko ohledně obilí, používá podle vás Putinův režim obilí a možnost
hladomoru jako zbraň?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Zcela určitě, tady mohou s panem kolegou Šírem jenom souhlasit, že Rusko je tato situace velmi výhodná. Zatím tu pšenici
vyváží především do svého satelitního spřáteleného státu do Sýrie a zcela určitě očekává, že právě ten nedostatek v té severní
Africe, která je pro Evropu vždycky tou hlavní zdrojníci přílivu nelegální migrace, že tedy bude tento proud uprchlíků a lidí
hledající prostě lepší život, že bude pokračovat a rozklíží samozřejmě Evropu, protože se najednou vedle Ukrajiny objeví
staronový problém, se kterým se Evropa nebyla schopna poradit v minulých letech teprve zbrzdil velmi výrazně ten příliv těch
lidí a ten se může nyní opět rozrůst do rozměrů, které by mohly tedy Evropu opravdu vykolejit vlastně z té stávající poměrně
pořád velmi silné odpory Ukrajiny a najednou řeší úplně jiný problém.

Roman FOJTA, moderátor 
A média tady dotaz diváka Martin se ptá doněckou oblast už od roku 2014 obléhají separatisti, tedy proruští Ukrajinci. Dá se
situace vůbec nějak řešit, když stejně lidé z této oblasti nechtějí patřit k Ukrajině?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
Tak v té otázce je obsaženo několik nepravd, na základě kterých jsou ustanoveny dezinformační narativy, které Rusko šíří
mimo jiné i do zahraničí. Doněckou oblast neoblékají žádní separatisté, ta je součást Ukrajiny, která je okupována ruskou
armádou, byť Rusové se snaží tuto svoji okupaci maskovat tím, že tam vytvořili ty loutkové proxy okupační nížiny, jaké tam
převažují nálady k tomu se nedovolím vyjadřovat, protože se jedná o zónu ozbrojeného konfliktu, kde panuje brutální útlak,
cenzura, bezpráví a tak dále. To znamená, tam odsud sbírat nějaké informace o stavu nálad je velice problematické, nicméně
řešit se to samozřejmě dá a to je okupace. Návrat do stavu právní konformity a vyvození odpovědnosti, včetně trestní
odpovědnosti ve vztahu ke všem, kdo za ten nastolení toho protiprávního stavu a ta zvěrstva, která tam jsou páchána, nese
zodpovědnost.

Roman FOJTA, moderátor 
Mimochodem zmínil jste ruské dezinformační narativy, také další se šíří, jaké jste zaznamenal v oběhu?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
Tak záleží na to, k jaké části toho konfliktu se vztahujeme, ale celá ta ruská komunikace je zaměřená na zpynování veřejné
debaty. Takové ty klíčové znaky těch hlavních zpynů, já už jsem měl možnost vykládat častokrát tou největší lží, kterou Rusové
razí je to, že se jedná tady o nějaký vnitrostátní konflikt, případně konflikt, za který Rusko nenese zodpovědnost. S tím, že
jakoby to je celá ta situace výsledkem nějakého nepřátelského jednání, ať už Ukrajiny nebo západu nebo nějakých třetí aktérů.
Další ty velké narativy, které se kolem toho týkají, se vztahují k tomu, že Rusové jakoby nepáchají žádná zvěrstva, popírání
reality, včetně všech těch záležitostí, které už byly mnohokrát tady diskutovány, ve vztahu k tomu konfliktu, buď Mariupol,
Borďanka, Jirpen, to bych tady bohužel bych musel hovořit velice dlouho a stačí si poslechnout komunikace ruského
politického vedení, ruské politické vedení odmítá. Popírá fakt, že by vedlo válku, natož útočnou válkou, tam stále slýcháme
něco o nějaké speciální vojenské operaci zaměřené na ochranu obyvatel Donbasu čelící nějaké genocidě. Já myslím, že tohle
už zase moc potřeba rozebírat není.

Roman FOJTA, moderátor 
Rozumím. Pane Baare, máme tady další dotaz diváka, konkrétně Lukáš se ptá. Kdo by mohl být ten, který by konflikt urovnal a
jak napadá mě Čína, která se snaží udržet si neutrální postoj?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Tak Čína zcela určitě tím mediátorem být nemůže. To to by určitě nepřijala ani Ukrajina, nebylo by to výhodné ani pro Evropu,
protože Čína by toho samozřejmě využila k tomu, aby asi dál otevírala vrátka pro pronikání do Evropy, které už i tak je velmi
intenzivní. Takže Čínu rozhodně vylučuji. V každém případě najít toho mediátora nebude úplně jednoduché, byť už dlouho se
hovoří také o Turecku, že by to mohlo být jako členská země Severoatlantické aliance. Je to země, která nepřímo sousedí přes
Černé moře s oběma aktéry. Takže Turecko by se určitě mohlo tuto roli plnit, je na tom také zainteresováno geopoliticky,
protože vlastně Tureckem prochází jediná námořní spojnice do Středozemního moře i pro Rusko. Takže pokud by nějaký
mediátor měl přijít a zahájit nebo zastřešit rozhovory, tak to vidím v Turecku.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Šíre, Ukrajina závislá na západní pomoci, jak ji zatím vnímáte, je západ dostatečně jednotný a hlavně čekáte, že mu to
vydrží?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
No, to je do velké míry klíčová otázka, která může ovlivnit výsledek toho probíhajícího konfliktu. Ty kroky, které západ činí jsou
až na výjimky kroky správným směrem v tomto ohledu já to kritizovat nebudu, ale platí tady to známe rčení, že se může jednat o
to "Too little, too late.". To znamená, může se jednat o pomoc, která nebude dostatečná a která i kdyby byla dostatečná, tak
nemusí přijít včas. To je asi to velké dilema a velké riziko, velký problém, kterému teď čelíme, od čeho může odviset jenom
výsledek probíhajícího Rusko)ukrajinské ozbrojeného konfliktu a do velké míry i další podobná mezinárodního uspořádání a a
systému evropské bezpečnosti.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Baare, vlnu kritiky vyvolalo prohlášení francouzského prezidenta Macrona o tom, že Rusko není nutné ponížit, že by se
Rusko mělo zachovat tvář. Z čeho podle vás plyne tento francouzský postoj?
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Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Je to dlouhodobá politika Francie hledat vždyť nějaké výhody pro Francii. Bohužel tady to vidím jaksi velmi špatně tento postoj
z hlediska toho předcházejícího postoje Francie třeba před druhou světovou válkou, kde spolu s Velkou Británii také hledali
cestu, jak všechno zklidnit, jak se domluvit s agresorem a víme, jak to dopadlo. Britové tu reflexi prokázali, nyní dávají jasně
najevo, že žádná dohoda s Ruskem není možná ve chvíli, dokud Rusko bude okupovat část území, zatímco ve Francii vidíme,
že prostě se hledají cesty, jak situaci ztlumit, jak vlastně zahájit jednání tak, aby to Francii co nejméně bolelo. A domnívám se,
že ta podpora tohoto postoje je i ze strany Německa. Jsem byl v Polsku a v televizi tady velmi intenzivně rozebíraly tyto kroky
Macronovi stejně jako takovou ten váhavý postoj toho Německa, které pořád jakoby hledá podobně cestu, jak s tím Ruskem
něco dojednat. Je to bohužel od té světové geopolitice. Já se pořád na to dívám s tím prismatem, co může nastat v
budoucnosti. Jestli západ povolí teď v té jednotě a jestli že se opět rozklíží a začnou partikulární zájmy převažovat zejména těch
větších ekonomicky silnějších zemí na úkor těch slabší, tak to západ v podstatě bude moci během několika dekád úplně zabalit
a stane se, zejména ten evropský západ, stane se bezvýznamnou nebo velmi málo významnou částí světové ekonomiky, i tak
už má velké zpoždění a rozhodně nedrží krok. A Spojené státy americké domnívám se po tom přesunou tu svoji pozornost do té
indopacifické oblasti, která z hlediska ekonomiky je dneska světový těžištěm. Dneska je to už několik dekád co přelom tisíciletí
se jednoznačně ekonomické těžiště přesunulo do pacifické oblasti a Evropa, i když se podíváte na mapu, podíváte se na
glóbus, je od toho jádra velmi vzdálena a má pak jedinou šanci udržet se jako jednotný celek silný, který bude navíc schopen
ekonomice nastartovat ta nejmodernější odvětví IT technologií a podobně. Čili ne výrobu hmotného zboží, které bude dovážet
do toho světového centra, kde je zároveň největší trh a na to, bohužel zatím Evropa, když se podíváme a analyzujeme její
ekonomické výsledky, tak na to nemá a hraje druhé housle za Spojenými státy americkými.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Šíre, jak to vidíte vy, nehrozí, že budou minimálně některé evropské země tlačit na Ukrajinu, aby přijala, byť i nevýhodný
mír vzdala části území prostě proto, aby byl klid?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
No, hrozí to samozřejmě a je to způsobeno, o tom hovořil kolega Baar, přivodit závažné změny nejenom uvnitř evropského
bloku, potažmo rozklížit euroatlantické společenství, ale je to způsobeno i zásadním způsobem oslabit roli Evropy ve světě.
Tady zase je potřeba říci, že tento způsob uvažování není vlastní celé Evropě, tady skutečně vidíme velké rozdíly na jedné
straně mezi těmi zeměmi, které chápou o co všechno na Ukrajině jde, kam bych se dovolil zařadit Pobaltí, Polsko, doufejme
Českou republiku a Rumunsko samozřejmě státy v severu plus anglosaské země Británie a Spojené státy. Na druhé straně
tady máme tu starou Evropu, Francii, Německo, Itálii, která do velké míry z toho praktikovaného appeasementu benefitovala,
protože v důsledku těch ruských agresí trpěli občané třetích zemí, zatímco Rusové jezdili na ten shopping do Paříže, do Říma a
do dalších západních metropolí. Zároveň konkrétně to je přímo třeba příklad Německa, víme o tom, že funguje velice silná
ruská vlivová agentura, která byla schopna si nějakým způsobem podmanit nebo zangažovat pro svoje zájmy velkou část
politického establishmentu to, že žádnými jinými byznys zájmy ani politickými zájmy vysvětlit ty gigantické projekty, které se s
Ruskem rozvíjeli symbolem toho je Nord Stream 2, podle mého názoru nelze. A to jsou všechno stále vlivné figury, vlivní hráči,
kteří na té válce prodělávají, kteří za ty předchozí kroky mohou být voláni k zodpovědnosti a kteří nemusí být nutně
zainteresováni na tom, aby Ukrajina vyhrála. Nicméně Ukrajinci a to je asi poslední postřeh tady k té otázce, velmi dobře
chápou, že ta válka už mezitím nabrala skutečně, omlouvám se za ten výraz, parametry vyhlazovací války a tuší, že nic jiného
než vítězství jim není schopno garantovat holou fyzickou existenci a z toho důvodu si myslím, že Ukrajina a pokud bude mít
podporu části západu v podobě minimálně těch dodávek těžké techniky, kterou potřebuje, tak na žádné takové podmínky, které
jsou dobře dobrými přáteli na západě komunikovány nepřistoupí.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Baare, ještě jeden úhel pohledu mě zajímá, jak podle vás tahle válka zamíchá nebo už nějakým způsobem míchá vztahy
mezi velmocemi. Zajímá mě třeba to, jak z této války profituje Indie, profituje Čína nebo neprofituje, jak se mění vliv jednotlivých
zemí?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Tak určitě posiluje nebo má šanci posílit, jak Čína, tak Indie. Indie v posledním čtvrt století poměrně výrazně ekonomicky roste.
Čína rostla velmi rychlým tempem předtím teď se zadrhla díky lockdownům, které způsobuje COVID a velmi nešťastná politika
čínská. V každém případě to zahýbe kartami v tom směru, že Rusko prostě nebude už tou mocností, která ovlivňovala světové
dění, protože svou agresí se vlastně dostalo Rusko do izolace a nejenom politické, ale i kulturní. Vidíme to i na sportu a
samozřejmě ekonomické, protože už dneska padlo i sankce Rusko skutečně sužují, byť se projevuje samozřejmě ty negativní
dopady i na západě, západních zemí, které je nastartovaly, ale dlouhodobě budou sužovat především Rusko. Zda to bude
znamenat, že tedy svět se posune k nějaké bipolaritě ve stylu Spojené státy americké versus Čína, to by nebyla zrovna ideální
konstelace. Pokud by do toho vstoupila Indie, která také má určité ambice a zcela určitě má ambici stát se takovým
vyvažovatelem vlivu Číny, tak by to pro západ mohlo být přijatelnější, protože Indie přece jen je země, která zdědila nějaké
prvky demokracie po britské koloniální správě a rozvíjí, byť ne v takových parametrech, jak by si to představovali mnozí na
západě. Ale řekněme, si rovnou, že svět býval nejstabilnější vždy když existovala jakýsi unipolární systém, kdy jedna mocnost a
teď mám na mysli v dějinách to byla já především Velká Británie v osmnáctém a devatenáctém století, která dokázala vlastně
svou silou a svým rozprostřením na celém světě dokázala eliminovat spousty různých konfliktů, byť první světová válka
nakonec Británii do značné míry zničila, protože to byla výzva ze strany Německa, aby ta role té Velké Británie skončila.
Spojené státy měly tuhletu šanci v devadesátých letech, ale viděli jsme, že tak nějak se prokoučovala, protože západní země i
evropské se najednou domnívali, že svět už je, že padl jeden z pólů a polů zla čili komunistického Sovětského svazu, že svět se
už bude ubírat jenom tím správným směrem a začali do značné míry eliminovat i tu jednotu v Severoatlantické alianci, kdy ta
kritika Spojených států amerických a na druhé straně i odklon od toho, aby se Evropa sama postavila na nohy a sama začala i
budovat silnou obranu. Najednou tady vidíme v Evropě úplně jiné trendy, budovat stát, který bude všechny nějakým způsobem
opečovávat a bude připraven každému dát, co jaksi se rozhodne v nějakém politickém ústředí. To všechno vlastně přivedlo ten
Západ k takové situaci, že jeden z těch pólů, který padl v osmdesátém devátém, respektive v devadesátém prvním roce, ten
Sovětský svaz, tak jeho nástupce Rusko to vyhodnotilo, jako že Západ je skutečně rozklížen, natolik slabý, že může znovu
zkusit obnovit to svoje mocenské postavení. A výsledky teď vidíme. Krym neotevřel očí. Ještě předtím Gruzie neotevřela oči,
Donbas neotevřel očí. Až teď útok na Ukrajinu, ale ukazuje se, že je to dost pozdě, Západ vlastně v tomto směru, místo aby
svou ekonomickou vyspělostí a svým i obranným potenciálem vlastně vyhrožoval Rusku patřičným způsobem, že když bude
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agresorem, že za to zaplatí a bude to příliš drahá agrese, tak to neučinili a spíše řekli, my do žádného konfliktu nepůjdeme.
Takže lepší pozvánku Rusku dát nemohli.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká politický a kulturní geograf Vladimír Baar. Děkuju vám za vaše odpovědi.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Já děkuji za pozvání, zdravím všechny.

Roman FOJTA, moderátor 
Naším hostem také Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . I vám děkuju za rozhovor. Přeju hezký večer.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV , Univerzita Karlova 
Děkuji za pozvání.

Roman FOJTA, moderátor 
Teď další úhel války na Ukrajině. V Česku vedle debat o zmrazení majetku lidí napojených na Putinův režim začínají vládní
politici uvažovat i o jeho konfiskaci. K ní už vyzvala Evropská unie s tím, že výnosy by sloužily k obnově zničené Ukrajiny. Pro
zabrání majetku zatím ale Česko nemá potřebnou legislativu. Ministerstvo financí jedná s ústavními právníky o změně zákona.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Česko už zablokovalo majetek za několik miliard korun. Sama Ukrajina usiluje o to, aby mohla použít jmění zabavené ve státech
Evropské unie na nápravu válečných škod.

Soňa KOŠKINOVÁ, ukrajinská novinářka 
Máme speciální skupinu ustavenou vládou Ukrajiny, jejíž cílem je zařídit použití těchto peněz pro ukrajinský rozpočet.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/ 
K tomu potřebujeme změnu legislativy. Určitě bych to přivítal, ale musí to být ústavně komfortní.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Vláda už chystá novelu sankčního zákona, která by měla zrychlit samotné zabavování majetku. Pro případné konfiskace
potřebuje další úpravy.

Ivan BARTOŠ, ministr pro místní rozvoj /Piráti/ 
Je pravda, že ta legislativa k tomu není připravená, vlastně není i dohoda, jak by to mělo fungovat celoevropsky.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda sněmovny /ANO/ 
Záleží skutečně případ od případu, jak dotyčný byl spjat s tím vlastním režimem.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Česko má pochybnosti o způsobu užívání více než 30 objektů, které vlastní přímo Ruská federace.

Ondřej KOLÁŘ, poslanec, starosta MČ Praha 6 /TOP 09/ 
V některých těch domech ruská strana provozovala třeba načerno pekárny nebo sauny. A víme, že jsou nemovitosti, které jsou
užívány v rozporu s kolaudačním stavem.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Navíc některé byty Rusko dál pronajímá a neplatí daň z příjmu ani z nemovitosti. Komu platíte?

nájemík ruského domu 
Na smlouvě je jméno, já si ho nepamatuju.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Tam je nějaká pokladna, kam to platíte?

nájemík ruského domu 
Já teďka si nepamatují, jak tam všechno...

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Většinu objektů získalo Rusko v sedmdesátých letech.

Martin DVOŘÁK, náměstek ministra zahraničních věcí 
Podle mého názoru jsou ty právní smlouvy minimálně zpochybnitelné právě proto, že nevznikali z dobrovolné svobodné vůle,
ale pod tlakem a pod ruskými tanky.

nájemnice ruského domu 
Ekvivalent tohoto baráku a tech ostatních baráků je majetek České republiky v Moskvě.

Karel ROŽÁNEK, zpravodaj ČT v Rusku 
Takto vypadá opuštěný Český dům v centru ruské metropole. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo po vstupu ruských vojsk na
Ukrajinu ukončit jeho provoz. Všichni nájemníci pak museli do konce dubna opustit více než 50 bytů. V současné době funguje
Český dům pouze udržovacím režimu. Na jeho chod dohlíží 3 čeští a 4 ruští pracovníci.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
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Právě kvůli obavě o osudu domu podle některých úředníků český stát zatím nepřistoupil k vyvlastňování. Ministerstvo zahraničí
si zatím pouze předvolalo ruského velvyslance. A protestovalo proti způsobu užívání budov v Praze. Ruské velvyslanectví zatím
na výtky ministerstva zahraničí oficiálně nereagovalo. Na webu pouze uvedlo, že nedělá nic protizákonného. Z Moskvy Karel
Rožánek a z Prahy Jiří Hynek, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
A v Devadesátce se teď vracíme k tématu z úvodu vysílání, tedy do Velké Británie, kde Boris Johnson bojuje o udržení
premiérské funkce. Pojďme si shrnout, jak probíhá hlasování o vyslovení nedůvěry premiérovi. Hlasování vyhlašuje předseda
parlamentní skupiny jménem Výbor 1922. Součástí skupiny jsou poslanci ze zadních lavic, kteří nezastávají žádnou vládní
funkci. Je důležité zmínit, že se nehlasuje vyslovení nedůvěry vládě, ale pouze Borisi Johnsonovi. To se řídí pravidly, která si
Konzervativní strana dříve sama určila. Aby se hlasování mohlo uskutečnit, musí zaslat výboru žádost nejméně 15 %
konzervativních zákonodárců, tedy celkem 54. Šéf sněmovního výboru Graham Brady neohlašuje počet dopisů do doby, než
se mu požadovaný počet nastřádá. Aby Johnson hlasování ustál, musí ho podpořit nejméně 180 poslanců. Pokud Johnson
hlasování přečká, dalších 12 měsíců se podle pravidel Konzervativní strany tato procedura nemůže opakovat. Brady ale
prohlásil, že pravidla se technicky vzato mohou změnit. Pojďme si připomenout, kdo je Boris Johnson. Výrazný konzervativní
politik byl zvolen premiérem v roce 2019. Jedním z jeho hlavních volebních slibů bylo dokončení brexitu, který si země
odhlasovala v červnu 2016. Už tehdy Johnson patřil k hlavním postavám kampaně za vystoupení Británie z Evropské unie.
Bývalý premiér zahraničí ve vládě Theresy Mayové prosazoval tzv. tvrdý brexit, tedy úplné odstřižení od unijních struktur. Na
funkci tehdy rezignoval právě kvůli sporu ohledně plánu premiérky Mayové. Ta chtěla zachovat více obchodních vazeb se
zeměmi sedmadvacítky. Johnson také 8 let působil jako starosta Londýna. Vystudoval elitní školy Eton a Oxford. Svou kariéru
ale zahájil jako novinář. Už tehdy proslul svými kontroverzními komentáři a euroskeptickými postoji. Hlasování o vyslovení
nedůvěry před malou chvílí skončilo. Výsledky ale ještě neznáme. Pro další informace teď míříme za naším zpravodajem ve
Velké Británii Bohumilem Vostalem. Bohumile, přeju ti dobrý večer.

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT ve Velké Británii 
Dobrý večer odsud z Londýna, Westminster je na nohou. Všichni čekají, jak to sčítání hlasů, které právě probíhá, dopadne.

Roman FOJTA, moderátor 
Kdy bychom tedy mohli znát konečný výsledek?

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT ve Velké Británii 
Měli bychom ho znát během jedné hodiny, pak by měl vystoupit předseda onoho výboru, o kterém si, Romane, mluvil, a oznámit
výsledek, na který všichni čekají. Čekají na to, jestli premiér Johnson se udrží v premiérském křesle a hlavně, jak z tohoto
hlasování vyjde. Jestli z něj vyjde jako absolutní vítěz, a nebo jako oslabený premiér, který bude muset dál bojovat o to, aby se
v premiérském křesle udržel.

Roman FOJTA, moderátor 
Britská média předpokládají, že premiér tedy funkci udrží, co pro něj v tomto směru mluví?

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT ve Velké Británii 
Co pro něj mluví, řekněme klíčoví členové jeho vlády. Ministryně zahraničí Trussová, ministryně vnitra, ministr financí Sunak. Ti
všichni se dnes stavěli za Johnsona, přesvědčovali své kolegy, aby Johnsona podpořili v tom hlasování, že Johnson si vedl
skvěle v očkovacím programu proti koronaviru, že si vede skvěle, co se týče ruské agrese na Ukrajině, protože Londýn jako
první evropská země dodal zbraně Kyjevu. Ostatně premiér Johnson sám vystoupil před konzervativními poslanci a
přesvědčoval je, ať se nenechají v žádném případě zmást, ať pro něj pro něj hlasují. Prohlásil, že celá tato věc, to hlasování o
vyslovení nedůvěry, obvinil z toho média, že je řízená médií, která se chtějí soustředit pouze na to, kdo bude v čele
Konzervativní strany, a že definitivně, pokud mu vysloví důvěru, tak on se bude věnovat prioritám. Na druhou stranu není úplně
jasné, jestli to Johnson přežije na 100 %, ano, čeká se, že to přežije, ale jak říkám, všichni čekají, kolik bude oněch rebelů, jestli
jich bude třeba přes 100, jestli jich bude 130, a to by byl pro Johnsona vážný problém.

Roman FOJTA, moderátor 
Možná, pokud jde o to načasování, proč se hlasování koná právě teď? Protože přece jenom ten problém s tou kauzou
Partygates se táhne už několik měsíců?

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT ve Velké Británii 
Není to fascinující, ještě před 24 hodinami jsme všichni, nebo aspoň na ČT24 a světová média definitivně tady v Británii mluvili
o tom, že Alžběta II. vystoupila na balkoně Buckinghamského paláce. Usmívala se a uzavřela tím oslavy platinového jubilea. A
teď, 24 hodin poté, sledujeme, jestli premiér Johnson přečká hlasování o vyslovení nedůvěry. Samozřejmě to načasování,
podle Timesů se právě čekalo na to, až oslavy platinového jubilea se dokončí, že prý už bylo jasné, že nejmíň těch 54
konzervativních poslanců chce toto hlasování vyvolat, co se týče samotné Partygate. Ta se táhne s premiérem Johnsonem už
od loňského prosince, znamená pro něj vážný problém, protože preference mu rekordně se propadly. Rebelové se obávají, že
příští volby premiér Johnson prostě nevyhraje, takže nyní se snaží zatáhnout, jak tvrdí, za záchrannou brzdu, vyměnit ho co
nejdřív a pak vyhrát další volby. Uvidíme, co se za hodinu dozvíme, co z tohoto vše vyjde pro premiéra Johnsona a pro
Konzervativní stranu. A ano, je to fascinující i z toho důvodu, že ještě před dvěma a půl lety premiér Johnson získal pro
Konzervativní stranu rekordní vítězství po 40 letech, po vzoru Margaret Thatcherové, má drtivou většinu v britském parlamentu
za mnou.

Roman FOJTA, moderátor 
Nastiňme si možné scénáře vývoje, pokud tedy premiér Johnson svou funkci udrží, co to udělá s tlakem na jeho konec ve
funkci, zmírní se, nebo úplně pomine?

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT ve Velké Británii 
Samotná Partygates neskončí, tímto neskončí, i když Johnson slibuje, že tím pádem se vše vyřeší, a ti rebelové tedy dostanu
jasný vzkaz, že on udržel jednotu strany a že nyní se může věnovat prioritám, jako je zdražování, ekonomické problémy, a jak
tedy se postavit Putinovi, který se snaží dobýt brutálně Ukrajinu, kde jsme ostatně viděli, že Londýn dodal raketové systémy
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hned 3, které mají dolet až 80 km. Dnes Johnson telefonoval s ukrajinským prezidentem Zelenským, takže toto je ona obrana
pro premiéra Johnsona, takže pokud vyhraje drtivě, tak bude moct pokračovat, ale právě to je ona otázka, jestli vyhraje drtivě.

Roman FOJTA, moderátor 
Co se bude dít v případě, že by poslanci vyjádřili Johnsonovi nedůvěru, kdo by ho mohl ve funkci případně nahradit?

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT ve Velké Británii 
Toto je vysoce nepravděpodobné, ovšem může se stát, protože to hlasování je tajné, co by se stalo, pak by to záleželo na
premiéru Johnsonovi, buďto by se mohl vybrat, že okamžitě rezignuje a za něj bude funkci vykonávat například vicepremiér
Dominic Raab, který to už dělal. Vzpomeňme, když Johnson bojoval o život po nákaze koronavirem. Dominic Raab je českého
původu. Nebo by Johnson, zase bylo to, co zvolila Theresa Mayová, by mohl vykonávat svoji funkci premiérskou, dokud si
Konzervativní strana nevybere nástupce. Ovšem kritici říkají, vidíte nějakou velkou postavu, nějaké velké jméno, které by
Johnsona mohlo nahradit? No, není tedy zatím, a pokud se podíváme na průzkumy, velmi bleskové průzkumy dnes, koho by si
vlastně Konzervativní voliči vybrali jako lídra Konzervativní strany, tak vede s 12 procenty Ben Wallis, ministr obrany, s 11
procenty ministr zahraničí Liz Trussová a s 10 procenty bývalý ministr zahraničí Jeremy Hunt, který minule při tom souboji o
místo lídra Konzervativní strany prohrál právě s Borisem Johnsonem. A dnes Jeremy Hunt mimochodem vyzval všechny
konzervativní poslance, aby hlasovali pro změnu, tzn. aby hlasovali proti Johnsonovi.

Roman FOJTA, moderátor 
Nejen Westminster, ale i náš zpravodaj Bohumil Vostal zůstává na nohou a sleduje situaci. Bohumile, prozatím děkuju, přeju
hezký večer. Zatím posledním britským premiérem, který podal demisi na základě vyslovení nedůvěry, byl labourista James
Callaghan, a to v roce 1979. V předčasných volbách ho stejný rok porazila premiérka Margaret Thatcherová. Ta čelila
hlasování o nedůvěře také. Ustála ho, ale posléze se sama úřadu vzdala. Premiér John Major, který prošel hlasováním v roce
1993, sice nerezignoval, ale v následujících volbách utrpěl drtivou porážku. Hlasování ustála v roce 2018 také bývalá britská
premiérka Theresa Mayová. Přestože i ji poslanci podpořili, rezignovala na funkci po šesti měsících sama. Tohle hlasování o
nedůvěře bylo dodneška ve Velké Británii zatím poslední.

Theresa MAYOVÁ, britská premiérka 
Odcházím bez záště, a naopak s ohromnou a trvající vděčností, že jsem mohla sloužit zemi, kterou miluji.

Roman FOJTA, moderátor 
A nabídneme další komentář, ve studiu je spolu se mnou Marek Bičan z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý večer.

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
A na dálku je s námi ve spojení Milan Kocourek, novinář a bývalý redaktor BBC. I vám přeju dobrý večer.

Milan KOCOUREK, novinář, bývalý redaktor BBC 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kocourku, začnu s vámi, jak moc tohle hlasování bez ohledu na výsledek britského premiéra oslabuje?

Milan KOCOUREK, novinář, bývalý redaktor BBC 
Tak v každém případě je to veliká výzva pro Borise Johnsona. A řekl bych, že ho to oslabuje v každém případě. Jestliže vyhraje,
tak to potom bude pokračovat v úřadě bez jakýchkoliv problémů. Ovšem, jestliže dostane ten tábor, který je proti němu, více
než 100 hlasů, to už komentátoři říkají, tak tím pádem jeho pozice bude už dost prekérní. Tzn. že bude nucen dělat kompromisy
v různých záležitostech a oslabení bude v tom, že nebude moci prosadit všechno, co má třeba dneska na mysli. Komentátoři se
domnívají, že pokud to bude méně než 100 hlasů jako proti němu, tak jeho pozice bude i tak ohrožena, protože už nebude tak
jistý, jako byl doposud.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Bičane, jaké vyústění čekáte vy?

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Já se v zásadě slučuji tady s touto nebo shoduji tady s touto analýzou. A rovněž se domnívám, že pan premiér Johnson v tomto
hlasování obstojí, že zvítězí, ale je třeba zmínit, že každé takové hlasování ve svém důsledku toho premiéra oslabuje, a to, že
některý bylo řečeno panem zpravodajem Vostalem, že za ním třeba stojí ministryně vnitra a ministryně zahraničí a ministr
financí, ono je vlastně neslučitelné se členstvím v britském kabinetu, kdyby veřejně se vyjádřili proti premiérovi, to je na
okamžitou rezignaci, takže skutečně se pod ním, řekněme, hýbe židle. Ale domnívám se, že v tomto hlasování zvítězí a že bude
pokračovat.

Roman FOJTA, moderátor 
Podle počtu poslanců, kteří se postaví proti němu, jaký může být Johnsonův další osud, kterou tu variantu vývoj čekáte jako
nejpravděpodobnější, tzn. mluví o tom, že Johnson hlasování ustojí, nicméně nějaké dohledné době by mohl rezignovat?

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Tak v zásadě každý britský premiér je svým způsobem taktickou figurou, neboť na rozdíl od těch prezidentů Spojených států
amerických, tak jejich mandát není nějakým způsobem jasně časově ohraničen, takže oni vlastně, to říkal Tony Blair, že vlastně
na začátku byl jako nejsilnější, ale nejméně zkušený a na konci vlády byl nejslabší, ale nejvíce zkušený, takže ti britští premiéři
se v podstatě vyčerpávají, dokud je, typicky v případě Konzervativní strany, třeba strana jejich vlastní neodstraní, nebo v
případě Labouristické strany ruku dokud třeba neprohrají nebo ve volbách. Takže jakoby Johnson nevyhnutelně jako premiér

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 143 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


bude oslaben, nevyhnutelně směřuje k nějakému konci ve funkci, což možná vlastně je i důvod, proč v té funkci premiéra
najednou působí poměrně unavený poměrně, řekněme, bez energie. On samozřejmě neustále je velmi charismatický, ale tak
stávající konzervativní vláda, není to vláda, která by měla nějakou jasnou strategii, nějaký koherentní narativ, nejsou v ní ani
zastoupeni vlastně elitní členové Konzervativní strany, který jsou právě v těch zadních lavicích, jako už zmíněný Jeremy Hunt.
Ostatně i Theresa May, z hlediska britské vlastně historie vůbec není problematické bývalého předsedu vlády v parlamentu, tak
se stalo vlastně mezi lety 1970 až 1974, kdy ministrem zahraničních věcí ve vládě premiéra Edwarda Heathe byl vlastně sir Alec
Douglas Human, což byl předchozí premiér z let 63 a 64. Takže vlastně Boris Johnson se obklopil takovými těmi brexitáři, jak se
říká, a nejsou to, řekněme, politici první ligy, právě třeba s výjimkou Bena Wallace, což je ministr obrany. Takže já si myslím, že
pokud to bude chtít zůstat stát a pokud to stojí, tak si bude snažit tu svou vládu nějakým způsobem znovu promyslet. Možná
tam dojde v létě k nějaké třeba částečně výměně kabinetu, že opravdu osvěží ten svůj vládní tým a že se bude snažit přinést
nějaké nové myšlenky, které jaksi nevyhnutelně zastínil covid a to, že vlastně Británie musela řešit tuto pandemii, což ostatně
ale premiér Johnson zvládl. A právě to, že málem i umřel vlastně v podstatě na covid, tak mu vyneslo krátkodobý zisk v
preferencích.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kocourku, Johnsonovi spolupracovníci varovali před občanskou válkou v rámci Konzervativní strany. Je to oprávněná
obava, do jaké míry je Konzervativní strana jednotná?

Milan KOCOUREK, novinář, bývalý redaktor BBC 
Konzervativní strana, řekl bych, že v poslední době není moc jednotná, protože jsou tam hlasy jako proti němu. Například
někteří ho kritizují zvláště za ty party, které byly, ty večírky jako během covidu. A jednota strany je těžká záležitost, ale každá
strana britská má vlastně tři hlavní proudy, to je ta levice, pravice a střed. Momentálně řekl bych, že pravice v Konzervativní
straně nabývá jako vrchu. Ovšem těžko se to dá kvantifikovat, ale důležité je, že Boris Johnson má podporu důležitých
představitelů, jako je třeba Dominic Raab, o něm už byla řeč, a má také podporu dalších. Takže řekl bych, že jednota strany je
do značné míry nyní ohrožena, ale já myslím, že Boris Johnson to vystojí, například mluvil jsem s Rogerem Darlingtonem, což je
odborář britský, pardon, který předpověděl, že Boris Johnson získá jako většinu, že vyhraje toto hlasování, ale že to bude už
první krok jeho odchodu.

Roman FOJTA, moderátor 
Pojďme si připomenout hlavní aféry, které jsou spojené se současným premiérem Borisem Johnsonem. Těchto afér se
nastřádala celá řada, konkrétně ten čelí už od loňského listopadu krizi důvěry i v rámci vlastní strany, a to kvůli tzv. skandálu
Partygate, vyvolaly ho zprávy o řadě večírků v Downing Street během přísného covidového lockdownu.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Omlouvám se za dojem, který jsme patrně vyvolali, a sice, že personál v Downing Street bere situaci méně vážně. Je mi za sebe
špatně a jsem naštvaný.

Roman FOJTA, moderátor 
Opakované porušování protiepidemických opatření vytýkají kritici Johnsonovi dlouhodobě. Podle deníku Daily Mirror se
například premiér před rokem neodebral do karantény po kontaktu s nakaženým koronavirem. Vlnu kritiky vyvolalo jeho i
bagatelizování nemoci a odmítání podniknout kroky proti jejímu šíření.

Boris JOHNSON, britský premiér 
Ohledně pravidel, podívejte, museli jsme je zavést a je to kontroverzní záležitost. Je tu spousta lidí, kteří si myslí, že se to mohlo
zvládnout bez omezení, že se dalo spoléhat na lidskou zodpovědnost. Problém je, že jsme čelili pandemii takového druhu, jakou
jsme předtím neviděli, alespoň za celý můj život ne. Její dopady byly neznámé a lékařsko-vědecká doporučení byla spoléhat na
nefarmaceutická řešení. Bylo třeba přimět lidi chovat se podle určitých pravidel.

Roman FOJTA, moderátor 
Skandály se pojí i se samotnou Konzervativní stranou. Ta údajně umožnila několika významným dárcům získat místo ve
Sněmovně lordů. Reputaci strany ovlivnila i aféra politika Owena Petersona který měl za úplatu lobbovat ve prospěch
některých firem. S premiérem se pojí i skandál kvůli rekonstrukci jeho bytu na Downing Street. Johnson na ni měl využít peníze
od stranických dárců. Kauzou se zabývá britská volební komise. Pokračujeme v rozhovoru, pane Bičane, tady jsme vyjmenovali
skandály premiéra Borise Johnsona, nicméně pokud bychom celkově zhodnotili jeho dosavadní působení v premiérském
úřadu, co se mu povedlo?

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Já bych jenom na úvod řekl, že vlastně z hlediska Konzervativní strany tyto skandály jsou úplně irelevantní. Problém je, že ona
ta strana je nervózní, že Boris Johnson se zdiskreditoval jako volební lídr do dalších možných voleb. A ta strana má v podstatě
jediný cíl jako vítězit ve volbách, takže jako toto je vlastně optika těch konzervativních poslanců, když hlasují tady v těchto
hlasováních o nedůvěře. Premiéru Johnsonovi, myslíte jako jemu jako člověku, nebo jemu jako premiérovi?

Roman FOJTA, moderátor 
Jemu jako premiérovi ve funkci, co se mu podařilo?

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
To je, já si myslím, že o tom uvažuje spíš tak, že, co se mu povedlo jako člověku, jemu se samozřejmě povedlo být premiérem,
což je v jeho očích úžasné. A teď už samotné ty výsledky té premiérské funkce jsou poněkud špatné, nebo poněkud horší,
nicméně je třeba opravdu vyzdvihnout někoho na misce vah, rozhodně ta kampaň za očkování tou první dávkou, druhou
dávkou, potom jak tomu říkali ty různé boostery, tak to se opravdu velice povedlo. Měli to velice dobře graficky zvládnuté. On
velice jako apeloval často prostě na to, aby Britové takhle se nechali očkovat, takže vyvraceli dezinformace s tím spojené, takže
toto je bezesporu úspěch. Potom ta jeho role možná navazující na to jeho působení v roli ministra zahraničí mezi lety 2016
2018, kdy on opravdu velmi aktivně po boku amerického prezidenta Bidena a třeba i polského premiéra nebo dalších lídrů tak
velmi aktivně vlastně vystupuje na podporu prezidenta Zelenského a obecně Ukrajiny v konfliktu s Ruskem. Nejenom rétoricky,
ale i prostě reálnými dodávkami materiálu, dodávkami vojenského materiálu, dodávkami humanitární pomoci, takže toto se
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opravdu povedlo. Nicméně britská společnost se potýká do jisté míry se stejnými problémy jako ta naše, prostě rostoucí ceny
energií, rostoucí inflace, ta ekonomická situace se v podstatě vymkla z rukou. Ta normální nebo obvyklá politika minimálně po
Margaret Thatcherové obvyklá politika rozpočtových úspor se teď zdá být upozaděna ve prospěch takového, řekněme, ve
prospěch takových ekonomických stimulů, což možná třeba akademický může být dobře, nebo špatně, ale to také ty
konzervativní voliče, jim se to nelíbí. A právě Boris Johnson, když dnes byl na ně apelovat, na ty poslance Konzervativní strany,
aby pro něj hlasovali, tak prý jim slíbil, že sníží daně, což nějakým způsobem pravděpodobně se stane, protože
/nesrozumitelné/ snižuje daně, z čehož jako jeden z nejbohatších členů britské vlády, vůbec v historii britských vlád může i
finančně profitovat. Ale tady nechci naznačovat, že to dělá kvůli tomu, ale že prostě ideologicky mu je to blízké. A kromě toho,
že sníží hra daně, takže vyhraje další volby, takže on opravdu chce opravdu chce působit jako takový ten člověk, který budí
dojem někoho, kdo sice malinko někdy udělá nějaký krok špatným směrem, ale takové ty velké věci má správně definované a
je schopen zvítězit v těch volbách, což je to, co tu Konzervativní stranu zajímá.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Kocourku, jak z celé téhle situace těží, nebo netěží opoziční labouristé, případně další strany?

Milan KOCOUREK, novinář, bývalý redaktor BBC 
No tak šéf labouristů Keir Starmer dneska řekl, aby jako konzervativci se dali dohromady a odstranili Borise Johnsona. Důležité
je, že jestli mají labouristé šanci vyhrát volby, tak momentálně jako vedou v preferencích voličů asi tak o 6 %, mám dojem. Ale
otázka je, jestli to by stačilo na vítězství ve volbách, a Roger Darlington, o kterém jsem se už zmínil, tak ten se domnívá, že by
labouristé nutně nezvítězili ve volbách, kdyby byly volby hned zítra nebo pozítří. Takže labouristé z toho rozhodně vytěží, z
tohoto hlasování, ať dopadne jakkoliv, protože budou moci jako napadat Borise Johnsona z té či oné pozice. Ale otázka je, jestli
by nějak skutečně to vedlo k jejich konkrétnímu vítězství ve volbách, a tam je odpověď spíš negativní.

Roman FOJTA, moderátor 
Pan Bičan tady zmiňoval tu složitou ekonomickou situaci ve Velké Británii, devítiprocentní inflace, nejvyšší za posledních 40 let.
Před nedávnem nebo před několika dny vláda ohlásila speciální pětadvacetiprocentní daň ze zisků ropných a plynárenských
společností. Ty získané peníze chce dát v jednorázovém příspěvku nejchudším domácnostem. Když byste to shrnul, jak si
britská vláda vede v tom boji s rostoucími cenami energií a vůbec s tou inflací?

Milan KOCOUREK, novinář, bývalý redaktor BBC 
Tak s lidmi, s nimiž jsem hovořil, tak podle nich jako ta situace je vážná. Lidé jsou velice nespokojeni velmi často. Dokonce se
projevuje něco, co dříve nebylo, tzn. že někdy v obchodech chybí konkrétní zboží, takže lidé jsou nespokojení, dá se říct, že to
je nová věc, která tady před dvěma třemi lety nebyla. Ta inflace je velmi vážná. Vím, že moji příbuzní jako a moji známí neustále
kňourají a stěžují si na nedostatek některých věcí, takže domnívám se, že tady bude muset Boris Johnson hodně pracovat na
tom, aby vrátil důvěru veřejnosti ve svůj prospěch, a zatím ta vyhlídka není nějak zvlášť slibná.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Bičane, to hlasování o vyslovení nedůvěry premiérovi přišlo den po skončení oslav 70 let Alžběty II. na trůnu. Je to
načasování náhoda záměr?

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
To načasování určitě není náhoda ani záměr. Je to dáno tím, že ten sir Graham Brady, což je vlastně předseda toho
příslušného Výboru 1922, už měl těch 54 potřebných hlasů nebo minimálně 54 potřebných hlasů, což je vlastně 15 % hlasů z
celkového počtu 359 konzervativních poslanců a poslankyň, k dispozici už během těch oslav královnina jubilea, ale samozřejmě
jaksi není vhodné, aby strana, která jinak má oblibu ve své svrhávání svých vlastních premiérů, tak aby svrhávala svého
vlastního premiéra zrovna v době, kdy Její Veličenstvo slaví to jubileum, to je z hlediska opravdu konzervativců. A ti britští
konzervativci mají vztah k té monarchii, jsou to monarchisté, mají prostě nějakou lásku k těm institucím, tak jim to přišlo určitým
způsobem nepatřičné. Druhý den, to už je úplně v pořádku.

Roman FOJTA, moderátor 
My jsme tady zmiňoval tu britskou pomoc Ukrajině Británie patří k lídrům této pomoci. Je to spojené s osobou Borise Johnsona
jakožto premiéra, nebo je na tom na britské politické scéně taková jednota, že v podstatě, ať by byl premiérem kdokoliv, ta
pomoc by byla stejná?

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Tak pokud by byl premiérem třeba Jeremy Corbyn, takto pomoct by určitě nebyla tak proaktivní, to je potřeba si říct otevřeně,
nebo třeba Michael Foot nebo někteří levicoví politikové z minulosti, kteří, asi diváci jejich jména neznají, ale rozhodně to byli
takoví ti revolucionářsky orientovaní lidé, kterým vadila hegemonie Západu. Asi platí, že jakýkoliv mainstreamový politik by se k
tomu postavil takto, nicméně to, že to je zrovna Boris Johnson, to, že byl ministr zahraničí, dlouholetý starosta Londýna mezi
lety 2008 až 2016. A přece jenom před tím měl dobré vztahy s prezidentem Trumpem. Nyní má dobré vztahy s prezidentem
Bidenem a snaží se utužit ten angloamerický podle Britů speciální vztah nebo zvláštní vztah právě tady tou spolupráci. Takže já
si myslím, že ten Boris Johnson i na tom má zásluhu, samozřejmě částečně třeba někteří cynikové by na ni namítali, že on to
dělá částečně i proto, aby třeba zastínil tu svou nějakou omezenější schopnost řešit ty určité dílčí problémy. Ale ať už ten
důvod je vlastně jakýkoliv, tak je sice zajímavé o něm debatovat, ale prostě Británie masivně Ukrajině pomáhá, což je v tomto
směru dobře, a to je taky právě třeba jeden z těch úspěchů Borise Johnsona.

Roman FOJTA, moderátor 
Rozumím, Marek Bičan z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Masarykovy univerzity.
Děkuju, že jste přišel.

Marek BIČAN, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Děkuji vám za pozvání.

Roman FOJTA, moderátor 
A naším dalším hostem byl také Milan Kocourek, novinář a bývalý redaktor BBC. I vám děkuju i vám přeju hezký večer.
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Milan KOCOUREK, novinář, bývalý redaktor BBC 
Hezký večer i vám.

Roman FOJTA, moderátor 
Připomínám, že stále čekáme na výsledky hlasování o vyslovení nedůvěry britskému premiérovi Borisi Johnsonovi. Hlasování
skončilo zhruba před půlhodinou a za další půlhodiny bychom se měli výsledky dozvědět. Teď už Horizont ČT24. Já vám přeju
příjemný večer.

Výstava obrazů Petry Švecové
TISK , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: REGION OPAVSKO , Strana: 10 , Autor: (tep) , Vytištěno: 14 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
07.06.2022 02:41 , Rubrika: Kultura , AVE: 926,06 Kč , Země: Česko
OPAVA 

Nová výstava obrazů s názvem Chůze lesem, jejíž autorkou je Petra Švecová, je k vidění v Galerii Eisler v Obecním domě. Její
malby zde budou prezentovány až do 21. srpna. 

„Abstrakce mohou působit až meditativním dojmem, jsou plné klidu a jemnosti pastelových tónů,“ přibližuje dramaturgyně
Opavské kulturní organizace Natálie Janyšková. Výstava má dva inspirační zdroje. Prvním je autorčina linie květin a zahrad,
které se postupně transformují do metafory chráněného území, kam lze utéct a schovat se před dotírajícím vnějším světem s
jeho informační i praktickou brutalitou. Druhým inspiračním vzorem je esej německého autora Ernsta Jüngera. Petra Švecová je
absolventkou pražské Akademia výtvarných umění, v roce 2016 absolvovala stáž na Hochschule für Bildende Künste. Má za
sebou také studium fotografie na FAMU a mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 

Roman Horváth: Pro vývoj české měny je důležitá mezinárodní dimenze a globální trendy
Podcast , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 06:06 , Pořad: 05:59 De Facto FSV UK
, Země: Česko
Jaké to je být ekonomem v době krizí? Dá se prognózovat, jaká bude do budoucna
finanční situace? Jací jsou jeho studenti? A podědil vztah k ekonomii po svém
otci? 
Poslechněte si epizodu podcastu De Facto s Romanem Horváthem z Institutu
ekonomických studií na FSV  UK , odborníkem na měnovou politiku, politickou
ekonomii a finanční instituce.

Odborník na inovace Tomáš Lapáček: Praha nesmí zůstat pozadu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Autor: Pavel Kopecký , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 07:36 , RU / měsíc:
467 459 , RU / den: 63 201 , Rubrika: Praha , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
/ROZHOVOR/ Tomáš Lapáček řídí projekty na podporu výzkumu a inovací v Pražském inovačním institutu (Pii). Buduje
inovační značku Prahy s cílem zlepšit spolupráci výzkumu a podniků v hlavním městě. „Praha se musí dostat z pasti globálně
exponovaného města,“ říká v rozhovoru pro Pražský deník. Inovace totiž mohou zlepšit situaci v dopravě, životním prostředí i
pomoci ušetřit za energie. Hlavní město v nich však zaostává – za Brnem, Ostravou i Libercem.

Co je úkolem Pražského inovačního institutu?

Praha ho zřídila před dvěma lety proto, aby měla tykadla do světa podnikatelů, výzkumu a vzdělávání. Vznikají v něm vazby
vedoucí k předávání poznatků a znalostí ve vědě a výzkumu, které se pak využijí i komerčně. Aby zkrátka znalosti a potenciál
nezůstaly v šuplíku.

A existují tu potenciály?

Praha je bezesporu kreativní hub. Je tu vysoká koncentrace vzdělaných a kreativních lidí. Po všech stránkách je to nejlepší
město na světě, ale v tom je jeho past. V Ostravě či Brně je motivace růstu daleko vyšší, je tam totiž větší odměna za snahu.
Bohužel pražská kultura je taková, že si všichni dělají inovace na koleni v garáži. V Praze jsou přírůstky v inovacích velmi malé.

Jak to?

Je to globálně exponované město a nedaří se tu tak snadno navazovat vazby, které vidíte v Brně, Liberci či Ostravě, kde se
všichni znají. Zároveň je zde všechno velmi drahé – čas i prostory. Výsledkem je nakonec nelogická fragmentace, kde se každý
spoléhá sám na sebe, jelikož nevidí, jak najít vhodné partnery. S tím pomáhá právě Pražský inovační institut.

Proč to v jiných městech jde?

Když o Praze mluvím kriticky, myslím to konstruktivně a s láskou. Problémem je určitá nevyspělost společnosti. Chybí tu důvěra
mezi jednotlivými aktéry, že si vzájemně své nápady neuzmou. K tomu je zapotřebí vyspělejší legislativa, mimo jiné v oblasti
ochrany duševního vlastnictví. Vypadá to, že budování důvěry není zas tak světoborný předpoklad. Když se podíváte do měst,
která jsou tahouny znalostních ekonomik, kde všechno svítí, hřeje a je na dálku ovládané, tam tu důvěru mají. Nevíme, jestli
jako první měli inovační centra, nebo byly dřív ty technologie a teprve pak se spojili v centrech. Každopádně je tam vzájemný
vztah.
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Praha si myslí, že inovace dožene

V Praze něco podobného nejde?

Není tu dostatečná poptávka po inovacích, a to kvůli vysoké kvalitě života. V létě tu nepanují teploty kolem šedesáti stupňů,
město není ve válce ostřelované raketami, nejsou tu život ohrožující problémy. Stále se však musíme vypořádat s následky
komunismu. Ostatní města dokázala více vnímat hrozby, kterým budeme v příštích letech čelit. Praha má potenciál a myslí si,
že to rychle dožene, jakmile se tak rozhodne.

To mluvíte schválně v budoucím čase?

V tom je však další past. Nemůžeme čekat na to, až nám ujede další vlak. Praha nemá dobrou pozici pro čerpání evropských
dotací. Špatně nastavený je i vztah Prahy a státu. Je to zároveň i velká příležitost pro vedení města ukázat, že neroste jen pro
sebe, ale že chce být tahounem celého státu a vzniklé benefity pak překlápět dál do regionů.

Jak mohou inovace řešit problémy například v dopravě?

Praha je středověké město s dlažebními kostkami a je tu obrovský prostor pro zlepšení. Máme řadu pilotních projektů. Jsou to
například nejrůznější aplikace na sdílená auta či kola. Obecně fenomén sdílení pomůže. Pak je to telematika, využívání lepších
dat a informací z dopravního systému pomocí umělé inteligence. Například Vídeň nedávno čelila dilematu, jestli stavět tunel pro
úlevu dopravě v centru, nebo investovat do chytrého systému řízení dopravy. Nakonec zvolili tunel, ale bylo to opravdu těsně.
V budoucnu se už nebudou obří infrastrukturní stavby tak snadno povolovat, nýbrž se budou hledat spíše měkká řešení.

Co děláte pro zlepšení životního prostředí?

Předně je potřeba říct, že institut je spoluautorem Strategie Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, která ukazuje, jak
snížit produkci odpadu a emisí. Musíme co nejefektivněji nakládat se zdroji, ideální je bezodpadové město. Patří sem veškeré
chytré systémy pomáhající lépe nakládat s vodou, zachytávat ji, udržovat a čistit. Ochrana životního prostředí si na sebe musí
vydělat. Velké věci se dějí také v energetice. Tam to jinak, než inovacemi nevyřešíme.
Chovat se zodpovědně

Dá se to všechno zvládnout?

Veřejné správě ve využívání umělé inteligence vždy trochu ujíždí vlak. Inovace se dějí převážně ve firmách, v soukromém
sektoru. Stát se v tomto musí více chovat jako firma a firmy se musí chovat více zodpovědně. Ony ani nemají na výběr. Když
dnes půjdete do banky pro úvěr, zeptají se vás, jaký má váš produkt dopad na životní prostředí a na genderovou rovnost a
další.

To jsou otázky, na které nejsou lidé zvyklí?

Dostáváme se na jednu loď – podnikatel či výzkumník bude čelit podmínkám, na které nejsme zvyklí, jako je koncentrace lidí do
města, růst a stárnutí populace, migrace a tak dále. Nemáme otestováno, jak na ně bude společnost reagovat. Nepochybně
budeme muset změnit postupy městské správy, dělat více práce za méně prostředků, využít technologií. A nezapomínat na lidi.
Základní otázka je vždy, jak inovace prospěje lidem.

Podívejme se na inovace v oblasti energetiky. Jak mohou lidé díky inovacím ušetřit v tomto případě?

I zde platí pravidlo, že nejlepší spotřeba je ta, která nevznikne. Každý z nás si může udělat svou osobní revizi, jak je na tom se
zateplením domu, jak a které používá spotřebiče, čím svítí, jestli zbytečně nepřetápí, správně větrá a podobně. V budoucnosti
může každý z nás přispět svou trochou do mlýna v Praze třeba tím, že bude doma důsledně třídit bioodpad.

Na to se ale hlavní město bude muset připravit, ne?

Praha plánuje výstavbu pražské bioplynky, která bioodpad Pražanů přemění například na bioplyn pro autobusy MHD. Obecně
je důležitý takzvaný smart metering, přesné měření energetické náročnosti firem, provozů, ale i domácností, které dokáže
upozornit na výchylky ve spotřebě. Záleží, jestli žijete v bytě, nebo vlastníte dům. Ceny energií z fosilních zdrojů už raketově
klesat nebudou, spíše naopak. Důležitou cestou (nejen) energetických úspor je podpora energetické nezávislosti na
neobnovitelných zdrojích energie a podpora lokální produkce.

Jaký je největší projekt, kterým se v Pii zabýváte?

Největším projektem institutu je iKAP II – Inovace ve vzdělávání, takzvaná Implementace krajského akčního plánu s rozpočtem
přes 350 milionů korun. Má 24 hlavních partnerů, mimo jiné neziskové organizace Post Bellum a Člověk v tísni, Univerzitu
Karlovu nebo ČVUT. Do listopadu příštího roku bude iKAP zdarma poskytovat pražským školám programy pro rozvoj
gramotností, digitálních kompetencí, podnikavosti a polytechnické výchovy. Také organizovat vzdělávací kempy pro žáky a
studenty, letní příměstské tábory, jazykové kurzy, kroužky nejrůznějšího zaměření i program pro kariérové poradenství a další
aktivity.

Jak jste se k inovacím dostal vy sám?

Pracoval jsem původně na IPR jako ředitel strategií plánování a rozvoje. Inovační agendě jsme se věnovali jen kvůli formální
povinnosti vůči Evropské komisi, což mi přišlo dost škoda. Když se hledal inovační manažer, přihlásil jsem se. Předchozí
zkušenost z IPR byla vhodnou průpravou. Hodí se totiž trochu vědět, kudy v Praze běhají zajíci.
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Tomáš Lapáček

Pracuje jako inovační manažer a vedoucí hlavního projektu Prague Smart Accelerator.

Před nástupem do Pii působil čtyři roky v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) jako ředitel sekce strategií a politik.
Jeho úkolem na IPR bylo analyzovat a navrhovat lepší občanskou vybavenost a strategický plán metropole.

V letech 2012 až 2017 řídil sekci překladů pro EU v překladatelském centru Presto. Předtím pracoval na ministerstvu životního
prostředí nejprve jako poradce ministra pro evropské záležitosti a následně v odboru EU a politiky životního prostředí.

Byl mimo jiné i asistentem poslance Evropského parlamentu Josefa Zieleniece.

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.

Téma dne: Komentátor Fingerland: Až boje ustanou, budou se Rusové dál snažit udržovat ránu zanícenou
Podcast , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 11:54 , Pořad: 11:41 Plus , Země:
Česko
Ruská agrese na Ukrajině trvá více než sto dní a názory na to, zda se chýlí ke
konci nebo ne jsou různé. Spíš to vypadá na opotřebovací válku. „Zdá se, že
konflikt už probíhá skutečně dlouho, ale sto dní v kontextu válek není zas až
tak dlouhá doba. Těžko říct, jestli za půl roku či rok budou stejné i současné
kontinuální dodávky zbraní, munice i ekonomická podpora,“ říká Michal Smetana
z Katedry bezpečnostních studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Až boje ustanou, budou se Rusové dál snažit udržovat ránu zanícenou, domnívá se komentátor Fingerland URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 12:26 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Ruská agrese na Ukrajině trvá více než sto dní a názory na to, zda se chýlí ke konci nebo ne jsou různé. Spíš to vypadá na
opotřebovací válku. „Zdá se, že konflikt už probíhá skutečně dlouho, ale sto dní v kontextu válek není zas až tak dlouhá doba.
Těžko říct, jestli za půl roku či rok budou stejné i současné kontinuální dodávky zbraní, munice i ekonomická podpora,“ říká
Michal Smetana z Katedry bezpečnostních studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

I přes aktuální dodávky západních zbraní, které mají Ukrajině pomáhat své území bránit, je podle Smetany možné, že se Rusku
podaří část území obsadit – minimálně v luhanské oblasti, připouští v pořadu Tématu dne.

Pokud jde o ukončení konfliktu vyjednáním příměří, nelze jej podle ředitelky výzkumného centra Asociace pro mezinárodní
otázky Pavlíny Janebové dosáhnout, aniž by se jednání účastnila samotná Ukrajina. Jakékoli garance ze strany Ruska jsou
přitom chabou zárukou, upozorňuje.

„Konečná podoba vítězství nebo prohry je v tomto konfliktu ještě na složitou diskusi,“ domnívá se Janebová. Z pohledu Západu
by podle ní bylo naivní trvat na nějakých bezpečnostních zárukách, které by následně Rusové respektovali.

Podobně se na věc dívá i komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland: „Ruské garance stojí ,na vodě‘. Navíc existovaly i před
touto válkou a splněny nebyly. Až boje ustanou, bude se Rusko snažit udržovat tuto ránu dál ,zanícenou‘.“

Nejvíc ze všeho se totiž ruský prezident Vladimir Putin bojí, že se Ukrajina stane stabilní a prosperující zemí, uzavírá
komentátor.

Je ukrajinská armáda ve fázi přerodu z obranné na útočnou? A jak budou postupovat Spojené státy? Poslechněte si celý
audiozáznam Tématu dne Šárky Fenykové.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 148 / 357

http://plus.rozhlas.cz/az-boje-ustanou-budou-se-rusove-dal-snazit-udrzovat-ranu-zanicenou-domniva-se-8762284
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Faz-boje-ustanou-budou-se-rusove-dal-snazit-udrzovat-ranu-zanicenou-domniva-se-8762284
http://www.newtonmedia.eu/


Stavitel URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: stavitel.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 13:25 , RU / měsíc: 154 964 , RU / den: 8 611 ,
AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Blíží se druhý díl Wienerberger fóra 2022 Vydařené lednové Wienerberger fórum 2022 se brzy dočká svého pokračování.

Už 16. června 2022 budete mít možnost opět nahlédnout skrz náš virtuální World of Wienerberger do světa stavebnictví
pohodlně a jinak. I tato odborná konference je určena pro všechny projektanty, architekty, studenty, stavební firmy i kohokoli z
řad veřejnosti. 
Druhý díl Wienerberger fóra opět nepřináší formát jako klasické semináře či workshopy. Společnost Wienerberger opět přímo
ve virtuálním světě připravila praktické ukázky dostupné všem účastníkům. Díky revolučnímu virtuálnímu světu World of
Wienerberger mají všichni přednášející odborníci unikátní možnost zobrazit účastníkům fóra veškeré technické detaily ve formě
3D animací a znázornit navrhování v několika různých prostředích. Registrujte si své místo na online konferenci, která poradí a
inspiruje. 
Wienerberger fórum je tu pro vás. 
Získejte body do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA 
Za účast na Wienerberger fóru 2022 získáte 1 bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a 1 bod do celoživotního
profesního vzdělávání ČKA. 
Účast na pokračování Wienerberger fóru 2022 je ZDARMA 
Online konference proběhne 16. června 2022 a je již tradičně pro všechny účastníky zdarma. Svou registraci můžete provést
na stránce www.wipzona.cz . Více informací o online konferenci, která poradí a inspiruje, najdete na našich stránkách
www.wienerberger.cz/forum22 
Harmonogram přednášek: 
Úvod: Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger 
Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger 
Stavební konstrukce v souvislostech 
Jan Huber, DiS., produktový manažer společnosti Wienerberger 
Kvalita vnitřního prostředí 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  
Bytový dům Wienerberger 
Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro developery ve společnosti Wienerberger 
Ing. Milan Rotek, technický poradce společnosti Wienerberger 
Jak při návrhu staveb zohlednit změny akustické normy 
Ing. Robert Blecha, ředitel technické podpory projektantů ve společnosti Wienerberger 
Skladby nadkrokevní izolace Tondach iRoof 
Pavel Kaderka, technik pro tepelné izolace Tondach iRoof 
Zdroj: Wienerberger 
Související články 
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se uskuteční jubilejní 10. ročník konference Wienerberger fórum 2022. Nově bude toto setkání probíhat
online a bude otevřeno i široké veřejnosti. Po registraci zdarma se účastníkům naskytne možnost prozkoumat virtuální svět
World of Wienerberger. Revoluční Wienerberger fórum 2022 je tady Poprvé ve své historii nepůjde… 
Přidejte komentář 
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Kolik dostanu za dovolenou a kdy se ji vyplatí vzít. Kalkulačka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 14:53 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 , AVE:
500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Kdy si smíte vzít dovolenou, jaká jsou pravidla pro její čerpání a kdy vás zaměstnavatel může z dovolené odvolat zpátky do
práce, jsme na Peníze.cz podrobně psali nedávno

Dneska na ten základní přehled navážeme. Ukážeme si, kolik za dovolenou v roce 2022 dostanete zaplaceno. 
Jak se počítá náhrada mzdy za dovolenou 
Náhrada mzdy za dovolenou se počítá z průměrného hodinového výdělku v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí,
kdy v zaměstnání dovolenou čerpáte. 
Kalendářní čtvrtletí jsou čtyři: leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec. Při výpočtu náhrady
mzdy se tedy nevychází z výdělků ve třech měsících, které vaší dovolené bezprostředně předcházely (i když to tak samozřejmě
často vyjde), ale vždycky ze jmenovaných čtvrtletí. 
Takže jestli se letos chystáte k moři nebo na chatu například v srpnu, náhrada mzdy se vypočte z vašich výdělků za duben až
červen. A ze stejného období se bude počítat, když si dovolenou vezmete v září. 
Pokud jste zaměstnaní celý rok, stanovuje vám účtárna zaměstnavatele průměrný výdělek čtyřikrát ročně: vždycky prvního
ledna, prvního dubna, prvního července a prvního října. 
Kdy na dovolené vyděláte 
Svůj průměrný výdělek zjistíte, když hrubou mzdu za příslušné čtvrtletí vydělíte počtem odpracovaných hodin. 
Do hrubé mzdy se započítávají i odměny a prémie. To má jeden příjemný důsledek: když si dovolenou správně načasujete,
tedy vezmete si ji po kalendářním čtvrtletí, kdy vám zaměstnavatel přilepšil nějakou tou odměnou, bude náhrada mzdy za
dovolenou vyšší, než by byla vaše mzda, kdybyste chodili do práce. 
Při výpočtu průměrného výdělku je ale ještě nutné zohlednit, jaký typ prémie vám šéf dal. Mimořádná prémie se započítává
celá. Jestli jste ale dostali odměnu, která se váže k delšímu období, například roční nebo půlroční prémii či třináctý plat, zahrne
se do hrubého výdělku za každý měsíc jenom poměrná část: v případě půlroční prémie jedna šestina, z roční prémie nebo
třináctého platu dvanáctina. 
Váš průměrný výdělek ale může stoupnout i jiným způsobem než odměnami, a to nižším počtem pracovních dnů (a tedy i hodin)
v předchozím čtvrtletí. 
Naše kalkulačka vám náhradu mzdy jednoduše a přehledně vypočítá. Potřebné vstupní údaje najdete na výplatních páskách. 
Náhrada mzdy za dovolenou v nové práci 
Jestli máte nové zaměstnání a nastoupili jste teprve v předešlém kalendářním čtvrtletí, stanoví se vám průměrný výdělek z doby
od začátku pracovního poměru do konce předchozího kalendářního čtvrtletí. 
V případě, že jste v předchozím kalendářním čtvrtletí u zaměstnavatele odpracovali míň než 21 dní, nebude se náhrada mzdy
odvozovat z průměrného výdělku, ale z očekávaného, pravděpodobného výdělku – tedy z hrubé mzdy, jakou byste dostali za
předpokladu, že byste v předchozím čtvrtletí pracovali. 
Při určování pravděpodobného výdělku se zohledňuje běžná výše vaší mzdy, případně výše mzdy kolegů, kteří pro
zaměstnavatele dělají obdobnou práci. 
Průměrný ani pravděpodobný hrubý výdělek samozřejmě nemůže klesnout pod hranici minimální mzdy , která pro rok 2022
dělá 16 200 korun měsíčně (96,40 korun za hodinu). 
Jestli chcete čerpat dovolenou v nové práci, kde ještě nejste ani rok, bude se vám hodit i další z našich dovolenkových
kalkulaček. Ta ukazuje, jak se počítá takzvaná poměrná část dovolené 
Daně a odvody bez rozdílu 
Náhrada mzdy za dovolenou se daní stejně jako mzda. Totéž platí pro odvody zdravotního pojištění a sociálního pojištění. 
V praxi se za měsíc, kdy jste měli dovolenou, jednoduše sečte vaše hrubá mzda za odpracované dny a náhrada mzdy za
dovolenou. A z výsledné částky zaměstnavatel odvede zálohu na daň z příjmů i na zdravotní pojištění a sociální pojištění v
běžné výši. 
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 

„Je to čekárna, ale nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a
pomoci uprchlíkům URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.06.2022 , Zdroj: svetneziskovek.cz , Autor: Anna Jurečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.06.2022 20:37 , RU /
měsíc: 111 864 , RU / den: 8 426 , Rubrika: Aktuálně / Lidé , AVE: 7 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Hlavní nádraží v Praze je pro mnoho lidí z Ukrajiny prvním kontaktním místem s novou zemí. Obrázek Česka příchozím utváří
obrovská vlna pomoci dobrovolníků soustředěných ve skupině Iniciativa Hlavák, ale bohužel také rasismus a neochota přijmout
romské uprchlíky. Na místě pomáhá i Anežka Gündogdu, která v rozhovoru mimo jiné radí, jak jako dobrovolník nevyhořet.

{"storeData":{"$controls":{"mainContent-e613":{"navigation":{"template":null,"layout":"sn","settings":"admin_module =
':Back:Neziskovky:Article'","id":100421,"domain_id":2,"presenter_id":13,"parent__navigation_id":33,"action":"detail","param":82
6,"redirect__navigation_id":null,"alias":null,"lastchange":"2021-01-
11T00:17:47+01:00","rank":null,"image_id":5838,"bg__image_id":null,"ext_code":34,"lastchange__user_id":1,"show_restricted_
page_for_guest":0,"navigation_id":100421,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"
Hlavní nádraží v Praze je pro mnoho lidí z Ukrajiny prvním kontaktním místem s novou zemí. Obrázek Česka příchozím utváří
obrovská vlna pomoci dobrovolníků soustředěných ve skupině Iniciativa Hlavák, ale bohužel také rasismus a neochota přijmout
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romské uprchlíky. Na místě pomáhá i Anežka Gündogdu, která v rozhovoru mimo jiné radí, jak jako dobrovolník nevyhořet.

","title":"„Je to čekárna, ale nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a pomoci
uprchlíkům","description":null,"url":"/lide/je-to-cekarna-ale-nikdo-nevi-na-co-s-anezkou-guendogdu-z-iniciativy-hlavak-o-
hranicich-dobrovolnictvi-a-pomoci-uprchlikum","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně / Lidé / „Je to čekárna, ale
nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a pomoci
uprchlíkům","id_path":"/29/33/100421/","depth":3},"data":{"perex":null,"content":"
Cesta uprchlíků do Česka nejčastěji vede přes Hlavní nádraží v Praze. Humanitární pomoc s důrazem na lidský přístup zde od
začátku ruské invaze poskytovalo dobrovolnické uskupení Iniciativa Hlavák. K 31. květnu však byla oficiální pomoc na základě
rozhodnutí hasičů, policie, Ministerstva vnitra a Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ukončena. Iniciativa na místě působí
dál, ale v omezeném režimu a již bez podpory města. O aktuální situaci, zákulisním rasismu a dobrovolnické práci jsme si
povídaly s jednou z dobrovolnic Anežkou Gündogdu. Rozhovor proběhl 2. června.

","btnback_text":null,"btnback__navigation_id":null,"id":""},"expandedData":
{"btnback__navigation":null},"photos":null,"files":null,"navigations":null},"mainContent-e614":{"navigation":
{"template":null,"layout":"sn","settings":"admin_module =
':Back:Neziskovky:Article'","id":100421,"domain_id":2,"presenter_id":13,"parent__navigation_id":33,"action":"detail","param":82
6,"redirect__navigation_id":null,"alias":null,"lastchange":"2021-01-
11T00:17:47+01:00","rank":null,"image_id":5838,"bg__image_id":null,"ext_code":34,"lastchange__user_id":1,"show_restricted_
page_for_guest":0,"navigation_id":100421,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"
Hlavní nádraží v Praze je pro mnoho lidí z Ukrajiny prvním kontaktním místem s novou zemí. Obrázek Česka příchozím utváří
obrovská vlna pomoci dobrovolníků soustředěných ve skupině Iniciativa Hlavák, ale bohužel také rasismus a neochota přijmout
romské uprchlíky. Na místě pomáhá i Anežka Gündogdu, která v rozhovoru mimo jiné radí, jak jako dobrovolník nevyhořet.

","title":"„Je to čekárna, ale nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a pomoci
uprchlíkům","description":null,"url":"/lide/je-to-cekarna-ale-nikdo-nevi-na-co-s-anezkou-guendogdu-z-iniciativy-hlavak-o-
hranicich-dobrovolnictvi-a-pomoci-uprchlikum","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně / Lidé / „Je to čekárna, ale
nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a pomoci
uprchlíkům","id_path":"/29/33/100421/","depth":3},"data":
{"article_author_id":254,"image_id":null,"name":null,"position":null,"bio":null,"id":""},"expandedData":{"article_author":
{"id":254,"first_name":"Anežka","last_name":"Gündogdu","position":"Iniciativa Hlavák","bio":"
Anežka je součástí Iniciativy Hlavák od jejího vzniku v roce 2015. Momentálně zastává roli koordinátorky dobrovolníků.
Vystudovala politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v roce 2020 se svojí sestrou založila e-shop s
terapeutickými deníky Značka Kačka.

","link":null,"image":
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"photos":null,"files":null,"navigations":null},"mainContent-e615":{"navigation":
{"template":null,"layout":"sn","settings":"admin_module =
':Back:Neziskovky:Article'","id":100421,"domain_id":2,"presenter_id":13,"parent__navigation_id":33,"action":"detail","param":82
6,"redirect__navigation_id":null,"alias":null,"lastchange":"2021-01-
11T00:17:47+01:00","rank":null,"image_id":5838,"bg__image_id":null,"ext_code":34,"lastchange__user_id":1,"show_restricted_
page_for_guest":0,"navigation_id":100421,"language_id":1,"notshow":0,"page_title":null,"page_keywords":null,"page_descriptio
n":"
Hlavní nádraží v Praze je pro mnoho lidí z Ukrajiny prvním kontaktním místem s novou zemí. Obrázek Česka příchozím utváří
obrovská vlna pomoci dobrovolníků soustředěných ve skupině Iniciativa Hlavák, ale bohužel také rasismus a neochota přijmout
romské uprchlíky. Na místě pomáhá i Anežka Gündogdu, která v rozhovoru mimo jiné radí, jak jako dobrovolník nevyhořet.

","title":"„Je to čekárna, ale nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a pomoci
uprchlíkům","description":null,"url":"/lide/je-to-cekarna-ale-nikdo-nevi-na-co-s-anezkou-guendogdu-z-iniciativy-hlavak-o-
hranicich-dobrovolnictvi-a-pomoci-uprchlikum","outurl":null,"search_name":null,"path":"Aktuálně / Lidé / „Je to čekárna, ale
nikdo neví na co.“ S Anežkou Gündogdu z Iniciativy Hlavák o hranicích dobrovolnictví a pomoci
uprchlíkům","id_path":"/29/33/100421/","depth":3},"data":{"perex":null,"content":"
Situace na Hlavním nádraží je od minulého měsíce velmi proměnlivá. Mohla bys shrnout realitu posledních dnů a nastínit, jak to
bude dál?

Na úvod je třeba říct, že Iniciativa Hlavák je neoficiální skupina, která poslední tři měsíce fungovala na Hlavním nádraží pod
záštitou OPU. Jsme svépomocně organizovanou skupinu bez právní subjektivity, proto nemáme žádný hlas. Přestože původní
náplní naší práce bylo poskytování informací a navigování po nádraží, velmi brzy jsme začali suplovat roli státu a naše pomoc
na místě se výrazně rozšířila.

Zhruba před dvěma týdny začalo omezování této pomoci ze strany Magistrátu hlavního města Prahy a od 1. června je prakticky
zrušená. Záležitost si vzala na starost cizinecká policie a hasiči. Na nádraží nyní provozují tzv. frontdesk, kam zhruba dvakrát
denně přijdou, lustrují lidi a určují, jestli půjdou do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), stanového
městečka v Tróji nebo do nově vzniklého tábora v Malešicích.

Anežka Gündogdu (vlevo) na Hlavním nádraží. Hlavní náplní práce dobrovolníka v terénu je vyzvedávání lidí při výstupu z
vlaků, pomoc s nákupem jízdenky, navigace pro Hlavním nádraží a poskytování informací.
My sice s činností v terénu pokračujeme, ale nemáme již institucionální podporu ani zázemí. Zatím obhlížíme situaci a
nastavujeme, jak směny budou nadále vypadat. Naše činnost se zúžila na informační podporu, v následujících dnech bychom
měli mít k dispozici zase nějaké balíčky s jídlem. Také máme zajištěné řidiče, kteří mohou lidi vozit do krátkodobých ubytování.
Všechno je teď každopádně mnohem víc punkové. Zatímco před týdnem nás bylo na místě třicet, teď se bavíme zhruba o šesti
dobrovolnících.
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Jak rozhodnutí o ukončení humanitární pomoci jako Iniciativa Hlavák vnímáte?

Považujeme ho za velmi nešťastné. Nešťastná je i komunikace, protože rozhodnutí přišlo od aktérů, kteří na nádraží nechodí.
Nikdo nám o něm navíc neřekl předem, dozvěděli jsme se o změně z médií, takže jsme neměli dost času se připravit na novou
situaci. Když se hovoří o tom, že jde částečně o rozhodnutí neziskového sektoru, tak je to pravda, ale je důležité zdůraznit, že
rozhodnutí učinilo pouze OPU, které nezisk na místě zastřešovalo.

Kromě nás na místě působili ještě RomPraha, skauti a medici z Karlovy univerzity. Je zřejmé, že všichni zúčastnění aktéři byli ze
situace unavení. Myslím si, že obzvlášť policie začala získávat pocit, že lidé na nádraží chodí pomoc jen tak čerpat. Lidé na
útěku ale přijíždí dál, takže za nás ukončení pomoci není řešení. Policie sice řekla, že nad situací převezme kontrolu, ale
evidentně moc nefunguje. Na místě se nevydává ani voda.

Na začátku to vypadalo, že pomoc na Hlaváku funguje relativně hladce. V květnu jste ale napsali otevřený dopis a komunikovali
situaci jako neudržitelnou. „Nesouhlasíme s podmínkami, v nichž jsou uprchlíci nucení na nádraží živořit, jsme si vědomi
restriktivnosti současného fungování. Koordinátoři i dobrovolníci napříč Iniciativou si uvědomují, že jsou součástí
nespravedlivého, restriktivního a nedůstojného systému,“ stálo v něm například. Kdy nastal zlom?

Zlomilo se to zhruba v polovině dubna, kdy začalo přijíždět větší množství romských uprchlíků. Právě tehdy se změnila nálada,
začal se šířit narativ, že se sem sjíždí lidé, kteří už pomoc tolik nepotřebují. Je nepříjemné, že se pomoc osekala právě teď,
protože zatímco na začátku přijížděli lidé z vyšší střední třídy, zhruba v té půlce dubna začali přijíždět i lidé z nízkopříjmových
rodin a zároveň z více postižených válečných oblastí.

Paradoxně ve chvíli, kdy situace na nádraží začala být víc kritická, podpora ze strany Magistrátu se začala zmenšovat. Nějakou
dobu jsme byli ochotni tato omezení snášet a ty nejzákladnější potřeby se nám podařilo krátkodobě zajišťovat díky podpoře
občanské společnosti a dárcům prostřednictvím naší sbírky. Postupně však bylo čím dál méně jídla, míst na odpočívání a stav
začal být opravdu neudržitelný.

Hlavák jako symbol nefunkčního systému

Vyřeší podle tebe alespoň částečně situaci zřízení stanových městeček v Tróji a Malešicích?

Stanové městečko zalepí nějakou díru. Ano, na nádraží bude spát méně lidí. Ale není to koncepční, dlouhodobě udržitelné
řešení. Například v Malešicích není stanovena maximální doba pobytu. Pořád přijíždějí další lidé, nedovedu si představit, jak
budou regulovat jejich tok. Je to čekárna, ale nikdo neví na co. Problém totiž neexistuje jen na Hlavním nádraží. Hlavák je
akorát hodně vidět a dost dobře symbolizuje, jak systém funguje obecně.

Setkala ses s projevy rasismu vůči romským uprchlíkům?

Určitě. Nechci označit jednu konkrétní složku jako rasistickou, nicméně ze strany jednotlivců, policie i hasičů se člověk s
rasismem setkává. Stejně tak se občas stane, že na místo přijde někdo zvenku a nadává, ať už dobrovolníkům nebo
uprchlíkům. Na to jsme naštěstí na místě měli ochranku, takže nikdy nedošlo k eskalaci. Někdy jde ale i o rasismus ze strany
samotných dobrovolníků.

Na nádraží jich za poslední tři měsíce přišlo přes tři tisíce, jedná se o velmi různorodou skupinu. Šlo sice o jednotky případů,
ale setkala jsem se s názory, že tam nejsou od toho, aby pomáhali Romům. Většinou ale nejde o explicitní rasismus, děje se to
spíše v zákulisí. Někdo nás třeba osočil, že si na nádraží Romy schraňujeme, a že kdybychom tady nebyli, nebyli by tady ani
oni.

Lidé na útěku na Hlavním nádraží zejména v posledních týdnech trávili i několik nocí.
Na začátku války jsme byli svědky obrovské vlny solidarity napříč českou společností, ta ale logicky postupem času začala
slábnout. Týká se tento scénář i dobrovolníků, opadl zájem v posledních týdnech?

Na začátku byl zájem naprosto enormní. Směny byly přeplněné, takže jsme občas někoho museli poslat domů. Lidé ale více
chodili jednorázově. Postupně se dobrovolnická základna ustálila, takže třeba v posledním měsíci jsem přišla na směnu a znala
jsem všechny, přestože nás tam bylo dvacet.

Zájem opadl kolem Velikonoc, ale vyloženě s nedostatečným pokrytím směn jsme se nepotýkali ani ke konci. Přirozeně je těžké
zaplnit noční směny, s tím byl docela problém vždycky. I tak se za posledních šest týdnů na Hlaváku vystřídalo 1500 různých
lidí. Pořád to tedy není tak málo jako v roce 2015, když jsme začínali.

Zmiňuješ rok 2015, kdy se jednalo o uprchlíky ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Pákistánu a Palestiny, kteří většinou končili v
detenčních zařízeních. Ty jsi na místě pomáhala už před sedmi lety, jak vnímáš rozdíl mezi přístupem k lidem na útěku dnes a
tehdy?

Často nad tím přemýšlím. Institucionální podpora tehdy nebyla žádná. Během prvních dnů po začátku ruské invaze jsme na
nádraží ještě neměli základnu a naše pomoc se víc podobala té, kterou jsme poskytovali před sedmi lety. Zaskočilo mě, že
zatímco v minulosti jsme se setkávali s výhružkami a hejty, tentokrát ke mně pořád někdo chodil a děkoval mi nebo mi nabízel
peníze. Měla jsem z toho hořkosladký pocit, na jednu stranu je skvělé, že se tolik lidí zapojilo a zajímalo. Jenomže když člověk
má srovnání s rokem 2015, je těžké si to vnitřně nerámcovat rasismem.

Nutno ale říct, že právě otázka romských uprchlíků nabízí paralely s postojem, který část společnosti a politiků zastávala před
sedmi lety. Na začátku byla pomoc státu velká. Ve chvíli, kdy začali přijíždět Romové, se to ale zvrtlo. Najednou je problém
poskytovat ten stejný servis. Ukrajinci se sice do detencí nezavírají, ale zařízení Bělá a Vyšní Lhoty, která připomínají spíš
vězení, se otevřela jako ubytovny právě pro romské rodiny. S odůvodněním, že jinde se pro ně místo najít nedá.
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„Nemůžete si to nosit do dalšího života“

Jak se ti daří skloubit práci, osobní život a dobrovolničení?

Je to náročné, v terénu mám roli briefera – zaučuji dobrovolníky a starám se o ně – a k tomu ještě dělám koordinační a
administrativní činnost. Dohromady to vydá zhruba na půl úvazek. Takovou míru zapojení mně a dalším dobrovolníkům
umožňovalo financování. Dobrovolníci se mohli rozhodnout, jestli podepíšou smlouvu s Červeným křížem, který proplácel
směny, na které byli zaregistrovaní v serveru Sinch. Dneska ale došlo k ukončení této podpory, od Sinche jsme byli bez
předchozího varování odstřiženi. Financování pro nás sice nikdy nebylo motivací, ale pomohlo nám situaci zvládat.

(Podle nejnovějších informací se Magistrát chystá dobrovolníkům přístup do registračního systému Sinch obnovit. Finanční
kompenzaci dobrovolníkům nabídla nezisková organizace Člověk v tísni – pozn.red.)

Briefer zaučuje nové příchozí, ale také se o dobrovolníky stará. Dbá na psychohygienu a řeší problematické případy a situace.
Za mě je hrozně důležité umět si nastavit hranice. Stanovila jsem si, že na nádraží nebudu chodit víc než dvakrát týdně a
nebudu si brát víc než dvě směny v jednom dni. To znamená zhruba 12 hodin týdně plus každý den dvě nebo tři hodiny
koordinační činnosti. Člověk má v takových situacích tendenci být na místě pořád, protože ví, že jsou tam stále lidi, kteří tu
pomoc potřebují. Pro hodně dobrovolníků je proto náročné dát si pauzu. Ale je to hrozně důležité, jinak vyhoří.

Jaká je tvoje motivace se na Hlavák vracet?

To je jednoduché, jsou tam lidé, kteří pomoc potřebují. Často přijíždí uprchlíci ve špatném psychickém stavu a je potřeba, aby s
nimi někdo na místě jednal lidsky. A já osobně nemám pocit, že na frontdesku řízeném cizineckou policií se jim takového
jednání dostane. Druhá věc je, že mě až v průběhu dobrovolničení začala velmi motivovat i komunita dobrovolníků a to, jak se
o ně můžu starat, protože to je aktuálně moje hlavní úloha. S tím souvisí i třetí aspekt, do určité míry má moje motivace sociální
charakter. Je to místo, kde se mohu potkat s podobně smýšlejícími lidmi a každá směna je strašně fajn. Občas za mnou chodí
dobrovolníci s tím, že pro ně Hlavák představuje „safe space“.

Má dobrovolnická základna na Hlaváku nějaké charakteristické rysy?

Nedá se to vůbec zobecnit. Jsme opravdu rozmanitá skupina, co se týče sociálního zázemí, ale třeba i věku. Chodí
dobrovolníci, kterým je přes 70. Nedávno jsem měla na směně 14letého kluka a byl úplně skvělý. Řekla bych, že to hlavní, co
všechny dobrovolníky spojuje, jsou ideály a hodnoty.

Dobrovolníci dále mohou zastávat role řidičů, tlumočníků, vyhledávačů ubytování nebo chystat balíčky humanitární pomoci a
vydávat jídlo.
Vzpomeneš si na nějaké konkrétní okamžiky, které pro tebe byly psychicky opravdu náročné, a cítila jsi, že si potřebuješ dát
odstup, postarat se o sebe? Máš nějaké tipy, jak se o svoje duševní zdraví starat v případě takové práce, jak nevyhořet?

Nejnáročnější situace jsou ty, kdy musíme odmítat pomoc, třeba vydávání jídla. Někdo má hlad a já mu musím říct, že není. To
je nejhorší moment, se kterým jsme se bohužel v posledních několika týdnech setkávali úplně pořád.

Někdy v druhé půlce dubna k nám z KACPU poslali autobus plný romských rodin, že je musíme hned poslat na vlak. Myslím, že
ani nevěděli, že budou deportováni. Nedostali jsme žádné informace, postavili nás dobrovolníky do lajny, připadala jsem si jako
bachař. Nemohli jsme jim říct žádné informace nebo jim dát vodu a jídlo. Potom jsem na nádraží nějakou dobu nešla.

Moje rada je chodit na supervize a terapie. My můžeme čerpat terapie zadarmo z webu terapie.cz nebo interventi.cz. Zároveň
míváme i skupinové terapie a vždycky se ukáže, že všichni vnímáme stejný problém, že v tom nikdo nejsme sám. Na kurzu
krizové intervence jsme se dozvěděli ještě jeden tip: vytvořit si rituál a ten praktikovat před směnou nebo po směně. Je potřeba
se naučit, že to, co se děje na nádraží, tam alespoň částečně musíte nechat. Nemůžete si to nosit do dalšího života.

Setkala ses s tím, že byli někteří dobrovolníci vyhozeni?

Porušování pravidel ze strany dobrovolníků řešíme celkem často. Etika je při práci s ohroženými skupinami hrozně důležitá.
Tím, že se u nás točí stovky lidí, je těžké stoprocentně odfiltrovat ty, kteří nemají úplně čisté úmysly. Na každé porušení
dobrovolnické etiky ale okamžitě reagujeme, máme jasná pravidla, na základě kterých se člověk může dostat na tzv. black list.

Řešili jsme třeba nepřiměřený fyzický kontakt, krádeže, párkrát šlo o to, že si někdo vyžádal telefonní číslo a posílal „dick pics“
(fotky přirození – pozn.red.). Stalo se také, že přišel někdo zvenku a chtěl si odvést uprchlíka domů, přičemž rovnou
specifikoval, že to má být mladá žena.

Co dalšího je dle etiky špatně?

Nikdy se lidí nevyptáváme, mají nám sdělit jen to, co sami chtějí. Od začátku také zdůrazňujeme, že není možné přijít
dobrovolničit na nádraží a vzít si domů konkrétní rodinu. Nesmí jim nabízet práci a v ideálním případě by si neměli vyměňovat
osobní telefonní číslo. Ačkoliv vím, že se to někdy stane, někdy je k tomu dobrý důvod.

Děkujeme za rozhovor!

Foto: Petr Souček
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\n

\n\n\n
Cesta uprchlíků do Česka nejčastěji vede přes Hlavní nádraží v Praze. Humanitární pomoc s důrazem na lidský přístup zde od
začátku ruské invaze poskytovalo dobrovolnické uskupení Iniciativa Hlavák. K 31. květnu však byla oficiální pomoc na základě
rozhodnutí hasičů, policie, Ministerstva vnitra a Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ukončena. Iniciativa na místě působí
dál, ale v omezeném režimu a již bez podpory města. O aktuální situaci, zákulisním rasismu a dobrovolnické práci jsme si
povídaly s jednou z dobrovolnic Anežkou Gündogdu. Rozhovor proběhl 2. června.

\n\n\n\n\n\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Anežka Gündogdu

\n

Iniciativa Hlavák\n

\n

Anežka je součástí Iniciativy Hlavák od jejího vzniku v roce 2015. Momentálně zastává roli koordinátorky dobrovolníků.
Vystudovala politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v roce 2020 se svojí sestrou založila e-shop s
terapeutickými deníky Značka Kačka.

\n

\n\n

\n

\n

\n\n\n
Situace na Hlavním nádraží je od minulého měsíce velmi proměnlivá. Mohla bys shrnout realitu posledních dnů a nastínit, jak to
bude dál?

Na úvod je třeba říct, že Iniciativa Hlavák je neoficiální skupina, která poslední tři měsíce fungovala na Hlavním nádraží pod
záštitou OPU. Jsme svépomocně organizovanou skupinu bez právní subjektivity, proto nemáme žádný hlas. Přestože původní
náplní naší práce bylo poskytování informací a navigování po nádraží, velmi brzy jsme začali suplovat roli státu a naše pomoc
na místě se výrazně rozšířila.

Zhruba před dvěma týdny začalo omezování této pomoci ze strany Magistrátu hlavního města Prahy a od 1. června je prakticky
zrušená. Záležitost si vzala na starost cizinecká policie a hasiči. Na nádraží nyní provozují tzv. frontdesk, kam zhruba dvakrát
denně přijdou, lustrují lidi a určují, jestli půjdou do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), stanového
městečka v Tróji nebo do nově vzniklého tábora v Malešicích.

Anežka Gündogdu (vlevo) na Hlavním nádraží. Hlavní náplní práce dobrovolníka v terénu je vyzvedávání lidí při výstupu z
vlaků, pomoc s nákupem jízdenky, navigace pro Hlavním nádraží a poskytování informací.
My sice s činností v terénu pokračujeme, ale nemáme již institucionální podporu ani zázemí. Zatím obhlížíme situaci a
nastavujeme, jak směny budou nadále vypadat. Naše činnost se zúžila na informační podporu, v následujících dnech bychom
měli mít k dispozici zase nějaké balíčky s jídlem. Také máme zajištěné řidiče, kteří mohou lidi vozit do krátkodobých ubytování.
Všechno je teď každopádně mnohem víc punkové. Zatímco před týdnem nás bylo na místě třicet, teď se bavíme zhruba o šesti
dobrovolnících.

Jak rozhodnutí o ukončení humanitární pomoci jako Iniciativa Hlavák vnímáte?

Považujeme ho za velmi nešťastné. Nešťastná je i komunikace, protože rozhodnutí přišlo od aktérů, kteří na nádraží nechodí.
Nikdo nám o něm navíc neřekl předem, dozvěděli jsme se o změně z médií, takže jsme neměli dost času se připravit na novou
situaci. Když se hovoří o tom, že jde částečně o rozhodnutí neziskového sektoru, tak je to pravda, ale je důležité zdůraznit, že
rozhodnutí učinilo pouze OPU, které nezisk na místě zastřešovalo.

Kromě nás na místě působili ještě RomPraha, skauti a medici z Karlovy univerzity. Je zřejmé, že všichni zúčastnění aktéři byli ze
situace unavení. Myslím si, že obzvlášť policie začala získávat pocit, že lidé na nádraží chodí pomoc jen tak čerpat. Lidé na
útěku ale přijíždí dál, takže za nás ukončení pomoci není řešení. Policie sice řekla, že nad situací převezme kontrolu, ale
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evidentně moc nefunguje. Na místě se nevydává ani voda.

Na začátku to vypadalo, že pomoc na Hlaváku funguje relativně hladce. V květnu jste ale napsali otevřený dopis a komunikovali
situaci jako neudržitelnou. „Nesouhlasíme s podmínkami, v nichž jsou uprchlíci nucení na nádraží živořit, jsme si vědomi
restriktivnosti současného fungování. Koordinátoři i dobrovolníci napříč Iniciativou si uvědomují, že jsou součástí
nespravedlivého, restriktivního a nedůstojného systému,“ stálo v něm například. Kdy nastal zlom?

Zlomilo se to zhruba v polovině dubna, kdy začalo přijíždět větší množství romských uprchlíků. Právě tehdy se změnila nálada,
začal se šířit narativ, že se sem sjíždí lidé, kteří už pomoc tolik nepotřebují. Je nepříjemné, že se pomoc osekala právě teď,
protože zatímco na začátku přijížděli lidé z vyšší střední třídy, zhruba v té půlce dubna začali přijíždět i lidé z nízkopříjmových
rodin a zároveň z více postižených válečných oblastí.

Paradoxně ve chvíli, kdy situace na nádraží začala být víc kritická, podpora ze strany Magistrátu se začala zmenšovat. Nějakou
dobu jsme byli ochotni tato omezení snášet a ty nejzákladnější potřeby se nám podařilo krátkodobě zajišťovat díky podpoře
občanské společnosti a dárcům prostřednictvím naší sbírky. Postupně však bylo čím dál méně jídla, míst na odpočívání a stav
začal být opravdu neudržitelný.

Hlavák jako symbol nefunkčního systému

Vyřeší podle tebe alespoň částečně situaci zřízení stanových městeček v Tróji a Malešicích?

Stanové městečko zalepí nějakou díru. Ano, na nádraží bude spát méně lidí. Ale není to koncepční, dlouhodobě udržitelné
řešení. Například v Malešicích není stanovena maximální doba pobytu. Pořád přijíždějí další lidé, nedovedu si představit, jak
budou regulovat jejich tok. Je to čekárna, ale nikdo neví na co. Problém totiž neexistuje jen na Hlavním nádraží. Hlavák je
akorát hodně vidět a dost dobře symbolizuje, jak systém funguje obecně.

Setkala ses s projevy rasismu vůči romským uprchlíkům?

Určitě. Nechci označit jednu konkrétní složku jako rasistickou, nicméně ze strany jednotlivců, policie i hasičů se člověk s
rasismem setkává. Stejně tak se občas stane, že na místo přijde někdo zvenku a nadává, ať už dobrovolníkům nebo
uprchlíkům. Na to jsme naštěstí na místě měli ochranku, takže nikdy nedošlo k eskalaci. Někdy jde ale i o rasismus ze strany
samotných dobrovolníků.

Na nádraží jich za poslední tři měsíce přišlo přes tři tisíce, jedná se o velmi různorodou skupinu. Šlo sice o jednotky případů,
ale setkala jsem se s názory, že tam nejsou od toho, aby pomáhali Romům. Většinou ale nejde o explicitní rasismus, děje se to
spíše v zákulisí. Někdo nás třeba osočil, že si na nádraží Romy schraňujeme, a že kdybychom tady nebyli, nebyli by tady ani
oni.

Lidé na útěku na Hlavním nádraží zejména v posledních týdnech trávili i několik nocí.
Na začátku války jsme byli svědky obrovské vlny solidarity napříč českou společností, ta ale logicky postupem času začala
slábnout. Týká se tento scénář i dobrovolníků, opadl zájem v posledních týdnech?

Na začátku byl zájem naprosto enormní. Směny byly přeplněné, takže jsme občas někoho museli poslat domů. Lidé ale více
chodili jednorázově. Postupně se dobrovolnická základna ustálila, takže třeba v posledním měsíci jsem přišla na směnu a znala
jsem všechny, přestože nás tam bylo dvacet.

Zájem opadl kolem Velikonoc, ale vyloženě s nedostatečným pokrytím směn jsme se nepotýkali ani ke konci. Přirozeně je těžké
zaplnit noční směny, s tím byl docela problém vždycky. I tak se za posledních šest týdnů na Hlaváku vystřídalo 1500 různých
lidí. Pořád to tedy není tak málo jako v roce 2015, když jsme začínali.

Zmiňuješ rok 2015, kdy se jednalo o uprchlíky ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Pákistánu a Palestiny, kteří většinou končili v
detenčních zařízeních. Ty jsi na místě pomáhala už před sedmi lety, jak vnímáš rozdíl mezi přístupem k lidem na útěku dnes a
tehdy?

Často nad tím přemýšlím. Institucionální podpora tehdy nebyla žádná. Během prvních dnů po začátku ruské invaze jsme na
nádraží ještě neměli základnu a naše pomoc se víc podobala té, kterou jsme poskytovali před sedmi lety. Zaskočilo mě, že
zatímco v minulosti jsme se setkávali s výhružkami a hejty, tentokrát ke mně pořád někdo chodil a děkoval mi nebo mi nabízel
peníze. Měla jsem z toho hořkosladký pocit, na jednu stranu je skvělé, že se tolik lidí zapojilo a zajímalo. Jenomže když člověk
má srovnání s rokem 2015, je těžké si to vnitřně nerámcovat rasismem.

Nutno ale říct, že právě otázka romských uprchlíků nabízí paralely s postojem, který část společnosti a politiků zastávala před
sedmi lety. Na začátku byla pomoc státu velká. Ve chvíli, kdy začali přijíždět Romové, se to ale zvrtlo. Najednou je problém
poskytovat ten stejný servis. Ukrajinci se sice do detencí nezavírají, ale zařízení Bělá a Vyšní Lhoty, která připomínají spíš
vězení, se otevřela jako ubytovny právě pro romské rodiny. S odůvodněním, že jinde se pro ně místo najít nedá.

„Nemůžete si to nosit do dalšího života“

Jak se ti daří skloubit práci, osobní život a dobrovolničení?

Je to náročné, v terénu mám roli briefera – zaučuji dobrovolníky a starám se o ně – a k tomu ještě dělám koordinační a
administrativní činnost. Dohromady to vydá zhruba na půl úvazek. Takovou míru zapojení mně a dalším dobrovolníkům
umožňovalo financování. Dobrovolníci se mohli rozhodnout, jestli podepíšou smlouvu s Červeným křížem, který proplácel
směny, na které byli zaregistrovaní v serveru Sinch. Dneska ale došlo k ukončení této podpory, od Sinche jsme byli bez
předchozího varování odstřiženi. Financování pro nás sice nikdy nebylo motivací, ale pomohlo nám situaci zvládat.
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(Podle nejnovějších informací se Magistrát chystá dobrovolníkům přístup do registračního systému Sinch obnovit. Finanční
kompenzaci dobrovolníkům nabídla nezisková organizace Člověk v tísni – pozn.red.)

Briefer zaučuje nové příchozí, ale také se o dobrovolníky stará. Dbá na psychohygienu a řeší problematické případy a situace.
Za mě je hrozně důležité umět si nastavit hranice. Stanovila jsem si, že na nádraží nebudu chodit víc než dvakrát týdně a
nebudu si brát víc než dvě směny v jednom dni. To znamená zhruba 12 hodin týdně plus každý den dvě nebo tři hodiny
koordinační činnosti. Člověk má v takových situacích tendenci být na místě pořád, protože ví, že jsou tam stále lidi, kteří tu
pomoc potřebují. Pro hodně dobrovolníků je proto náročné dát si pauzu. Ale je to hrozně důležité, jinak vyhoří.

Jaká je tvoje motivace se na Hlavák vracet?

To je jednoduché, jsou tam lidé, kteří pomoc potřebují. Často přijíždí uprchlíci ve špatném psychickém stavu a je potřeba, aby s
nimi někdo na místě jednal lidsky. A já osobně nemám pocit, že na frontdesku řízeném cizineckou policií se jim takového
jednání dostane. Druhá věc je, že mě až v průběhu dobrovolničení začala velmi motivovat i komunita dobrovolníků a to, jak se
o ně můžu starat, protože to je aktuálně moje hlavní úloha. S tím souvisí i třetí aspekt, do určité míry má moje motivace sociální
charakter. Je to místo, kde se mohu potkat s podobně smýšlejícími lidmi a každá směna je strašně fajn. Občas za mnou chodí
dobrovolníci s tím, že pro ně Hlavák představuje „safe space“.

Má dobrovolnická základna na Hlaváku nějaké charakteristické rysy?

Nedá se to vůbec zobecnit. Jsme opravdu rozmanitá skupina, co se týče sociálního zázemí, ale třeba i věku. Chodí
dobrovolníci, kterým je přes 70. Nedávno jsem měla na směně 14letého kluka a byl úplně skvělý. Řekla bych, že to hlavní, co
všechny dobrovolníky spojuje, jsou ideály a hodnoty.

Dobrovolníci dále mohou zastávat role řidičů, tlumočníků, vyhledávačů ubytování nebo chystat balíčky humanitární pomoci a
vydávat jídlo.
Vzpomeneš si na nějaké konkrétní okamžiky, které pro tebe byly psychicky opravdu náročné, a cítila jsi, že si potřebuješ dát
odstup, postarat se o sebe? Máš nějaké tipy, jak se o svoje duševní zdraví starat v případě takové práce, jak nevyhořet?

Nejnáročnější situace jsou ty, kdy musíme odmítat pomoc, třeba vydávání jídla. Někdo má hlad a já mu musím říct, že není. To
je nejhorší moment, se kterým jsme se bohužel v posledních několika týdnech setkávali úplně pořád.

Někdy v druhé půlce dubna k nám z KACPU poslali autobus plný romských rodin, že je musíme hned poslat na vlak. Myslím, že
ani nevěděli, že budou deportováni. Nedostali jsme žádné informace, postavili nás dobrovolníky do lajny, připadala jsem si jako
bachař. Nemohli jsme jim říct žádné informace nebo jim dát vodu a jídlo. Potom jsem na nádraží nějakou dobu nešla.

Moje rada je chodit na supervize a terapie. My můžeme čerpat terapie zadarmo z webu terapie.cz nebo interventi.cz. Zároveň
míváme i skupinové terapie a vždycky se ukáže, že všichni vnímáme stejný problém, že v tom nikdo nejsme sám. Na kurzu
krizové intervence jsme se dozvěděli ještě jeden tip: vytvořit si rituál a ten praktikovat před směnou nebo po směně. Je potřeba
se naučit, že to, co se děje na nádraží, tam alespoň částečně musíte nechat. Nemůžete si to nosit do dalšího života.

Setkala ses s tím, že byli někteří dobrovolníci vyhozeni?

Porušování pravidel ze strany dobrovolníků řešíme celkem často. Etika je při práci s ohroženými skupinami hrozně důležitá.
Tím, že se u nás točí stovky lidí, je těžké stoprocentně odfiltrovat ty, kteří nemají úplně čisté úmysly. Na každé porušení
dobrovolnické etiky ale okamžitě reagujeme, máme jasná pravidla, na základě kterých se člověk může dostat na tzv. black list.

Řešili jsme třeba nepřiměřený fyzický kontakt, krádeže, párkrát šlo o to, že si někdo vyžádal telefonní číslo a posílal „dick pics“
(fotky přirození – pozn.red.). Stalo se také, že přišel někdo zvenku a chtěl si odvést uprchlíka domů, přičemž rovnou
specifikoval, že to má být mladá žena.

Co dalšího je dle etiky špatně?

Nikdy se lidí nevyptáváme, mají nám sdělit jen to, co sami chtějí. Od začátku také zdůrazňujeme, že není možné přijít
dobrovolničit na nádraží a vzít si domů konkrétní rodinu. Nesmí jim nabízet práci a v ideálním případě by si neměli vyměňovat
osobní telefonní číslo. Ačkoliv vím, že se to někdy stane, někdy je k tomu dobrý důvod.

Děkujeme za rozhovor!

Foto: Petr Souček
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KONTEXT: O co jde ve válce Němcům? Hledají řešení přijatelné i pro Rusko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 00:33 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
Německo by mohlo a mělo Ukrajině pomáhat víc. To si nemyslí jen vláda v Kyjevě, ale i polovina všech Němců. Proč kancléř
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Olaf Scholz s dodávkami těžkých zbraní váhá? Jak válka změnila postoj Berlína vůči Rusku? Na tyto otázky v podcastu Kontext
odpovídala analytička Zuzana Lizcová.

Poslechněte si celý rozhovor s analytičkou Zuzanou Lizcovou v Kontextu:Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

Němci zatím na Ukrajinu dodali jen lehké zbraně. Tanky posílat nechtějí, k slíbeným protiletadlovým systémům Gepard
nepřibalili dost munice, s houfnicemi se ukrajinští vojáci teprve zacvičují. Berlín proto čelí čím dál silnější kritice, že kolem
dodávek mlží a schválně je zdržuje. A to ve chvíli, kdy ruská armáda v Donbasu zesiluje tlak a každý den se počítá.

Podle Zuzany Lizcové stojí v cestě německých zbraní na Ukrajinu tři překážky. Tou první je fakt, že bundeswehr nemá dost
vojenské techniky ani sám pro sebe, druhou je byrokracie spojená s vývozem zbraní a ta třetí je politická.

„V Německu panuje velká obava, aby se konflikt na Ukrajině nerozšířil, aby nedošlo k použití zbraní hromadného ničení a aby
Německo nebylo do války zataženo jako válčící strana,“ vysvětluje vedoucí Katedry německých a rakouských studií na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Faktem je, že konflikt na Ukrajině není pro německé voliče nejpalčivějším tématem dne. Podle průzkumu před nedávnými
volbami v Severním Porýní-Vestfálsku byl prioritou jen pro 12 procent lidí, ostatní řešili hlavně rostoucí ceny nebo klimatickou
politiku. „Další dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu dnes podporuje jen necelá třetina německých občanů,“ připomíná Lizcová.

Putinova agrese nicméně kromě masivních investic do zbrojení vedla i k zásadnímu přehodnocení dosavadní vstřícné politiky
vůči Moskvě a vzájemnému „sbližování skrze obchod“. I nejvýše postavení politici přiznávají, že dlouholeté utužování
energetických vazeb s Moskvou byla chyba.

„V Německu nebylo představitelné, že ruský prezident Vladimir Putin bude ochoten obětovat tak moc z ekonomického
blahobytu své země. Že bude ochotný riskovat dlouhodobou spolupráci a kvůli svým mocenským ambicím poškodit vzájemné
vazby. Nyní došlo k dějinnému obratu a převládlo přesvědčení, že Rusko nemůže být spolehlivým partnerem,“ říká Lizcová.

Opoziční a mediální kritika se v posledních dnech soustředila do snah přinutit Olafa Scholze prohlásit, že si přeje ukrajinské
vítězství. To se nepovedlo, kancléř se nechal jen slyšet, že „Rusko nezvítězí“.

Podle Lizcové tato debata míjí podstatu věci. Německo se na rozdíl od východoevropských zemí necítí být přímo ohroženo
ruskou expanzí a řeší především rizika pokračující války: její možnou eskalaci na území NATO nebomožný hladomor na Blízkém
východě a následnou migrační vlnu.

„Na pořadu dne je přemýšlení, jak konflikt ukončit. Ale ukončit ho tak, aby řešení bylo přijatelné nejen pro Ukrajinu, ale i pro
Rusko,“ vysvětluje Zuzana Lizcová.

Jak z války na Ukrajině těží opozice? Jak Němci vnímají urážky ukrajinského velvyslance v Berlíně? Je Německo konečně
připraveno se chopit vůdčí role při zajišťování evropské bezpečnosti? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.

Foto:
Analytička Zuzana Lizcová, vedoucí Katedry německých a rakouských studií na FSV  UK  (7. června 2022)
Tomáš Krist, MAFRA

FotoGallery:
Německý protiletadlový systém Gepard
Profimedia.cz

Německý kancléř Olaf Scholz. (2. června 2022)
AP

Plynovod Nord Stream 2 zdvojnásobí kapacitu vývozu ruského plynu po dně Baltského moře do Evropy.
Nord-stream2.com

Tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin v roce 2004
Profimedia.cz
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Německý Leopard 2A6 a ukrajinský T-64B během závodu Tank Challenge v Bavorsku
DVIDS

Německý kancléř Olaf Scholz se v Kyjevě sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (14. února 2022)
Reuters

Berlín. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk a německý prezident Frank-Walter Steinmeier (3. června 2022)
Reuters

Berlín. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk a německý kancléř Olaf Scholz (3. června 2022)
Reuters

Protiválečná demonstrace v Berlíně (5. června 2022)
AP

Demonstrace proti navyšování německého obranného rozpočtu (3. června 2022)
AP

Demonstrace proti navyšování německého obranného rozpočtu (3. června 2022)
AP

Protiválečná demonstrace v Berlíně (5. června 2022)
AP

Nový německý kancléř Olaf Scholz (8. prosince 2021)
AP

Tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin v roce 2005
Profimedia.cz

Německý exkancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru v roce 2015
Profimedia.cz

Nord Stream 2
Reuters

Nord Stream 2
ČTK

Německý protiletadlový systém Gepard.
Profimedia.cz

Tank Leopard 2A4 rakouského Bundesheeru v závodě Tank Challenge v Bavorsku
DVIDS

Tank Leopard 2 polské armády pálí během závodu Tank Challenge v Bavorsku
DVIDS

Dny NATO 2016: Německý tank Leopard 2
Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Odcházející kancléřka Angela Merkelová a prezident Frank-Walter Steinmeier na ustavující schůzi Spolkového sněmu (26. října
2021)
093426+0000,HANNIBAL HANSCHKE, Reuters

Podmínka pro penzi se má zmírnit
TISK , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 3 , Autor: IVA BEZDĚKOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
08.06.2022 02:06 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 29 162,61 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Ministerstvo práce a sociálních věcí Mariana Jurečky navrhuje zásadní změnu – zkrátit dobu, po kterou si lidé musí platit
důchodové pojištění. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zásadní změnu v podmínkách pro vyplácení starobního důchodu. Chce zkrátit
minimální dobu, po kterou si lidé musí platit důchodové pojištění. Nově by mělo stačit pouze 25 let, dosud platí o deset let delší
povinnost. Koho se tato změna dotkne a co by novela zákona znamenala v praxi? 
Dnes má člověk nárok na starobní důchod při splnění dvou podmínek: Pokud dosáhne důchodového věku a zároveň se
nejméně 35 let účastnil důchodového pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní navrhuje, aby se druhá podmínka
výrazně zmírnila. Na důchod by dosáhli i lidé, kteří si platili důchodové pojištění alespoň 25 let. 
Věk odchodu do důchodu se nemění. Ten se v jednotlivých případech u starších ročníků liší, pro lidi narozené od roku 1971
ale aktuálně platí jednotná maximální hranice 65 let. 
Ministerstvo chce návrh předložit v novele zákona, která primárně řeší dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. V
praxi by na důchod dosáhli i ti, kteří na něj v současnosti nárok nemají ani při dosažení důchodového věku, protože se
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pojištění účastnili po dobu kratší než 35 let. Na návrh jako první upozornil server Peníze.cz 

DOPORUČUJE TO OECD 

Česko dnes patří k zemím s nejdelší povinností důchodového pojištění. Ve své studii o stavu českého důchodového systému z
roku 2020 na to upozorňovala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která minimální dobu pojištění
doporučila výrazně zkrátit. Pouze tři další země OECD požadují délku platby pojištění nad patnáct let, Česko je v tomto ohledu
rekordmanem. Lidé se započítanou dobou pojištění pod 35 let nyní musí na přiznání důchodu čekat pět let po dosažení
důchodového věku. Pak ho dostanou za podmínky, že odváděli pojistné nejméně patnáct let a celkově se jim započítalo dvacet
let. „Kvůli tomu jim hrozí, že budou muset odejít do důchodu velmi pozdě, aby získali nárok na beztak nízký důchod, jinak by z
odvodů do systému nezískali nic,“ stojí ve zprávě. 
Ministerstvo ve své důvodové zprávě poukazuje na to, že dlouhá minimální doba pojištění doposud nepřitahovala velkou
pozornost kvůli vysoké zaměstnanosti v dobách minulého režimu a velkorysému započítávání náhradních dob pojištění. 
„Transformace ekonomiky od 90. let 20. století, žádoucí zpřísnění zápočtu některých náhradních dob pojištění i trendy trhu
práce však pravděpodobně zvýší podíl starších lidí, kteří nebudou mít nárok na starobní důchod nebo kteří vykázali krátkou
dobu pojištění. Takto dlouhá minimální doba pojištění by proto mohla v budoucnu zvýšit riziko velmi nízkých příjmů ve stáří,“
varuje ministerstvo v důvodové zprávě, kterou má redakce k dispozici. 
Změna by se mohla dotknout ročně tisíců lidí, kteří už dnes na důchody kvůli podmínce dlouhé doby důchodového pojištění
nedosáhnou. Server Peníze.cz poukazuje na to, že podle posledních dat Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2020
zamítla 6420 žádostí o důchod, 83 tisíc důchodců s žádostí o penzi uspělo. 

VĚK MÁTE, ALE DŮCHOD 
NEDOSTANETE 

Na problém před časem upozornil také úřad veřejného ochránce práv. Varoval, že současný důchodový systém povede k
nárůstu počtu seniorů, kteří nebudou mít vůbec žádný nárok na starobní důchod. O pomoc ombudsmana totiž v poslední době
marně žádá čím dál více lidí, kteří sice dosáhli potřebného věku, ale na starobní důchod nárok nemají. 
„Nedávno nás oslovila paní, které nebyl přiznán žádný starobní důchod. Získala jen 32 let doby pojištění; 27 let přitom
pracovala a vychovávala čtyři děti, pět let jí bylo započítáno jako náhradní doba pojištění. Později, když dosáhla důchodového
věku po roce 2009, střídala krátkodobější zaměstnání s evidencí na úřadu práce,“ popisuje mluvčí veřejného ochránce práv
Markéta Bočková. 
Změna by se mohla týkat poměrně rozsáhlé skupiny lidí v různých životních situacích, kvůli kterým mají dnes se získáním
nároku na starobní důchod problémy. 
„Může se jednat například o invalidy I. a II. stupně, kteří byli dlouhodobě a přitom nedobrovolně bez zaměstnání, dále osoby
dlouhodobě v domácnosti nebo jinak ekonomicky neaktivní,“ vyjmenovává konkrétní případy Pavel Matějíček, který působí na
úřadu veřejného ochránce práv a zároveň je odborníkem na důchodovou reformu. 
„Týká se také lidí dlouhodobě neschopných výdělečné činnosti nebo těch, kteří dlouhodobě vykonávali výdělečnou činnost ve
státě, s nímž Česko nemá sjednanou smlouvu o sociálním zabezpečení,“ doplňuje Matějíček. 
Do této skupiny podle něj spadají také lidé, kteří byli ve výkonu trestu a ve vězení nepracovali. Nebo ti, kteří odložili nástup do
zaměstnání po ukončení studia či pečovali o dlouhodobě nemocné dítě starší čtyř let, které nebylo uznáno za závislé na péči. 
Matějíček upozorňuje také na to, že řada lidí neví, kolik let už odvádí důchodové pojištění. „Setkáváme se s nesprávnými
představami pojištěnců o započitatelné době pojištění pro vznik nároku na starobní důchod,“ dodává. 
Lidé si mohou průběžně kontrolovat, kolik let se jim už do důchodu započítalo, u poboček správy sociálního zabezpečení. 
Podle Martina Potůčka z Katedry veřejné a sociální politiky Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se chystaná změna
výrazně dotkne poměrně velkého množství lidí. 
„Je to velmi důležitá novela, která je zcela namístě. Podmínka 35 let pojistného, která platila dosud, byla úplně scestná. Díky
zkrácení této doby bude moci odejít do důchodu řada lidí dříve, než kdyby zůstala původní zákonná délka povinného
pojistného. To může být široká škála občanů,“ poznamenává Potůček. 
Návrh ministerstva práce a sociálních věcí by měla ještě do prázdnin projednat vláda a poté by putoval dále do Parlamentu a k
podpisu prezidenta. V případě schválení by začal platit od začátku roku 2024. 

***

Je to velmi důležitá novela, která je zcela namístě. Podmínka 35 let pojistného, která platila dosud, byla úplně scestná. Martin
Potůček analytik sociální politiky 

O autorovi: IVA BEZDĚKOVÁ, redaktorka
Foto autor:   FOTO: ADOBE STOCK
Foto popis:   Kvůli minimální době pojištění ročně důchod nedostanou tisíce lidí.
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Seriál Přepište dějiny: Využít pro aktuální politické nebo společenské cíle lze kdejakou historickou událost nebo postavu. Čím
méně o ní reálně víme, tím lépe. Typickou ukázkou osobnosti, která po staletí slouží jako projekční plátno všemožných účelů a
cílů, je kníže Václav. O jeho skutečném životě nevíme skoro nic, a tak si jej různé režimy vždy přepisovaly k obrazu svému.

Karel Čapek v jednom ze svých posledních sloupků pro Lidové noviny 18. prosince 1938 napsal: „Málo, maličko toho víme o
knížeti země české; kdybychom sebrali všechno, co víme, byl by to, upřímně řečeno, do veliké a převeliké míry svatý Václav
staré písně, svatý Václav Alšův, svatý Václav Myslbekův, svatý Václav Tomanův; je to svaté a spanilé kníže posvěcené
uměním.“
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Kdybychom měli více než osmdesát let po Čapkovi odpovědět na otázku, jestli toho už o skutečném Václavovi víme více než
ono „málo, maličko“, nebyla by to odpověď příliš optimistická. Světcův příběh totiž známe jen z legend a kronik většinou
napsaných dávno po jeho smrti. A ani o té vlastně nevíme tolik, abychom mohli přesně a bez nánosu lidového vyprávění říct,
co a kdy se vlastně stalo.

Historici se nemohou shodnout (a ne že by nechtěli, ale nemají k tomu dostatek průkazných podkladů), jak starý vlastně Václav
byl, kde přesně se narodil ani zda se legendy o jeho životě jakkoli protínají s historickou realitou. Záviš Kalandra dokonce razil
teorii [lock]neexistujícího Václava: ve svém Českém pohanství dokládal, že Boleslav a Václav byli jedna a tatáž osoba.

Antropolog Emanuel Vlček zase ze studia lebky vyvozoval, že dodnes uctívaná relikvie (ale spíše by bylo namístě slovo replika)
světci nepatří – už jen proto, že patřila muži minimálně o deset let staršímu, nebo také proto, že podle Kristiánovy legendy
nechala Václavova sestra lebce odejmout spodní čelist, kterou dnes ovšem relikvie má. Jisté snad je, že lebka svatého Václava
je pramenně doložitelná až na počátku 14. století.

Dušan Třeštík a další historici zase zpochybňovali Václavovu vraždu a jeho smrt vydávali tu za nešťastnou náhodu, tu za
uštknutí hadem.

A tak skutečný Václav dodnes zůstává ve stínu legendy a možná by šikovnému autorovi poskytl leda tak docela solidní materiál
pro příběh v duchu Šifry mistra Leonarda.

Světec a vladař v jednom

Zbývá nám tedy legenda, ale hlavně její účelové výklady. Už Boleslav z mrtvého bratra udělal ochránce rodu a postupně se
Václav stal ochráncem státu. Středověk z něj dokonce udělal státní kult, kult věčného panovníka, od nějž mají všichni, kdo
dodnes na Hradě sedí, zemi jenom vypůjčenou. Václav byl ražen na mince, pečetě, objevoval se symbolicky v kostelích, což
byly v čase, kdy většina poddaných neuměla číst, nejrozšířenější prostředky státní propagandy. V tomto spojení Václava jako
panovníka a světce jsou středověké Čechy podobné snad jen Maďarsku s jeho svatým Štěpánem.

Svatý Václav na votivním obraze druhého pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Namalováno kolem roku 1371, autor
neznámý.
Svatý Václav se objevoval i jako válečník, pomocník svých středověkých následovníků v bitvách, což se po staletích vrátilo
hlavně v první světové válce: na jeho svátek 28. září 1914 vznikla v Kyjevě česká legionářská družina svatého Václava. Jeho
jméno nesl pak i československý dělostřelecký pluk na Rusi.

Jeho uctívání masivně pomohl také Karel IV., když mu připsal královskou svatováclavskou korunu, napsal Legendu o svatém
Václavu, věnoval mu pražskou univerzitu a exportoval jeho kult po Evropě – do Cách, do Říma. Jan Hus se k Václavovi ještě
hlásil, ale jeho následovníci už v tomto byli – logicky – vlažnější a Václav se postupně stal spíše svatým katolíků než
reformovaných.

Baroko pak přehlušilo kult Václavův kultem Jana Nepomuckého. Národní obrození si z Václava bralo národní motiv a
zdůrazňovalo česko-německou linku jeho legendy, i když ne tak, jak se to dělo později, kdy byl Václav prezentován jako
slaboch kapitulující před Germány, zatímco Boleslav tomu chtěl zamezit. To už byl vyloženě účelový výklad dávno minulého
světa. Ostatně kdybychom chtěli, můžeme v bratrské roztržce a vraždě docela dobře rozpoznat ozvuky biblického Kaina s
Ábelem…

Do dvacátého století tak vstoupilo svatých Václavů rovnou několik – svatý katolíků, vyznavač víry, ochránce státu, pomocník
na bojišti, mučedník (ačkoli u něj nešlo vyloženě o mučednictví pro víru) i hráč ve sporu s Němci – pro jedny symbol realistické
politiky, která začleněním Čechů do Svaté říše římské napomohla uchování národa v německém prostředí, pro jiné ten s těmi
hřivnami stříbra a voly vyváženými pokorně jako daň za ochranu a vlastně symbol porobení. A to ani nemusíme zdůrazňovat, že
celé to povídání o stříbře a volech máme jen z jednoho zdroje, že není průkazné a že vykládat odvody do Němec jako jakési
výkupné je z hlediska dobových zvyklostí také nesmysl.

Marmaggiho aféra

Republika se odtrhávala od katolické tradice starého Rakouska až ostentativně. Kult svatého Václava byl tlumen, hlavně
politická levice v něm viděla reminiscence na monarchii. Když v roce 1925 došlo na změnu zákona o státních svátcích, byla z
toho roztržka s Vatikánem. Mladý stát totiž mimo jiné zrušil vyloženě katolický svátek Jana Nepomuckého a zavedl památný den
(zatím ani ne státní svátek) Jana Husa. Nad následujícími husovskými oslavami převzal záštitu prezident Masaryk a nad Hradem
zavlál prapor s kalichem. Svatý stolec na protest odvolal svého pražského nuncia Francesca Marmaggiho a následující roky
československá diplomacie vztahy žehlila.

Na Václavském náměstí v Praze se kolem sochy českého patrona se 28. října 1918 tábor lidu, aby deklaroval svou touhu po
samostatném státě. Foto: ČTK
V roce 1929 se pak masivně slavilo milénium svatého Václava, které mělo celou situaci do jisté míry uzavřít a usmířit. Václav
měl být zdůrazněn jako zemský patron pro všechny občany státu, ale státní a církevní oslavy se konaly odděleně. Vláda
například vzdala hold Václavovi u jeho pomníku na Václavském náměstí v předvečer svátku, 28. září už pak cele patřilo
oslavám katolickým.

Integrace národa ve společném slavení svátku se nepovedla ani z hlediska národností: zatímco Češi Václava jako zemského
patrona oslavovali, čeští Němci a Slováci Václava slavili, nekatoličtí Češi se spíš drželi stranou. Marné byly i výzvy liberálů,
abychom jako demokraté byli předně Čechoslováky a až potom husity, katolíky, evangelíky a podobně.

V dubnu 1929 ostatně Ferdinand Peroutka na konto toho, jak se soudobá česká společnost staví k Václavovi a jak proti němu
akcentuje husity, napsal: „U nás se utvořila tradice, že je nejlépe uctívat charaktery buřičské. Kníže Václav zůstává pro nás
vzorem muže, jenž uměl řídit stát v době kritické. Domýšlí-li se někdo, že toto poučení nestojí za nic a že potřebujeme míti před
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očima stále jen postavy mužů, před nimiž padalo papežům srdce do kalhot, není mu pomoci. Nelze věčně u českých dějin vidět
jen husitství a považovat vše, co bylo mimo tu dobu, za spánek českého národa.“

Jakousi výstižnou tečkou za oslavami milénia v roce 1929 pak bylo uvedení filmu Svatý Václav se Zdeňkem Štěpánkem v hlavní
roli. Snímek stál na svou dobu rekordních čtyři a půl milionu korun, z čehož jenom státní pokladna přispěla milionem. Premiéra
naplánovaná na dobu oslav se ale nestihla a film šel do kin nejen se zpožděním, ale navíc ještě němý, a to v době, kdy i česká
kina zažívala novinku v podobě filmu mluveného.

K tomu všemu se Svatý Václav promítal ve dvou verzích – pro dospělé a pro mládež, která byla ochuzena nejen o záběr kojící
ženy, ale také o vraždu Václava a uškrcení jeho babičky Ludmily. Další zpracování, tentokrát televizní, pak vzniklo až v roce
1995 s Lukášem Vaculíkem.

Václav štěpící

Třicátá léta stále více akcentovala Václava jako muže, který nás vedl na západ, do Evropy, což se opět protnulo spíše s
dobovými politickými aktualizacemi než s historickou realitou. V letech 1938 a 1939 se Václav rozštěpil v symbol kolaborace, ale
i národního odporu: připomínali jej nejen publicisté a historici, ale také třeba básník Halas ve své sbírce z roku 1938 Torzo
naděje: „Kůň bronzový kůň Václavův / se včera v noci třás’ / a kníže kopí potěžkal / Myslete na chorál / Malověrní / Myslete na
chorál.“

V době ohrožení zmizely i někdejší německé výpady proti svatému Václavovi jako Böhmische Wenzelovi, tedy hloupému
Vaškovi, a už v březnu 1939 začaly v novinách vycházet články o Václavovi jako mostu mezi Čechy a Velkoněmeckou říší.
Světec v nich byl nahlížen ne jako šiřitel víry, ale jako politický realista, který jako první pochopil, že Čechy nebudou než pod
ochranou říše. Co na tom, že docela jiné.

Okupační moc pak svatého umístila jako symbol státu na pětitisícovou bankovku a po celou dobu okupace na něj
upozorňovala jako na symbol dávného spojenectví mezi českým a německým fenoménem. Například Reinhard Heydrich
plánoval na podzim 1941, že bude rozvíjet svatováclavský kult tak, aby na něj nalákal především české konzervativní kruhy,
což by pomohlo českou společnost rozštěpit.

Měsíc po té, co na následky útoku dvou českých parašutistů zemřel Reinhard Heydrich, manifestovalo na dvě stě tisíc lidí pod
sochou sv. Václava svou loajalitu Říši. Foto: archiv Michala Stehlíka.
Dnes často připomínané vyznamenání Svatováclavská orlice (přesně Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv.
Václava) bylo pak už jen důsledkem urputné snahy prosadit tento pohled do veřejného prostoru v čase, kdy válka zjevně spěla
ke konci. Vyznamenání vzniklo až v roce 1944 jako připomínka druhého výročí smrti Reinharda Heydricha, který ale ve své
době zřízení takového vyznamenání pro Čechy odmítal, protože by tím protektorátu přiznal atribut státnosti.

Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava.
Václav byl zvolen jako symbol vyznamenání coby „věrný leník Německé říše“. Kromě politiků nebo činovníků Kuratoria pro
výchovu mládeže byli orlicí dekorováni také umělci jako Vlasta Burian, Václav Talich nebo Otakar Vávra, kteří se tak ale v
důsledku spíše veřejně zdiskreditovali a později museli volit různé strategie, jak přijetí takového řádu ex post omluvit – nebo
spíše zamluvit. Štěpení se nakonec vlastně povedlo.

Václav Klaus pro i proti

Komunisté také akcentovali Václavovu proněmeckou notu, skrze niž se ale tentokrát naopak distancovali od protektorátu. Navíc
vlastně v duchu prvorepublikových sporů vyzdvihli proti Václavovi tradici husitskou. V dalších letech už pak bylo vztahování se
k Václavovi spíše symbolické – například za pražského jara 1968, kdy se prostor kolem jeho pomníku proměnil ve specifický
Hyde Park, nebo v srpnu při okupaci.

Jediným prostředím, kde mohla úcta k světci přežívat, nadlouho zůstaly drobné enklávy v církvi – kromě té podzemní třeba i v
kázáních kardinála Tomáška na světcův zářijový svátek, která Státní bezpečnost bedlivě monitorovala.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, která navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl ukázal na katyňském masakru zajatých
polských důstojníků, které nechal v roce 1940 povraždit Stalin, jak snadná je manipulace s pravdou.

Po listopadu 1989 se téma svatého Václava znovu vrátilo. Na komunistický výklad světce jako symbolu kolaborace při
schvalování zákona o státních svátcích v květnu 2000 de facto navázal tehdejší premiér Miloš Zeman. Na konto návrhu
ustanovit 28. září za Den české státnosti prohlásil: „Tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale
oslavou servility a kolaborace (…) Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od svého bratra Boleslava a koneckonců i na rozdíl od
ostatních Přemyslovců svatý Václav dospěl k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým
sousedem.“

Coby nově zvolený prezident pak Zeman navštívil svatováclavskou kapli v katedrále a světcovým ostatkům se po boku českého
primase poklonil.

Zemanův předchůdce Václav Klaus v roce 2000 také hlasoval proti svátku 28. září, ale jako prezident se pak pravidelně
účastnil Svatováclavských poutí do Staré Boleslavi a v roce 2008 zde prohlásil, že „je správné, že den sv. Václava znovu zaujal
místo mezi našimi státními svátky“. Když se to hodí, dá se dávný svatý použít jednou tak, a jednou onak i v rámci jednoho
politického osudu.

I shora zmíněný Čapkův článek o svatém Václavovi z prosince 1938 zavdal příčinu ke vzniku dodnes se vyskytující legendy.
Čapek ve sloupku popisoval, jak se za první světové války náhodně ocitl v katedrále a viděl procesí kněží, kteří zpívali
Svatováclavský chorál, jak mu to dalo naději, že všechno dobře dopadne, a jak se k Václavovi modlil. Přestože tento příběh
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zřetelně řadil do časů první války, po roce 1938 z něj vzniklo ústně šířené vyprávění, jak po Mnichovu Čapek sám zavřený v
katedrále prosí Václava za spásu národa. Zkrátka když jde o legendu, jakákoli realita, třeba i ta prokazatelná, musí ustoupit
stranou.

Příběh českého světce známe jen z legend a kronik napsaných většinou dávno po jeho smrti. A ani o té vlastně nevíme tolik,
abychom mohli říct přesně a bez nánosu lidového vyprávění, co a kdy se vlastně stalo.
Čím méně o něm víme, tím více se jím někteří už od středověku zaštiťují.
K jeho kultu masivně přispěl Karel IV., jinak ho interpretovali obrozenci, jinak katolická církev, Češi i Němci. Pokaždé jinak se k
němu vztahoval i Václav Klaus.

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.

Fiala jednal v Paříži s Macronem, ten ocenil solidaritu Česka s uprchlíky z Ukrajiny URL
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Český premiér Petr Fiala (ODS) v Paříži jednal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle Fialy bylo jednání
přátelské a věcné, Macron se prý zajímal o pohled Česka, české veřejnosti a střední Evropy na Ukrajinu. Macron už na brífinku
před jednáním ocenil solidaritu České republiky s uprchlíky. Státníci se shodli na významu předsednictví v Radě EU, které
Česko 1. července přebírá právě od Francie. Mluvili také o energetické bezpečnosti a shodli se na podpoře jaderné energetiky
a jejího rozvoje.

Fiala po jednání ocenil, že se nejen mluvilo, ale zejména naslouchalo. Macrona se ptal na jeho zkušenosti z jednání s ruským
prezidentem Vladimirem Putinem a na to, zda po ruské agresi na Ukrajině vidí smysl ve snahách hovořit se šéfem Kremlu.
Macron ujistil, že nesdílí Putinovy názory, ale považuje za důležité „vědět, jak ruský prezident smýšlí a kam až je ochoten zajít“.
Fiala řekl, že se s Macronem shoduje v tom, že vina je jednoznačně na straně Ruska, které je agresorem, a že Ukrajině je třeba
pomáhat.

Dalším významným tématem rozhovoru bylo končící francouzské předsednictví a navazující české předsednictví v Radě EU.
Lídři spolu hovořili o energetické bezpečnosti, o podpoře jaderné energie a o snížení energetické závislosti na Rusku.

„Výraznou část našeho setkání tvořily i otázky, které intenzivně zajímají Českou republiku i Francii, jako je třeba otázka
energetické bezpečnosti. To je důležité téma pro Českou republiku, je to důležité téma i pro Evropu. Tady máme jednu
společnou strategickou věc, a to je podpora jaderné energetiky a jejího rozvoje,“ poznamenal český premiér.

„Výzvy, které nešlo předvídat“

Fiala s Macronem společně vystoupili před novináři ještě před začátkem bilaterálního jednání. Macron se na brífinku věnoval
válce na Ukrajině, pro kterou se podle něj rozhodlo Rusko a která mění současnou Evropu. Česku přitom poděkoval za přijetí
350 tisíc ukrajinských uprchlíků. Z obranných témat připomněl společné vojenské posádky českých a francouzských vojáků v
Estonsku a řekl, že Francie i do budoucna s Českem počítá. Nad rámec očekávaných témat zmínil Macron západní Balkán a
pokračování partnerství Evropy s Afrikou.

Fiala řekl, že se chce ve spolupráci s Francií zaměřit na tři oblasti: na zajištění energetické bezpečnosti bez závislosti na Rusku,
na obranu a na budování vysokorychlostní železnice, při kterém by Česko rádo využilo francouzských zkušeností. Český
premiér zdůraznil historii strategického partnerství obou zemí a uvítal svou první bilaterální schůzku s Macronem a vyjádřil
přesvědčení, že předsednictví EU posílí česko-francouzské vztahy.

„Francouzské předsednictví mělo mnoho výzev, některé nešlo předvídat, způsobila je válka na Ukrajině. Francie se jich zhostila
s velkým úspěchem. Za největší úspěch považuji sjednocení Evropy na jednotných postojích a na protiruských sankcích,“ řekl
Fiala.

Na Fialův příjezd čekala čestná stráž ve slavnostních uniformách se šavlemi, v bílých rukavicích a v přilbách. Nad oběma
státníky, kteří se oslovili křestními jmény a tykali si, vlály vlajky Francie a EU.

Odlišné pohledy na válku?

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví Rady EU ujme 1. července, poprvé předsedala v roce 2009. Tehdy
stejně jako teď tvoří Česko trojici s Francií a Švédskem, které Česko vystřídá v lednu. Předsednická země nastoluje priority pro
své půlroční působení.

Politolog Jacques Rupnik ve vysílání ČT24 sdělil, že jsou velmi dobré podmínky, aby české předsednictví navázalo na
francouzské, pomáhá, že hlavní priority EU jsou nyní společné, protože válka na Ukrajině neskončila. Macron a Fiala podle něj
nemají odlišné pohledy na válku, ale na to, co bude po konfliktu a jak vytvořit podmínky pro jeho ukončení.

„Tam si možná francouzský prezident myslí, že je záhodno pokračovat v jakémsi kontaktu (s ruským prezidentem Putinem –
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pozn. red.), který neznamená, že souhlasí s tím, co z ruské strany slyší,“ sdělil Rupnik.

I podle Davida Emlera z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  jde předávání agendy mezi
zeměmi hladce. Připomenul, že české předsednictví se chystá už od roku 2018. I podle něj jsou vztahy mezi zeměmi korektní,
tématem bude hlavně válka na Ukrajině. Je prý otázka, do jaké míry mohou obecné proklamace ohledně českého předsednictví
někoho zajímat.

„Já jsem si otevřel noviny Le Monde, tam o návštěvě českého premiéra není jediný článek. I kdyby se snažil předesílat témata,
tak je otázka, zda by to zahraniční média zaujalo,“ uvedl ve vysílání ČT24 s tím, že Fiala na rozdíl od jiných státníků není tak
polarizující.

I podle politologa Michala Pinka jsou vztahy korektní. „V tuto chvíli jsou česko-francouzské vztahy na dobré úrovni. Na první
pohled to akorát na české společnosti není vidět, protože zatím není nastavena na to, že by zahraniční politika či mezinárodní
vztahy byly důležitější než domácí politika, která je založena na finančních otázkách,“ komentoval návštěvu na ČT24.

Také podle zpravodaje ČT Jana Šmída francouzské předsednictví významně poznamenala ruská invaze na Ukrajinu. „Vše, co v
rámci francouzského předsednictví proběhlo, proběhlo v omezené míře. Francie se zcela soustředila na řešení krize, Macron
jednal mnohokrát s Vladimirem Putinem i s evropskými spojenci ve snaze dosáhnout míru na Ukrajině, zatím ale neúspěšně,“
poznamenal Šmíd.
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Kniha Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti od sociologa Daniela Prokopa
přináší přehledné a čtivé eseje, podepřené množstvím dat z výzkumů a studií. Slepé skvrny jsou jednou z těch mála knih, u
nichž si člověk s politováním říká, že tohle je přesně ta publikace, která by měla být povinnou četbou pro každého, kdo usedá
do křesel poslanecké sněmovny či senátu. 
Minimálně by to byl pěkný základ pro politicky činné lidi. Daniel Prokop v sedmi kapitolách reflektuje současné, dlouhodobé a
prohlubující se problémy české společnosti. Ke každému problému nabízí také řešení, jak se s ním vyrovnat. 
Naše společnost je rozdělena svobodou 
Již ve výzkumu Rozděleni svobodou pro Český rozhlas byl Daniel Prokop jedním z autorů popisujících strukturu naší
společnosti po přelomovém roce 1989. Z výsledné analýzy vyšlo, že česká společnost není polarizovaná, jak se mnohdy
zmiňuje, ale že je překvapivě fragmentarizovaná. Tato fragmentarizace nám brání mít společné cíle a budovat silnou
demokratickou společnost. Ba co víc, často nejsme schopni o slepých místech ani vést diskuzi. Prokop se tak snaží v knize
popsat jednotlivé problémy a vypomáhá si společenskými třídami – každá třída má totiž naprosto odlišnou zkušenost se
sociálními problémy. 
Stávající problémy a neschopnost porozumět chudším třídám vede k radikalizaci těch částí společnosti, které strádají. Nemalá
část úspěšnějších a tedy bohatších tříd má problém se vůbec vcítit do pozice méně úspěšných spoluobčanů a svalují vinu na
jednotlivce, nikoliv na špatný systém. Prokop proto také dekonstruuje mýty jako je rovnostářství české společnosti či funkce
finanční gramotnosti. Vysvětluje z čeho plyne xenofobie a rasismus u Čechů, zároveň poznatky porovnává s jinými státy. 
„Naučit se spíše radit, než trestat“ 
Napříč kapitolami Prokop dokládá, jak se mění víra v demokracii, jestliže dotyčný zažil sociální či finanční problémy. Nakonec z
této teze dochází k tvrzení, že důvěra v právní stát v Česku je úzce závislá na důvěře v demokracii. Tato důvěra samozřejmě
záleží na mnoha rozličných faktorech, nicméně čím více se lidé propadají v sociální nejistotu a finanční tíseň, tím více roste
nespokojenost se státními zárukami. Podle Daniela Prokopa se tyto problémy spíše prohlubují, než aby se řešily. 
Jakmile v Česku někdo upadne do chudoby, nebo se do ní rovnou narodí, je následně obtížné a často i nemožné se z ní
dostat. Po selhání včasné pomoci přichází strmý pád do exekuční chudoby. Dostatečně tu nefunguje oddlužování, sociální
systém by potřeboval reformu, daňový systém nesmyslně zatěžuje práci a zároveň tratí na danění majetku. A tak bychom mohli
pokračovat dál. 
Některé zákony mají zkrátka tolik byrokracie nebo jsou natolik neúplné, že se mnoho lidí a rodin musí pohybovat v šedé či
černé zóně, aby vůbec měli na živobytí. Tento stav je pro český stát neuvěřitelně drahý a politici bohužel sklouzávají ke
krátkodobým a neefektivním řešením. Tratíme na tom samozřejmě všichni bez výjimky. Navíc se část populace vzdaluje od
demokratických postojů a tíhnou k populistickým slibům. Prvním krokem k nápravě od státu může být takový přístup, který bude
spíše radit, než trestat. 
Nahlédnutí do tektoniky české společnosti 
Na Danielu Prokopovi lze ocenit, že vystupuje ze své sociální bubliny (liberálně-demokratické) a neargumentuje pouze
tradičními narativy, jenž využívají především morální argumenty k tomu, aby vyléčily „nevzdělanou“ a neliberálně smýšlející část
populace. Prokop totiž ukazuje, že navzdory mediálnímu prostoru, který informuje o problémech právě z oné „osvícené“
perspektivy bohatších, problémy české společnosti nespočívají v nějakém morálním východisku, nýbrž ve vážných
strukturálních problémech, v níž musí necelá polovina populace žít. 
Prokop usiluje o nastínění problémů, které buď jako společnost nechceme vidět, nebo si myslíme, že z dostupných informací,
které jsou nám známy, již známe celý kontext. I z tohoto důvodu se kniha jmenuje „Slepé skvrny“, neboť odkazuje, jak sám
Prokop píše, na „společenské problémy, které uvízly v našich slepých skvrnách, protože jsou specifické a mozek selhává, když
je chce doplnit ze zjednodušujících, často falešných mytologií, které si rádi vyprávíme“. 
Popularizační text pro všechny, co se zajímají o své sousedy 
Slepé skvrny jsou zpracovány přehlednou a čtivou formou. Celkově se jedná o text popularizační, nikoli odborný. Pro čtenáře,
který si chce ujasnit sociální a finanční problémy české společnosti – s úzkou vazbou na politické preference jednotlivých
skupin voličů a proč se rozhodují, jak se rozhodují – bude skvělou volbou. Zběhlejší sociology neurazí, ale ani nenadchne. Ale
troufám si tvrdit, že jim kniha není primárně ani určena. 
O autorovi: 
Daniel Prokop je sociolog, který několik let působil v agentuře Median, v současné době vede vlastní výzkumnou organizaci
zaměřenou na sociální nerovnosti v české společnosti a vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Název: Slepé skvrny 
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Britský vědecký časopis Nature otiskl v posledním čísle studii českých behaviorálních ekonomů věnovanou ochotě lidí očkovat
se proti covidu.

Vizita newsletter promo boxČtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho
přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru! 
Protože na stránkách asi nejprestižnějšího odborného periodika na světě nejsou Češi úplně častými hosty, stojí za to se
podívat, čím čtveřice autorů přísné recenzenty týdeníku zaujala. 
Hned v úvodu práce s nepříliš atraktivním názvem „Komunikace lékařského konsensu trvale zvyšuje vakcinaci proti covid-19“
autoři uvádějí, že neochota lidí k očkování patří k hlavním výzvám při zvládání epidemií nebezpečných infekčních chorob. A
následně popisují experiment, v němž se jim jednoduchou metodou podařilo u testované skupiny osob důvěru k očkování a
zájem o vakcínu zvýšit. 
Autoři studie se v loňském roce podíleli na sběru dvou souborů dat. Jednak ve spolupráci s Českou lékařskou komorou
zkoumali, jaký vztah mají ke covidovým vakcínám čeští lékaři, a jednak společně s agenturou PAQ Research sociologa Daniela
Prokopa v dlouhodobém průzkumu zjišťovali, jaký mají podle běžných lidí lékaři k těmto vakcínám vztah. 
Ukázalo se, že tato data se zásadně rozcházejí. Devadesát procent oslovených lékařů uvedlo, že se chtějí nechat očkovat
(nebo byli v době průzkumu v únoru 2021 již očkováni), zhruba stejný podíl uvedl, že schváleným vakcínám důvěřuje, a přes 95
procent uvedlo, že očkování doporučí svým zdravým pacientům. Naproti tomu většinová představa veřejnosti o lékařském
konsenzu ohledně očkování byla zcela jiná. V průměru se Češi domnívali, že jen 59 procent lékařů důvěřuje vakcínám a je
ochotných se nechat očkovat. 
Tato čísla samotná už byla dříve publikována jak Českou lékařskou komorou, tak i agenturou PAQ Research. Autoři studie
publikované v Nature však udělali ještě jeden krok. 
Polovinu respondentů v reprezentativním vzorku populace seznámili s výzkumem lékařského konsenzu a druhou nikoli. A
pozorovali, že ve skupině obeznámené se skutečným postojem lékařského stavu oproti skupině kontrolní znatelně vzrostla
ochota a důvěra k očkování – zhruba o pět až šest procentních bodů. Tato důvěra navíc přetrvala období, kdy byly vakcíny
vzácné a určené jen pro vybrané skupiny, a projevila se posléze – po rozjetí masového očkování – i na reálné vakcinaci
respondentů. 
Obecnější závěr tedy může znít, že spíše než tenisky, usilovné ministerské a premiérské apely nebo videa s celebritami může
jako motivace k očkování fungovat prosté šíření informace, která je pro váhající důležitá. 
Jelikož dva ze čtyř autorů studie (Michal Bauer a Julie Chytilová) pocházejí z české líhně behaviorální ekonomie při Institutu
ekonomických studií FSV  UK , institutu CERGE-EI a think-tanku IDEA a zbylí dva (Vojtěch Bartoš a Jana Cahlíková) se tomuto
myšlenkovému směru věnují na univerzitách v Mnichově a Miláně, pracují s informací o lékařském konsenzu jako s klasickým
příkladem „šťouchu“ (nudge). 
Což je fenomén popsaný ekonomickým nobelistou Richardem Thalerem, podle nějž právě i zdánlivě nenápadná „pošťouchnutí“
na správných místech a ve správném čase mohou mít zcela zásadní vliv na chování a procesy rozhodování. 
Jako každý odborný text se samozřejmě i tato práce otištěná v prestižním časopisu může stát terčem kritiky. S jednou možnou
výtkou vyrukoval zdravotnický právník a bojovník proti covidovým opatřením Ondřej Dostál, který zpochybnil způsob, jímž autoři
zjistili onen výchozí lékařský konsensus. Podle Dostála šlo primárně o „doktory, kteří komunikují s (prezidentem ČLK – pozn.
red.) Kubkem“. 
Dostál má pravdu v tom, že vzorek lékařů použitý ve studii byl sice masivní – přes 9 500 respondentů – nicméně nebyl vytvořen
podle zásad reprezentativnosti. Lékařská komora oslovila všechny členy, kteří s ní komunikují elektronicky (což je 70 procent
všech lékařů) a z nich čtvrtina na online dotazník odpověděla. Tím vznikl vzorek, na němž se postoj lékařů k vakcínám zkoumal.
Online sběr dat je v sociologických průzkumech vždy trochu problematický a výzkumníci mívají velkou snahu k němu
přistupovat opatrně a pečlivě vážit různé sociodemografické i jiné proměnné. To se v tomto případě bezprostředně nestalo.
Výtku k výběru lékařského vzorku lze ostatně najít i mezi posudky recenzentů, kteří pro Nature práci českých vědců hodnotili (a
rozhodně tuto výtku neshledali tak závažnou, aby studie nemohla vyjít). 
Nicméně je třeba říci, že autoři studie překontrolovali složení svého vzorku lékařů, jednak podle údajů ČLK a jednak podle
databáze ÚZIS, a dospěli k závěru (který podepřeli tabulkou v přílohové části práce), že vzorek za reprezentativní považovat
lze, tudíž rozhodně nelze zjištěnou míru konsenzu považovat za chybnou. 
Proto se jeví pravděpodobnějším, že ona drtivá menšina lékařů, kteří k vakcínám cítí nedůvěru nebo je rovnou odmítají, je
prostě hlasitější a díky amplifikačním efektům sociálních i klasických médií mnohem slyšitelnější a vlivnější, než by odpovídalo
jejímu početnímu zastoupení mezi lékařským stavem. 
Což je jedna z příčin oné disproporce mezi tím, co si lékaři o vakcínách myslí, a tím, co si lidé myslí, že si lékaři o vakcínách
myslí. Taková hypotéza je stejně vědecky neověřená jako Dostálovo tvrzení o nereprezentativnosti vzorku, ale na rozdíl od něj
ji lze předběžně opřít alespoň o nějaká data. 
Jistou relevanci může mít Dostálův argument, že autoři studie nabrali „lékařský“ vzorek jednorázově v únoru 2021, zatímco
vzorek populace byl sledován longitudinálním výzkumem mezi únorem a listopadem téhož roku. Nicméně hledání lékařského
konsenzu nebylo hlavním zaměřením studie – v té šlo primárně o efekt konkrétní informace na konkrétní postoje a rozhodování
populace. 
Nicméně pokud by Ondřej Dostál chtěl na práci v Nature navázat a prozkoumat na zcela korektním a reprezentativním vzorku
vývoj lékařských postojů mezi loňským únorem a současností, byla by to nepochybně zajímavá a záslužná vědecká práce. 
V plném vydání newsletteru Vizita toho najdete ještě mnohem víc. Třeba vysvětlení lékařského pojmu MKN nebo zajímavé tipy
na čtení nejen z oblasti zdravotnictví. Pokud chcete celou Vizitu dostávat každé úterý přímo do své e-mailové schránky,
přihlaste se k odběru. 

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 08.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.06.2022 11:35 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:00 Živé vysílání , AVE: 20 436 075,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Příjemné dopoledne začíná studio ČT24. Vítám vás u něj. Hasiči pokračují měření po úniku neznámé látky v panelovém domě v
Jablonci nad Nisou. Včera vpodvečer zdravotníci hospitalizovali 36 lidí. Většinu z nich pouze na pozorování. Část ale měla
potíže s dýcháním. Jeden z obyvatelů domu je na jednotce intenzivní péče. V nemocnici skončilo několik hasičů policistů a
záchranář.

mluvčí 
Když jsem přišel domů, tak jo, tak otevřel jsem dveře a jsem se nemohl nadechnout strašné kašel, ale jako nějakej, aby tady byl
kouř nebo něco to ne, ale nadýchání a na zvracení jako nebylo to jako vůbec jako viditelný.

Roman FOJTA, moderátor 
Úřednické odbory zítra vstoupí do stávkové pohotovosti. Ukončí až ve chvíli, kdy se vláda odboráři dohodne na růstu platů ve
veřejné sféře ještě v letošním roce. Navýšit chtějí kvůli vysoké inflaci tak, aby neklesla kupní síla. Vláda podle ministra práce
Mariana Jurečky připravená ještě letos platy navýšit, ale méně než o inflaci. Zástupci kabinetu by uvítali menší dopad na
rozpočet.

Policie vyšetřuje ranní střelbu ve Třinecké nemocnici. Nikdo při ní nebyl zraněn. Jednomu výstřelu předcházel konflikt střelce s
ostrahou nemocnice. Speciální pořádková jednotka policie na místě zadržela 2 podezřelé lidi v podnapilém stavu. Incident se
stal okolo čtvrté ráno u vrátnice nemocnice.

Na trati Otrokovice na Zlínsku nabírají vlaky zpoždění na trakční vedení. Závada spoje jezdí mezi stanicemi Napajedla a na
Zlínsku a Hulín na Kroměřížsku. Pouze po jedné koleji. Zpoždění se pohybuje v desítkách minut. Za zkrat stržení vedení může
podle správy železnic chyba nákladního dopravce, který nerespektoval návěstidlo. Škodu odhaduje na několik desítek milionů
korun. Opravy mohou trvat týdny.

Ruské úřady budou vyšetřovat víc než tisícovku ukrajinských vojáků, kteří se vzdali během bránění města mariupol. Moskva
vězni podle agentury TASS převezla do Ruska, kde se bude nejspíš snažit dostat před soud. Kyjev se naopak snaží o jejich
navrácení na Ukrajinu.

Vláda projednává dopady zdražování na lidi se zdravotním postižením. Návrhy ministerstva práce asociálních věcí počítají s
tím, že by se zvýšily příspěvky na mobilitu na péči nebo na zaměstnávání handicapovaných. Ministři mají na programu i úpravu
zákona o evidenci skutečných majitelů. Další informace přidá Petr kozlíček. Petře, dobré dopoledne. S čím členové kabinetu na
jednání přicházeli?

Petr KOZLÍČEK, redaktor 
Hezký den. Musím říct, že dnes to místo pro nás jako novináře vyhrazené na ten konkrétní čas právě proto, abychom mohli se
seznámit s názory a postupy právě příchozích ministrů, tak bylo velmi opuštěné, protože ministři nejčastěji procházeli s tím, že
buďto se odkazovali na to, že mají ještě nějaký mítink, popřípadě jednání, takže s námi nechtějí mluvit a nebo prostě nás měli
bez povšimnutí. Takže dnes ty bezprostřední reakce přímo před jednáním vlády zprostředkovat je velice komplikované. My
jsme výrazně čekali na Mariana Jurečku, protože ten je dnes tím sledovaným můžeme to hned z několika důvodů. Jednak jsou
to ty návrhy jeho rezortu, se kterými dnes přichází. Jednak je to na ta pomoc pro handicapované lidi, kterou ty jsi zmiňoval na
začátku. Já ale také je to třeba, protože on dnes zastupuje ministra zemědělství Nekolu, který je momentálně v karanténě a
vlastně ta záležitost, kvůli které jsme potřebovali právě jeho vyjádření se objeví před úřadem vlády zřejmě asi do hodiny,
protože dnes zemědělci demonstrují, protestují právě proti tomu novému udílení dotací a ta jejich cesta by měla končit právě
před úřadem vlády. No a v neposlední řadě Marian Jurečka je také ten člověk, který by nám mohl odpovědět na otázky ohledně
vyjednávání s odboráři právě té stávkové pohotovosti, o které jsme hovořili také ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky, jak se
ale řekl Marian Jurečka nás minul tzn. nemůžeme tyto reakce nabídnout. Kdo nás ale neminul, a to je také trošku kuriozita,
řekněme, takové Vít Rakušan, protože on jako chráněná osoba obvykle nechodí právě tady na to místo vyhrazené pro média,
ale dostavuje se na jednání vlády jiným vchodem. Nicméně dnes jsme tu příležitost s ním hovořit měli a hovořili jsme s ním
třeba i o tom, co má dnes vláda na programu, a to je právě ta záležitost s novelou zákona, který by měl umožnit, aby mohly
fungovat pomoci třeba i pro ukrajinské uprchlíky nebo vůbec systémy. Poté, co by skončil nouzový stav tzn. od začátku
července. On říkal, že určitě je to důležitá agenda. Nicméně ještě před vládou má jednání legislativní skupinou, se kterou musí
projednat některé záležitosti, ale říkal, že skutečně, byť pokud bychom to brali čistě matematicky nebo statisticky, tak stále ten
příliv uprchlíků je natolik silný, že by nouzový stav měl svoje oprávnění, tak určitě hledají cesty, jak právě ty důležité způsoby,
jak pomoci uprchlíkům zachovat, aniž by zachoval nouzový stav.

Roman FOJTA, moderátor 
Vláda by také měla jednat o návrhu na zpětvzetí návrhu zákona o státním rozpočtu na letošní rok. A právě o tomto tématu teď
budu mluvit ve studiu s ekonomem Petrem zahradníkem z České spořitelny. Expertem evropského hospodářského sociálního
výboru. Dobré dopoledne. Dobrý den. Jak často se stává, že vláda bere zpět návrh zákon o státním rozpočtu. Novelizuje ho v
průběhu roku.

mluvčí 
Samozřejmě je to v mimořádných situacích, ale my žijeme v mimořádné době vláda, respektive státní rozpočet je klíčový
finanční nástroj zajištění veřejné služby. A víme, že minimálně 24. února se ten charakter veřejné služby zásadním způsobem
mění. Samozřejmě, že jsou v rámci státního rozpočtu položky kapitoly, které jsou velmi obtížně predikovatelné, nastane nějaký,
řekněme, vnější šok, který je především spojen s potřebou zesílení obrany, ale samozřejmě i spotřebou ekonomiky reagovat na
tento ekonomický šok, tak není možné, řekněme, předvídat v době, kdy se státní rozpočet schvaluje. Takže já osobně v dané
situaci vnímám tento krok jako jako adekvátní.

Roman FOJTA, moderátor 
Tahle mimořádná situace náporem především na výdajovou stránku rozpočtu. Ten původní návrh zatím počítá se schodkem
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280 miliard korun, kam až se podle vás může vyšplhat?

mluvčí 
Já si myslím, že současné době to není nebo ten ten schodek v podstatě reziduum. Měli bychom asi zřejmě především zajistit
právě to, aby veškeré nutné výdaje, které je v současné době zapotřebí vynaložit, ať už na obranu, a to na sociální účely nebo
případně na vzdělávání a ještě tady jsem plně neprojevila. Možná, řekněme, pokud potravinová nebo zemědělská krize, aby
tyto kapitoly byly byly byly saturovány, samozřejmě není žádoucí v této době ani nebo ani v této době jaksi vyhazovat veřejné
prostředky. Libovolným způsobem, ale řekl bych, že ten schodek je mech, ne snad úplně to poslední, ale ale není to v
současné době důležité těch 200, ať už 280 nebo 295 miliard schodku je ekvivalent zhruba 4,5 procenta HDP, což je pořád
výrazně nad tím maastrichtským kritériem. V době, kdy budeme prožívat tuto mimořádnou situaci, tak je asi nerealistické se
opět, řekněme, snesl zpátky po ty 3 % na to bude čas, až budou klidnější doby.

Roman FOJTA, moderátor 
Rozumím, nicméně měli jsme tady 2 covidové roky obrovské schodky kolem 400 miliard korun ročně, pokud bychom teď přidali
další velký obdobný schodek. Jaké dopady to bude mít na veřejné finance v Česku na obsluhu dluhové služby, a tak dál.

mluvčí 
Samozřejmě ty dopady by byly značné, ať už reálně tak tak, řekněme, z hlediska renomé nebo reputace, protože Česká
republika byla tradičně považována za zemi, která v rámci Evropské unie je jednou fiskálně nejdisciplinovanější. Jícha je velké
riziko, že právě těmito kroky tuto tuto reputaci snížíme nebo jsi si zhoršíme současně věc, kterou jste zmiňoval, samozřejmě v
době, kdy roste výše schodku a navyšuje se dluh a potřeba správy navíc v podmínkách, kdy rostou úrokové sazby a ty náklady
financování se zvyšují, tak samozřejmě v rámci těch výdajů státního rozpočtu vzniká Abou na, řekněme, neproduktivní část,
která je spojená s tou správou státního dluhu, která by za normálních podmínek byla byla využitelná daleko daleko příznivějším
prospěšnější způsobem. Toto riziko tady je, ale zatím jsme stále hluboko pod 50 procenty podílu státního nebo veřejného dluhu
na HDP. Průměr Evropské unie šplhá ke sta procentům. Ne, že bychom tam tímto směrem měli jít, ale zatím jsme spíše v těch
klidnějších vodách a možná ještě poslední věc. V současné době, byť je to, řekněme, kouzlo nechtěného v dobách inflace
nejenom, že se zvyšují nároky na výdaje, ale současně i nominálně rostou příjmy, které mohou minimálně statisticky nebo
účetně. Ten schodek aspoň nějakým způsobem vykrýt. Pokud.

Roman FOJTA, moderátor 
Video ty výhrady k rozpočtu, tak opozice říká, že vláda nebo v tom návrhu rozpočtu neřeší prudké zdražování energií nebo
pohonných hmot. Vadí také, že omezuje investice prezident pro změnu řekl, že rozpočet je proinflační, není prorůstový. Co
říkáte na tyhle výtky?

mluvčí 
V tom návrhu se střela dominantní kapitola, která vykazuje nárůst, je je obrana nejenom ministerstvo obrany, ale všechny
instituce, které s tím jsou nějakým způsobem spojené, tam je nárůst o 25 % je zřejmé, že náklady na nové vyzbrojení,
respektive jakýsi upgrade vybavení, které má armáda k dispozici, je extrémně drahá záležitost. A ten koláč veřejných financí
nějakým způsobem limitovaný. Druhá největší položka, která vykazuje nárůst, je ministerstvo práce asociálních věcí a půl
starání se u lidí, které se, kteří se nemohou jinak bránit, protože jsou závislí drtivou většinou svých příjmů na fiskálním
přerozdělování, takže i to je logické. Samozřejmě, že pokud se někde přidává, tak se musí někde ubírat. Nemyslím si, že z
hlediska investic by ten státní rozpočet měl být tím jediným zdrojem státní rozpočet může sehrát roli například, jak jistého
ručitele, respektive ze státního rozpočtu je možné vytvořit záruky za to, že soukromí investoři budou ty potřebné investice
realizovat. Ty jsou samozřejmě velmi nutné zejména v energetickém sektoru by během dvou tří let bychom se opravdu nejenom
Česká republika, ale celá Evropská unie měly odstříhnout od závislosti na energetických dodávkách v Rusku. Stále nemáme
dobudovanou dopravní síť sektorem, který na tom bude zřejmě nějakým způsobem významně tratit je ministerstvo dopravy. Na
druhou stranu si myslím, že ty investiční záležitosti by se měli ve velké většině realizovat díky tomu příspěvků z Evropské unie
již nějakou dobu se hovoří o tom, jak jak z hlediska tradičního kohezního kohezní politiky, tak národního plánu obnovy
modernizačního fondu všech těchto zdrojů dohromady, že máme k dispozici zhruba bilion bilion korun relativně krátké období. A
to bychom měli neprodleně využívat nespoléhat pouze na státní rozpočet a využít možností, které nám nabízí Evropská unie.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká ekonom Petr zahradník. Děkuju, že jste přišel.

mluvčí 
Nápodobně tak nápodobně.

Roman FOJTA, moderátor 
Úřednické odbory zítra vyhlásí stávkovou pohotovost. Odboráři se zatím nedohodli s vládou na zvýšení platů ve veřejné sféře.
Výdělky chtějí navýšit o inflaci, aby kupní síla lidí ve státních veřejných službách letos neklesla. Zástupci jednotlivých
odborových svazů proto teď jednají o dalším postupu. Další informace přidá Karolína Jelínková. Karolíno, dobré dopoledne,
kde by mohli být jasné závěry jednání?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Ke mně se před malou chvílí dostala informace, že ty závěry by nám zástupci odborů měli říct v půl
jedenácté, tedy za několik málo minut. Zároveň by to prý nemělo být, jak někteří říkali, v uvozovkách, pouze nějaké
konstatování k tomu včerejšku ostatně ta zmiňovaná stávková pohotovost je toho důkazem. Kolegové na úřadu vlády už se
mezitím stihli ptát zástupců kabinetu taky na reakci, například vicepremiér Vít Rakušan mluvil o tom, že to je zkrátka jeden z
legitimních kroků, které odbory mají a že kabinet je připravený na další kolo jednání. Nicméně tady zaznívala spíše slova o
nespokojenosti nebo dokonce zklamání k té včerejší v té včerejší schůzce. Zároveň ale i to, že o jedné z těch variant by se dalo
ještě dát jednat, byť to není pro odbory varianta ideální. Ovšem zároveň se jedná o možnost, která, kterou nepreferuje ani
vláda. Ministr práce Marian Jurečka mluvil o tom, že zkrátka vláda musí celý ten krok posuzovat z hlediska rozpočtových
dopadů. Mluvil ale jednoznačně o tom, že kabinet chce letos ještě navyšovat platy ve veřejné sféře. Parametry by měly být
jasné do dvou týdnů, kdy se mají odehrát ještě další schůzky, no a právě třeba nějaký společný postoj k těm dalším jednáním k
dalším schůzkám by mohl být za vlastně součástí toho závěru schůzky odborů. A ptali jsme se na to vlastně těsně před
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jednáním.

mluvčí 
Si myslím, že dnes určitě dojde k nějakému závěru, může to být do stávkové pohotovosti počínaje až po pokračování jednání,
takže opravdu v tomto případě. Já se nechávám v tomto hlavu oči při otevřené budou očekávat, jak kolegové budou reagovat,
budu hodnotit naše lyžování.

mluvčí 
Stávková pohotovost jako taková na upozornění na ten problém na to, že opravdu je možné prostě to představit něco jiného,
tak ta určitě možná možná je tam si myslím, že to je taková jako minimální věc, která by se dnes mělo asi zřejmě po tom jednání
odehrát.

Roman FOJTA, moderátor 
OSN se snaží zajistit, aby se ukrajinské obilí dostalo ze zablokovaných přístavu, jako je Oděsa. Ve vyjednávání se angažuje v
posledních dnech Turecko. Dnes tam přijede ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Další komentář teď přidá politolog Emil
Aslan z katedry bezpečnostních studií institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré
dopoledne vám přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

Roman FOJTA, moderátor 
Je podle vás reálné, že by se mohlo podařit vyjednat dohodu o koridoru pro vývoz obilí, se kterou by mohla souhlasit i Ukrajina.
Není to opět jenom ruské jednání naoko, aby pak mohl obvinit z případného krachu jednání právě Ukrajinu a západ?

mluvčí 
No, já si myslím, že pokud jde o pozici Ukrajiny, tak je to pravděpodobné samozřejmě kraj nebo velmi významný zájem o to, aby
mohlo prodávat pšenici, která je nashromážděná přístavu kolegů vyslal a dále. Ukrajina počítá s exportem těchto surovin, aby
mohlo mít peníze, které prý použila na chod státu třeba na nákup zbraní atd. problémem jsou tady. Problémem tady ruská
pozice, která se snaží nebo i právu. Já jsem takto učinit a taky třeba dělat způsobem přisvojit si u brazilskou pšenici a prodávat
již na světových trzích, ale používat argument vlastně místo Barda vývozu krajské pšenice výměnou za zrušení sankcí vůči.

Roman FOJTA, moderátor 
Ukrajina si opakovaně stěžuje na to, co jste zmiňovala, totiž na ruské krádeže obilí podle ní Moskva její obilí dováží do Turecka
Sýrie. Jsou pro tohle přesvědčivé důkazy?

mluvčí 
Jsou důkazy, které jsou zprostředkovány některými zpravodajskými službami. Já bych považoval za přesvědčivé, objevily se
zprávy, že toto toto, kdy se objevilo mimo jiné Sýrii, takže ano, zdá se, že tyto zprávy o podpoře.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě 1 věc této problematice. Ruský prezident řekl, že Rusko je připraveno zabezpečit vývoz ukrajinského obilí přes přístavy,
nad nimi získalo během války na Ukrajině kontrolu. Například přes bere v Dánsku na pobřeží Azovského moře. Jak tohle
prohlášení vnímat, není to vlastně přiznání, že Rusko je připraveno oficiálně ukrást ukrajinské obilí?

mluvčí 
Ano, Rusko krade ukrajinského obilí. A toto je asi takové prohlášení, které hlasem politický podtext Rusové chtějí vzdát
odpovědnosti za krizi světovou, která souvisí s nedostatkem milí, která zase podmíněna tím, že soud znemožňují vývozu prince
mobily do světa. Víme, že hrozí významná světová krize. V případě hladomor vzhledem k těmto akcím Ruska, ale to zase
politická záležitost protestů, které se Moskva snaží nějakým způsobem využít ve své interakci politické seznam, ale mocnost
světa. Čili pokud kývnete na to, že třeba nějaké sankce Růženy nemluví půjdete vstříc našim požadavkům politickým, tak jste
ochotni.

Prodat Ukrajinu ukrajinské, kdy světové trhy a tím pádem teda zabránit největší postavy.

Roman FOJTA, moderátor 
Jaká je vlastně role Turecka nejenom v téhle problematice, ale v celém konfliktu, jak moc lavíruje mezi Ukrajinou Ruskem a
mění se nějakého náklonnost vůči jedné nebo druhé straně v průběhu války?

mluvčí 
U seznali zachovat. Listovala si mezi Ukrajinou Ruskem na jeho stranu kluci dodávají třeba bezpilotní letouny celkem.

Celkem známe ty charaktery Ukrajinu, což se my jsme samozřejmě tu sytou.

Argumentují tím, co se tam udávají pára, protože jako soukromá firma na druhou stranu parta člověk, který vlastně tu
společnost mě zatím prezidenta jim auto, pardon, ano. Jakým funguje politika ekonomie jsou dost takhle úplně pravděpodobné,
že by, že by prezident neměl úpravu ta otázka.

Firmy svého zetě, takže je to tak mi trošku učí zvláštní situace úzkost, uvědomují samozřejmě ozveme k tomu, jak významné
Turecko je politické ekonomické rovině vede k tomu, že o vůbec se nepřipojilo k západním sankcím ruské vzdušné prostory,
protože pro logiku stihla a byl. To, co se snaží nesmyslné ustavovat situace ve vztahu k růstu, vůči kterému mají spoustu
vlastně svírat, tak si myslím, že jistá taková jako balon se přetrvalo svazu mezi oběma zeměmi. Nesouvisí to jenom s Ukrajinou
souvisí s jižním Kavkaze slunce, třeba severní Sýrii vůbec síly a blízkým východem, a tak.

Roman FOJTA, moderátor 
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Ovlivňuje to turecké lavírování nějak jeho pozici mezi spojenci NATO, protože ta ruská rétorika je minerál čím s Ukrajinou. My
válčíme zastoupení s celým Západem se Severoatlantickou aliancí, jejíž součástí je právě Turecko.

mluvčí 
Ano, pak turecké elity nastoupili na má takovou cestu. Celkem konfrontační se západními zeměmi některými za to samozřejmě
jako stav lidských práv Turecku má za to ekonomická situace do dalších problémů, kterým odskočili a často právě teď pardon.
Ano, jestli to prostě se staly odpovědnost za vnitropoliticky. Uvidí polské problémy přehodit na západní země. Souvisí to i.

Se situaci na vynucovat sever, s níž před lety tím, co zahájili ofenzívu proti odstěhují, kam souvisí i to se sankcemi, které se
týkají například vozů sofistikovaných zbraňových systémů. Turecká už se připojí mimo jiné skandinávské země, které jsou
teďko o dům Borský kritiky a tak dál. U Turecko vzhledem k tomu, že nějakým způsobem do konfrontace minimálně rétorické
západních zemí zeměmi. Pokud se podívám na turecké veřejné mínění, tak si uvědomíme, že podporou není tak jednoznačné
sněmovna podniku od státu vzhledem k tomu, že Rusko Turecko to je celkem problémů vztahy v posledních letech. Takže
spousta lidí třeba vidí Rohle, který vznikl o Ukrajině jako něco, co zase, tak třeba za osobu v Turecku, takže jako toto Balance,
kterou se snaží nějakým způsobem dostali, zůstal jenom za bodem. V úzkém měl celkem významným faktorem prostě 3
zahraniční politiky. Na druhou stranu si uvědomují, že oni nechtěli čelit sami EU převaze ruské možná nekonvenční zbraně,
takže nezpochybní svoji.

Svůj status členské zemi z olomouckého růst, takže ten propletenec trošku trošku jako komplikovanější, ale bychom se bavili o
tom, jak dnes fungují vztahy mezi Tureckem Západomoravské, tak řeknu, že to, co se snaží být.

Věci, řekněme, profitovat ekonomicky ze svých vztahů s Ruskem, který pro ně význam mezi loňskou Rusko samozřejmě, tak
ropou, které v tom ještě významnější, ale nejen do nějakých konfrontaci, aby mohli způsobem redukovat spíš samozřejmě.

Roman FOJTA, moderátor 
Politolog Emil Aslan moc děkuju za vaše odpovědi. Hezký den přeju.

mluvčí 
Za pozvání nosím.

Roman FOJTA, moderátor 
Teď se vracíme k úniku neznámé látky v panelovém domě v Jablonci nad Nisou. V nemocnici skončilo 36 lidí. Většina z nich
pouze na pozorování. Část ale měla potíže s dýcháním. Víc řekne kolegyně Jana Šrámková. Jano, dobré dopoledne. Je už
jasné, jakou látku šlo?

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Hezké dopoledne, tak bohužel ani teď není jasno, jak uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan
Hadrbolec. Specialisté, kteří tam měřili už potřetí, našli stopové prvky neznámé látky, aby dokázali lépe identifikovat, tak přivezli
vzorky do laboratoře v Lázních Bohdaneč a tady na místě je vystřídala speciální laboratoř Kamenice. Hasiči se tedy snaží zjistit,
jaký je zdroj toho zápachu a následně odhalit, jakou látku se jedná. První výsledky laboratoře by mohly být k dispozici odhadem
po čtrnácté hodině. My jsme také mluvili s jedním z obyvatel tohoto domu, který v jablonecké nemocnici podepsal reverz
hospitalizovaná, ale zůstává jeho manželka, no a také syn, který právě leží na jednotce intenzivní péče. Je to ten člověk, který
na zápach upozornil, zpozoroval ho, když šel do sklepa a následně začalo škrábat v krku, jak uvedl jeho otec, tak i on si všiml,
když otevřel svůj byt. V prvním patře dusivého zápachu. Nedokázal ho lépe specifikovat. Pouze říkám, že to byl dusivý, zvláštní
dávivý zápach, ale nikdy se nenacházel žádný dým do nemocnice nakonec putovalo 37 lidí. Z toho 18 do jablonecké
nemocnice 2 z nich podepsali reverz 16 tam zůstává s podrážděním horních cest dýchacích z toho 1 tedy, jak bylo řečeno na
jednotce intenzivní péče. Nikomu z nich ale nemusely být podány protilátky 15 lidí bez příznaků převezli z preventivních důvodů.
Do liberecké nemocnice ani tam nemusel nikomu podávat protilátky a 2 pacienti pak na pozorování zůstávají v nemocnici. V
Mladé Boleslavi a 2 také v Jičíně.

Roman FOJTA, moderátor 
V Praze protestují zemědělci, kteří nesouhlasí s vládním nastavením dotací ve prospěch malých farmářů. Setkali se v paláci
Lucerna, kam pozvali představitele vládní koalice. Odpoledne se pak zemědělci vydají na pochod k úřadu vlády. Další
informace přidá kolega Jakub Pacner. Jakube, dobré dopoledne. Kdo už se svým projevem vystoupil?

Jakub PACNER, redaktor 
Ještě dopoledne jako první to byl Jan Doležal prezident Agrární komory České republiky. Ten hovořil ve svém projevu zejména
právě v tom špatném nastavení dotačních programů o tom, že velcí zemědělci ti, kteří nemají stovky průchody 4000, tak
zkrátka ta jejich práce se jim nevrátí, a to nastavení dotací nepomůže pokrýt náklady. Kritizoval vládu jako další vystoupila dno
Dana Večeřová prezidentka potravinářské komory České republiky. Ta hovořila například zvyšujících se celá energii o tom,
jaký to má dopad na zemědělce o tom, že řada z nich má různé problémy s policií o tom, že čeští zemědělci přestávají být
konkurenceschopný z toho důvodu, že zahraničí vlády podporují zemědělce lépe. A tím pádem mohou prodávat své
produkované plodiny, a proto si mnohem levněji tito 2 řečníci si vysloužily potlesk od lidí sálu. Víte Lucerna je plná mnoho, kdo
si nevysloužil potlesk, tak to byl Pavel Čížek náměstek hejtmana Plzeňského kraje, který zastával vládní nastavení těch
dotačních programů dotací. A ten během toho svého výstupu mnohokrát slyšel pískání zde lidi přihlížející v sále. Přišel jsem i
Marian Jurečka ministr práce sociálních věcí, dříve ministr zemědělství rovněž také zemědělec. Ten by měl také za malou chvíli
vystoupit. Navrhuje, že až skončí, tak poté odpoledne se zemědělci vydají na pochod směrem vlády, kde další procesní pořádá
akce skončit.

Roman FOJTA, moderátor 
Sněmovní rozpočtový výbor schválil návrh základních parametrů rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky pro příští rok. Hrad
by měl podle něj dostat oproti letošnímu roku o 19 000 000 Kč víc. Celkem by tak příjmy měly být téměř 418 000 000. Víc
informací přidá ze sněmovny Eliška Záleská. Eliško, dobré dopoledne. Jakou podporu návrh měl?

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
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Hezký den. Ta podpora byla jednomyslná. Pro hlasovalo všech 20 přítomných. Ministerstvo financí požadovalo, aby hradní
kancelář úspoře uspořila ve ve svém rozpočtu pro příští rok vy ve výdajích necelých 4,5 milionu korun. Ten návrh, který dnes
poslanci výboru schválili, ale počítá s úspory asi za 2,5 milionu korun. Jde tedy o kompromis mezi oběma stranami Kancelář
prezidenta republiky už dřív odmítla další škrty mimo jiné, protože v příštím roce bude muset zajistit služby pro nově zvoleného
prezidenta, přičemž právě ten první rok v úřadu bývá finančně nejnáročnější. Hrad také argumentoval tím, že už letos v
letošním rozpočtu dostal méně peněz a také propouštěl zaměstnance. V budoucnu je potřeba, aby si udržel kvalifikované
pracovníky, například v oblasti diplomacie jako ekonomie, anebo informačních technologií. Ten rozpočet Kanceláře prezidenta
republiky zahrnuje také výdaje na správu Pražského hradu a Lesní správy Lány sněmovní sněmovní rozpočtový výbor. Poté,
co schválil tento výsledek, tak ho zapracuje ministerstvo financí do celkového návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Stejně
tak to učiní také své rozpočty Poslanecké sněmovny, senátu, anebo Ústavního soudu i ty má dnes sněmovní rozpočtový výbor
na programu.
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Národní centrum Průmyslu 4.0, které od roku 2021 podporuje činnost portálu Vědavýzkum.cz, se stalo také partnerem naší
nejnovější rubriky Podcasty. V této rubrice si můžete poslechnout podcasty o nejnovějším dění ze světa české vědy, výzkumu,
inovací či vysokého školství.

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřenou akademicko-průmyslovou platformou propojující přední nositele inovací z řad
soukromého i veřejného sektoru „Centrum má nyní přes 50 partnerů z různých oblastí. Spojujeme téměř všechny české
technické vysoké školy, dále průmyslové firmy, výrobce technologií pro Průmysl 4.0, integrátory a také instituce, které se touto
problematikou zabývají. Celé toto uskupení vytváří unikátní prostředí pro rozvoj Průmyslu 4.0, neboť v sobě zahrnuje
technologie, vzdělávání, podporu rozvoje testbedů i osvětu,“ vysvětlil v rozhovoru Jaroslav Lískovec, který od roku 2018 stojí v
čele Národní centrum Průmyslu 4.0. To je partnerem portálu Vědavýzkum.cz už od začátku roku 2021.

Hlavním cílem národního centra je přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a
středních podniků, a šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu
technologického pokroku na společnost.

„Za posledních sto let prodělalo lidstvo obrovský rozvoj. Jedním z důvodů, proč se tak stalo, byla průmyslová revoluce.
Skutečný skok přišel až ve chvíli, kdy člověk získal více volného času na úkor manuální práce. Najednou měl čas být kreativní,
a tak začal rozvíjet nápady, vymýšlet nové výrobky a služby. Stejně tak je tomu i dneska. Umělá inteligence může lidstvo
ohromně posunout,“ vysvětluje Jaroslav Lískovec novou společenskou situaci, ve které se nacházíme.

„Zavádění Průmyslu 4.0 je časově, investičně i logisticky náročný projekt. Neočekáváme, že za deset let budou všechny firmy
plně digitalizované, ale bylo by dobré, aby zde prvky Průmyslu 4.0 zdomácněly a aby už všechny firmy věděly, o čem se mluví,“
domnívá se Lískovec. Celý rozhovor s Jaroslavem Lískovcem s redakcí Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

Letošní úspěchy

Letos se do ekosystému Národního centra průmyslu 4.0. zařadilo nově vzniklé Národní centrum Stavebnictví 4.0, které má
přímo i nepřímo podporovat účast v národních i mezinárodních projektech posilujících výzkumné, vývojové a inovační interakce
mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty v oblasti stavebnictví. Šířit má také povědomí o koncepci
Stavebnictví 4.0, což je zcela nová praxe, která do stavebnictví zavádí digitalizaci, automatizaci a udržitelné environmetální
chování.

Aktuálně se Národnímu centru průmyslu 4.0 podařilo vstoupit jako vůbec první české organizaci do asociace Gaia-X. Tato
asociace představuje novou generaci datové infrastruktury. Je to otevřený, transparentní a bezpečný digitální ekosystém, který
zpřístupňuje a sdílí data a služby v důvěryhodném prostředí. Připojením Národního centra průmyslu 4.0 do ekosystému získají
české společnosti přístup ke službám Gaia-X a mohou tak využívat řadu výhod, které vyplývají z přístupu na suverénní
cloudové prostředí – ať už jde o bezpečného ukládání dat, diverzifikaci míry závislosti na neevropských provozovatelích či
vytvoření propojeného systému lokálních provozovatelů cloudových služeb.

Podcasty o inovacích a lidech, kteří je tvoří

Národní centrum průmyslu 4.0 také připravuje pravidelný podcast s názvem Inovacast, ve kterém nejrůznější hosté z českého
průmyslu průmyslu hovoří o inovacích, svém pohledu na dění v oboru a budoucnosti českého průmyslu.

Mezi hosty dosud byli například Vladimír Mařík, Eduard Palíšek nebo Petr Vostrý a Jitka Řeháková z České spořitelny.
Následovali také Daria Hvížďalová, spoluzakladatelka technologického startupu Mainware, sinoložka a vědkyně, Luboš Lukasík
z představenstva společnosti T-Mobile, Josef Kotrba, chairman české pobočky Deloitte nebo Jiří Bavor z firmy ATOS. Určitě si
poslechněte rozhovor s Jakubem a Milanem Málkovými o jejich snaze změnit svět oceli. O výzvách v oblasti rozvoje lidských
zdrojů hovoří Radka Šušková a o 3D tisku diskutoval Ondřej Štefek. Nové díly vychází vždy každou středu.

Podcasty o vědě, výzkumu, technologiích, inovacích a vysokém školství

V naší nové rubrice PODCASTY se tak kromě Inovacastu můžete setkat také se sérií Akademie věd ČR s názvem Věda na
dosah nebo s podcasty z dílny ELI Beamlines. Od VUT v Brně si můžete poslechnout podcast s názvem Technicky vzato.
Masarykova univerzita zase produkuje pravidelný Science slam MUNI. Ze Zlína pochází podcast UTButebe. V něm si dozvíte
zajímavosti ze života Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Podcast Jedničky a nuly připravuje Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze s cílem
přiblížit nejnovější informační technologie široké veřejnosti. CarbonCast zase přináší informace o životě na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. Nezaostávají však ani sociálně-vědní nebo humanitní obory. Z dílny Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  pochází podcast De Facto a na Filozofické fakultě pravidelně vytvářejí sérii Balast. Za poslech určitě stojí
také Open Science Podcast, které na nejstarší české univerzitě vytváří tamější Centrum pro podporu open science. V nové
rubrice najdete podcastů a podcastových sérií více a další stále přibývají.

Autor: Vědavýzkum.cz
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Andrej Babiš oznámí případnou kandidaturu na prezidenta na poslední chvíli a spolehne se na podporu vlastních poslanců.
Politologové to zdůvodňují tím, že Babiš může chtít minimalizovat debatu o svých kauzách.

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. 
Seznam Zprávy zjišťovaly, jakou má Andrej Babiš motivaci říct až na poslední chvíli, zda bude usilovat o křeslo prezidenta. Tuto
strategii oznámil šéf ANO v neděli na dotaz České televize. Volby by měly proběhnout v lednu. 
Podle politologa z Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka je důvodů hned několik. Jedním z nich může být úterní zjištění
Seznam Zpráv, že soud s Babišem v kauze Čapí hnízdo začne v září. Není tak podle politologa strategické v tomto období
oznamovat kandidaturu. 
„Umožňuje mu to minimalizovat debatu o jeho kontroverzích. Kdyby v září oznámil kandidaturu, tak se to téma z hlediska
intenzity násobně zvedne, co se týče mediální viditelnosti. Tím, že to teď neudělá a odloží to až třeba na říjen, tak zkrátí dobu,
kdy se debata o těchto věcech povede, což je výhoda,“ míní Kopeček. 
Stejný názor má i politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Myslí si navíc, že Babiš opravdu není ještě stoprocentně rozhodnutý, že bude kandidovat, jak sám říká. Nemá totiž jistý úspěch
ve druhém kole. 
„On skutečně může zvažovat, jestli do toho půjde, nebo ne. To, že se dostane do druhého kola, pokud bude kandidovat, je
hodně pravděpodobné. Stejně tak je pravděpodobné, že ve druhém kole prohraje. On musí nějak změnit politický profil nebo
něco udělat, aby byl pro voliče přijatelnější ve druhém kole,“ vysvětluje Mlejnek. 
Kampaň, která se nepočítáMotivací číslo dvě může být podle politologa Kopečka i financování kampaně. Babiš oddálením
oznámení kandidatury podle Kopečka rozmlžuje to, do jaké míry jsou jeho současné aktivity po republice spojené s
prezidentskými volbami. Prezidentská kampaň má totiž jasně daný finanční limit 40 milionů korun pro první kolo. 
„Nevím, jak to bude ANO účtovat, ale řekl bych, že na účet prezidentské kampaně Andreje Babiše půjde z toho, co teď bude
dělat, velmi málo. Tipnul bych si, že pokud to bude nějak vykazovat, tak to bude v souvislosti s komunálními a senátními
volbami. Umožňuje mu to vést kampaň bez toho, že by byl omezený limitem.“ 
Nicméně, dokud předseda Senátu Miloš Vystrčil nevyhlásí termín prezidentské volby, nezapočítávají se výdaje na kampaň do
limitu zatím nikomu. Pro všechny zájemce, kteří ať již oznámili vůli kandidovat, či ještě neoznámili, platí stejné podmínky – v této
chvíli zákonem regulovaná prezidentská volební kampaň neprobíhá. 
Pokud tedy už nyní Andrej Babiš jezdí po Česku nebo jeho hnutí zaplatilo billboardy, tak se tyto výdaje do limitu prezidentské
kampaně kandidáta nezapočítávají. 
Jak to bude ale v případě, že šéf Senátu Vystrčil oznámí termín voleb například v září, ale Babiš zájem o Hrad potvrdí až
opravdu na poslední chvíli, tedy 66 dnů přede dnem volby? 
Pro všechny platí, že regulace kampaně se na kandidáty?vztahuje již dnem vyhlášení voleb. Okamžik podání kandidátní listiny
k registraci nemá vliv na povinnosti týkající se evidence výdajů kandidáta, vysvětluje František Sivera, člen Úřadu pro dohled
nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který má na starosti kontrolu prezidentských voleb. 
Kontrola výdajů na prezidentskou kampaňÚřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí monitoruje
výdaje na prezidentskou kampaň v souladu se zákonem, a to od chvíle, kdy jsou vyhlášené volby ve Sbírce zákonů. Týká se to
jakékoliv propagace kandidáta nebo volební agitace v jeho prospěch či neprospěch. Uvedené výdaje musí kandidát uvést ve
zprávě o financování volební kampaně, kterou má povinnost zveřejnit a zaslat úřadu do 90 dnů po vyhlášení výsledků
voleb.Každý kandidát má povinnost zahrnout do zprávy o financování vlastní volební kampaně všechny výdaje, které učinil od
okamžiku vyhlášení volební kampaně bez ohledu na to, kdy oznámí svoji kandidaturu. Je nutné započítat i výdaje uskutečněné
před dnem vyhlášení voleb, které byly v době oficiální volební kampaně k propagaci kandidáta využity.Zdroj: Úřad pro dohled
nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Tedy i kdyby Andrej Babiš oznámil kandidaturu na poslední chvíli, musí do výdajů spojených s prezidentskou kampaní
započítávat všechny finanční výdaje včetně výdajů svých podporovatelů, a to od prvního okamžiku, kdy se objeví jakýkoliv
náznak propagace či agitace po vyhlášení voleb. 
„Pokud bude pan Andrej Babiš kandidovat na prezidenta, jeho tým a podporovatelé budou dělat celou dobu kampaň, úloha
úřadu je monitorovat výdaje kampaně a následně zkontrolovat, zda jsou uvedeny ve zprávě o financování volební kampaně
prezidenta od doby vyhlášení voleb. Stejným způsobem se bude postupovat i u ostatních kandidátů,“ řekl František Sivera. 
Babišova strategie oznámit kandidaturu na poslední chvíli může souviset i s tím, že by se nemusel účastnit části prezidentských
debat v médiích. 
Expertka na komunikaci Denisa Hejlová, která vede Katedru marketingové komunikace na FSV  UK , si myslí, že pro Babiše
není účast v těchto duelech s protikandidáty důležitá. 
„Má výhodu v tom, že ví, co je to politický proces, jak kampaň probíhá, mluví se spoustou lidí, ví, jak s nimi mluvit, co má udělat,
kam se postavit. V čem má ale nevýhodu, je to, že si táhne minulost. Tam bude záležet na aktuální politické situaci a vládě, jaká
převáží interpretace toho, jaký odkaz Babišova vláda zanechala. To ovlivní i prezidentskou volbu,“ vysvětluje Hejlová. 
Podpora poslanců ANOPokud se Babiš rozhodne kandidovat, spolehne se na podpisy poslanců. Těch je potřeba 20 a ANO má
ve Sněmovně 72 křesel. Podpisů občanů je pro prezidentskou kandidaturu potřeba sesbírat 50 tisíc. 
Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO a exministryně financí Alena Schillerová (ANO) Seznam Zprávám napsala, že
poslanci hnutí jsou na případnou podporu připraveni. 
„Pokud by se Andrej Babiš rozhodl kandidovat, s podporou klubu může určitě počítat,“ napsala Schillerová ve vyjádření pro
Seznam Zprávy. 
Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta Ministerstvu vnitra. Dnem podání kandidátní listiny
je zahájeno řízení o registraci kandidátní listiny. 
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Unikátní konference Wienerberger fórum pokračuje 16. června 2022 URL
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Vydařené lednové Wienerberger fórum 2022 se brzy dočká svého pokračování. Už 16. června 2022 budete mít možnost opět
nahlédnout skrz náš virtuální

World of Wienerberger do světa stavebnictví pohodlně a jinak. I tato odborná konference je určena pro všechny projektanty,
architekty, studenty, stavební firmy i kohokoli z řad veřejnosti. 
Druhý díl Wienerberger fóra opět nepřináší formát jako klasické semináře či workshopy. Společnost Wienerberger opět přímo
ve virtuálním světě připravila praktické ukázky dostupné všem účastníkům. Díky revolučnímu virtuálnímu světu World of
Wienerberger mají všichni přednášející odborníci unikátní možnost zobrazit účastníkům fóra veškeré technické detaily ve formě
3D animací a znázornit navrhování v několika různých prostředích. Registrujte si své místo na online konferenci, která poradí a
inspiruje. 
Online konference proběhne 16. června 2022 a je již tradičně pro všechny účastníky zdarma. Svou registraci můžete provést
na stránce www.wipzona.cz . Více informací o online konferenci, která poradí a inspiruje, najdete na našich stránkách
www.wienerberger.cz/forum22 
Za účast na Wienerberger fóru 2022 získáte 1 bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a 1 bod do celoživotního
profesního vzdělávání ČKA. 
Harmonogram přednášek 
• Úvod: Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger 
Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger 
• Stavební konstrukce v souvislostech 
Jan Huber, DiS., produktový manažer společnosti Wienerberger 
• Kvalita vnitřního prostředí 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  
• Bytový dům Wienerberger 
Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro developery ve společnosti Wienerberger 
Ing. Milan Rotek, technický poradce společnosti Wienerberger 
• Jak při návrhu staveb zohlednit změny akustické normy 
Ing. Robert Blecha, ředitel technické podpory projektantů ve společnosti Wienerberger 
• Skladby nadkrokevní izolace Tondach iRoof 
Pavel Kaderka, technik pro tepelné izolace Tondach iRoof 
Zdroj: Wienerberger s.r.o. 
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Konference Obaly 2022 konečně live
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V Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích se 7. dubna konal v pořadí již osmý ročník konference Obaly. Určena byla tradičně
především pro zákazníky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která v České republice organizuje sběr a recyklaci
obalových odpadů. 

Po dvou covidem postižených nekonečných letech, kdy se většina podobných akcí konala pouze online, jsme se konečně
dočkali a mohli se sejít naživo. Tuto skutečnost uvítalo 285 účastníků, kteří na konferenci diskutovali do pozdních odpoledních
hodin. Na programu nechyběly novinky a aktuální stav z oblasti prováděcích předpisů (SUP). Hovořilo se o recyklaci a využití
odpadu. Zmíněny byly také možnosti využití recyklátů, nechyběla problematika zeleného marketingu a greenwashingu. 
Na úvod Zbyněk Kozel, generální ředitel pořadatelské společnosti, připomněl již čtvrt století trvající úspěšné fungování Eko-
komu. Především díky této organizaci si Češi vedou v oblasti třídění a recyklace výtečně. Statistické údaje ukazují, že odpad v
Česku dlouhodobě třídí velký počet lidí a pro většinu z nás je tato činnost naprostou samozřejmostí. Pomáhá nám k tomu 678
446 nádob na třídění a průměrná vzdálenost ke kontejneru pouhých 89 m. Na programu byl mimo jiné i systém sběru a
recyklace kovových obalů v České republice. Zaznělo například, že na rozdíl od recyklace skla, plastů a částečně papíru
nestojí recyklace kovů na obalech, ale zásadní je tzv. zpracovatelský a amortizační odpad. „Hlavní recyklační technologií jsou
hutní provozy disponující velkou kapacitou, tudíž značnou potřebou materiálu,“ připomněl Martin Lochovský z Eko-komu. S
ohledem na vysokou hmotnost šrotu jde o mechanizovaný materiálový tok s minimálním podílem lidské práce. Specifikum sběru
kovu spočívá v důležitosti materiálové čistoty s příměsí maximálně do 2 % (u vybraných druhů). 
O litteringu se rozhovořil David Lukáč z Eko-komu. Ve zkratce jde o úmyslně nebo neúmyslně pohozený, ponechaný nebo
vlivem přírodních procesů zanesený odpad například ve městech nebo přírodě. Předcházet mu lze informováním a
vzděláváním spotřebitelů, dostatečnou kapacitou odpadkových košů, ale také designem obalů – například uzávěry pevně
připevněnými k PET lahvi. Zajímavý příspěvek na téma Zdravotní nezávadnost obalů potravin při použití recyklovaných a jiných
alternativních materiálů si připravila Jitka Sosnovcová ze Státního zdravotního ústavu. Zmínila mimo jiné úskalí plynoucí z
využití například bambusu nebo slupek z rýže. Podobné suroviny se v kombinaci s plastem rozpadají a stávají se zdravotně
nebezpečnými. Také používání bioplastů, recyklovaných a přírodních „bio“ a „eko“ materiálů přináší u obalů určených pro styk
s potravinami nemalá rizika. Na tapetě byly dále propagované ekologické materiály. Přitom například papírová brčka mohou být
po rozmočení nebezpečná především pro děti, u nichž hrozí riziko udušení. Některé kelímky na teplé nápoje mají víčka z
recyklátu vyrobená v Číně, která obsahují zakázané retardéry hoření. Podobně nebezpečně si vedou kelímky na kávu
vyrobené z bambusu s obsahem melaninu! Právě tato látka, která je vysoce riziková především opět pro děti, se bohužel
objevuje i v jiných nádobách tvářících se „zeleně“. 
Ve svém příspěvku dále připomněla, že nařízení Komise (ES) č. 282/2008, o recyklovaných plastech určených pro styk s
potravinami, bude zrušeno a nahrazeno novým. „Bylo zastaralé a zahrnovalo jen mechanickou recyklaci, nikoliv chemickou,“
vysvětlila Jitka Sosnovcová. Nové nařízení je v procesu schvalování, sešlo se ale hodně připomínek. Některé byly zapracovány
a u dalších se pracuje na sjednocení. V rámci odpovědí na dotazy účastníků dále zaznělo, že v České republice je jediná firma,
která má schválenou mechanickou recyklaci, EFSOU. Schvalovací proces trval dva roky. Výsledkem je schválení recyklace, ale
ne třídění. Materiál se proto odebírá ze Slovenska, kde mají na rozdíl od České republiky třídění schválené. 
Marie Tichá a Petr Balner prezentovali metodu LCA (posuzování životního cyklu) na příkladu skleněné lahve. K výsledkům
studie se vzhledem k jejímu rozsahu vrátíme v některém z dalších vydání magazínu Packaging Herald. 
75 % lidí by se rádo chovalo ekologicky Na programu byly i výsledky průzkumu Hodnocení vybraných charakteristik obalů
zákazníky realizovaného agenturou MARKENT. Například 75 % respondentů uvedlo, že by se rádo chovalo ekologicky. Ještě o
3 % více jich je přesvědčeno o důležitosti používání recyklovatelných obalů. Více než polovina oslovených věnuje občas
pozornost množství obalů nakupovaných spolu se zbožím. V kategorii činnosti spojené s nákupem obalů si výrobky bez ohledu
na množství obalů kupuje 67 % respondentů, 57 % uvedlo, že nemají při nákupu čas myslet na životní prostředí. V kategorii
opakované používání obalů a výrobků již nakoupené sklenice a lahve opakovaně používá 65 % oslovených, některé plastové
obaly 57 %. 
Posledním tématem byl greenwashing a green marketing z úst Petry Koudelkové z Fakulty  sociálních  věd  UK : „Při
greenwashingu se firmy snaží o sobě a svých produktech tvrdit, že jsou šetrné k přírodě nebo že společnost jako taková má
minimální negativní dopad na životní prostředí.“ Problém tkví v tom, že své vlastní tvrzení nejsou schopny doložit. V praxi tak
jde o skrytý kompromis, když je zatajen „háček“, chybějící důkazy, irelevantnost, vágnost, lež a podobně. Mezi příklady
greenwashingu patří například tvrzení, že nepoužíváme plastové nádobí nebo že jde o plně (popřípadě biologicky) rozložitelný
produkt. Bojovat se proti němu dá spočítáním si LCA, PEF, OFF a podobně. Na závěr rovněž připomněla novinku v podobě tzv.
eco scoringu. Jeho uplatnění odhaduje nejdříve v segmentu kosmetiky. 
Devátý ročník konference se uskuteční 30. března 2023. 

„Nejlepší zpětná vazba pro nás je, že je o konferenci stále zájem, klienti se vracejí a jsou ochotni nám věnovat celý den ve
svých nabitých diářích,“ zhodnotil setkání Zbyněk Kozel. 

Vystupoval jako extremista a bylo to závažné, píše vnitro o kauze Foldynova asistenta URL
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Michal Kraft je jedním z asistentů poslance Jaroslava Foldyny z SPD. Je také pravomocně odsouzený za trestný čin z nenávisti.
Kvůli tomu je jediným člověkem s přímou vazbou na parlamentní politiku, kterého ministerstvo vnitra výslovně zmiňuje ve zprávě
o extremismu za loňský rok. Analýzu ve středu schválila vláda Petra Fialy z ODS. Aktuálně.cz ji prostudovalo.

"Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu je z vojenského hlediska triviální záležitostí, která by se dala pojmout jako
cvičení kadetů prvního ročníku vojenských škol. Stejně tak není (…) problém rozšířit po třetím světě informaci, že každý pokus
o vstup do Evropy končí smrtí," napsal Kraft v článku s názvem "Je budoucnost Evropy islámská?" publikovaném v červenci
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2019.
Ve stejné době vydal Kraft na internetu dva obdobné texty xenofobního vyznění, napadal v nich lidi z Afriky, Blízkého či
Středního východu. Už tehdy pracoval pro Foldynu jako asistent. Kvůli článkům dostal za podněcování k nenávisti pravomocný
trest, po kterém musel zaplatit pokutu 30 tisíc korun.

Nikdo jiný aktivně působící na půdě Poslanecké sněmovny ve výroční zprávě ministerstva vnitra nefiguruje. Kraftův případ je
uveden v kapitole věnované významným soudním kauzám spojeným s extremismem a nenávistí. Foldyna přitom odmítá, že by
jeho podřízený byl extremista. Považuje ho za radikála. Radikalismus je podle něj legitimní politický postoj.
Popíral lidskou důstojnost
"Publikoval (…) články pod názvy ‚Je budoucnost Evropy islámská?‘, ‚Řešení migrace‘ a ‚Boj s pašeráky migrantů je hloupost‘, v
nichž podněcoval nenávist vůči přistěhovalcům obecně, jakož i konkrétně vůči osobám vyznávajícím islám, negroidní rase a
arabskému etniku. Trestnost a závažnost daného jednání byla potvrzena též usnesením Nejvyššího soudu," stojí ve zprávě
ministerstva.
První rozsudek v Kraftově kauze vynesl loni v únoru Okresní soud Praha-Západ, který jeho články vyhodnotil jako podněcování
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Krajský soud v Praze tento verdikt včetně sankce 30 tisíc
korun pravomocně potvrdil. Loni v prosinci pak Nejvyšší soud odmítl Kraftovo dovolání.

"Obviněný veřejně nabízel řešení migrace cestou různých násilných řešení, které naprosto popírají lidskou důstojnost osob,
vůči kterým jsou tyto projevy namířeny. Jsou zde rovněž obsaženy konkrétní návrhy k diskusi, jak by mělo být s dotčenou
skupinou obyvatel naloženo, čímž jednoznačně podněcují k nenávisti vůči dané skupině osob," píše Nejvyšší soud, jehož
verdikt má Aktuálně.cz k dispozici.
Foldyna verdikt srovnává s 50. a 70. lety
"Že se pan Kraft objeví v takové zprávě, vidím do jisté míry jako politicky účelové. Neshledal jsem, že by se, alespoň v mé
přítomnosti, projevoval extremisticky," reagoval Foldyna na dotaz Aktuálně.cz, jak vnímá zařazení svého podřízeného do zprávy
o české extremistické scéně.
Jakkoliv analýza vzešla z úřadu, v jehož čele stojí vrcholný politik Vít Rakušan ze STAN, připravovala se v příslušném odboru
ministerstva na základě poznatků tajných služeb, policie a žalobců. Rakušan do podoby zprávy nezasahoval, nebo by tak
alespoň činit neměl.

Odsouzení svého asistenta Foldyna navíc zpochybňuje. Uvedl, že pravomocné tresty rozdávala komunistická justice v 50. nebo
70. letech. Zda tehdejší soudní systém přirovnává k výkonu spravedlnosti v demokratickém Česku, odpověděl takto: "Třeba
zase přijde doba, kdy se bude říkat, že tohle nebyl extremismus a že to byl politický postoj."
Pravicoví extremisté proti covidu
Jedním z nejvýraznějších trendů na extremistické scéně za uplynulý rok je podle vnitra propojení jejích představitelů a příznivců
s opozicí vůči restrikcím, které vláda Andreje Babiše z ANO uplatňovala proti rozšíření nemoci covid-19. V této souvislosti
jmenuje neonacistickou Dělnickou stranu sociální spravedlnosti nebo Národní demokracii.
"'Vlastenecky' orientované subjekty vesměs proticovidová opatření kritizovaly, nezřídka se zapojovaly do protestů proti
omezením či do aktivit tzv. antivax hnutí. Téma covidu-19 upozadilo tradiční xenofobní výpady namířené proti menšinám,
migrantům či jiným skupinám obyvatel," píše vnitro.

Podle experta na extremismus Jana Charváta z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přitom pravicoví extremisté první
opatření proti covidu včetně uzavření státních hranic přivítali. Po chuti jim podle něj bylo to, že díky neprůchozím hranicím
nemohou do země cizinci. Dlouhotrvající restrikce je však donutily postoj přehodnotit.
"Zavíral se gastroprůmysl, začaly krachovat podniky a vláda lidem nic moc nenabídla. Část obyvatel se začala zlobit a jediný,
kdo jim nabízel možnost kanalizovat jejich vztek, byla přesně tahle uskupení. Ta velmi rychle pochopila změnu této atmosféry a
začala se podle toho chovat," řekl Aktuálně.cz Charvát.
"Dekadentní západ, silné Rusko"
Vnitro také popisuje symbiózu mezi odpůrci covidu, dezinformační scénou a sympatizanty ruského režimu. Připomíná incidenty,
při nichž pronásledovali lékaře obhajující covidové restrikce či očkování. Jedním z neznámějších byl stalking šéfa České
lékařské komory Milana Kubka v podání Patrika Tušla a Pavla Zítka.
"Policisté se od počátku epidemie museli zabývat desítkami případů, které souvisely s nesouhlasem s preventivními opatřeními.
Jednalo se o izolované skutky i o dlouhodobé útoky namířené proti osobám, kterým je přisuzována odpovědnost za
protiepidemická opatření," píše vnitro.

Tušl, Zítko nebo Tomáš Čermák byli jedni z nejviditelnějších odpůrců restrikcí. Přidal se k nim dlouhodobě proruský aktivista Jiří
Černohorský, který mimo jiné docházel do budovy ruských zpravodajců. V době zvyšování napětí mezi Západem a Ruskem
kvůli hrozbě ruské invaze na Ukrajinu se všichni obrátili k proruské propagandě.
"Klíčovým nepřítelem těchto lidí je západní liberalismus. A jediným, kdo může stát v opozici, je pro ně Rusko. Z jejich pohledu je
autoritativní, konzervativní a náboženské. Takhle má podle nich vypadat silná Evropa, ne jako dekadentní Západ, který v jejich
očích chtěl nejdřív ovládnout lidi pomocí covidu a pak vyprovokoval válku s Ruskem," vysvětluje Charvát.
Klidní anarchisté
Ze zprávy plynou další trendy. Extremistická pravicová scéna je sama o sobě marginální, projevuje se už jen v uzavřených
diskusních fórech na internetu. Paramilitární skupiny zase ochromil loňský zásah Národní centrály proti organizovanému
zločinu, která obvinila z terorismu spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír včetně jeho šéfa Ivana Kratochvíla.
Anarchistickou scénu popisují experti vnitra jako klidnou. Poznamenali, že na rozdíl od pravicových extremistů se anarchisté
naopak vymezili vůči odpůrcům covidových restrikcí a očkování. Navíc většina anarchistů podle vnitra nevolá po opozici vůči
stávajícímu režimu formou násilí.

V souvislosti s terorismem analýza uvádí, že tajné služby loni neregistrovaly hrozbu nábožensky motivovaného útoku.
Připomíná však, že pravomocný trest 14,5 roku dostal bývalý pražský imám Samer Shedaheh za podporu teroristické
organizace an-Nusrá působící v Sýrii. Ze terorismus padly také tresty pro Čechy, kteří odjeli bojovat za proruské separatisty na
východ Ukrajiny.
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Jeden z neprestižnějších vědeckých časopisů světa Nature v nejnovějším čísle publikoval výzkumná zjištění týmu českých
vědců.

Jejich empirický výzkum dokládá, že velká část veřejnosti má zkreslené představy o názorech lékařů na očkování proti covidu-
19. To pak snižuje jejich ochotu nechat se očkovat. Ačkoli naprostá většina lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho, mezi
veřejností je rozšířeno přesvědčení, že názory lékařů jsou rozděleny zhruba půl na půl. Informování veřejnosti o široké
názorové shodě na straně lékařů dlouhodobě zvyšuje míru proočkovanosti a hraje významnou roli v boji proti pandemii covid-
19. 
Autoři studie působící na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd
ČR), Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck
Institutu v Mnichově realizovali rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak zaměřila na zjištění názorů lékařské komunity
ohledně očkování a vedle toho na povědomí veřejnosti ohledně těchto názorů lékařů. Poté autoři zkoumali vliv poskytnutí
informace o skutečných názorech lékařů na rozhodnutí jednotlivců nechat se očkovat. 
„Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti očkování mezi lékaři je levný a dlouhodobý způsob,
jak zvýšit zájem o očkování,“ shrnuje výsledky studie její spoluautor Michal Bauer. 
První ze zmíněných dotazníkových šetření proběhlo v únoru 2021 mezi českými lékaři ze všech částí republiky. Zaměřovalo se
na názory lékařů týkající se schválených vakcín. Z 10 tisíc lékařů, kteří se průzkumu mínění účastnili, věřilo vakcínám 89 %.
Zároveň jich 90 % již bylo očkováno nebo se plánovalo naočkovat. Až 96 % lékařů by pak doporučilo očkování svým zdravým
pacientům. 
Většina veřejnosti si však tohoto konsensu lékařské komunity vědoma nebyla. To se zjistilo díky druhému šetření, které
proběhlo v rámci šetření domácností Život během pandemie, realizované agenturou PAQ Research, jehož se zúčastnilo 2 101
respondentů. Respondenti odhadovali, jaké procento lékařů vakcínám věří a chce být naočkováno. Zhruba 90 % z nich
podcenilo míru podpory očkování uvnitř lékařské komunity. V průměru si lidé myslí, že schváleným vakcínám věří pouze 60 %
lékařů, a že jen 57 % lékařů se chce nechat naočkovat. 
Náhodně vybraná polovina respondentů pak dostala v březnu 2021 pravdivé informace o názorech mezi lékaři na očkování,
tedy že 90 % z nich vakcínám důvěřuje a chce se očkovat. Druhá polovina respondentů tyto informace nedostala. To vědcům
umožnilo věrohodně odhadnout, jakou roli hraje znalost skutečných názorů lékařské komunity pro ochotu se očkovat. Po dobu
následujících 9 měsíců totiž výzkumníci u respondentů sledovali, zda se nechali naočkovat. 
Ukázalo se, že poskytnutá informace nejen korigovala zkreslené domněnky o názorech lékařů na očkování, ale také zvýšila
proočkovanost o 4,5 procentního bodu. Procento lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se tedy snížilo o celých 20 %. 
„Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně
9 měsíců a přispělo i k zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje spoluautorka studie Julie Chytilová. 
Autoři studie se shodují v závěru, že mylné představy veřejnosti o názorech lékařské komunity jsou pravděpodobně způsobeny
snahou řady médií zprostředkovat ke kontroverzním tématům opačné názory. Poskytnutí obdobného prostoru protichůdným
názorovým proudům totiž přitahuje pozornost diváků a vytváří zdání objektivního přístupu novinářů. Tato praxe však může ve
společnosti vytvářet zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její schopnost čelit
celospolečenským výzvám. „Novináři by se proto měli snažit poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky
ale i o míře konsensu názorů mezi širokou odbornou veřejností“ uvádí Chytilová. „Tento problém, kdy zkreslené představy o
nejednotnosti expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například
debat o klimatických změnách.“ doplňuje Bauer. Výsledky této studie tak patrně mají přesah do celé řady dalších oblastí a
současná pandemie je jen jedním příkladem obecnějšího fenoménu. 
Původní vědecká studie: Vojtěch Bartoš, Michal Bauer, Jana Cahlíková and Julie Chytilová (2022): Communicating doctors'
consensus persistently increases Covid-19 vaccinations. Nature, June 1, https://www.nature.com/articles/s41586-022-04805-y 
Autoři studie: 
Vojtěch Bartoš: Department of Economics, University of Munich, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539 Mnichov, Německo.
Department of Economics, Management and Quantitative Methods, University of Milan, Via Conservatorio 7, 20122 Milan, Itálie 
Michal Bauer: CERGE-EI, společné akademické pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia univerzity
Karlovy (CERGE) a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky (NHÚ). Institut ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Jana Cahlíková: Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Mnichov, Německo. 
Julie Chytilová: Institut ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . CERGE-EI, společné akademické
pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia univerzity Karlovy (CERGE) a Národohospodářského ústavu
Akademie věd České republiky (NHÚ). 
O studii řekli: 
Štěpán Jurajda: Výjimečný vědecký úspěch týmu z Národohospodářského ústavu AV a Univerzity Karlovy ukazuje nejen na
excelenci vědecké práce v ekonomii na těchto pracovištích, ale především na zásadní roli, kterou empirické sociální vědy
mohou hrát při zvládání společenských krizí. Zásadní problém epidemie nebyla schopnost vyvinout vakcíny, ale schopnost
nastavit účinnou komunikační strategii podporující ochotu k vakcinaci. Zvládání budoucích společenských výzev stárnutí,
adaptace společnosti na klimatické změny a imigraci, regulace trhů, dezinfomací a udržení demokracie v konečném důsledku
bude záviset na schopnosti podložit veřejné politiky užitečnými podklady. Bohužel jsou sociální vědy u nás dlouhodobě v
mezinárodním srovnání podfinancované oproti jiným oborovým skupinám a podpora excelence je v nich také velmi omezená. 
Filip Matějka: Je to ohromně užitečný výsledek pro aktuální dění, nejenom v rámci covidu a samozřejmě nejenom pro naši zemi.
Moji kolegové ukazují, že veřejnost využívá přesně ty informace, kterými by se nechali přesvědčit moudří lidé. Ta informace je:
kolik procent lékařů se samo nechalo očkovat či kolik z nich to doporučuje ostatním. Není třeba, aby nás přesvědčovali
charismatičtí herci a ani není třeba, aby v médiích zazníval jeden hlas pro a jeden proti, když 90 procent odborníků je pro. Lidé
vnímají jasné statistiky. Myslím, že jde v historii o první článek českých ekonomů v Nature. Obrovský úspěch. 
Daniel Münich: Jde o obrovský vědecký úspěch českého výzkumu. V jednom z neprestižnějších světových vědeckých časopisů
(Nature) mělo během posledních deseti let alespoň jednoho českého spoluautora pouze 108 článků. A v oblasti společenských
věd je to dokonce článek jediný, kde převažují a hrají vedoucí roli autoři působící na českých výzkumných pracovištích. 
(tz-avčr) 
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Příběh Tomáše Pojara až neuvěřitelně shrnuje prakticky vše, co by měl mít český prezident.

Uvnitř vládní koalice se diskutuje o vhodném kandidátovi na prezidenta republiky. Diskuse je to latentní, dost tichá, až skoro
neslyšitelná. Převládá pocit, že vládní koalice tápe a možná si ani není jistá, že vůbec chce nějakého – natož společného –
kandidáta.

Čtvrtý do prezidentské čtverylky?

Situace ale nazrála. Společný kandidát vzniklý ve shodě celé koalice má pořád ještě velkou šanci vstoupit do hry a uhrát
kýžený výsledek, tedy být zvolen.

Rýsuje se tu jakási bipolární čtverylka, jak o ní kdysi v souvislosti s rodnou Francií psal Maurice Duverger. Konkrétně
minisouboj středolevice o kandidáta pro druhé kolo mezi Babišem a Středulou. A na druhé straně nominační minisouboj
středopravice, kde si to rozdávají Petr Pavel kontra kandidát vládní koalice.

Taková situace by při dobrém uchopení všech čtyř kampaňových týmů mohla otevřít dveře různým variantám dvojic pro druhé
kolo.

Zkušenost, realismus a prozápadní směřování

Podle průzkumu STEM/MARK z loňského podzimu si čeští voliči přejí, aby hlava státu byla morální autoritou, nezávislou
osobností s respektem v zahraničí a s reprezentativním vystupováním. Zároveň by měla mít politické zkušenosti, zastávat
realistické politické postoje a být dostatečně intelektuálně na výši. Prezident republiky by podle respondentů, především těch
provládních, měl být i prozápadně orientovaný. Válka na Ukrajině a krize všechny tyto požadavky jen posílila.

Je až neuvěřitelné, jak po sesypání všech těchto atributů na hromádku vychází Tomáš Pojar (1973) dobře. Jak sem zapadá. Je
„Husákovým“ dítětem. Jeho otec, spisovatel, historik a diplomat, zažil za normalizace vyhazov a zákazy. Dětství prožil Tomáš
Pojar za komunismu, podstatnou část vzdělání však dostal až po roce 1989. Maturoval v zahraničí.

Pak studoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK , a to v době, kdy nebylo pochyb o její kvalitě ani
hodnotové orientaci. Tamní Institut politologických studií koncentroval skvělé osobnosti, které navíc zastávaly tak jasně
konzervativní či liberální orientaci, jak je to dnes na jakékoli západní univerzitě prakticky nepředstavitelné.

Pak půl roku pobýval na National Endowment for Democracy v USA, ale především absolvoval prestižní izraelskou Lauder
School of Government, Diplomacy and Strategy na Interdisciplinary Center Herzliya, kde studoval boj proti terorismu a vnitřní
bezpečnost.

Od roku 1993 spolupracoval s nevládní humanitární organizací Člověk v tísni. Zúčastnil se misí v zemích bývalé Jugoslávie i
Sovětského svazu, vedl misi v Čečensku. Po více než jedenáct let pak stál v čele celé organizace. Z Člověka v tísni se v té
době stala bezkonkurenčně nejsilnější humanitární organizace v postkomunistických zemích.

V roce 2005 začíná politicko-diplomatická éra Pojarova života. Stává se náměstkem a o rok později prvním náměstkem na
„zamini“. Na starosti má dvoustranné vztahy a rozvojovou spolupráci.

Zaslíbený Izrael

V roce 2010 se stává velvyslancem v Izraeli. Právě tato země je Pojarovi zaslíbená. Naši ambasádu tu řídil již jeho otec. Pojar
zdejší pobyt využil ke studiu a navazování kontaktů. Především se tu však naučil, jak skvěle může fungovat země pod
obrovským politickým a bezpečnostním tlakem.

Jak si i za této situace udržet solidní míru svobody a demokracie. Jak vsadit na vzdělávání, na hi-tech. Jak otupovat
nepřátelství tím, že svým nepřátelům nabídnu něco životně důležitého, třeba vodu. Jak hrát v mezinárodní politice daleko větší
roli, než mám podle počtu obyvatel hrát. Jak je důležité mít spojence, kteří budí respekt. Všechno to jsou karty, které se teď
Česku mohou náramně hodit. A žádný jiný z kandidátů je nemá.

O pár let později osvědčil Pojar ještě jednu výbornou vlastnost – umět odejít na vrcholu. V roce 2014 mohl nepochybně
pokračovat v diplomatické kariéře. Cesta na ambasády klíčových zemí byla otevřená. Místo toho zvolil odchod z veřejné sféry
do soukromé, akademické. Stal se prorektorem CEVRO Institutu, kde spoluvytvářel nejen zahraniční vztahy, ale i celou
profilaci. Vedle toho působil jako bezpečnostní konzultant a jako člen boardů různých neziskovek.

Globální kontakty
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V životopisu Tomáše Pojara nechybí ani jeden z atributů, které by měla mít hlava státu: politik, diplomat, zaměstnanec eráru i
privátní sféry, podnikání, akademická půda. Ve světě politiky, byznysu, univerzit i kultury zná kdekoho, a to vpravdě na globální
úrovni. Takovou koncentraci kontaktů ani zkušeností nemůže nabídnout nikdo z jeho potenciálních konkurentů.

Pojar ovšem rozhodně není člověkem bez politických názorů. Kromě jasných postojů ve věci Blízkého východu a euroatlantické
orientace se profiloval jako ostrý kritik evropské imigrační politiky kolem roku 2015. Odmítal přerozdělovací kvóty a ostrakizaci
zemí, které se stavěly proti nim.

Už dlouho upozorňoval na stav české armády a na nutnost ji přebudovat a přezbrojit. Prosazoval vyšší investice do
obranyschopnosti. Realisticky přistupoval k otázce vztahů s Čínou a s Ruskem.

Válečná pravá ruka premiéra

Pojarův příběh dostal novou dynamiku po loňských sněmovních volbách, kdy se stal bezpečnostním poradcem premiéra Fialy.
Nejprve se zdálo, že půjde spíše o méně formální angažmá. Putinova válka proti Ukrajině však všechno změnila. Z Pojara se
stala klíčová osoba české diplomacie, jak ukazují širší fotosnímky z ikonické cesty středoevropských premiérů za prezidentem
Zelenským.

Možná právě v Kyjevě se zrodila idea Pojarovy prezidentské kandidatury.

Jako všechno má i tato věc svůj háček. A není to zrovna drobný detail. Pojar není veřejně známou osobou. Zatím jej znají
jenom političtí fajnšmekři a za hranicemi Prahy možná ani ti.

Tento handicap však může být i výhodou. Když veřejnost někoho nezná, nemá na něj názor. A přitom je zvědavá a zvídavá.
Budování znalosti je proto možné propojit s vytvářením pozitivní image, která se dá dobře vystavět na Pojarově pozitivním
životním příběhu.

Ale především je tu sám Tomáš Pojar a jeho osobnost, pro kterou je typická nepřehlédnutelnost a sršící energie. Pojar umí
vést intelektuální diskusi o globalizaci v angličtině i žoviální rozhovor o oblíbených ptačích hnízdištích. Stejně dobře je však
schopen jít na pivo do poslední „čtyřky“ někde v Horní Dolní. A tu ani tam se díky své postavě a hloubce svého hlasu neztratí.
A to je zase něco, na co není v plné míře připraven ani jeden z jeho protikandidátů.

Tvrdé boje o Severodoněck
TV , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 02:23 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 463 704,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Bojují o každou ulici, o každý dům. To je denní realita bitvy o Severodoněck. Rusové podle úřadů vytlačili ukrajinské obránce
na okraji města. Ti stále kontrolují také průmyslovou zónu. Evakuovat zbylých 10 000 obyvatel dříve stotisícového města je teď
ale nemožné. Ukrajinský prezident označil bitvu za klíčovou. Výsledek podle něj určí osud celého východu Ukrajiny.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Noční dělostřelecká palba. Podle ruského ministerstva obrany střílí jeho síly na ukrajinské pozice rakety ze samohybných
odpalovacích systémů Uragán. Severodoněck je pro ně nejvýznamnějším cílem. Ukrajinské síly drží podle starosty stále ještě
průmyslovou zónu a okolí. Situaci označuje za těžkou, ale zvládnutelnou. Podle prezidenta teď jde o víc než jen město.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Jsem vděčný každému, kdo tento směr hájí. Právě tam se nyní z velké části rozhoduje o osudu našeho Donbasu.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Guvernér Luhanské oblasti tvrdí, že ukrajinská armáda dokáže město vyčistit, jakmile získá další zbraně s delším dostřelem.
Nové dodávky ze západu přicházely téměř každý týden. Teď se ale čekají do 14-21 dnů. Ruské síly mají v Donbasu silnou
palebnou převahu. Toto je okolí Soledaru, město jen 5 - 6 vesnic od Severodoněcku. Spojnice na západ je volná, pokud se
odhlédne od ostřelování. Ukrajinská armáda po ní vozí posily a dodávky k frontě. Ve městě část obyvatel zůstala. Odejít
odmítli.

Oleksandr, obyvatel Soledaru 
Kam a s čím? Nemám kam, nemám nic. Jsem tu poslední pracovník vodovodů a kanalizací.

Jelena, obyvatelka Soledaru 
Jak mám asi opustit matku, které je 85 let? Komu ji předám?

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Dělostřelecké útoky přichází nahodile. Když je klid, lidé chodí ven nebo zajdou do svých bytů. Nocují a žijí ale ve sklepích.

Kateryna, obyvatelka Soledaru 
Bude to tak, jak pánbůh dá.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Přímo v Severodoněcku přežívá pod zuřící bitvou 10 000 lidí. Procházejí si tím, co týdny zažívali obyvatelé Mariupolu. Ti od
pádu města podmínky přirovnávají k apokalyptické fikci Hunger games. Jediným zdrojem potraviny je okupační správa. Do
fronty na příděl jídla je možné se zapsat. Dostanou se do ní, ale až za 2-3 dny. V troskách až 40 % vícepatrových domů
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nejčastěji v suterénech pak odklízecí čety běžně nacházejí 50 až 100 těl. Podle odhadů ukrajinských úřadů bylo během
ruského obléhání Mariupolu zabito na 21 000 civilistů.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A teď je s námi v horizontu Jan Kofroň, politický geograf z katedry politologie na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Jsou to velká slova nebo je bitva o Severodoněck skutečně ňákým způsobem rozhodující?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Já si nemyslím, já si myslím, že jsou to spíše velká slova. A dává to trochu smysl v tom smyslu, že se jedná o významné město a
v podstatě, pokud by padlo i třeba s Lysyčanskem, tak lze říci, že Rusové dobyli plně tu Luhanskou oblast. Jinak samo o sobě
to město není zas tak extrémně významné a i když padne, tak ty boje budou pokračovat dál, protože pořád pro Rusy to
znamená, že zřejmě budou chtít dobýt alespoň větší část Doněcku.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Prezident Zelenskyj tam ale očekává jednu z nejtěžších bitev této války, proč?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Mě to trošičku překvapuje, proč zrovna tam, a tak trošku bych si mohl tipnout, že teď jsou Ukrajinci v situaci, kdy jim začínají
docházet zásoby, munice a i zbraňové systémy, ty, které měly na začátku války. Oni teďka potřebují, řekněme, zařadit ty
zbraně, zejména západní zbraně, které přicházejí ze západu, což ale, jak jsme slyšeli, si vyžádá nějaký čas, budou s tím
spojeny nějaké logistické obtíže, kudy ty zvolené zbraně proudí, tak zřejmě nejsou schopny tento okamžik dostatečně rychle
nahrazovat ty ztráty, které utrpí Ukrajinci v boji.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Jak se to obecně daří, ty dodávky západních zbraní na frontovou linii?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Tam nikdo jako úplně neřekne a zdá se, že ty zbraně přicházejí. Samozřejmě asi část z nich bude zničená, zejména v těch
posledních úsecích, kdy se blíží k té frontě, ale jaksi zdá se, že prostě ty zbraně se v té frontě objevují, včetně těch houfnic,
těžkých zbraní a podobně.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
V bunkrech kolem chemičky Azov v Severodoněcku se ukrývají desetitisíce civilistů i vojáků. Hrozí Severodoněcku ten zmíněný
Mariupolský scénář?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Teoreticky ano, na druhou stranu v tom Mariupolu ta situace byla trochu jiná v tom, že Mariupol jako takový je opravdu velké
významné město, má přístav a podobně. Je to relativně významná a, řekněme, dopravní osa. To Severodoněck tak úplně není,
to by pro ty obránce by nedávalo smysl tam zbytečně zůstávat několik měsíců a vázat nějaké síly. Ale z pohledu Rusů by tohle
to nebyl nějaký velký třeba operační problém, protože prostě těch komunikací je v okolí poměrně dost, tzn. tam prostě ten
smysl takovéhoto odporu v zásadě chybí.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Považujete za pravděpodobné, že Rusko získá celý Donbas a bude mu to stačit?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Celý Donbas minimálně v následujících šesti týdnech ne. A v nějakém delším časovém horizontu je to možné, ale bude to
vykoupeno poměrně velkými ztrátami a ano, pokud ho získá tak je velmi pravděpodobné, že ho dokáže udržet.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Na čem to bude záležet?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Jak jsme se bavili, v podstatě jde primárně na to, jestli Ukrajinci dokáží dostatečně rychle nahradit ty bojové ztráty, které měli
zejména na technice, vycvičit posádky a případně, jestli budou schopni nějakým způsobem zužitkovat to, že ta síla Rusů také
přece jenom klesá. Faktem je, že doposud, pokud jsme viděli nějaké ukrajinské protiútoky, tak byly velmi lokální, málokdy se
Ukrajincům povedlo se dostat nějakým výraznějším způsobem do hloubi ruské obrany, třeba o Cherson a podobně, tam ty
útoky končily po několika kilometrech. Tzn., i tady se zdá, že ti Ukrajinci mají nějaký problém přecházet do útoků, tzn. získávat
území zpátky.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Prosím na závěr ještě, slyšeli jsme, že ty boje probíhají v městské oblasti v podstatě o každou ulici, každý dům, jaká je tam
ruská nebo naopak ukrajinská taktika?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Tak ta ruská bude na konci velmi jednoduchá. Prostě velké množství dělostřelectva. V případě Ukrajinců, kteří prostě tolik těch
těžkých bojových systémů nemají, ten se musí více spoléhat na mírně kompetentní pěchotu. Tzn. v podstatě něco, co jsme v
této válce viděli od začátku a myslím si, že by Rusové nějak tu svoji taktiku změnili. Narazili na odpor, tak prostě začnou
mnohem více používat dělostřelectvo než do té doby.

Neslibovat lidem konec pandemie
TISK , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 2 , Autor: IVA BEZDĚKOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
10.06.2022 02:40 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 29 283,43 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
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Vládní kampaň na podporu očkování, která začne v srpnu, připraví firma McCann-Erickson Prague. Jak chce stát veřejnost
přesvědčit? 

Ministerstvo zdravotnictví už vybralo firmu, která připraví kampaň na podporu očkování proti covidu. Plán obsahuje také
konkrétní argumenty, jak přesvědčit odmítače vakcín. 
Přípravu reklamní kampaně ministerstvo svěřilo společnosti McCann-Erickson Prague, se kterou uzavřelo smlouvu tento týden.
Cílem je přesvědčit co nejvíce lidí, aby si přišli pro posilující třetí dávku, a ohrožené skupiny, aby si nechaly dát dávku čtvrtou.
Reklama se ale má zaměřit i na ty, kteří zatím vakcínu odmítají. 
Firma dostane od ministerstva za výrobu reklamy zhruba 1,6 milionu. Výrazně větší náklady ale půjdou na proplacení reklamy v
médiích. Kampaň poběží v televizi, rádiu a na internetu, počítá se i s billboardy. 
„Počítáme s rozpočtem padesát milionů. Možná i více,“ řekl Deníku N náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic. 
V částce pro reklamní agenturu není samotná výroba televizních a rozhlasových spotů. „V tuto chvíli je vysoutěžená pouze
kreativa, nikoliv samotná výroba,“ potvrzuje Peter Herman z firmy McCann. 
Další náklady půjdou na práci mediální agentury, která rozhodne o nákupu mediálního prostoru. Firma má předložit znění
reklamních sloganů také v ukrajinštině. 

„NEDOPUSŤME DALŠÍ LOCKDOWN“ 

„Kampaň nesmí lidem slibovat konec pandemie. Musí je přesvědčit, že je potřeba se očkovat už na konci léta / začátkem
podzimu, abychom s příchodem chladnějšího počasí předešli další silné vlně covidu-19,“ uvádí ministerstvo v příloze ke
zmíněné smlouvě. 
Těžiště chystané kampaně má být úplně jiné než předchozí kampaň „Tečka“, která stála právě na slibu, že díky očkování
skončí pandemie. 
„Většina populace získala mylný dojem, že pandemie covidu-19 skončila s variantou omikron a je za námi. Během letních
měsíců bude počet nakažených dále klesat a lidé získají pocit, že se již nemusí chránit vakcínou. Nízká proočkovanost může
způsobit vážné problémy v podzimních měsících, až pravděpodobně nastoupí další vlna. V problémech se opět může ocitnout
přetížený zdravotnický systém,“ zdůrazňuje ministerstvo. 
Poukazuje také na to, že válka na Ukrajině přispěla ke zhoršení ekonomické situace v Česku. Proto se má stát jedním z
hlavních hesel kampaně: „Nedopusťme další lockdown a s ním spojená omezení.“ 
Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) před nástupem do funkce přitom zdůrazňoval, že je třeba přesvědčovat lidi o očkování cíleně.
„Bavil bych se pravděpodobně velmi intenzivně o door to door očkovací kampani, co se týče seniorů,“ řekl Válek. Teď ale jeho
resort chystá celoplošnou reklamu cílenou na všechny. 
Propagaci očkování proti covidu19 doporučuje před nástupem možné podzimní vlny i Světová zdravotnická organizace. 

ZÍSKAT I NEOČKOVANÉ 

V plošném sdělení se objeví hesla, která mají v lidech podpořit chuť jít se očkovat. Budou znít například takto: „V těchto
těžkých dobách si nemůžeme dovolit další pandemii.“ – „Myslete na své zdraví i na naši ekonomiku. Nechte se očkovat
posilující dávkou, než přijde zima, ať přežijeme ve zdraví další vlnu.“ 
Další část kampaně se zaměří na rizikové skupiny, tedy seniory a chronicky nemocné. „Zodpovědní – tuto skupinu nemusíme
příliš přesvědčovat, aby se nechali očkovat. Můžeme z nich ale udělat ambasadory očkování. A mohou nám pomoci přesvědčit
ostatní, především seniory, aby se nechali očkovat,“ plánuje ministerstvo. 
Válkův resort má ambici přesvědčit reklamou i lidi, kteří se nenechali očkovat ani v dobách, kdy byly nemocnice plné pacientů s
koronavirem. „Neočkovaní a antivaxeři: Nejhůře dosažitelná skupina. Argumentem pro očkování u nich může být strach z
dalšího lockdownu, omezení neočkovaných v běžném životě a také nová proteinová vakcína, která pro ně může být cestou, jak
se nechat naočkovat se ctí,“ stojí v návodu ministerstva, jak by měla kampaň cílená na tyto lidi vypadat. 
Denisa Hejlová z Katedry marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  si ale nemyslí, že by
plánovaná kampaň mohla být výrazně úspěšná. 
„Domnívám se, že plošná kampaň v tuto chvíli nemá smysl. Informace dostupné jsou a záleží již na rozhodnutí každého. Smysl
by dávala cílená a personalizovaná kampaň. Tedy ve spolupráci s pojišťovnou oslovovat telefonem, SMS, e-mailem nebo
dopisem konkrétní lidi, kteří ještě očkovaní nejsou a měli by si pro vakcínu dojít,“ řekla Hejlová již dříve Deníku N. 
Kampaň má začít 1. srpna na internetu. Od 24. srpna se má reklama objevit také v televizi, v rádiu a na billboardech, potrvá
nejméně do 31. října. 
Ministerstvo počítá s tím, že v případě většího zájmu o vakcínu nebo nárůstu podzimní epidemie otevře i původní velkoplošná
očkovací centra. „Pokud bude zájem o očkování přesahovat dostupnou kapacitu, budeme připravovat i dodatečnou kapacitu v
podobě očkovacích míst, jak byli občané zvyklí,“ sdělil mluvčí resortu Ondřej Jakob. 
Česko má ve skladech zhruba 7,6 milionu nevyužitých vakcín. „Vakcín Comirnaty (od firmy Pfizer, pozn. red.) máme v zásobách
5,7 milionu dávek,“ upřesňuje Jakob. Zbývajících 1,9 milionu jsou vakcíny Vaxzevria 
(od společnosti AstraZeneca) a Novavax. 
Jde o o stejný typ vakcíny, jaký se v Česku distribuoval od prosince 2020. „Jiné složení bohužel nebylo doposud vyvinuto,“
dodává mluvčí. 

***

Kde bude reklama na očkování V televizi – čtyři různé televizní spoty v délce šesti až třiceti vteřin. Online – tři propagační spoty
v délce tří až deseti vteřin. Rozhlas – spoty o délce třiceti, patnácti a šesti vteřin. Promění se webové stránky projektu
www.ceskoockuje.cz. 

O autorovi: IVA BEZDĚKOVÁ, redaktorka
Foto autor:   ILUSTRAČNÍ FOTO: GABRIEL KUCHTA, DENÍK N
Foto popis:   V Česku má dvě dávky očkování více než 6,8 milionu lidí. Třetí dávku dostalo přes 4,1 milionu lidí.

Insolvence provozovatele výrobny elektrické energie II.
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Stejně jako každý jiný podnikatel, i držitel licence na výrobu elektřiny se může ocitnout v úpadku. Důvodem může být například
zánik nároku na podporu obnovitelného zdroje a s tím spojená povinnost již obdrženou podporu vrátit. Náš první článek, který
vyšel v dubnovém čísle Energetiky a který se soustředil na obecné otázky insolvence, uzavřel, že prohlášení úpadku dlužníka
samo o sobě nevede k zániku jeho licence k výrobě elektřiny. Zakládá však možnost jejího zrušení ze strany ERÚ. Zachování
licence může být podstatné pro udržení hodnoty výrobny elektřiny, a tedy maximalizaci výtěžku jejího budoucího zpeněžení.
Proto je nutné s ERÚ komunikovat, aby k takovému kroku nepřistoupil. V souvislosti s prodejem výrobny elektřiny během
insolvenčního řízení se nabízí otázky, jaké bude postavení nového vlastníka výrobny k původní licenci a zda novému
provozovateli zůstává zachováno právo na podporu ve výši dle původního uvedení výrobny elektřiny do provozu.

V tomto článku se zabýváme otázkou, zda je možné v rámci insolvenčního řízení vedeného s držitelem licence na výrobu
elektřiny tuto licenci převést na jinou osobu, popřípadě za jakých podmínek, a zda je možné, aby v takovém případě zůstal
(novému držiteli licence) zachován nárok na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie ve stávající výši, a pokud ano,
za jakých podmínek. Tento článek rovněž řeší, zda má na případné zachování nároku na podporu elektřiny vliv způsob, jakým
dojde v rámci insolvenčního řízení k převodu výrobny elektřiny na jinou osobu.

Licence v energetických odvětvích

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou osoby pouze na základě licence udělené ERÚ, proto i k
podnikání spočívajícímu ve výrobě elektřiny je třeba získat licenci na výrobu elektřiny. Podle § 8 odst. 3 energetického zákona
lze na každou výrobnu elektřiny vydat pouze jednu licenci. Rozhodnutí o udělení licence pak obsahuje mimo jiné seznam
provozoven, pro něž se licence uděluje. Z uvedeného tak lze dovodit, že licence se uděluje pro konkrétní energetické zařízení
(výrobnu elektřiny) a lze ji udělit jen jedné osobě. Protože je licence udělována konkrétní osobě, musí ERÚ v každém
jednotlivém případě zkoumat, zda tato konkrétní osoba bude splňovat zákonné podmínky pro výkon licencované činnosti. Z
těchto charakteristik (které jsou platné obecně pro všechny licence v energetice), je nutno dovodit, že licence není přenosná.
Licence tedy nemůže být převedena (např. smlouvou), ani nemůže přejít (např. v souvislosti s prodejem výrobny elektřiny nebo
obchodního závodu, jehož je výrobna součástí) na jinou osobu, neboť by byl znemožněn státní dozor nad tím, zda nabyvatel
licence podmínky pro její udělení splňuje, či nikoliv. Z uvedených důvodů proto licence na výrobu elektřiny nepřechází ani na
právní nástupce držitele licence (dědice či právního nástupce při přeměně právnické osoby).
Na výše uvedeném nic nemění skutečnost, že energetický zákon umožňuje, aby ve výkonu licencované činnosti po určitou
omezenou dobu pokračoval dědic držitele licence či právní nástupce držitele licence při přeměně právnické osoby. Ani na tyto
osoby však licence jejich právního předchůdce nepřechází. Podmínkou pokračování ve výkonu licencované činnosti nad rámec
doby podnikání bez licence (resp. na základě licence právního předchůdce) je i v těchto případech podání nové žádosti o
udělení licence právním nástupcem držitele licence.1 Podpora „zelené“ elektřiny

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na
území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo
prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky. Podstatné je, že právo na podporu
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se podle § 7 odst.
3 zákona o POZE2 vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů.
Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů stanoví ERÚ v daném kalendářním roce vždy pro následující kalendářní
rok v cenovém rozhodnutí. Pro rok 2022 jsou rozsah a výše podpory stanoveny cenovým rozhodnutím 8/2021.
Byť to není v zákoně o POZE ani energetickém zákoně výslovně stanoveno, je pro stanovení výše podpory elektřiny
rozhodující okamžik, kdy byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.
Výrobna elektřiny přitom může být uvedena do provozu, pokud jsou pro výrobnu elektřiny splněny všechny následující
podmínky: a) rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny
nabylo právní moci; b) příslušným provozovatelem bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační
soustavě; a c) příslušným provozovatelem bylo instalováno měřicí zařízení v souladu se zákonem o metrologii v předávacím
místě výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo
do předávacího místa jiné výrobny elektřiny podle vyhlášky o měření elektřiny.3 Nárok na podporu při změně provozovatele

Otázku, zda je zachován nárok na podporu v případě prodeje výrobny (ať už v rámci insolvenčního řízení, nebo při běžném
chodu věcí), právní úprava neřeší.
Teprve od roku 2016 obsahuje energetický zákon dílčí úpravu výkonu licencované činnosti právním nástupcem. Úprava se
však omezuje pouze na případ dědiců fyzické osoby (§ 10 odst. 8 energetického zákona), resp. na případ přeměny právnické
osoby (§ 10 odst. 11 energetického zákona) a pokračovat v licencované činnosti umožňuje jen za předpokladu oznámení ERÚ
a po omezenou dobu – do zisku licence vlastní.
Ustanovení § 10 odst. 11 energetického zákona také stanoví, že „do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
o udělení licence pro [nástupnickou společnost] pokračuje [nástupnická společnost] ve výkonu licencované činnosti s tím, že
datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno.“ Jde o poměrně nešťastnou formulaci. Ve vztahu k jiným
případům změny provozovatele výrobny právní předpisy obdobnou úpravu neobsahují. Formulace § 10 odst. 11 energetického
zákona proto budí hned několik otázek: Bylo jejím smyslem zajistit zachování data prvního uvedení do provozu právě a pouze
pro pokračování v licencované činnosti právě a pouze právním nástupcem přeměňované osoby a právě a pouze do vydání
nové licence? Tedy vyloučit zachování tohoto data i pro provoz výrobny dle nové licence nebo pro jiné případy změny
provozovatele dané výrobny?

Nová licence – nové uvedení do provozu?

Právě posouzení toho, zda při převodu, popř. přechodu, výrobny na nového vlastníka, resp. podřazení jejího provozu pod
novou licenci, je klíčové pro posouzení, zda zůstává zachován nárok na podporu v původní výši.
Část komentářové literatury4 dovozuje, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno i ve výrobní licenci
udělené právnímu nástupci přeměňovaného držitele licence. Zde aplikovanou argumentaci lze použít obecně pro všechny
změny provozovatele výrobny elektřiny za podmínky, že provoz výrobny nebyl delší dobu přerušen ani ukončen.
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Závěr o zachování data prvního uvedení výrobny do provozu podporuje i úprava připojení výrobny v případě změny držitele
licence dle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
Obecnými podmínkami připojení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě jsou žádost o připojení, studie připojitelnosti a
smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové resp. distribuční soustavy. V případě změny držitele licence
provozujícího zařízení bez přerušení připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud nedochází ke změně
technických podmínek připojení, je podmínkou připojení pouze smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem
přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.
Z toho plyne, že při změně držitele licence na výrobu elektřiny lze výrobnu elektřiny provozovat bez přerušení připojení výrobny
k elektrizační soustavě. Není třeba znovu provádět první paralelní připojení výrobny k elektrizační soustavě. A v takovém
případě nebude nutné provádět ani instalaci nového měřicího zařízení.
Právní předpisy tedy umožňují, aby v souvislosti se změnou držitele licence na výrobu elektřiny nedošlo k přerušení připojení
výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.
Žádný právní předpis nestanoví, že by v takovém případě změna držitele licence na výrobu elektřiny znamenala nové uvedení
výrobny elektřiny do provozu (jako je tomu např. v případě ukončení rekonstrukce a modernizace výrobny elektřiny).
Pokud výrobna elektřiny do provozu již uvedena byla a nedošlo k přerušení jejího připojení k elektrizační soustavě, potom by
změna jejího provozovatele neměla vést k zániku nároku na podporu elektřiny v dosavadní výši, protože datum prvního
uvedení výrobny elektřiny do provozu se nezmění (provoz výrobny nebyl ukončen)5. Optimální je, pokud na sebe obě licence
bezprostředně navazují, nicméně bezprostřední časovou návaznost licencí nepovažujeme za nezbytnou podmínku zachování
nároku. Uvedená interpretace odpovídá i účelům zákona o POZE. Těmi dle § 1 odst. 2 zákona o POZE jsou (i) podpora
využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, (ii) zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie k dosažení stanovených cílů, (iii) šetrné využívání přírodních zdrojů a trvale
udržitelný rozvoj společnosti, (iv) naplnění závazného cíle a příspěvku České republiky k podílu energie z obnovitelných zdrojů
na hrubé konečné spotřebě energie. Pro naplnění účelu zákona je irelevantní, jaká osoba provozuje příslušný obnovitelný
zdroj energie. Podporován není konkrétní provozovatel, ale výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Podle našeho názoru platí stejný závěr i pro prodej výrobny elektřiny v rámci insolvenčního řízení. Po vydání rozhodnutí o
úpadku je ale třeba věnovat pozornost tomu, zda ERÚ nezahájí řízení o zrušení licence. Pokud by k takové situaci došlo, bylo
by zřejmě na místě reagovat vhodně zvolenou komunikační strategií (jak s ERÚ, tak s případným zájemcem o koupi) tak, aby
na zrušení licence ideálně kontinuálně navazovalo udělení licence novému provozovateli výrobny, aby nemohl být zpochybněn
nárok na zachování stávající výše podpory.6 I když ERÚ řízení o zrušení sám nezahájí, bude třeba v rámci insolvenčního řízení
koordinovat postup při rušení licence a prodeji výrobny elektřiny (ať už samostatně nebo jako součásti obchodního závodu)
tak, aby nabyvateli (novému provozovateli) výrobny zůstal zachován nárok na podporu elektřiny ve stávající výši (což bude mít
nepochybně vliv i na dosaženou cenu za prodej výrobny). I zde tedy bude optimální, aby při prodeji výrobny byla zachována
kontinuita výroby elektřiny a aby bezprostředně po zrušení původní licence navazovala licence nová.

Vliv struktury prodeje výrobny elektřiny

Pokud jde o zachování nároku na stávající výši podpory elektřiny, neměl by podle našeho názoru být rozdíl mezi prodejem
výrobny elektřiny jako součásti obchodního závodu a mezi prodejem výrobny elektřiny jako samostatné věci. Pro zachování
nároku totiž bude zásadní kontinuita. Bude tedy významné vyhnout se delšímu přerušení provozu výrobny; to však lze zajistit
bez ohledu na to, jakým způsobem bude výrobna elektřiny prodána. Optimální přirozeně bude, aby provoz nebyl přerušen
vůbec a aby i licence na sebe bezprostředně navazovaly.
Výhodu prodeje výrobny elektřiny jako součásti obchodního závodu (oproti prodeji výrobny jako samostatné věci) spatřujeme
ale v tom, že v případě takového prodeje přejdou na nového provozovatele všechny pohledávky a dluhy (s výjimkou
pohledávek proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy o koupi závodu), tedy i práva a povinnosti ze smlouvy o dodávce
elektřiny uzavřené s povinně vykupujícím. Nový provozovatel tak například nebude muset uzavírat novou smlouvu.

Závěr

Otázka zachování nároku na podporu elektřiny při změně provozovatele výrobny není v právních předpisech výslovně řešena.
Podle našeho názoru by však měl nárok na podporu být zachován v těch případech, kdy nedochází k přerušení provozu
výrobny elektřiny, k opětovnému provedení prvního paralelního připojení, ani k podstatným technickým úpravám výrobny (tedy
k její modernizaci). Tento závěr podle našeho názoru také nejlépe odpovídá účelu podpory elektřiny dle zákona o POZE.

******

Poznámky: 1§ 10 odst. 10 a 11 energetického zákona.
2Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 145/2016 Sb., ve spojení s § 40 odst. 4 zákona o POZE.
4EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický
zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 156 s.
5Uvedené by samozřejmě neplatilo, pokud by právní předpis stanovil něco jiného, jako je tomu v případě ukončení
rekonstrukce či modernizace výrobny elektřiny.
6K tomu blíže vizte první část našeho článku, publikovanou v dubnovém čísle Energetiky.

O autorovi: Tomáš Martinec Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Martin Hejný Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Mgr. et Mgr.
Tomáš Martinec – Tomáš Martinec je absolventem Právnické fakulty UK (obor Právo, Mgr., 2015) a Fakulty sociálních věd UK
(obor Americká studia, Mgr., 2015). V advokacii působí od roku 2012, v advokátní kanceláři KF Legal od roku 2015. Věnuje se
energetice, insolvenčnímu právu a obecné obchodní a smluvní agendě, zejména ve vztahu k nemovitostem. Mgr. Martin Hejný
– Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998). Od roku 1996 působí v advokacii, a to nejprve jako právní
student, koncipient a následně jako advokát. Je společníkem Advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o. V KF Legal se specializuje
zejména na právo insolvenční a litigaci. Přitom se věnuje hlavně problematice vymáhání pohledávek a zajišťovacích nástrojů.
Velkou část jeho agendy představuje zastupování subjektů v rámci insolvenčních řízení. V rámci této specializace poskytuje
právní podporu v insolvenčních řízeních týkajících se významných podnikatelských subjektů, včetně subjektů energetického
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trhu. Vedle sporné agendy se zabývá i komplexním právním poradenstvím v oblasti obchodního práva (korporační záležitosti,
odběratelsko-dodavatelské vztahy) a současně v oblasti rozvíjejícího se IT práva. Zastřešuje partnerství KF Legal s Centrem
restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE Praha a přednáší na odborných konferencích.

Operátor trhu a kybernetická bezpečnost při přeshraničním obchodování
TISK , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: Energetika , Strana: 28 , Autor: Kateřina Novotná , Vytištěno: 1 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
10.06.2022 12:13 , Rubrika: Kybernetická bezpečnost , AVE: 164 646,54 Kč , Země: Česko
Uplynulý čas s pandemií v zádech nám ukázal, že digitální prostor sahá mnohem dál, než jsme si dokázali představit. Digitální
svět se pro mnohé z nás stal tím jediným, ve kterém bylo možné relativně bez omezení pracovat, jednat, nakupovat, bavit se
nebo se setkávat s rodinou. Nároky na spolehlivé plnění povinností operátora trhu vyplývajících z energetického zákona [1]
však nejen zůstaly, ale v těchto nových podmínkách i narostly. Bezvýpadkový provoz i v době pandemie prokázal, že
dlouhodobé investice do odbornosti zaměstnanců a robustního systému operátora trhu a vysoké nároky na provozní a
kybernetickou bezpečnost nesou své ovoce. Jak se v čase měnil právní rámec a spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti
na evropské úrovni a co nás do budoucna čeká z pohledu operátora trhu v oblasti jednotného trhu s elektřinou, přeshraničního
obchodování a kybernetické bezpečnosti?
Quo Vadis?

Jedním ze specifik kybernetické bezpečnosti je, že je vždy o krok pozadu za pachatelem. Ačkoli se týmy po celém světě snaží
předvídat kroky hackerů a permanentně aktualizovat databáze virů, nikdy je nedokážou stoprocentně předběhnout, jak vidíme
na statistikách kybernetických útoků. I přes to, že jsme ušli dlouhou cestu, stále žijeme ve světě, kde jsou kybernetické hrozby
realitou – ať už přichází ze strany individuálních hackerů, nebo třeba státních celků. A pokud se k tomu útoky nedají předvídat,
je na místě prevence. Prevenci, a tedy ochranu před útoky, je nutno stavět na třech základních pilířích [2]: resilience (odolnost,
tj. schopnost rychle se přizpůsobovat měnícímu se prostředí při neporušení činnosti), cyber hygiene (soubor opatření, kterými
by se měl řídit každý uživatel informačních technologií – počínaje informovaností, včasnou aktualizací softwaru atd.) a security
by design (zahrnout tedy hledisko kybernetické bezpečnosti již do fáze technologického výzkumu a návrhů). A protože každý
řetěz, i ten kybernetický, je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek, hraje významnou roli v rámci kybernetické
bezpečnosti jednoznačně fungující spolupráce.
Právě tato myšlenka stála u zrodu první evropské legislativy pro kybernetickou bezpečnost. Tou byla Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí
a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS) [3]. Hlavním cílem směrnice NIS bylo stanovit základní požadavky
kybernetické bezpečnosti jednotlivých členských států EU, např. nutnost mít národní tým pro řešení počítačových
bezpečnostních událostí (Computer Security Incident Response Team, tzv. CSIRT) nebo provádět kybernetická cvičení. Na
úrovni EU byly nastaveny základní principy spolupráce, např. operační síť EU CSIRT nebo strategická skupina pro spolupráci.
Směrnice NIS zároveň stanovila pravidla pro vnitrostátní dohled nad kritickými sektory, mezi které patří i energetický sektor.
Směrnice NIS je nyní revidována a její nová verze, tzv. NIS 2 je očekávána v průběhu tohoto roku.
Druhým zásadním legislativním aktem na evropské úrovni je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17.
dubna 2019 o agentuře ENISA (ENISA, Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) a o certifikaci kybernetické
bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (tzv. Zákon o kybernetické bezpečnosti). [4] Tento legislativní akt při
nesl celoevropský certifikační rámec kybernetické bezpečnosti pro produkty, služby a ICT procesy. Zároveň změnil mandát
evropské agentury ENISA z dočasného na trvalý a přidal agentuře nové pravomoci, úkoly i zdroje.
Příběh agentury ENISA [5] mimochodem dobře ilustruje i změnu vnímání problematiky kybernetické bezpečnosti. Každý členský
stát EU má právo na to, aby na jeho území měla sídlo některá z evropských agentur. ENISA byla založena již v roce 2004 se
sídlem v Heraklionu, hlavním městě Kréty, a byla tedy obtížně dostupná a jednoznačně nejvzdálenější evropská agentura. S
narůstající důležitostí kybernetické bezpečnosti a větší nutností spolupráce se její poloha i dočasný mandát ukázaly jako
problém. Dnes má ENISA sice stále oficiální sídlo na Krétě, ale kromě toho také budovu v Aténách a kancelář v Bruselu.
Česká republika v kybernetické bezpečnosti předběhla dobu. Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., [6]
(novelizován v roce 2017) byl účinný už 4 roky před implementací evropské směrnice, a Česká republika se tak stala
premiantem implementace evropské kybernetické legislativy. Ostatně i Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost (NÚKIB) [7], který je českým centrálním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost, vznikl po novele zákona
o kybernetické bezpečnosti již v roce 2017.

Operátor trhu a kybernetická bezpečnost

V celé ekonomice, a speciálně v tak propojeném odvětví, jakým je energetika, je nutné nacházet uspokojivé odpovědi na
otázky typu: Jsou systémy adekvátně chráněné a je naše spolupráce pro řešení kybernetických hrozeb dostatečná? Operátor
trhu (společnost OTE, a.s., dále jen OTE) věnuje bezpečnosti svého informačního systému a kybernetické bezpečnosti při
zajištění svého provozu významnou pozornost již od svého založení. OTE v rámci své činnosti zejména organizuje krátkodobý
trh s elektřinou a plynem, provádí zúčtování a finanční vypořádání odchylek v elektroenergetice a plynu, zajišťuje výplatu
provozní podpory výrobcům elektřiny z podporovaných zdrojů a vykonává činnosti spojené se správou rejstříku obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů.
Zároveň jako nominovaný organizátor trhu (anglický akronym NEMO) přispívá k rozvoji přeshraničního obchodování a
mezinárodní spolupráce v rámci integračních projektů na trhu s elektřinou, a podílí se tak na vytvoření jednotného evropského
trhu s elektřinou. Přestože na provozu OTE není přímo závislá fyzická dodávka elektřiny a plynu, jsme si vědomi toho, že
operátor trhu svou rolí poskytuje významnou podporu jednotlivým obchodním procesům na trhu s elektřinou a plynem.
V této souvislosti nelze nezmínit personální i systémovou podporu účastníkům trhu v době pandemie covid19 nebo v posledním
období při bezprecedentní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem. Ta byla charakterizována významným nárůstem cen
komodit, souvisejícím ukončováním obchodních aktivit některých dodavatelů elektřiny a plynu a následnými převody statisíců
odběrných míst zákazníků těchto dodavatelů v co nejkratším čase do režimu poslední instance a později zpět ke standardním
dodávkám.
Rozvoj informačního systému operátora trhu následuje rozšiřování činností OTE, tak jak mu je energetická legislativa v ČR a
Evropské unii přiděluje. IT architektura operátora trhu je průběžně rozvíjena tak, aby jejím prostřednictvím bylo možné
transparentně a bezpečně zajistit stabilní nárůst objemu uskutečněných obchodů, přenášených a zpracovávaných dat, včetně
jejich primární validace, agregace do skupin a zajištění jejich přístupnosti pro relevantní příjemce. Operátor trhu úspěšně
implementoval řadu doporučení požadovaných českou i evropskou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, tématu
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kybernetické bezpečnosti se věnuje zkušený tým odborníků. OTE se tak v této oblasti může, nejen z pohledu zajištění
kybernetické bezpečnosti, porovnávat s organizacemi spadajícími svým charakterem pod definici kritické infrastruktury.
Zkušenosti ukazují, že z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba věnovat pozornost nejen ochraně centrálních systémů,
ale vždy je nutné začít nastavením systémových pravidel a jednotného přístupu k ochraně informací již na straně uživatelů a
přístupu do jednotlivých systémů a k informacím. Jedním z takovýchto opatření je dodržování bezpečnostní politiky u všech
zaměstnanců OTE bez rozdílu funkce či zařazení. Pravidelná kontrola přidělování přístupových práv a jejich revize, stejně jako
školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, je na straně operátora trhu standardním úkonem pro omezení
případných útoků proti jednotlivým zaměstnancům.
Operátor trhu úspěšně implementoval opatření vycházející z ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (Systém mana ge -mentu
bezpečnosti informací), a je tak již několik let držitelem příslušného certifikátu (viz obr. 1). Velký význam v oblasti bezpečnosti
informačního systému a spravova ných dat má implementovaný bezpečnostní monitoring aplikací a systémů OTE (SIEM –
Security Information and Event Management) a analýza přijímaných dat. Bezpečnostní a auditní log a zajištění integrity
uložených dat není výjimkou. Aplikace SIEM řešení v CS OTE tak přináší výhody týkající se komplexnosti dohledu nad dílčími
oblastmi informační bezpečnosti a jejich propojení s informacemi o aktuálních hrozbách, automatizace procesu vyhodnocování
událostí, zajištění integrity uložení a archivace analyzovaných událostí za účelem forenzních aktivit nebo prokazování,
připravenost na integraci událostí z dalších nástrojů informační bezpečnosti, jako například integritní management, identity
management, data-leak protection, behaviorální analýza sítě a uživatelů. S ohledem na nařízení GDPR věnuje OTE pozornost i
ochraně osobních dat a opatřením proti jejich úniku. Neméně důležitá je samozřejmě i oblast fyzické bezpečnosti
provozovaných systémů. Ty jsou provozovány v oddělených systémech mimo standardní prostory sídla společnosti operátora
trhu, včetně zajištění tzv. disaster recovery plánu, provozu záložního systému a pravidelně prováděných disaster recovery
testů. S cílem ještě více podpořit bezpečnost provozu jsou pravidelně prováděny tzv. testy zranitelnosti (vulnerability scan) a
penetrační testy. V případě nálezů jsou s ohledem na míru rizika bezodkladně přijímána vhodná opatření.
Výše uvedený výčet je jen příkladem pečlivého přístupu operátora trhu k problematice kybernetické bezpečnosti. Správnost
přístupu je ověřována pravidelnými dozorovými audity (vč. auditu části systému v rámci statutárního auditu) ať už na úrovni
samotného IT systému a přístupu k němu, tak i přístupu k bezpečnosti spravovaných informací. Dokladem jsou i opětovně
úspěšně obhajované certifikáty splnění požadavků normy ISO/IEC 27001:2014.
Jak bylo uvedeno výše, operátor trhu v rámci svých činností je aktivní i v rámci evropského prostoru. Při jejich výkonu se řídí
evropským Nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování
kapacity a řízení přetížení (CACM) [8]. Toto nařízení přispívá k zachování bezpečnosti dodávek energie, zvýšení
konkurenceschopnosti a dostupnosti energie spotřebitelům, a to zavedením jednotného propojení denních a vnitrodenních
trhů s elektřinou. Operátor trhu v roli Nominovaného organizátora trhu s elektřinou naplňuje požadavky tohoto nařízení ve
vztahu k provozovaným informačním a komunikačním systémům.
OTE spolupracuje při naplňování nařízení CACM s ostatními evropskými provozovateli přenosových soustav a nominovanými
organizátory trhu s elektřinou, a to tak, aby denní a vnitrodenní trhy, které organizuje, mimo jiné přispívaly k posílení
přeshraničního obchodování a provozní bezpečnosti a umožňovaly maximální využití přenosové kapacity. Jak už ze samotné
definice vyplývá, odpovědnost a role jsou rozděleny tak, že nominovaní organizátoři trhů umožňují účastníkům trhu obchodovat
s energií prostřednictvím tzv. implicitních aukcí, zatímco provozovatelé přenosových soustav jsou zodpovědní za stanovování a
výpočet přeshraničních kapacit a následně i v reálném čase zajištění příslušné přeshraniční výměny v rámci provozu
elektrizačních soustav.
S posilováním významu přeshraničního obchodování s elektřinou a přeshraniční výměny elektřiny roste i význam kybernetické
bezpečnosti v tomto segmentu. Z toho plyne nutnost analýzy rizik kybernetické bezpečnosti z pohledu aspektů přeshraničních
toků elektřiny a následné definování pravidel pro společné minimální požadavky, plánování, sledování, podávání zpráv a
řešení krizí (viz také Nařízení 2019/943, o vnitřním trhu s elektřinou z roku 2019, čl. 59, odst. 2, písm. e) [9.]). Ač je primární
zodpovědnost přiřazena v tomto směru provozovatelům přenosových soustav (v České republice společnost ČEPS, a.s.), resp.
evropské asociaci těchto provozovatelů (European Network of Transmission System Operators, ENTSO-E ), následující
odstavce popisují stručný vhled do dané problematiky z pohledu operátora trhu jako „stakeholdera“ účastnícího se z pozice
zástupce NEMO Committee (výbor nominovaných operátorů trhu s elektřinou ) přípravy návrhu příslušné energetické legislativy
(dále také „Cybersecurity Network Code“).

Síťový kodex pro aspekty přeshraničních toků elektřiny týkající se kybernetické bezpečnosti

Kromě obecných legislativních předpisů na evropské úrovni je nutné přijímat i specifické předpisy (tzv. síťové kodexy – viz
rámeček), které plně reflektují různé potřeby odvětví infrastruktury. Jedním z nich je právě vznikající Síťový kodex pro
kybernetickou bezpečnost přeshraničních toků elektřiny: Network Code on Cybersecurity aspects of cross-border electricity
flows. Na základě Nařízení 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou z roku 2019 požádala v lednu 2021 Evropská komise (EK)
asociaci ENTSO-E, aby navrhla podobu příslušného síťového kodexu.
V červenci 2021 zveřejnila agentura ACER Rámcové pokyny , které se staly základem pro přípravu návrhu síťového kodexu, a
předala je EK. Na přípravě samotného návrhu se od podzimu 2021 do ledna 2022 v rámci přípravného výboru (Drafting
Committee) podílela řada účastníků zapojených do přeshraničního obchodování. Zástupci OTE byli v procesu přímo zapojeni
právě přes aktivitu v rámci přípravného výboru.
Návrh textu byl průběžně konzultován – jak v rámci přípravného výboru, tak prostřednictvím veřejné konzultace, která se
uskutečnila na přelomu listopadu a prosince 2021. Výsledný návrh síťového kodexu (dále jen kodex) byl dne 14. 1. 2022
postoupen agentuře ACER, která má 6 měsíců na jeho revizi a předložení EK.

Co jsou síťové kodexy

„Rámcové pokyny a Síťové kodexy vycházejí z článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 714/2009 ze dne 13.
července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a obsahují tržní a technická pravidla pro
trh s elektřinou. Mají zpravidla přímý účinek (viz čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie), tedy se vztahují na kterýkoliv
subjekt práva v rámci Evropské unie a mají v zásadě charakter zákona s celounijní působností. Jsou zaměřeny primárně na
provozovatele přenosových soustav, provozovatele distribučních soustav, výrobce elektřiny a energetické burzy. Sekundárně
dopadají na ostatní účastníky elektroenergetického trhu, tj. obchodníky a spotřebitele.“ Aktuálně platné síťové kodexy . Kodex
má následující cíle: » pokrýt nepopsaná místa v legislativě (především doplnit směrnici NIS a dále zacílit stávající směrnice a
předpisy na kybernetickou bezpečnost a připravenost na rizika) v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti přeshraničních
toků elektřiny, » ochránit důvěrné informace v kritické infrastruktuře, » nastavit jednotné minimální standardy pro spolupráci a
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řešení kybernetických hrozeb a útoků v energetice (týká se pouze elektřiny, nikoli plynu), přeshraniční komunikaci apod., »
předcházet, zmírnit či řešit potenciální velký dopad rizik kybernetické bezpečnosti (tzn. předcházet útokům či incidentům, které
mohou ovlivnit chod kritické infrastruktury a způsobit kaskádový efekt), » nastavit společný standard pro další vývoj technologií
a procesů.
Jedná se tedy o položení společných základů pro spolupráci a definici souboru minimálních požadavků na kybernetickou
bezpečnost. Kodex tak definuje například monitoring a vyhodnocování rizik, sdílení informací – s důrazem na jejich ochranu,
ale také způsob společného řešení incidentů a krizí. Určuje také rámec pro organizaci bezpečnostních cvičení a zahrnuje
rovněž požadavky na zadávání zakázek. Text zohledňuje jak úroveň jednotlivých entit, tak národní a celoevropské (EU)
hledisko. Kodex předpokládá rozdělení entit na základě provedeného hodnocení rizik (tzv. Risk Assessment) do dvou kategorií:
entita s vysokým nebo kritickým dopadem (tzv. Critical Risk a High Risk Entity). Protože se očekává, že se Kodex bude v
některých bodech vztahovat i na nominované organizátory trhu s elektřinou díky jejich zapojení do tvorby a organizace
jednotného evropského trhu s elektřinou (jehož výsledkem jsou ve spolupráci s provozovateli přenosových soustav mj.
přeshraniční toky), NEMO Committee možnost zapojení do přípravného výboru uvítal. Operátor trhu, vědom si své
zodpovědnosti, se snaží aktivně ve své roli NEMO k danému tématu přispět, a proto byl mezi zástupci reprezentující NEMO
Committee. Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (NEMOs) si v souvislosti s účastí vytyčili následující cíle: » vyvarovat se
riziku, že se bude Kodex překrývat s existující národní nebo evropskou legislativou, případně s právě připravovanou směrnicí
NIS 2: – během přípravného procesu došlo k vyjasnění řady bodů a harmonizaci termínů s jinými legislativními texty, » vyjasnit,
že Kodex se bude vztahovat na přeshraniční toky s elektřinou a jakým způsobem spadají NEMOs do jeho působnosti: – návrh
textu předaný ACER v lednu 2022 jasně určuje, že Kodex se aplikuje na aspekty kybernetické bezpečnosti u přeshraničních
toků elektřiny – a toto upřesnění se dostalo i do samotného názvu Kodexu, – stejně tak se vyjasnilo, že malé a střední firmy
jsou z působnosti Kodexu vyloučeny, pokud ovšem nejsou klasifikovány jako entita s vysokým nebo kritickým dopadem, »
zajistit zapojení NEMOs do procesu přípravy kritérií, na základě kterých se budou příjemci kodexu dělit do jednotlivých
rizikových kategorií, a z nich plynoucí povinnosti: – kritéria a metodologie (např. právě pro rozlišení entit s vysokým a kritickým
dopadem) bude vytvářet ENTSO-E a Asociace evropských provozovatelů distribučních soustav (EU-DSO) s podporou tzv.
pracovní skupiny, v poslední verzi textu Kodexu jsou NEMOs explicitně uvedeni mezi členy této pracovní skupiny, » zajistit, že
bude brán ohled na specifika působení (různých) NEMOs v různých státech, případně stejných NEMOs ve více státech: – u
plánovaného srovnávání (tzv. benchmarking guide) se podařilo dát důraz především na celkovou efektivitu opatření, nikoliv na
konkrétní údaje o výdajových položkách.
Konkrétní dopad na NEMOs pak bude mj. záviset na nastavení systému kritérií pro hodnocení a metodologie, které vzejdou z
práce ENTSO-E, EU-DSO a zapojení pracovní skupiny, a jejich vyhodnocení ze strany příslušných národních autorit.
I přes to, že v tuto chvíli neznáme konečné znění kodexu a z toho vyplývající práva a povinnosti pro nominované organizátory
trhu, OTE nový kodex vítá jako krok ke sjednocení požadavků pro evropské aktéry v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejího
dopadu na evropskou energetiku a přeshraniční obchodování. Díky nastavení jednotného systému komunikace, spolupráce a
scénářů pro řešení hrozeb a kybernetických útoků přispěje kodex k bezpečnosti energetických sítí. Důležité ale je neduplikovat
povinnosti a aktivity – to se týká například již zmíněné směrnice NIS 2, která se nyní připravuje. V této fázi je samozřejmě
obtížné hodnotit rozsah dopadů na operátora trhu. Nicméně dnes má již operátor trhu ve svém informačním systému
implementované vysoké standardy v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, provozuje při organizaci jednotného evropského
trhu s elektřinou své systémy v kooperaci s ostatními provozovateli přenosových soustav a nominovaných organizátorů trhů a
využívá v tomto směru jednotných softwarových řešení a tzv. best-practice. Díky sdílení příslušeného technického know-how a
informací proto neočekáváme výrazný dopad do vnitřního fungování společnosti. Jsme ale připraveni všechny zákonné
požadavky implementovat v nejkratším možném čase, jak tomu bylo vždy.

Závěr

Zajištění kybernetické bezpečnosti je v posledních letech skloňováno v mnoha významech a obrana proti cíleným
kybernetickým útokům je dnes jedním z klíčových parametrů provozovaných i nově budovaných informačních systémů. Bez
ohledu na to, zda společnost provozuje prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury, nebo obecně působí v energetice,
podcenění rizik v této oblasti může vést ke značným přímým i nepřímým hmotným škodám. Operátor trhu v rámci svých činností
v českém i evropském energetickém prostoru věnuje významnou pozornost posílení ochrany před kybernetickými útoky a
pravidelně své systémy oblasti kybernetické bezpečnosti udržuje tak, aby odpovídaly nejnovějším bezpečnostním poznatkům.
Zaměstnanci operátora trhu aktivně spolupracují i na mezinárodní scéně na přípravě příslušných mezinárodních legislativních
aktů vedoucích k posílení bezpečnosti (obchodní, fyzické i kybernetické) přes hraniční výměny elektřiny. Příkladem je
spolupráce na vytvoření připravovaného Síťového kodexu pro aspekty přeshraničních toků elektřiny týkajícího se kybernetické
bezpečnosti.

******

Literatura: [1] Zákon č. 458/2000 Sb., a příslušných prováděcích právních předpisů [2] International Energy Agency:
Digitalization and Energy (2017), https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy, s. 128 [3] Směrnice ze dne 6. července
2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii [4] Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA [5] https://www.enisa.europa.eu/ [6]
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-181 [7] https://www.nukib.cz/ [8] Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července
2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (CACM) [9] Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou https://www.entsoe.eu/ https://www.nemo-
committee.eu/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou

https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/acer -publishes-its-framework-guideline-establish-network-code
https://www.eru.cz/ramcove-pokyny-a-sitove-kodexy

O autorovi: Kateřina Novotná, OTE, a.s. Martina Gabriel OTE, a.s. Igor Chemišinec OTE, a.s. Ing. Igor Chemišinec, Ph. D.,
MBA – v roce 2002 absolvoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, Katedru
elektroenergetiky. V roce 2005 ukončil doktorské studium na téže katedře obhajobou dizertační práce. V roce 2010 absolvoval
Master of Business Administration Program (MBA) na Czech Management Institute v Praze. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT
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v Praze je místopředseda oborové rady studijního oboru Elektroenergetika. V letech 2000 až 2005 pracoval ve společnosti
ČEZ, a. s., v oblasti přípravy provozu zdrojů a optimalizace portfolia zdrojů. Ve společnosti OTE působil od 1. 9. 2005 v
oddělení podpory provozu a od 1. 10. 2006 do 30. 6. 2011 v pozici senior manažera zodpovědného za oblast strategie
bilancování nabídky a poptávky. Členem představenstva se stal dne 1. 6. 2011. Bc. Martina Gabriel – pracuje jako specialistka
odboru Rozvoj trhu v OTE, a.s. Zaměřuje se především na design pro pojených krátkodobých trhů s elektřinou s důrazem na
opti malizační nástroje a algoritmy používané pro vyhodnocení trhů. Absolvovala magisterské studium Sciences Po v Paříži a
bakalářské studium na IMS FSV UK, dříve působila v poradenství ve Francii. V současné době je studentkou doktorského
studia studijního programu Elektrotechnika a komunikace na FEL ČVUT v Praze. Ing. Kateřina Novotná – je absolventkou
Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Mezi lety 2014–2019 pracovala jako poradkyně místopředsedy Evropského
parlamentu se zaměřením na cirkulární ekonomiku, průmysl, energetiku a kybernetickou bezpečnost. Má ale zkušenosti i z
oblasti PR a event managementu. V současnosti pracuje jako specialistka odboru Rozvoj trhu v OTE, a.s., kde se zaměřuje
především na evropský legislativní proces a komunikaci v rámci jednotlivých evropských projektů propojování trhu.
Foto popis:   Obr. 1: Certifikát OTE podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

Perfektní bouře na obzoru: (Český) byznys v moři nejistoty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: komoraplus.cz , Autor: Roman Chlupatý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 13:20 , RU / měsíc:
52 654 , RU / den: 3 761 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Právě o tom budou diskutovat generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová, politický geograf FSV
Univerzity  Karlovy  Michael Romancov

a finanční ředitel EGAP & poradce premiéra Fialy David Havlíček. Debata volně naváže na květnový “český Davos” – čtvrté
ekonomické fórum v Kostelci nad Orlicí. Podrobnosti a informace o Kostelci i dalších chystaných akcích najdete na stránce
poradenské společnosti Alternative Perspectives, provozovatele platformy Alter Eko www.alternativeperspectives.info. 

Čeká nás bouře? 

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:11 , Sledovanost pořadu:
13 021 , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 6 667 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,14
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Je přesně 15 hodin program na CNN Prima News pokračuje dalším zpravodajským přehledem pěkné odpoledne.

Spotřebitelské ceny v Česku meziročně stouply v květnu a míra inflace překonala hranici 16 % data zveřejnil Český statistický
úřad. Inflace zůstává nejvyšší od prosince 1993 růst táhly ceny za bydlení potraviny.

mluvčí 
Vláda může v boji proti inflaci pomocí tím, že bude brzdit nápady opozice na gigantické výdaje a pomáhat adresně.

mluvčí 
Vysoká míra inflace způsobena externími vlivy. Vláda by měla lidem plošně pomoci zejména s vysokými cenami energií.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Rekordní inflace se dala očekávat slova poslance Karla Havlíčka. Podle něj vláda situaci už od ledna fatálně podcenila a mohla
proti růstu zakročit. Dodal, že inflace se zvýšila už na podzim kvůli koronavirové pandemii, protože lidé nemohli tolik utrácet.

mluvčí 
Bohužel se to očekávat dalo, možná ne až tolik, ale faktem je, že Seta situace od ledna fatálně podcenila to tím, že vláda
skončila na rétoriku České národní banky a hlavně na předvolební rétoriku v tom, že se jedná o inflaci poptávkovou, což chce
na přelomu roku zlomilo. Je to inflace nabídková nebo nákladová tzn. rostou vstupy podniků. Díky tomu se vše zdražuje.
Samozřejmě všechno začíná u těch energií, a protože energie vstupují, jak na výrobním firmám do kalkulací, a proto zdražují
své výrobky, tak to zdražuje ceny zemědělských produktů. Zdražuje ceny služeb, protože ty energie musí čerpat úplně každý a
k tomu ještě vysoké ceny pohonných hmot, bohužel realita samozřejmě, že to po době covidové na podzim všude ve světě se
ta inflace zvýšila mimo jiné i proto, že lidé měli a úspory z doby covidové zjednodušeně, protože nemohli nic kupovat. Všechno
bylo zavřené, pak se všechno otevřelo. Firmy musely investovat nakupovat, tak se samozřejmě ta inflace Pohla, ale to se dalo
ještě řídit, ale mezitím už do toho vstupovala energetická krize a vysoké ceny energií rozhýbaly právě tu inflaci nákladovou. Od
začátku už je to jednoznačně inflace nákladová gigantická chyba vlády byla v tom, že vsadila stále na to, že to vyřeší Česká
národní banka, a to zvyšování úroků. To se ukázalo jako cesta chybná, ačkoliv na to poukazovalo mimo jiné členové rady
České národní banky, například pan dědek, ale Česká národní banka si nedala říct, vláda to nechala volně běžet a místo, aby
se začalo okamžitě pracovat s trhem práce, ale hlavně, aby se srazily ceny energií alespoň opatřeními, které se dělají všude v
Evropě, případně následně ceny pohonných hmot, tak tomu nechala volný průběh. Nedal odporu vůbec žádnou. Výsledkem je
to, že dneska máme jednu z nejvyšších inflací vůbec na světě.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Jsou zemědělci, kteří současné paniky související s inflací zneužívají. A právě tady by měla nastoupit role státu, aby situaci
uhlídala. To si myslí prezident Svazu obchodu cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj vláda nemůže hradit všechno, ale
pomoci lidem by měla být.
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mluvčí 
Akčnější. Vzory vláda nemůže hradit úplně všechno, ale může udělat 2 věci. Tou první je a navýšit pomoc těm nejchudším
zjednodušit čerpání, ale umět vysvětlit, že není ostuda říci o pomoc, že my vidíme, že i lidi, kteří by nárok myli a mám ze sociální
dávky, tak oni ani nepožádají. Přece stydí si tu moc říct. Druhou věcí by vláda mluví velmi rychlá. Je podívat se na to, co
všechno ročně dotuje tady možná plýtvá miliardami korun na dotace velmi bohatý velkou zemědělcům. Možná, kdyby ty miliardy
korun vzala, dala na pomoc těm chudším lidem, slevili potraviny, pomohly se vysokými cenami energií, tak ty miliardy byly
využité mnohem efektivněji než navyšovat zisky velkou zemědělců.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Jen několik dní mohli řidiči v Německu tankovat benzín naftu pod 2 EUR za litr. Teď se cena nad tuto hranici vrátila, a to i přes
dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Německý Autoklub uvedl, že ačkoliv prostor pro snižování cen existuje, využívá
petrochemický průmysl současné situace k navýšení zisků. Podle expertů jsou ceny paliv přemrštěné a kartelový úřad by měl
říct, že snížení daní nezabralo.

mluvčí 
V rámci policie vznikne nový útvar pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou. Působit bude po celé
republice, oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Nový útvar vznikne vyčleněním z Národní centrály proti
organizovanému zločinu. Začít fungovat by měl od ledna příštího roku.

Martin VONDRÁŠEK, náměstek policejního prezidenta 
Česká republika česká policie by měla mít samostatný útvar pro problematiku extremismu terorismu a kybernetické kriminality
vznik nového útvaru znamená vyčlenění dvou sekcí NCOZ do samostatného útvaru. NCOZ zůstává NCOZ 2 sekce z pěti se
vyčleňují z NCOZ samostatného útvaru, který bude mít v gesci problematiku extremismu terorismu, a to je nejzávažnější
kybernetické kriminality.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Je legitimní uvažovat o válce na Ukrajině jako vyhlazení Lidic. To si myslí expert na postsovětský prostor fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír, který byl hostem v našem pořadu k věci. Podle něj Rusko ukrajinský konflikt ještě nedospělo
do fáze vyjednávání. Obě strany zatím budou spoléhat na vojenské síly.

mluvčí 
Jedná se tady o to, že mezinárodní společenství má povinnost předcházet gradaci děje skutečně na Ukrajině. Ruská federace
agenti ruského státu ruská armáda páchají mezinárodní zločiny. Určitě se tady jedná o válečné zločiny. Určitě se tady jedná o
zločiny proti lidskosti, zdali je možné uvažovat o genocidě nebo ne, to bych nechal na právnících, ale.

Těch indicií a signálů toho, že něco takové skutečně připadá úvahy natolik, že je potřeba situaci brát naprosto vážně a činit
vše, co tak, ať to se tomu předchází konflikty. Mají jednu nepříjemnou vlastnost, a to je to, že mohou eskalovat tzn. v případě,
že Rusové narazí na odpor, ukáže se, že za použití síly v té stávající intenzitě nejsou schopni dosáhnout nějakého pokroku, tak
to riziko eskalace tady samozřejmě. Nadále existuje s tím, že eskalovat teda řadou způsobů, ať už vertikálně tzn. použití
nějakých nových typů zbraní, a to nechci předjímat, abych tady mimo jiné bych nevyvolával paniku, ale viděli jsme třeba sýry,
že je Rusové mě problém s použitím chemických zbraní. Myslím si, že Ukrajinců se váží víc než Syřanů, by bylo asi hodně
hodně naivní, takže tohleto riziko tady určitě existuje. Nebral bych, nalezl lehkou váhu eskalovat teda horizontálně tzn. tím, že
do té války se zatáhnu další aktéři, viděli jsme, že v případě minimálně toho Běloruska tohle taky potřeba brát mimořádně
vážně, protože Bělorusko už bylo donuceno, ať už chtělo nebo ne. Poskytnou svoje území pro ruské vojenské operace,
zejména v té první fázi, když Rusové snažili táhnout táhnout na Kyjev.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Tajná jednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy. Tak zní dnešní obvinění Evropské
komise vůči Českým drahám rakouskému státnímu železničnímu dopravci. Podle obvinění podniky uzavřely tajnou dohodu o
použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého provozovatele RegioJet. Unijní úřady případ vyšetřovali
6 let. České dráhy to, že uzavřeli kartelovou dohodu odmítli. A za pár minut už to bude pořad Prima svět, tak si ho nenechte ujít
a spolu se znovu uvidíme přesně v 16 hodin.

Josef KLUGE, moderátor 
Dobrý den, vítejte i dnes vám ukážeme, že planeta země naprosto fascinující místo místo, kde je neustále co objevovat, začíná
Prima svět.

Už jsou na cestě déle než rok a zatím ještě.

mluvčí 
Nedošli do cíle. Stádo slonů.

Josef KLUGE, moderátor 
Putuje napříč Čínou a nikdo neví, proč ani kam mají namířeno. Ochranáři ale bedlivě sledují.

mluvčí 
V marmarském moři se proměnilo ve slizu litou hmotu.

Josef KLUGE, moderátor 
Všudypřítomný hlen musí ryby, zabíjí měkkýši a korály ekologickou katastrofu.

mluvčí 
Řeší už i turecký prezident.

Josef KLUGE, moderátor 
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A podíváme se i do rakouských slunečních lázní slunce. Tady svítí 300 dní v roce a svézt se tu můžete na tobogánu s virtuální
realitou.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Po nizozemském Amsterdamu budou v blízké budoucnosti plout robotické lodě. Ty budou rozvážet například nákupy
kontrolovat technický stav kanálů nebo svážet odpad, zatímco ambiciózním projektem stojí amsterdamský institut pro moderní
Metropolitní řešení.

mluvčí 
Velice jezdila.

mluvčí 
Tahle loď se dokáže řídit sama. Dělá to tak, že kombinuje všechna data, která přicházejí ze senzorů kamer a podobně a pak to
zpracovává v počítači, takže v podstatě pracuje jako mozek, a to využívá k mapování svého okolí a k tomu, aby zjistila, kam
najet geologického.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Nizozemské metropoli je víc než 200 km kanálů a toků. Pro kontrolu jejich technického stavu ale není dost personálu. Právě
robotické lodě by mohly s tímto problémem pomoci.

mluvčí 
Ale vyjdeme skloní vymykala technologie, které se v současné době vyvíjejí tedy různá řešení pro lodní dopravu jsou velmi
důležitá i pro složité přístavní provozy. Tam spousta plavidel, lodí přístavišť a moll. A pomocí těchto systémů se tam dá zvýšit
bezpečnost a zefektivnit provoz.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Robotické lodi jsou malé a dosahují rychlosti šesti kilometrů za hodinu. Jsou tak zhruba stejně rychle jako průměrná lidská
chůze. Plavidla jsou poháněna elektrickou baterií, která vydrží v provozu 12-24 hodin.

mluvčí 
Volit jestli.

mluvčí 
Loď je navíc schopna snímat své okolí, takže pokud je tam jiná, zjistíte a pokusí se jí oběd a dospěl.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Spojení několika těchto Robo lodí budou moci vznikat i provizorní mosty nebo pódia. Plavidla zatím řídí na dálku. Operátoři.
Časem budou ale zcela autonomní.

mluvčí 
Rezek.

mluvčí 
Mikeš loď má komunikační systém, takže může přes centrálu koordinovat všechny lodě v okolí a třeba říct jedné z nich a byla
na určité místo a jiné zase, aby jela jinam. Od.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
První 2 prototypy těchto plavidel by měly vyplout už letos v létě. Po jejich úspěšném otestování chce výzkumné pracoviště
zapojit do projektu komerční firmy, které by robotické lodě začaly vyrábět a provozovat ve velkém. K masovějšímu použití by
měla být tato technologie připravena za 2-4 roky.

mluvčí 
Bylo něco málo přes 20 let, když v kině ztratila peněženku, teď o 46 let později se s ním znovu shledala. Při rekonstrukci kina v
kalifornské agentuře našel zaměstnanec na tom Stevens ležela ve vzduchové kapse pod podlahou mezi obaly od bonbonů a
další jsme tím. Uvnitř byly staré fotky prošlý řidičák na jméno Kolín, když syn. Tomu dal výzvu na Facebook kina, jestli Kolína
někdo nezná a za pár hodin už byla peněženka zpátky v rukou majitelky.

Josef KLUGE, moderátor 
Nejen čínská, ale i světová média si už rok všímají putování divokých slonů napříč čínskými provinciemi. Doposud ušli více než
500 km a nedávno se přiblížili k velkému provinčním městu. Pohotovost má policie a další úřady, které pohyb stáda monitorují.
V případě nutnosti varují obyvatele. Cílem je udržet všechny tedy slony lidi v bezpečí. Jak a kdy sloní výprava skončí, zatím
nikdo neví.

mluvčí 
Na začátku jich bylo 16. Vydali se na dlouhou cestu zatím bez jasného cíle. Putování stáda slonů asijských Čínou nyní sledují
nejen domácí média a na nejrůznějších sociálních sítích už jsou miliony fotek videí. Dokud procházeli sloni divočinou, nebylo
třeba tolik opatrnosti. V posledním týdnu se ale přiblížily sedmi milionovému městu Kchun Ming a policie i ochránci přírody mají
pohotovost.

mluvčí 
Vození prezidenta.

mluvčí 
Pokud se zasedají do pohybu, budeme vědět, jak na to reagovat. Pokud se přiblíží k obydlím, budeme lidi varovat. Pokud
budou pokračovat dál městu, budeme se snažit odlákat například jídlem.
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mluvčí 
Ke sledování má policie a dobrovolníci desítky dronů, které jsou vybaveny termo kamerami. Asi před týdnem se od stáda
oddělil samec. Potuluje se sám a i jeho ochránci sledují a doufají, že se ke svým druhům brzy připojí. Stádo totiž kvůli němu
výrazně zpomalilo, což poblíž města výrazně zvyšuje riziko nějaké kolize.

mluvčí 
Doufám, že už to nebude dlouho trvat a on se k nim vrátí, jinak se tu budou potulovat, začnou hledat jídlo třeba blízko domů.

mluvčí 
Stádo 16 slonů opustil loni v březnu domovskou rezervaci a dodnes šlo zhruba 500 km. Byli mezi nimi i 2 mláďata. Třetí se
narodilo už cestou. Během jejich putování nebyl nikdo zraněn ani lidé ani sloni, i když nejmladší slůně mělo namále.

Co se týká škod, které zatím hladový loni napáchali, tak ty se vyšplhaly do milionů jüanů.

mluvčí 
Podle mě můžou být loni mýlí a zároveň zuřivý, když nebudete ohrožovat, nebudou si vás všímat, nemyslím si, že jsou tak
hloupí, aby šli až do města. Vždyť jsou to dobří navigátoři a vědí.

mluvčí 
Kudy jít.

mluvčí 
V posledních týdnech byly k vidění zajímavé věci, například moment, kdy si celé stádo dopřál odpočinek, i když předtím vždy
několik dospělých jedinců hlídalo.

Zhruba před měsícem se také pokoušeli přejít řeku, která leží na známé migrační trase. Jenže to se jim kvůli tomu, že je po
vydatných deštích rozvodněná nepodařilo.

mluvčí 
Sám sledovali jsme, jak se snažili dostat přes řeku, jenže už je červen, a to je vždycky hodně vody. V porovnání s únorem, kdy
přes ní hravě prošli teď tady v podstatě uvízli. Spolupracujeme s místními ochránci přírody a pracovníky rezervace a hledáme
nejlepší řešení.

mluvčí 
Už řadu stran sociální.

mluvčí 
Odborníci se nyní přou, proč svůj domov loni opustili. Jednou z teorií je, že se vůdce stáda ztratil vedli špatným směrem. Druhá
daleko pravděpodobnější je, že v domácí rezervaci už neměli dost potravy.

mluvčí 
Když nemají dostatek jídla, migrují to je běžný jev. Stejně tak je běžné, že v případě nutnosti zajdou blízkou lidem k jejich
farmám nebo na pole nebo až do města. Většinou lidi ignorují, ale když se ocitnou v úzkých budou útočit. Naším cílem je ale
konfliktům předejít.

mluvčí 
S lidmi, zatímco loni problém neměli ani lidé s nimi. Pokud se ale takto velké stádo bude poblíž města zdržovat příliš dlouho a
nevydá se zase na cestu bude zásah člověka pro ochranu všech nevyhnutelný. S velkou pravděpodobností by se muselo stát
vrátit tam, odkud přišlo.

mluvčí 
Toto není obyčejný skleník. Plodiny jsou zde naskládány až ke stropu. Jejich růst je stimulován kombinací led světel, klimatu a
zavlažování. Vertikální farmu provozují byl technologové z centra pro budoucí agrotechnické by je ruské Akademie věd.

mluvčí 
Pracujeme na technologii zlepšení kvality bramborové sadby. V budoucnu budeme vysazovat i na polích.

mluvčí 
Loni spadá.

mluvčí 
Úroveň jasu barvy a doba osvětlení. To vše může ovlivnit vlastnosti rostlin. Vědci zjistili, že zatímco 1 druh světla pomáhá
zvyšovat počet velikost hlíz. Další urychluje růst samotné rostliny a třetí mění složení éterických olejů.

Vertikální farma se skládá z modulových stojanů. Každý modul je možné ovládat na dálku pomocí tabletu měnit tak například
intenzitu, zavlažování, mikroklima. Živiny bez patogenů rostlině dodává speciální růstové médium.

mluvčí 
Lidí.

mluvčí 
Na řežeme rostlinu na mikro stolky určitých velikostí struktur. Každý pak vložíme do Živného média, čímž získáme až 5 klonů od
jedné rostliny.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 189 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Vertikální farmy putuje takto připravená sadba na pole v bramborovém experimentu dohnala Rusko krize.

mluvčí 
Brambory.

mluvčí 
Na sadbu dovážíme během minulého roku byl ale kvůli koronavirovým restrikcím dovoz omezen a my jsme se ocitli ve složité
situaci, kterou jsme museli nějak vyřešit.

mluvčí 
Hlavně dnes brzdit produkci plodin. Tím vznikly i nový byznys pro vertikální farmy.

mluvčí 
Tati.

mluvčí 
Takový technologický pokrok dává možnost mít 3 sklizně za rok, protože úrodu zemí už za 100 dnů. Na polích k tomu přitom
potřebujete celý rok a ve skleníku dosáhnete na 2 sklizně ročně.

mluvčí 
Vyplácí.

mluvčí 
Podle kozlové ale budou náklady na pěstování ve vertikální farma vysoké.

mluvčí 
Aby sama.

mluvčí 
Myšlenka je velmi dobrá správná, ale zároveň drahá zařízení, kde potřebujete regulovat teplotu, klima a světlo má samozřejmě
velké provozní náklady.

mluvčí 
Práce na tato.

mluvčí 
Na druhou stranu má vertikální farmaření řadu výhod. Umožňuje například pěstovat plodiny, jako jsou nejrůznější druhy
bylinek, salátů či zelí nepřetržitě po celý rok. To vše v blízkosti měst, takže odpadá nutnost nákladné a neekologické přepravy.

Josef KLUGE, moderátor 
Dnes se ještě dozvíte, proč před pár dny odletělo na Mezinárodní vesmírnou stanici spolu se zásobami také 128 malých ovlivní.

A také vám předvedeme loď jako dělanou pro benátské kanály. Nevytváří totiž žádné vlny, které by mohly poškodit historické
stavby.

Turecko bojuje s dosud nevídanou ekologickou katastrofou v marmarském moři, které uděluje jeho evropskou a asijskou část.
Tato relativně uzavřená vodní plocha se doslova dusí. V chuchvalci slizu, který produkuje jinak neškodný, ba dokonce
životadárný plankton a mořské bakterie. Teď se ale z moře přímo v Istanbulu stává mrtvá poušť.

mluvčí 
Je to odporné už při pouhém pohledu ze břehu pobřeží Marmarského moře lemují slepence slizu vitae hmoty, tzv. mořské
zahlenění, a to v míře zde zcela nevídané.

A podvodů se naskýtá ještě horší pohled. Mořský biolog bary ozval se noří do zahájených od kardinálské úžině, která odděluje
Marmarského moře od Egejského, kontroluje škody. Ty jsou obrovské. Hlen proniká rybám do žaber. Dusí je stejně jako
měkkýše a korály.

Tento Korál je mrtvý.

Další umírá.

Tahle mořská houba se ještě drží.

Ale tohle už LN zahubil.
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Představa, že kryptoměny přispívají k rovnější společnosti, je přežitek, myslí si sociální antropolog Tremčinský
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.06.2022 , Zdroj: ČRo - wave.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:20 , RU / měsíc: 412 129 , RU / den:
31 043 , Rubrika: Společnost , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,34
Investice do digitálních měn je pro mnoho mladých lidí lákavá. Jaká rizika ale přinášejí? A proč je těžba kryptoměn většinou v
přímém rozporu s ochranou životního prostředí? Kritický pohled na kryptoměny přináší nový díl magazínu Finančák.

„S kryptoměnami je to jako na houpačce. Když jdou nahoru, všichni jsou nadšení, články v médiích jsou pozitivní a optimistické.
Ale jakmile hodnota kryptoměn padá, všichni pohřbívají celý kryptotrh,“ upozorňuje sociální a ekonomický antropolog Martin
Tremčinský z Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  Univerzity .

Sám do digitálních měn investoval v řádech stovek euro, a to spíše v rámci studijních účelů. „Základní pravidlo investování je,
že člověk by měl investovat peníze, které si může dovolit ztratit. A já si nemůžu dovolit ztratit žádné peníze,“ vysvětluje.

Výzkumy ukazují, že kryptoměnám často nejvíce důvěřují mladí lidé, kteří se řadí mezi drobné investory. Tato investice
vyžaduje technologické kompetence, které starší generace nemívá. Zároveň je, jako při každém investování, nutné počítat s
riziky a ztrátou.

„Lidé jsou často povzbuzováni, aby své peníze investovali za každou cenu, jinak jim je sežere inflace. Zároveň panuje rozšířené
přesvědčení, že lidé se v investicích musí orientovat a rozumět jim. Ale to často není v našich silách,“ uzavírá Tremčinský.

Proč se při těžbě kryptoměn velká část energie se spálí naprázdno? Jaká je budoucnost kryptoměn? A budou státy aktivní v
jejich regulaci? Na tohle všechno odpoví Martin Tremčinský, který digitální měny studuje z hlediska sociální a ekonomické
antropologie. Poslechněte si Finančák s Ivou Hadj Moussa a Richardem Vrdlovcem.
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Místo genocidy řešíme ceny potravin. Měli bychom přehodnotit své priority, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:41 , Celková návštěvnost:
913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Rusko vede několik stovek kilometrů od našich hranic vyhlazovací válku a my řešíme rostoucí ceny potravin, pustil se v pořadu
K věci na CNN Prima

NEWS do kritiky expert na postsovětský prostor z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír. Upozornil, že ačkoli
nechce nic zlehčovat, bylo by na místě přehodnotit priority. V rámci hodnocení současné situace na Ukrajině dále konstatoval,
že nastalo stádium opotřebovávací války, jež může trvat ještě dlouhou dobu. 
Válka na Ukrajině trvá déle než tři měsíce. Experti říkají, že málokdo čekal, jak bude Západ ve svém postoji proti Rusku
jednotný. Jenže si musíme začít klást otázku, jestli už nezačínáme být z řešení konfliktu unavení. 
Následky bojů ve městě Borodjanka Zdroj: AP 
Manévr ukrajinského tanku poblíž frontové linie v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Ukrajinský voják odpočívá před návratem na frontovou linii v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Muž testuje vojenský dron na předměstí Kyjeva Zdroj: AP 
Člen ukrajinské civilní milice drží brokovnici a pušku během výcviku na předměstí Kyjeva Zdroj: AP 
Transport zraněného ukrajinského vojáka v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Ukrajinští vojáci hloubí zákopy ndaleko frontové linie v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Rodina v Žitomiru pohřbívá plukovníka ukrajinské armády, který padl na frontě Zdroj: AP 
Člen ochranky lékařského týmu v Doněcké oblasti čistí svoji zbraň Zdroj: AP 
Žena sedí před troskami svého domu v Družkovce, který zničila ruská raketa Zdroj: AP 
Muž sedí na pohovce ve svém zničeném domě ve městě Družkovka v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Soud v samozvané Doněcké lidové republice na Ukrajině dnes odsoudil k trestu smrti dvojici Britů a občana Maroka, Zdroj:
Profimedia.cz 
Žena sedí na zničeném ruském tanku v Kyjevě Zdroj: AP 
Žena odpočívá poté, co pomáhala odklízet trosky zničeného chrámu po ruském útoku na Gorenku poblíž Kyjeva(6. června)
Zdroj: AP 
Ukrajinští vojáci zakrývají tank v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Žena pózuje ve svém domě nedaleko Kyjeva. Budovu značně poničily boje Zdroj: AP 
Výcvik členů civilní milice na předměstí Kyjeva Zdroj: AP 
Pohled na park Natalka v Kyjevě Zdroj: AP 
Zraněný ukrajinský voják čeká na ošetření v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Žena v centru Kyjeva prochází mezi pytli s pískem, které chrání proti případným následkům ruského ostřelování Zdroj: AP 
Ukrajinští vojáci odpočívají po náročném hloubení zákopů nedaleko frontové linie v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
Ukrajinský voják odpočívá poblíž frontové linie v Doněcké oblasti Zdroj: AP 
„Je to důležitý faktor, který může ovlivnit, kdy válka skončí. Musíme stupňovat sankční tlak na Rusko. Viděli jsme ale, že
schválení posledního balíčku se na evropské půdě ukázalo těžším, než se čekalo,“ podotkl Jan Šír ve vysílání CNN Prima
NEWS. 
Chtělo by to větší rozhled 
Ukrajinci mají stále motivaci bojovat. To, co spustilo Rusko, nese podle experta parametry vyhlazovací války. Kdyby se Ukrajina
nebránila, přestala by existovat. „Mají větší vůli, než by si kdokoliv před třemi měsíci myslel. Je otázka, zda budou mít dostatek
prostředků. Zde nastává klíčová role mezinárodního společenství a Západu,“ narážel Šír na fakt, že západní země jsou
podstatným dodavatelem vojenské techniky a zbraní na Ukrajinu. 
Šír dále naznačil, že nastává odhled od situace na východě Evropy a začínají převažovat domácí problémy. „Nechci to
bagatelizovat, ale místo toho, abychom řešili genocidu několik stovek kilometrů od našich hranic, věnujeme větší pozornost
rostoucím cenám potravin nebo energetických surovin,“ prohlásil. 
„Nic nezlehčuji, ale když si dáme vše do souvislostí s tím, co probíhá nedaleko od nás, chtělo by to trochu větší rozhled a
přehodnocení priorit či kroků, které děláme. Jenže to všechno bolí, stojí peníze a je to nepopulární,“ dodal odborník na
postsovětský prostor. 
Jak bude válka pokračovat, to se dle něj těžko předpovídá. Obává se ale, že nastalo stádium opotřebovávací války, která může
trvat ještě dlouhou dobu. Ani jedna ze stran prý není vyčerpaná a zároveň nedosáhla svých cílů. Navíc Ukrajinci i Rusové mají
víru, že mohou zvítězit i silou. Na diplomatická vyjednávání proto ještě čas nenastal. 
Cílem Ukrajiny je přežít 
„Ruským cílem je zničit Ukrajinu jako subjekt mezinárodních vztahů a napáchat co největší škody. Je otázka, jestli nechtějí
změnit demografickou situaci na územích, která historicky považují za svá,“ nastínil Šír ruské cíle. 
„Na straně Ukrajiny je cílem přežít, zachovat suverenitu a pokud možno územní celistvost. To je také běh na dlouhou trať,
protože Rusové kupují 20 procent jejího území,“ doplnil expert. 
Mezi odborníky, politiky a diplomaty není shoda, zda se chování Rusů na Ukrajině dá označit za genocidu. Podle Šíra je
legitimní o tom alespoň uvažovat. „Mezinárodní společenství má povinnost genocidě předcházet, Rusové páchají mezinárodní
a válečné zločiny a zločiny pro lidskosti. „Genocidu“ bych nechal na právnících, ale indicií je tolik, že musíme brát situaci
vážně,“ vysvětlil svůj postoj. 
Válka na Ukrajině 

Zprávy 16:00
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 16:44 , Sledovanost pořadu:
15 392 , Pořad: 16:00 Zprávy , AVE: 3 449 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,17
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).
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Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Je přesně 16 hodin na CNN Prima News začínají další zprávy. Díky, že se díváte, tady jsou hlavní témata.

Největší zdražování od vzniku samostatného Česka. Meziroční inflace se v květnu vyšplhala na 16 % policejní reforma nově
vznikne útvar pro boj s kyber kriminalitou a terorismem. Trest smrti pro zahraniční vojáky bojující na Ukrajině Lavrov rozsudek
hájí západ mluví o válečném zločinu.

Spotřebitelské ceny v Česku meziročně stouply v květnu a míra inflace překonala hranici 16 % data zveřejnil Český statistický
úřad. Inflace zůstává nejvyšší od prosince 1993 růst táhly ceny za bydlení a potraviny.

mluvčí 
Vláda může v boji proti inflaci pomocí tím, že bude brzdit nápady opozice na gigantické výdaje a pomáhat adresně.

mluvčí 
Vysoká míra inflace je způsobena externími vlivy. Vláda by měla lidem plošně pomoci zejména s vysokými cenami energií.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Rekordní inflace se dala očekávat slova poslance Karla Havlíčka. Podle něj vláda situaci už od ledna fatálně podcenila a mohla
proti růstu zakročit. Dodala, že inflace se zvýšila už na podzim kvůli koronavirové pandemii, protože lidé nemohli tolik utrácet.

mluvčí 
Bohužel se to očekávat dalo, možná ne až tolik, ale faktem je, že nás ta situace od ledna fatálně podcenila to tím, že vláda
skočila na rétoriku České národní banky a hlavně na předvolební rétoriku v tom, že se jedná o inflaci poptávkovou, což chce
na přelomu roku zlomilo. Je to inflace nabídková nebo nákladová tzn. rostou vstupy podniků. Díky tomu se vše zdražuje.
Samozřejmě všechno začíná u těch energií, a protože energie vstupují, jak na výrobním firmám do kalkulací, a proto zdražují
své výrobky, tak to zdražuje ceny zemědělských produktů. Zdražuje ceny služeb, protože ty regiony vyčerpat úplně každý a k
tomu ještě vysoké ceny pohonných hmot, bohužel realita samozřejmě, že po době covidové na podzim všude ve světě se ta
inflace zvýšila mimo jiné i proto, že lidé měli a úspory z doby covidové zrušeny, protože nemohli nic kupovat. Všechno bylo
zavřené, pak se všechno otevřelo. Firmy musely investovat nakupovat, tak se samozřejmě ta inflace mohla, ale to se dalo ještě
uřídit, ale mezitím už do toho vstupovala energetická krize a vysoké ceny energií rozhýbaly právě tu inflaci nákladovou. Od
začátku už je to jednoznačně inflace nákladová gigantická chyba vlády byla v tom, že vsadila stále na to, že to vyřeší Česká
národní banka, a to zvyšování úroků. To se ukázalo jako cesta chybná, ačkoliv na to poukazovalo mimo jiné členové rady
České národní banky, například pan dědek, ale Česká národní banka si nedal říct, vláda to nechala volně běžet a místo, aby
se začalo okamžitě pracovat s trhem práce, ale hlavně, aby se srazily ceny energií alespoň opatřeními, které se dělají všude v
Evropě, případně následně ceny pohonných hmot, tak tomu nechala volný průběh. Nedal odporu vůbec žádnou. Výsledkem je
to, že dneska máme jednu z nejvyšších inflací vůbec na světě.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Jsou zemědělci, kteří současné paniky související s inflací zneužívají, a právě tady by měla nastoupit role státu, aby situaci
ohlídala. To si myslí prezident Svazu obchodu cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj vláda nemůže hradit všechno, ale
pomoci lidem by měla být akčnější.

mluvčí 
Co vláda nemůže nahradit úplně všechno, ale může udělat 2 věci. Tou první je a navýšit pomoc těm nejchudším zjednodušit
čerpání, ale umět vysvětlit, že není ostuda říci o pomoc zemi vidíme, že i lidi, kteří by nárok myli a mám ze sociální dávky, tak
oni ani nepožádají. Přece stydí si tu moc říct. Druhou věcí druhá vláda mohla velmi rychlá. Je podívat se na to, co všechno
různě dotuje tady možná plýtvá miliardami korun na dotace velmi bohatý velkou zemědělcům. Možná, kdyby ty miliardy korun
vzala, dala na pomoc těm chudším lidem, slevili potraviny, pomohly se vysokými cenami energií, tak ty miliardy byly využité
mnohem efektivněji než navyšovat zisky velkou zemědělců.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Restauratéři musí najít odvahu zdražit typický produkt české gastronomie, kterými pivo o tom přesvědčen Luboš Kastner
asociace malých středních podniků živnostníků. Majitelům restaurací doporučuje, aby v době zdražování zúročily všechny
zkušenosti, které získaly v době covidu.

mluvčí 
Prostě my nemůžeme žít s levným pivem pivo není Soulu produkt a bohužel dojde na to, že pivo bude muset zdražit, ale bude
muset být dobré, bude muset vždycky načepoval. No a bohužel to je taková letní nešvar české gastronomie. My se bojíme
zdražování by u zvlášť u piva bojíme se reakce štamgastů, ale to, co víme je, že prostě ho příliš dobré pivo a ty platy narostly,
mu nemůžeme nemůžeme žít se strachem, že nemůžeme zdražovat pivo, protože ona jiná cesta není. Prostě musíme pracovat
s celým portfoliem a musíme dodat ten zážitek. Musíme se nás ta má vymýšlet akce být aktivní. Ten, kdo nebude aktivní, ten
bude mít problém, ale tak možná i host řekne, možná i poprávu bude mít problém, kdo se snaží ten má problém se snaží ten
ten má mnoho sporu. Příští rok čekám cenu hladinku, podotýkám hladin jiné u všech piv na úrovni 70 Kč 70 Kč a někteří
restauratéři mi volají, že tu cenu dosáhneme možná na podzim. Osek u ostatních piv půjde o jejich stupňovitost desítek i u
jejich region. Lid tu, ale když se podíváte na ceny minipivovarů, tam se z těch 70 Kč pivo již je a ty byly piva jsou velmi oblíbené.
Tzn. tam největší možná bude rozdíl mezi městy vesnicemi na vesnicích bude ten tlak a NATO ty ceny dnes tolik nezvyšovat.
Půjde hlavně o desítku jedenáctku, nicméně v létě těm hospodám tradičně na vesnicích se daří lépe než těm, které jsou ve
městech, takže opravdu těch hladiny oblíbený hladiny. Tam prostě ta cena přeroste přes 60 Kč v Praze už vidíme 65 Kč.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Provázanost cen zemního plynu a elektrické energie se velmi rychle mění. Pokud vláda nezačne rychle jednat, mohou ceny
podle bývalého ředitele společnosti Pražská plynárenská Pavla Janečka vyšplhat až na 500 EUR za megawatt. Elektřina tak
může být mnohonásobně dražší než plyn.

mluvčí 
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Já se nedomnívám tento pokles bude trvat dlouho. Já se dokonce domnívám, že tento pokles je jen dočasný, a to pro velmi,
řekněme, krátké období a do koncových cen se téměř moc projekt nepromítne. Tudíž právě souvisí s tím plným zásobníkům.
Všimněme si, prosím, že ty ceny, které dramaticky rostly ještě na koncové spotřebitele úplně nedolehly. To jenom dolehl na na
zákazníky, které byly takzvaně na standardním ceníku tzn. že ten dodavatel zemního plynu mohl cenu volně upravovat. Ti, kteří
mají fixní ceny a bylo pro ně nakoupeno a teď před stěn, tak ještě tento nárůst vůbec neabsolvovali. Proto se domnívám, že
konečného spotřebitele se to téměř nedotkne, ale dneska už to v podstatě vypadá, že ten ta provázanost mezi cenou zemního
plynu elektrické energie je zcela jiná. Vidíme násobně násobně vyšší ceny elektrické energie než ceny zemního plynu. Já se
bojím, že tento rozpad té návaznosti pod dále pokračovat a že v brzké době uvidíme třeba tří čtyř násobný rozdíl mezi cenou
elektrické energie zemního plynu v megawattech samozřejmě.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Inflace roste i ve Spojených státech. V květnu nečekaně zrychlila na 8,6 % je tak nejvýše od roku 1981. Výrazně rostou ceny
ropy zemního plynu. Ten zdražil v některých oblastech až 80 % za růstem cen stojí zvýšená poptávka evropských zemí, které
se snaží omezit dodávky plynu z Ruska. Některé benzínky proto krachují a zavírají na protest proti vysokým cenám energií.

mluvčí 
Na.

mluvčí 
Kotníku pro lidi dost těžké se po 30 40 hodinách. Práce v továrně nebo kdekoliv jinde. Nakoupit ale spojení jídlo. Na Kyjevu teď
nemají ani benzín na to, aby do práce dojeli domů, nechce na tom podíl. Chyb, kterých tankovat je stále dražší a 1 místní
benzínka se postavila proti zvyšování cen benzínu, které nemá obdoby. Se společnost trend byl slouží obyvatelům města
Angers od sedmdesátých let. Ale teď, když se cena pohonných hmot blíží pěti dolarům, rozhodli se prodej benzínu přerušit. Její
syn před čerpací stanicí úspěšná z vězeňství jsou na pumpách nalepeny kartonové cedule s nápisem, že benzín došel. Majitel
ráno kladu nám vedl, co k tomu vedlo. Tím před dvěma týdny přišli v pátek řekli, že zvedli cenu o 20 centů jinde buď druhý den
to byla sobota. Řekli, že benzín zdražil o dalších 20 centů. Rozsvítila se mi v hlavě varovná kontrolka, ať se, řekl jsem, jak se
může cena zvednout o 40 centů za méně než 24 hodin. Zazní jazz tvrdí, že to svým zákazníkům nemohl udělat, zatímco ropné
společnosti jako mobil z toho profitují. Nemá to ospravedlnění, je to ta samá ropa byla v zemi a oni na ní jenom vydělávají ještě
víc peněz. Dokonce víc hladu říká, že bude dál obsluhovat zákazníky a udrží svůj obchod otevřený, dokud to bude možné, ale
odmítá být součástí problému. Pojďte. Já budu dál provozovat to, co patří mně, ne společnosti mu byl, ale mně jako fyzické
osobě. Pokud si lidé budou chtít nechat opravit auto rád jim vyhovíme, bude moci, co bude třeba, aby kladu opět začal
prodávat benzín tekl, aby přestali okrádat veřejnost. Tohle je zlodějina.

mluvčí 
Ordinujeme člověk blokují od 14 sjezd.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Na policii vznikne nový útvar pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou. Působit bude po celé republice.
Oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Nový útvar vznikne vyčleněním z Národní centrály proti organizovanému
zločinu. Začít fungovat by měl od ledna.

Martin VONDRÁŠEK, náměstek policejního prezidenta 
Česká republika česká policie by měla mít samostatný útvar pro problematiku extremismu terorismu a kybernetické kriminality
vznik nového útvaru znamená vyčlenění dvou sekcí NCOZ do samostatného útvaru. NCOZ zůstává NCOZ 2 sekce z pěti se
vyčleňují. Z Pen se lze do samostatného útvaru, který bude mít gesci problematiku extremismu terorismu, a to je nejzávažnější
kybernetické kriminality.

mluvčí 
Změny, které dnes představil policejní prezident, jsou logické a vítám je. Takto okomentoval vytvoření nového útvaru pro boj s
terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou. Bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Vytvoření nového útvaru nevnímá
jako reformu.

mluvčí 
To, co vzniklo v podobě onou útvar NCOZ útvaru byl opravdu velký gigant velký moloch a tyto kroky jsou logické ve smyslu to
jeho zeštíhlení a přehledný. Býval bych to nějakou dramatickou změnou, určitě ne reformu řekl bych, že to je spíš organizační
změna, kterou ale mám jako změnou. Dobrou zprávou je to oblast, která prožívá dramatický nárůst významná část našeho
života se přesouvá do kybernetického prostoru. Ostatně můžeme vidět i na prvním větším konfliktu na Ukrajině a nepochybně
růst trestné činnosti v této oblasti poroste a bude záviset nejenom na schopnosti. Policie ho postihovat, ale také na schopnosti
jednotlivých institucí, včetně občanů se mu také efektivně brání. Je to tedy logický krok, který sleduje trendy ve společnosti a
její proměnu. Ta změna byla dlouhodobě připravovaná ještě před současným ministrem a Alza policejním prezidentem. Jedná
se o vyčlenění již existujících pracovníků, bylo jiné sekce do jiného útvaru. Otázka je, nakolik budou bude schopen tento nový
útvar let společně soustředíme formace.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Ministryně obrany Jana Černochová je na návštěvě Slovácka v Uherském Hradišti a okolí zajímají především firmy českého
obranného systému. Její kroky celý den sleduje kolega Robert heč. Roberte, hezké odpoledne, kde je ministryně v tuto chvíli a
co dalšího má ještě na programu?

Robert HEČ, redaktor 
Hezké odpoledne. Je to na několik minutek, co Jana Černochová odjela odtud z radnice v Uherském Hradiště na radnici se
potkala vedení města poté na tiskovém brífinku odpovídala na otázky novinářů. Jana Černochová přiletěla na letiště v
Kunovicích už krátce po třinácté hodině. Hned z letiště odjela do letecké továrny let Kunovice poté se přesunula do české
zbrojovky v Uherském Brodě. Jana Černochová zůstane tady na Slovácku přibližně do devatenácté hodiny. Do té doby ještě
čeká mimo jiné návštěva smutně proslavené. Uherskohradišťské věznice, kde svého času mučili politické vězně, nejdříve fašisti
pak komunisti, no a odtud z uherskohradišťské radnice se Jana Černochová před pár minutami přesunula k místnímu výrobci
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vojenské a civilní elektroniky, tedy do společnosti MESIT, která v těchto dnech slaví 70 let od svého vzniku. Proč Jana
Černochová tady na Slovácku navštívila výrobce českého obranného průmyslu, tak na to jsem se paní ministryně zeptal a
prosím, teď režii. O záznam její odpovědi.

mluvčí 
Tento region je jeden z nejvýznamnějších právě, co se týče zaměstnávání lidí v tom zbrojařského průmyslu, a proto, protože
tady jsem dostala pozvání na dnešní vlastně výroční akci, která je 70 let založení jedné z těch společností. Je tady samozřejmě
i česká zbrojovka, což je významný dodavatel zbraní pro armádu České republiky pro bezpečnostní sbory. Tam jsme byli před
malou chvílí, navštívili jsme let Kunovice, kde máme obrovskou radost z toho, že se let Kunovice dostal zpátky do českých
rukou z těch ruských.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hájil trest smrti pro zahraniční vojáky bojující na Ukrajině. Rozsudek nad dvěma Brity a
jedním Maročané vynesl soud proruských separatistů. Samozvané Doněcké lidové republice. Rozsudek kritizují západní
představitelé OSN jako porušení práv válečných zajatců. Někteří označují za válečný zločin.

mluvčí 
No na to nemají Němci.

mluvčí 
V tuto chvíli se vše odehrává na základě zákonů Doněcké lidové republiky, protože zločiny, o které jde, byly spáchány na jejich
území, že ostatní je předmětem spekulací. Nevměšoval bych se do práce nezávislých soudů DNR.

mluvčí 
Bez spekulací.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Je legitimní uvažovat o válce na Ukrajině jako o vyhlazení Lidic. To si myslí expert na postsovětský prostor fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír, který byl hostem v našem pořadu k věci. Podle něj vstoupil Rusko ukrajinský konflikt do fáze
tzv. opotřebovat války, která může trvat ještě velmi dlouhou dobu.

mluvčí 
Jedná se tady o to, že mezinárodní společenství má povinnost předcházet genocidě skutečně na Ukrajině Ruská federace
agenti ruského státu ruská armáda a páchají mezinárodní zločiny.

Určitě se tady jedná o válečné zločiny. Určitě se tady jedná o zločiny proti lidskosti, zdali je možné uvažovat o genocidě nebo
ne, to bych nechal na právnících, ale těch indicií a signálů toho, že něco takové skutečně připadá úvahy natolik, že je potřeba
situaci brát naprosto vážně a činit vše pro to tak, ať to se tomu předchází konflikty. Mají jednu nepříjemnou vlastnost, a to je to,
že mohou eskalovat tzn. v případě, že Rusové narazí na odpor, ukáže se, že za použití síly v té stávající intenzitě nejsou
schopni dosáhnout nějakého pokroku, tak to riziko eskalace tady samozřejmě. Nadále existuje s tím, že eskalovat teda řadou
způsobů, ať už vertikálně tzn. použití nějakých nových typů zbraní, a to nechci předjímat, abych tady mimo jiné bych tedy
nevyvolával paniku, ale viděli jsme třeba v Sýrii, že Rusové mě problém s použitím chemických zbraní se, že Ukrajinců se váží
víc než Syřanů, by bylo asi hodně hodně naivní. Takže tohleto riziko tady určitě existuje, nebral bych ho nalezl lehkou váhu
eskalovat teda horizontálně tzn. tím, že do té války se zatáhnu další aktéři. Viděli jsme, že v případě minimálně toho Běloruska
tohle taky potřeba brát mimořádně vážně, protože Bělorusko už bylo donuceno, ať už chtělo nebo ne poskytnout svoje území
pro ruské vojenské operace, zejména v té první fázi, když Rusové se snažili táhnout. Táhnout na Kyjev.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
Tajná jednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy. Tak zní dnešní obvinění Evropské
komise vůči Českým drahám rakouskému státnímu železničnímu dopravci. Podle obvinění podniky uzavřely tajnou dohodu o
použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého provozovatele RegioJet. Unijní úřady případ vyšetřovali
6 let. České dráhy odmítly, že uzavřeli kartelovou dohodu.

Rozhovor s jedním z nejlepších tenistů historie Rafaelem Nadalem po čtrnáctém vítězství na Roland Garros. Moderátorce CNN
Kristian Man Pure, jste v interview svěřil se svými zdravotními problémy nebo s pohledem na válku na Ukrajině.

Daniela RÉVAI, redaktorka 
MDS říkala my tady ten pohár skvělá trofej už počtrnácté a k tomu 2 20 grandslamových triumfů a celá řada další vítězství jako
US Open Australian Open 2 zlaté olympijské medaile. Jste ochoten připustit, že jste nejlepší tenista všech dob, protože minulé
jste to připustit ještě nechtěl.

mluvčí 
Horníci bojí pronajal třináctém a jen.

mluvčí 
Já nad tím takhle moc nepřemýšlím a zcela upřímně mi na něčem takovém moc nezáleží.

mluvčí 
A je-li banky zdatný laciná jednal a pandemic sám Havel. Ty.

mluvčí 
Tu pandemii jsem měl potíže s nohou. Kvůli bolesti jsem nemohl ani moc hrát ani trénovat, ale vášeň tam zůstala.

mluvčí 
Ve vašem.
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Daniela RÉVAI, redaktorka 
Vy trpíte onemocněním nohy tzv. Müller mají svým syndromem.

mluvčí 
Evy singly.

mluvčí 
Ano kvůli bolestem se musel nohu každý den umrtvit, jinak by se to nedalo, neměl bych šanci hrát dobře.

mluvčí 
To majitel chance to vám pivo vám.

mluvčí 
Ji má FIO.

Daniela RÉVAI, redaktorka 
Musí vás ale těšit, že jste porazil Federera Djokoviče na grandslamy. Ne.

mluvčí 
Čím jsem s kojencem.

mluvčí 
A za 10.

mluvčí 
Samozřejmě chci mít nejvíc grandslamových titulů v historii to jasně. Je to zkrátka soutěž.

mluvčí 
O 20 Competition nálož.

Daniela RÉVAI, redaktorka 
Teď se zeptám na válku na Ukrajině a NATO, že například Wimbledon zakázal start běloruským ruským tenistům. Máte na to
názor Josef.

mluvčí 
Jonáš.

mluvčí 
Fastav dovolal test o ten jezy.

mluvčí 
Myslím, že svět tenisu vůbec nic neznamená. Když vidíte ty počty rodin dětí, které umírají nebo trpí, tak zkrátka na ničem
takovém jako tenis nezáleží.

mluvčí 
Kids tajenky safra Ing den. Druhé stavby fix a za metr.

Lucie PTÁČKOVÁ, moderátorka 
200 okradených lidí škoda převyšující 40 000 000 Kč. To je výsledek řádění gangu podvodníků, kteří naoko prodávali osobní
auta. Kupci jim posílali peníze předem vozů se ale nedočkali. Detaily už za chvíli v krimi zprávách.
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mluvčí 
Které se týkají mstí a taky bezpečného chování na sociálních sítích a internetu obecně. Veronika Havlíčková, CNN Prima News
jsou. V Ostravsko zažilo to, co předvídali meteorologové oblast zasáhl prudký přívalový déšť. Po silnicích se valila voda, kterou
kanály nestíhaly odvádět hasiči. Vyjížděli večer v noci asi ke stovce případů, kdy museli odčerpávat vodu ze sklepů zahrad.
Rozvodnil se také jeden z tamních potoků a voda s bahnem natekla do budovy ozdravného centra. Prudký liják bičoval
Ostravsko už včera odpoledne koryto jindy malého potůčku. Ráček bylo rázem plné a voda začala valit do nedaleké sportovní
haly ozdravného centra v Bartovicích.

mluvčí 
Jednou stranou začala téci voda do baráku a přední stranou začala vytýkat. No měl jsem Ju na chodbách po kotníky a kousek
vejš.

mluvčí 
Rozsviť dnes rozsvítit rozsviť.
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Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka 
Tady voda uvnitř napáchala pořádnou spoušť. Všude bahno musí se uklízet.

mluvčí 
Musíme demontovat všechny motory nechat vysušit. Teď uvidíme, co zdi tím, že to je teplo teda, tak to začne vysychat, a to
všecko byla to a ta všude.

Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka 
Zničený je i Kurz na Beach volejbal. Je plný bahna. I frýdeckomístečtí hasiči měli do včerejší půlnoci, co dělat. Prudký liják
zaplavil čtyřproudovou silnici z Ostravy Frýdku-Místku. Průjezdná byla jen zčásti.

mluvčí 
Se zanesli tady tyhlety kanály, které musíme tady vyčistí, aby tady cesta byla průjezdná, nedošlo k nějaké dopravní nehodě,
zhruba je to u kraje až půl metrů.

Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka 
Dnes už na severu Moravy ve Slezsku neprší, ale následky přívalových dešťů budou lidé odstraňovat možná i několik týdnů.
Markéta Schenková, CNN Prima. News. Desítky evakuovaných lidí sanitky převážející nájemníky do nemocnice. Jablonec nad
Nisou zažil v noci na dnešek už druhý velký poplach v jediném týdnu. Po otravě desítek lidí v paneláku na jednom konci
Jablonce v úterý večer se tentokrát dusili lidé v paneláku na opačném konci města.

Libor TAMPIER, redaktor 
Po zkušenosti s neznámou dráždivou látkou, která v noci z úterý na středu poslala do nemocnice 37 lidí, včetně záchranářů,
jabloneckým hasičům včera večer pořádně zatrnulo. Když jim volali lidé z dalšího paneláku, že se jim špatně.

mluvčí 
Dýchá. Cítili jsme nějakej kouř, tam šel vlastně začalo to být štiplavý, začali jsme kašlat, takže jsme museli bohužel bují i
miminko, museli jsme ven.

Libor TAMPIER, redaktor 
Tentokrát ale hasiči rychle zjistili, co je příčinou problémů v jednom z bytů specializovaná firma hubil škůdce pomocí dýmovnice.
Dokonce to, jak předpisy nařizují hasičům předem ohlásila.

mluvčí 
Ten přípravek se postupně rozšířil do vlastně prostor toho domu, kde obyvatelé pociťovali lehké lehké zdravotní obtíže,
zejména to bylo právě pálení kůže pálení v očích.

mluvčí 
Nějaká dýmovnice to prej.

Libor TAMPIER, redaktor 
Byla. Dýmovnice se k hubení škůdců může používat i bytových domech. Takhle to vypadá. Podle námi osloveného zkušeného
deratizátor je klíčové dokonalé utěsnění prostor hlavně panelákových stoupaček, což se asi Jablonci nepovedlo vážné
zdravotní potíže, ale podle experta při nadýchání nehrozí.

mluvčí 
Není to není to životu nebezpečný pro lidi může to být dráždivý, můžete nějak obtěžovat. Pravda.

mluvčí 
V průběhu zásahu asi opustilo objekt celkem 31 osob.

mluvčí 
Já jsem musela sbalit 2 děti, tak si.

mluvčí 
Tří osob lékař zhodnotil zdravotní stav, který se vyžadoval transport do nemocnice k dalšímu ošetření.

mluvčí 
Hasiči dům důkladně odvětrali a po několika hodinách se lidé mohli vrátit Libor Tampier, CNN Prima. News.

mluvčí 
Z památníku v Jaroměři zmizela socha rudoarmějce. Někdo na ni střed červenou barvou nastříkal na několika místech písmeno
zet, což je aktuálně symbol ruské invaze na Ukrajinu. Kromě toho se tam také objevily nápisy v azbuce o Ivanu okupantů vy.
Radnice tak nechala sochu odmontovat. Teď řeší odborné odstranění barvy. Případem se zabývá už policie.

mluvčí 
Socha vojáka Rudé armády symbolizující ukončení druhé světové války byla v Jaroměři odhalena v roce 1981. Teď ale
někomu hodně ležela žaludků.

mluvčí 
Dne 19. 5. nám bylo nahlášeno poškození sochy v ranních hodinách, kdy socha byla postříkaná a v podstatě sprejem barvou.

mluvčí 
Pracovníci města se ihned pokusili nápisy z pískovce odstranit, ale vzhledem k použité barvě se to nepodařilo.
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mluvčí 
Než jsme stačili v podstatě dostat sem nějaký restaurátora, tak došlo k dalšímu, oč mávání za tření těch nápisů.

mluvčí 
A tak radní nechali sochu odmontovat a dočasně umístit do vojenského historického muzea v nedalekém Josefově. Teď jednají
s restaurátorskou firmou o odborném a šetrném odstranění barvy.

mluvčí 
Čin byl ohlášen Policii České republiky. Škoda se odhaduje v řádech desítek tisíc.

mluvčí 
Korun. Případ prověřujeme jako přečin poškození cizí věci, což v případě dopadení prokázání viny hrozí neznámému pachateli
až roční pobyt za mřížemi.

mluvčí 
Socha ale i tak měla zmizet ze svého místa. Dohodli se na tom zastupitelé města.

mluvčí 
Zastupitelstvo dne 27. 4. rozhodlo o odstranění sochy rudoarmějce. A to nejpozději do konce letošního roku.

mluvčí 
No, mně vůbec nevadil odborně. Já osobně s tím nesouhlasím s tou vztahoval, protože ta památka a vlastně osvobozený druhý
světový války.

mluvčí 
O trvalém odstranění skulptury město jedná s majitelem, kterým je ministerstvo obrany Bohuslav Štěpánek, CNN Prima. News.

mluvčí 
Dnes připomínáme jednu velmi smutné výročí přesně před 80 lety vypálili nacisté obec Lidice. Byla to odplata za atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Všichni obyvatelé Lidic byly tehdy buď popraveni nebo odvezeni do
koncentračních táborů.

mluvčí 
Oni si plánovali to, že tím vyvražděním Lidic, že se budou šokovat, že ukáží podívej se zkuste udělat cokoliv proti nám uvidíte.

mluvčí 
Ráno 10. června 1942. Nacisté začínají oddělovat může od žen dětí. Ty pak odváží pryč. Lidické ženy tady v kladenském
gymnáziu prožili poslední chvíle se svými dětmi. Ženy pak nacisti odvezli do koncentračních táborů. Děti zavraždili nebo poslali
na převýchovu.

mluvčí 
Rodič, když má děj své děti, kdysi to jenom představí, tak mu zatrne celé tělo.

mluvčí 
Piety u kladenského gymnázia se zúčastnili politici a také první dáma Ivana Zemanová.

Petra PECKOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /STAN/ 
Co se tady stalo prostě neodpustitelné a nesmí se to opakovat nikde jinde. Nicméně vidíme, že takováhle podobná zvěrstva se
dějí vlastně dnes v York Jordánců řízen.

mluvčí 
Myslím si, že tohle zemí to je strašný smutek je Ivan hrozný máme děti.

mluvčí 
Taky totiž.

mluvčí 
Se děje na Ukrajině, to víte.

mluvčí 
Z domů zbyly po vypálení jen základy. Ty dodnes připomínají krutost, se kterou nacisté obec vypálili.

mluvčí 
Brzy ráno přivedli nacisti všechny Lidické muže chlapce jsem na zahradu Horákova statku. Každý z nich byl střelen 2× do hlavy
a do hrudi. Celkem Němci popravili 173 mužů. Nejmladšímu bylo 14.

mluvčí 
Let. Josef hrobník tatínek. Jeho ho vzal s sebou, protože měli už 6 dětí. Maminka čekala sedmé a on se domníval, že když
oddělovaly muže a ženy dávaly stranou s dětmi, že vlastní manželce ulehčí. Netušil, že obrana popraviště.

mluvčí 
Zabito bylo 340 obyvatel Lidic z toho 88 dětí až 60 žen. Karel rychlý a Andrea Syková, CNN Prima. News.

mluvčí 
Stovky kaplí, kostelů chrámů dnes večer otevřou své dveře všem návštěvníkům. Právě na dnešek totiž připadá noc kostelů, do
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které se letos zapojí rekordních 17 26 míst. Na jedno z nich vyrazila i naše reportérka Veronika Říčková. Veroniko, tak, kde si a
co je tam k vidění?

mluvčí 
Dobrý den. My jsme na Palackého náměstí v Českých Budějovicích, kde se právě teď otvírají dveře husitského sboru církve
československé husitské. A návštěvníci se tu mohou zúčastnit komentované prohlídky sakrálních prostor a celou tu noc kostelů
tu už v půl šesté zahájí varhanním koncertem. Jednotliví organizátoři po celé zemi nabízejí koncerty klasické gospelové folkové.
Na některých místech dnes zazní zpěvy Ukrajiny. Právě tato akce by do kostelů totiž mohla přivést i Ukrajince, kteří se sem z
různých důvodů doteď obávali přijít. Já ještě doplním, že noc kostelů se letos koná po dvouleté pauze, kterou způsobila
pandemie a konkrétní podrobný program. Toho ten program té noci kostelů právě ve vašem městě najdete na webových
stránkách www.nockostelutycka.cz

mluvčí 
desítky modelů raket vyletěli z brněnského letiště k nebi. Konal se tam totiž druhý ročník soutěže, při kterém studentské týmy
sestavují vlastní stroje a ty pak odpálí do vzduchu. Ty nejlepší modely raket dokážou vyletět až do výšky jednoho kilometru.

mluvčí 
Při jedné start.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor 
Díváte se na jeden z úspěšných pokusů, kdy odpálená raketa míří vzhůru. Vyrobit funkční model trvalo vývojářům z
vyškovského gymnázia 3 měsíce.

mluvčí 
Naše raketa se skládá z papírové trubky, která má Dell, která má průměr vnitřní průměr 75 mm. Tato raketa nesla modelu,
který měl za úkol zalesňovat nepřístupné území. Po odpálení Silonu, který držel dveře a zároveň odporoval padák, se víko,
otevřel semínka vypustili.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor 
Ven každý ze soutěžních týmů má k dispozici spalovací motor výškoměr a pak už záleží na šikovnosti a sehranosti studentů. Jak
dokážou raketu připravit na samotný odpal obvyklá délka soutěžní rakety se pohybuje kolem jednoho metru. Průměrně vyletí
do výšky 300-400 m. Ty nejlepší se dostanou klidně i kilometr nad zem.

mluvčí 
Naše raketa je vytisknuté na 3 tiskárny z 95 % nemáme tam žádnou elektroniku, která by nesloužila pro chod té rakety jako
takové. Je to čistě zaměřené na maximální dostup a v co nejmenší hmotnost očekáváme, že maximální rychlost bude asi Mach
0,6 a dostane do výšky přibližně kilometr 50 m.

mluvčí 
Spousta z nás studia něco podobného letectví kosmonautiku. Rakety vlastně sami stavíme, snažíme se jenom vlastně mladým
lidem studentům dát nějakou možnost, aby si vyzkoušeli podobnou práci týmu, aby si vyzkoušeli možnost postavit raketu.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor 
A kdoví třeba se díky této soutěže stane v budoucnu některého ze studentů kosmonaut nebo raketový Ing. Jakub nakládal,
CNN Prima. News.

mluvčí 
Ministryně obrany Jana Černochová je dnes na návštěvě Slovácka. V Uherském Hradišti a okolí zajímají především firmy
českého obranného systému. Její pobyt celý den sleduje reportér Robert heč. Roberte, zdravím tě. Řekni nám, prosím, kde je
ministryně Černochová teď a víš, co má ještě v plánu?

mluvčí 
Hezké odpoledne. Ministryně obrany Jana Černochová si právě v tuto chvíli prohlíží výrobní prostory uherskohradišťské.

mluvčí 
Společnosti MESIT, což je výrobce vojenské a civilní elektroniky. Ministryně ale do Kunovice přiletěla už krátce po třinácté
hodině přímo z letiště se přesunula do nedaleké letecké továrny let Kunovice. A potom odjela do Uherského Brodu a navštívila
místní společnost česká zbrojovka od 15 hodin měla na radnici. Schůzku se vedením Uhersko hradišťské radnice, kde pak
krátce odpovídala i na otázky novinářů. Jana Černochová zůstane na Slovácku přibližně do devatenácté hodiny do té doby.
Mimo jiné navštíví ještě neslavně proslulou uherskohradišťskou věznici, kde svého času mučili politické vězně nejdříve fašisti a
pak komunisti, proč Jana Černochová navštívila tady na Slovácku především výrobce českého obranného průmyslu. Na to
jsem se zeptal. Poprosím teď režii o její odpověď.

mluvčí 
Tento region je jeden z nejvýznamnějších právě, co se týče zaměstnávání lidí v tom zbrojařského průmyslu, a proto protože
tady jsem dostala pozvání na dnešní vlastně výroční akci, která je 70 let založení jedné z těch společností.

mluvčí 
Případ údajné šikany řeší další škola v Plzni. Jde o Žáka třetí třídy s poruchou. Chování, který má po dětech házet židle, lavice
a kromě toho má i napadat spolužáky. Několik rodičů se kvůli tomu už rozhodlo přeřadit své děti do jiných škol. Velmi
podobném případu na jiné škole v Plzni jsme vám přitom říkali už v úterý.

mluvčí 
Problémy začaly hned.
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Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
V první třídě postupem času se stupňovaly.

mluvčí 
Neklid, stres, Žák děti slovně napadá fyzicky. Paní učitelku, slovně asistentku hází židle, má lavice má v extrémech, narušuje
celou třídu. Celý.

mluvčí 
Chod třídy mého syna spolu tento spolužák několikrát fyzicky napadl měl několik modřin. A museli jsme kvůli němu jít do
psychologicko pedagogické poradny.

Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
Syn paní Nedbalová se prý kvůli tomu zhoršil prospěchu a do školy se bojí chodit. Podle našich informací už rodičům žáků
došla trpělivost a 9 dětí chtějí přeřadit na jinou školu.

mluvčí 
Mě konkrétně odchází 2 děti vlastně, jak z té třetí třídy, tak mi odchází vlastně sourozenec první třídy.

Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
Rodiče třeťáků už několikrát problém konzultovali s vedením školy. Ve.

mluvčí 
Spolupráci s ostatními institucemi, jako jsou různá poradenská školská zařízení i hospod. Postupnými kroky se snažíme docílit
určitého řešení.

mluvčí 
Kontaktovali jsme i matku chlapce, kterým jsou problémy.

mluvčí 
Každá mince má 2 strany a nikdy nic není černobílý.

Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
Matka nám také řekla, že uvažuje o tom, že si na od září přihlásí do jiné školy. Podobný případ, kdy Žák čtvrté třídy údajně
terorizuje své spolužáky i učitelé na další škole v Plzni 21 rodičů z 25 kvůli tomu podepsalo petici. Žádají o přeřazení agresora
do speciálního zařízení.

mluvčí 
Přežili jsme útok toho Žáka ano, mého syna, protože ho zkopal do žeber do břicha, je to otázka času, kdy přijde s kudlou.

Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
Případem se zabývali i školní inspektoři.

mluvčí 
Tam, kde vidíme rezervy, je právě to samotné řešení té té situace s tím daným žákem ve třídě a a tam mi jsme konstatovali, že
ta stížnost důvodná.

mluvčí 
Ten případ, jak přes kopírák a rozhodli jsme se, že se spojíme a vyzveme všechny ostatní rodiče, kteří mají podobný problém.

Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
Chtějí založit občanské sdružení a apelovat na to, aby o přeřazení žáků do speciálních zařízení nerozhodovali jen rodiče.
Pavlína Polatová, CNN Prima. News.

mluvčí 
A teď zpráva stará jen několik minut v zásilce na Jičínsku našel personál supermarketu. Desítky beden s bílým práškem. Podle
policie se pravděpodobně jedná o kokain. A pojďme k další reportáži. Pokud si plánujeme letní dovolenou, pak asi nejvyšší čas
populární kempy u nás už hlásí na prázdniny skoro vyprodáno a nemusí se ani vyplatit tuto sezónu čekat na last minute v
zahraničí.

mluvčí 
I když někdy vyjde dovolená v zahraničí levněji než v Česku, přesto si lidé zvyklí jezdit do českých kempů.

mluvčí 
Letos tady v Česku jako hodně ryb.

mluvčí 
Osobně nejezdím nikam na dovolené. Já jsem pouze doma.

mluvčí 
Určitě jo, jsme tu týden. Jsme nadšení.

mluvčí 
Zájem turistů, kempy a rekreaci v Česku stále trvá, i když majitelé musejí letos pro jejich provoz, sáhl hluboko do kapsy. Nikdy
to v rámci udržení hostů kompenzují slevami.
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mluvčí 
Zájem velkej, a to jsme rádi. Je to skoro vyprodány. Ceny.

mluvčí 
Se v kempech pohybují dle nabízených služeb, například v autokempu Rusava zaplatí rodina s karavanem 120 Kč za noc.

mluvčí 
Nabízí je to základní, co karavany z té potřebují, takže voda, sprcha a teď už máme teplou vodu, takže je to spíš takové takové
zázemí pro levné levné vstávání.

mluvčí 
Kemp na Rusavě si vysloužil přezdívku retro kemp, a to mezi karavany z té milovníky stahování. A proč, protože se zde
dovolená prožívá pěkně postaru například na této průkazce, kterou si pamatuji ještě já jako dítě, pokud lidé vyžadují větší
komfort. Navíc jsou například luxusně vybavené apartmány v Pozlovicích. Zde ale musí počítat s vyšší cenou.

mluvčí 
Tím, že vlastně narostly ty ceny, jak už při té stavby, tak samozřejmě se to všechno zohlednil tak energii, tak vlastně tlaku na na
mzdy. Stejně tak potraviny všechno šlo nahoru, tak tudíž jsme museli cenu navýšit.

mluvčí 
Podle Petra Krče Asociace cestovních kanceláří České republiky vzrostl u nás poptávka nejen po zahraničních destinacích, ale
i u nás. Otálet by skoupý neměli, ale ani v jednom případě. Zdražování postihne i tento sektor Jana Zárubová, CNN Prima.
News.

mluvčí 
A dostali jsme se k naší tradiční páteční soutěži na víkend. Výherci z minulého kola jsou Věra Zadražil. Ová Turovice. Petra
Míková, krutost a Adriana Kinclová Praha. Výhercům posíláme už teď Prima dárky. Pro ty z vás, kteří si chtějí také zasoutěžit,
zveřejňujeme hned otázku dalšího kola soutěže. Ptáme se vás, kdo je autorem tzv. němých značek v Krkonoších. Odpověď
můžete najít v reportáži čtvrtečních zpráv z regionu a pokud víte, pošlete nám na adresu soutěž zavináč Prima teďka cz nebo
napište do komentáře našeho příspěvku na Facebooku, CNN Prima News.

A teď se vydáme na skok na Domažlicko. V areálu lomy Czech u obce starý Klíčov. Tam můžete zažít tu opravdovou verneovky
ve stylu 20 000 mil pod mořem. Uprostřed průzračného lomu je tam v osmimetrové hloubce zapuštěna největší podvodní
pozorovatelna v Česku.

Pavlína FABIÁNOVÁ, redaktorka 
Bez potápěčského vybavení, a přitom neuvěřitelných 8 m pod hladinou můžete pozorovat vodní svět plný ryb v Mrákově.

mluvčí 
Dneska už máme třeba, jestli teda, který má skoro 2 m, máme tak jako regulovaný ten počet, aby to nevadilo kvalitě vody.

mluvčí 
Zamořená kabina i v rámci Evropy jedinečná a je největším pozorovací podvodním zařízení v Čechách. Je to vlastně takové
akvárium naruby, díky kterému si přijdete, jak v dobrodružných příbězích Julese Verna.

mluvčí 
Já si myslím, že i kvůli tomu chtěl manželé schopni, že to by takové Černé ovce, protože se mi líbí tenhle žánr.

mluvčí 
Lze jako takovej zvláštní pocit, že jsme tam vlezli. Viděl jenom pár ryb, se, kdo jsem musel Zeman dál chtěl nahoru.

Pavlína POLATOVÁ, redaktorka 
K pozorovací kabině se dostanete po dřevěné lávce sestupovou šachtou pak po žebříku sleze do samotné pozorovatelny. Ten
počet.

mluvčí 
Těch 8 lidí vlastně daný tím, že tady máme 8 kulatých oken, který mají v průměru 50 cm.

mluvčí 
Je tady bohatý vodní život, ale hlavně křišťálově čistá voda na své si tak přijdou plavci potápěči.

mluvčí 
I malá hloubka Maxi asi 10 m tím pádem ani stát kdekdo zpanikaří. Vystřelí nahoru hned na hladině. Během pěti vteřin. Jiné.

Pavlína FABIÁNOVÁ, redaktorka 
Malé hloubce je dobrá viditelnost. Lom je vhodný i pro potápěče začátečníky. Zlomeček si na své přijdou nejenom milovníci
podvodního světa vodních radovánek, ale také ti, kteří mají rádi vyhlídky. Sledujte v neděli Prima Česko a dozvíte víc. Pavlína
Polatová a Pavlína Fabiánová, CNN Prima News.

mluvčí 
A jsme informací v pátek nadmíru důležitých předpověď počasí má pro nás Josef Hanzlík. Prozradí nám, jaké aktuálně na jihu
Evropy a přidá i skvostnou prognózu na sobotu na neděli.

Tak tolik ze zpráv z regionu dál vám nabízíme pořadu k věci a divoká karta v 18 55 pak samozřejmě hlavní zprávy, tak se
dívejte. Přeju vám Prima večer a krásný víkend.
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mluvčí 
Začíná pořad k věci, vítejte válka na Ukrajině trvá už přes 3 měsíce. Rusové posilují na východě země. Existuje šance na brzké
příměří. Jakou roli v něm sehraje západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní situaci něco české předsednictví Evropské unie.
Bude se ptát Jana Šíra experta na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Já vás tedy moc vítám ještě tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta  sociálních  věd , aby to bylo zcela přesné, tak
podle posledních informací Ukrajinci připouštějí ruský postup do Doněcké oblasti. Nicméně také hovoří o mírném úspěchu v
Záporoží, jak teď vy osobně čtete vývoj války?

mluvčí 
Tak bohužel válka se těžko předpovídá, pokud jde o další vývoj, protože to komplexní věc, o které se promítá řada faktorů.
Obávám se, že jsme vstoupili do stadia opotřeboval cíl války tzn. něčeho, co může ještě bohužel delší dobu trvat.

Záleží na tom, jak se k tomu postaví další aktéři, protože zjevně ani jedna z těch stran, byť obě dvě utrpěly velké ztráty nejsou
vyčerpány zároveň nedosáhli ani jedna z nich svých cílů a zároveň obě dvě mají víru, že nenastal ten správný čas pro to, aby
se přešel do stadia vyjednávání. Tzn. existuje tady víra na obou stranách, že skrz použití síly se mohou domoci. Čili.

mluvčí 
S dovolením do toho vy říkáte ani ze strany dosáhla svých cílů, známe mety cíle, mění se nějak v průběhu těch třech měsíců?

mluvčí 
Určitě ty cíle známe byť.

Perfektní bouře na obzoru aneb (Český) byznys v moři nejistoty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: investicniweb.cz , Autor: David Havlíček, Petra Fialy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 18:04 ,
Celková návštěvnost: 215 760 , RU / měsíc: 44 740 , RU / den: 3 370 , AVE: 4 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Globální výroba a obchod se (z)mění. Válka na Ukrajině, která připomněla zneužitelnost přeshraničních vazeb všeho druhu,
proces jen urychlí. Na jeho konci nejspíše bude více lokální výroby, diverzifikace a odolnosti, což se přinejmenším na
přechodnou dobu promítne do vyšších cen. Společně s tím pak probíhající přepólování mezinárodních toků přispěje k
chaotické metamorfóze zavedených hospodářských a hospodářsko-politických pořádků. Co konkrétně to znamená pro Česko a
jeho ekonomiku? A jaké výzvy a příležitosti z toho plynou pro domácí firmy?

Debata pod moderátorským dohledem Romana Chlupatého (Alter Eko) se bude konat v pondělí 13. června 2022 od 16.30.
Pozvání přijali: 
Dagmar Kuchtová, generální ředitelka, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Michael Romancov, politický geograf, FSV  Univerzity  Karlovy  
David Havlíček, finanční ředitel EGAP a poradce premiéra Petra Fialy 

K Věci 17:30
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 18:41 , Sledovanost pořadu:
14 578 , Pořad: 17:30 K věci , AVE: 3 554 100,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Začíná pořad k věci, vítejte, válka na Ukrajině trvá už přes 3 měsíce. Rusové posilují na východě země. Existuje šance na brzké
příměří. Jakou roli v něm sehraje západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní situaci něco české předsednictví Evropské unie.
Bude se ptát Jana Šíra experta na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Já vás tady moc vítám ještě tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta  sociálních  věd , aby to bylo zcela přesné, tak
podle posledních informací Ukrajinci připouštějí.

mluvčí 
Ruský postup.

mluvčí 
Do Doněcké oblasti. Nicméně také hovoří o mírném úspěchu v Záporoží. Jak teď vy osobně čtete vývoj války?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Bohužel válka se těžko předpovídá, pokud jde o další vývoj, protože to komplexní věc, které se promítá řada faktorů. Obávám
se, že jsme vstoupili do stadia opotřeboval ovací války tzn. něčeho, co může ještě jev, bohužel delší dobu trvat. Záleží na tom,
jak se k tomu postaví další aktéři, protože zjevně ani jedna z těch stran, byť obě dvě utrpěly velké ztráty nejsou vyčerpány.
Zároveň nedosáhli ani jedna z nich svých cílů a zároveň obě dvě mají víru, že nenastal ten správný čas pro to, aby se přešel
do stadia vyjednávání. Tzn. existuje tady víra na obou stranách, že skrz použití síly se mohou domoci v čele.
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mluvčí 
S dovolením do toho vy. Říkáte ani 1 strana dosáhla svých cílů, známe mety cíle, mění se nějak v průběhu těch třech měsíců?

mluvčí 
Určitě ty cíle známe, byť ty parametry můžeme hledat, já nevím, v politické oblasti ve vojenské strategické. Pokud jde o ty ruské
cíle, tady se myslím, tím strategickým cílem skutečně zničení Ukrajiny zničit Ukrajinu, co by subjekt mezinárodních vztahů
napáchat, co největší škody. A kdysi v ruské počínání zasadíme i do a projevu proslovu vyjádření Vladimira Putina dalších
členů ruského vedení. Tam je otázka, jestli tím cílem není i nějakým způsobem změnit demografickou situaci, ať už skrz vyhnání
Ukrajinců nebo jejich fyzické zničení těch územích, které která Rusko považuje za své historická území, která hodlá připojit a na
té ukrajinské straně tím strategickým cílem je přežít tzn. zachovat zachovat suverenitu. A zachovat, pokud možno územní
celistvost, byť tohle to je taky něco, co během dlouho trať, protože Ruská federace momentálně okupuje nějakých 20 %
ukrajinského území.

mluvčí 
Ještě se k tomu vrátíme, protože mě bude zajímat váš názor na to, kdy tahle válka může skončit. Eduard Stehlík plukovník
generálního štábu v záloze. Přirovnal naše vysílání vývoj na Ukrajině k Lidicím už mluví o určité genocidě. Dá se tenhle termín
podle vás použít?

mluvčí 
Já si myslím, že je legitimní o něčem takovém uvažovat a jedná se tady o to, že mezinárodní společenství má povinnost
předchází genocidě skutečně na Ukrajině Ruská federace agenti ruského státu, ruská armáda a páchají mezinárodní zločiny.
Určitě se tady jedná o válečné zločiny, určitě se tady jedná o zločiny proti lidskosti, zdali je možné uvažovat o genocidě nebo
ne, to bych nechal na právnících, ale těch indicií a signálů toho, že něco takové skutečně připadá úvahy je natolik, že je
potřeba situaci brát naprosto vážně. A činit vše pro to tak, ať to se tomu předchází.

mluvčí 
Že se podle vás něco změnilo pro úvahu pro vojenské tribunály, teď tam opravdu jako laik.

mluvčí 
To je zase komplikovaná právnická otázka, tedy Rusové spáchali jednoznačně v podobě tedy nejvyššího politického
vojenského vedení zločin agrese. Ten se stíhá velice těžko, protože rozkaz federace neratifikovala římský statut na základě
kterého byl mezinárodní soudní tribunál uznal mezinárodní trestní soud v Haagu zřízen. Pak tady samozřejmě, jak už jsem řekl,
máme řadu důkazů o tom, že jsou páchány válečné zločiny zločiny proti lidskosti stíhány být mohou nejenom na mezinárodní
úrovni ze strany Mezinárodního trestního soudu, který už vede své vyšetřování, tak i v rámci národních jurisdikcí v dalších
zemích, protože to jsou zločiny, které mají univerzální jurisdikce, které nepodléhají promlčení, byť v praxi toto zjevně bude
komplikované, a tak jenom teda to nechám. Právníci se tady skutečně připadá do úvahy nebo ne, ale je potřeba tady podtrhnul
jsi o tom bavíme, že ta válka je ohromná humanitární katastrofa. Máme tady už desítky tisíc mrtvých, bohužel ta ruská válečná
kampaně doprovázena takovými zvěrstvy, že je potřeba těmto aspektům tzn. tím hrubým případům porušení mezinárodního
humanitárního práva nebo válečného práva přikládat plnou váhu pozornost.

mluvčí 
Se vrátíme čistě, které vojenské linii, tak ve válce se těch několik měsíců hovořilo o tom, že mají překvapivou sílu právě
samotní Ukrajince. V tuto chvíli experti upozorňují, že za prvé Rusové už zabrali na Ukrajině území o velikosti zhruba tří českých
krajů. Kdybych měla přirovnat, že ta ofenzíva sílí a že rozhodně nejsou ze silami u konce povolávají další vojáky. Další síly další
zbraně další. Zkrátka arzenál, co teď ještě můžeme čekat.

mluvčí 
V konflikty mají jednu nepříjemnou vlastnost, to je to, že mohou eskalovat tzn. v případě, že Rusové narazí na odpor, ukáže se,
že za použití síly v té stávající intenzitě nejsou schopni dosáhnout nějakého pokroku, tak to riziko eskalace tady samozřejmě.
Nadále existuje s tím, že eskalovat se dá řadou způsobů, ať už vertikálně tzn. použití nějakých nových typů zbraní, a to nechci
předjímat, abych tady mimo jiné bych tedy nevyvolával paniku, ale viděli jsme třeba v Sýrii, že Rusové mě problém s použitím
chemických zbraní se, že Ukrajinců se váží víc než Syřanů, by bylo asi hodně hodně naivní. Takže tohleto riziko tady určitě
existuje, nebral bych, nalezl lehkou váhu eskalovat teda horizontálně tzn. tím, že do té války se zatáhnu další aktéři. Viděli jsme,
že v případě minimálně toho Běloruska tohle taky potřeba brát mimořádně vážně, protože Bělorusko už bylo donuceno, ať už
chtělo nebo ne poskytnout svoje území pro ruské vojenské operace, zejména v té první fázi, když Rusové snažili táhnout
táhnout na Kyjev a dalším způsobem eskalace toho, o čem jsme hovořili. V případě té genocidy tzn. stále větší neúcta k
pravidlům zákonům vedení války spojeným menu spojená s útoky na civilní obyvatelstvo nebo nevybíravými nerozlišují svými
útoky a bohužel vidíme každým dnem na těch záběrech ze zničených měst, která byla doslova do písmene srovnána se zemí
tzn. tohle to jsou všechno faktory, které mohou vést k tomu, že ta válka nejenom se nedostane více pod kontrolou, ale může se
z něj vymknutá, a to samozřejmě můžeme k tomu, že ten konflikt se ještě dal protáhne.

mluvčí 
Ruský národ velikosti 150 000 000 obyvatel pak jsou tady Ukrajince, to je národ čtyřicetimilionový, jak dlouhou fázi, nebo jak
dlouho válku může vydržet právě Ukrajina čistě touhletou optikou.

mluvčí 
Tady jde o to, že zase to je věc, která v Evropě není často dobře chápán Ukrajinci mají motivaci bojovat, protože skutečně to,
co spustilo Rusko. Dnes se už dneska, a to to říkám při plném vědomí to, co říkám, parametry parametry vyhlazovací války, tzn.
Ukrajina by se přestal bránit, tak přestane existovat v tomto ohledu Ukrajinci. Mají vůli klást odpor budou klást ještě dlouho i v
případě, že by nějaké území přišli tam existuje dlouhá tradice partyzánské války. Občanský odpor atd. tzn. o vůli na to se bránit,
tak vidíme mají větší než kdokoliv 10 byl myslel před těmi třemi a půl měsíci, kdy ta ruská invaze začala. Je otázka, jestli na to,
aby se mohli bránit, budou mít dostatek prostředků a tady připadá klíčová role mezinárodní společenství, včetně včetně zemí
západu zemí Evropy tak, aby Ukrajinců dodali ty potřebné systémy zbraňové systémy. Dneska se bavíme zejména o těžkých
dělostřeleckých systémech, které by umožnily se účinně bránit a a to je velká otázka, nakolik nás v Evropě nezačíná pohlcovat
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nějaká únava únava válkou únava Ukrajinou, protože tohle to je další. Faktor, který se může promítnou do toho, kdy ta válka
skončí a jak dopadne a samozřejmě tady potřeba udržovat dále stupňovat ten sankční tlak na ruskou federací. Viděl jsme v
posledních týdnech, že schválení šestého balíčku sankcí na Evropské unii se ukázalo těžší než kdokoliv očekával. My.

mluvčí 
Se k tomu za malou chvíli dostaneme expert na postsovětský prostor Jan Šír. Mým hostem pořadu vědce.

Nepravé Evropy, aut diplomacie a tady často slyším v rozhovorech, že o příměří se zkrátka musí jednat, ale kdo by o něm měl v
tuhle chvíli jednat. No.

mluvčí 
Tak jednají o něm ty válčící strany, což je samozřejmě Rusko Ukrajina. Já už jsem to ale naznačil v odpovědi na vaši první nebo
otázku. Obě strany zatím jsou přesvědčeny, že ta situace, tak jak byla vytvořena na bojišti, neskýtá neposkytuje nedává dobré
vyjednávací podmínky, a to je velké míry důvod i toho, proč zatím na té diplomatické scéně nějaký větší pokrok nevidím. Já.

mluvčí 
Se ptám z toho důvodu, protože se objevují komentáře ve finále těch jednání nebude sám prezident ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj, ale bude tam například americký prezident Joe Biden tak jako takovým komentářům přikládat váhu.

mluvčí 
Tady to je, jestli na to máme čas operace pokusím vysvětlit tady je problém ten, že Rusko napadlo Ukrajinu, ale paralelně s tím
Rusko vede silnou kampaň za za změnu mezinárodní uspořádání, zejména tedy pravidel hry. A ten ruský plán, jak by ta revize
mezinárodní uspořádání měla vypadat jsme viděli v prosinci v podobě těch návrhů těch dvou smluv jednak směrem k Spojeným
státům jednak směrem k NATO. A tam ty požadavky v zásadě by šlo shrnout do tří bodů 1 je kdekoliv není na to ruská vlivová
zóna. A druhý je rozpad na to na ty členské země, které tvořily součást NATO před rokem 97, kdyby se v zásadě toho tolik pro
něj neměnilo a a na tu část na to na ty země, které vstoupily do aliance po roce 97, které by v zásadě bude přetvořen na
určitou šedou zónu, které by se mohli bránit v případě napadení až poté, co Rusko k něčemu takovému dá souhlas, a to je. To
je to jsou věci, na které zatím západ není ochoten připustit přistoupit a které nepřipouští, nicméně to jsou věci, o kterých by
mohli případně jednat Američané o něčem takovém. Ale ale pokud horskou korejskou válku tam je to věc samozřejmě ruská a
Ukrajiny.

mluvčí 
Když už zmiňujete, nejsem historik ani expert, přesto se dá zmínit, že po pádu berlínské zdi při sjednocování Německa zazněly
jakési slevy, že se nebude aliance NATO dál rozšiřovat. Na východ tam teď na to, zda západ nemohlo, jak si zadělat zůstávající
situace vzhledem k tomu, že třeba právě směrem k Ukrajině dalším zemím vydal určitou E.ONu naději, že by sem mohli z města
členy podobných seskupení, ale zároveň sliboval něco Rusku, co vlastně nereálné současného pohledu?

mluvčí 
To je zasekl věc, která by vyžadovala užších tady komentář a na kterou se nabaluje řada mimo jiné dezinformačních narativů.
On nějaké takové sliby, ale ono to neměl podobu slibu. Ono to mělo podobu prostě zmínek v rámci v rámci rozhovoru zazněly,
ale to bylo ještě v sovětských dobách nic takového nebylo kodifikována. Tzn. nebylo to stvrzeno v podobě nějaké smlouvy. A i
kdyby západ dával nějaké naděje komukoliv, včetně Ukrajiny, včetně druzí atd. tak to není nic trestného, zatímco ta agrese
trestná a mně se pořád nelíbí, že tedy ruská strana páchá zločiny, ale my se na ty ruské reálné zločiny díváme prizmatem
imaginárních hrozeb imaginárních nenaplněných slibů. A to jsou prostě různé roviny a tohleto já mám sklon striktně rozlišovat
prostě Rusové páchají zločiny potřebují jako důvodně, tak si vymysleli, že za to vlastně může na to nemůže za to může někdo
jiný imaginární na cestě na Ukrajině. Imaginární ukrajinské vedení, které vyrábí imaginární jaderné zbraně atd. ale to nic
nemění na tom, že páchat zločiny ruská strana.

mluvčí 
Rozumím přesto sám jste mluvil o tom, že západ se možná vyčerpává, je unavený, tak neudělá nějakou strategickou.

mluvčí 
Chybu. Udělal chybu, že 1500 přehlíží ruské agresivní chování, které k tomu vedlo Putin se nestal agresivním ze dne na den
tady máme za sebou. Agresi proti Gruzii v roce 2008 první agresi proti Ukrajině v roce 2014 nejdřív na Krymu tak Donbasu.
Máme tady máme tady použití chemických zbraní, včetně těch atentátů v Evropě za pomoci. Novičoku máme tady kybernetické
útoky. Máme tady celou řadu skutečně podvratných nepřátelských aktivit, které nebyly dostatečným důvodem pro řadu
evropských elit proto, aby, aby z toho vyvodili nějaké závěry třeba, aby dále nefinancovali ruskou vojenskou mašinérii průběh v
utužování závislosti energetické oblasti. Teď se ukazuje. Ohromný problém proto, aby nějakým způsobem Evropa byla schopna
reagovat v podobě v podobě těch sankcí, takže západ samozřejmě dělá chyby, ale zase rozdíl dělat chyby. A je rozdíl páchá
zločiny. Dnes.

mluvčí 
Teď 1 ten silný západní hlas půjčím sice bývalé kancléřky Německa Angely Merkelové, která tento týden poskytla první
rozhovor vůbec od začátku války. On mimo jiné uvedla, věřila jsem v sousedství, protože Rusko sousedem Evropy, když to
nejde politicky, mohlo by to jít třeba obchodem. Nezajímá, co v tom rozdělení obsažena?

mluvčí 
Je v tom mu v obsažena německá pozice, kterou Německo praktikuje od sedmdesátých let. Toto to je politik Willyho Brandta,
což znamená politika, která se schovává do toho hesla. Bandu durch handl tzn. že když budeme obchodovat s nějakým
toxickým režimem, tak zatím vidíme i příležitost pro to případně toho toxického, která nějakým způsobem kultivovat plus to v
Německu velice populární Britovi vnáší, protože Německo je nejbohatší země v Evropě jedna z největších ekonomik světa.
Čeho dosáhl mimo jiné aktivními obchodními vazbami plastiky s dalšími s dalšími aktéry. Nevidíme zatím to, co by asi rádi slyšeli
Ukrajinci a představitelé dalších států ve střední východní Evropě je to nějaká větší sebereflexe, ale třeba i na to německé
straně přijde přijde řada.
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mluvčí 
Merkelová také ÚV uvedla, že se vlastně z jeho pohledu nikdy nepodařilo ukončit studenou válku. Jinými slovy to chápat, takže
jsme nadále ve válce mezi USA Ruska.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Nejsme ve fázi horkého vojenského konfliktu. Tady já se držím té právní definice tak, jak je definován ozbrojený konflikt tzn.
organizované násilí mezi dvěma nebo více a které tato úroveň konfliktu probíhá zatím mezi mezi mezi Ruskem Ukrajinou,
případně Ruskem a dalšími postsovětskými zeměmi, které Rusko napadlo, které ale kupuje, ať už tady jde o Gruzii nebo nebo
nebo Moldavsko, ale nacházíme se určitě ve fázi převratných geopolitických změn spojených s vysokým stupněm intenzity.
Nějaké konfrontace, která pro boj probíhá v řadě v řadě domén, ať už ekonomické energetické informační diplomatické, jestli
se to podaří udržet pod kontrolou tak, aby to nepřerostlo do nějakého většího ozbrojené konfliktu. To je to je nejenom otázka,
ale to je velká výzva, které, které momentálně čelíme.

mluvčí 
Ještě mě zajímá váš názor, když jsme se tady bavili o tom, že západ se zdá být trochu unaven. Nezdá se vám také trochu
unaven už rétorikou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Připomeňme, že Evropa jedná o sankcích dalším balíku
vlastně stále putují na Ukrajinu zbraně. Zároveň od loňského často slyšíme další výzvy, že by země měla být přijata do NATO
do Evropské unie, co to dělá ze státy západu. No.

mluvčí 
S loňským nám nastavuje zrcadlo, to je, proč to v Evropě tolik neradi neradi slýcháme tady já to nechci v žádném případě
bagatelizovat problémy, ale tady už skutečně místo, abychom řešili genocidu, která probíhá několik stovek kilometrů našich
hranic, tak už věnujeme větší pozornost tomu, že že rostou ceny potravin základních energetických surovin atd. já to já to já to
nezlehčuji, ale ale když se to dáme skutečně do souvislosti s tím, co probíhá kousek od našich hranic, tak by to chtělo trošku
větší. Nejenom rozlet, ale ale i přehodnocení priorit přehodnocení přehodnocení těch kroků, které děláme jinou nastavení jiné
jiné jiné prioritizace, a to bolí, a to stojí peníze, ať se nepopulární.

mluvčí 
Říká Jan Šír z Univerzity Karlovy, který zůstává mým dnešním hostem.

Gránský se stal otcem. Porod byl dlouhý a těžký, moje žena je hrdinka, zdůrazňuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.06.2022 18:51 , Celková návštěvnost:
913 610 , RU / měsíc: 1 111 577 , RU / den: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
David Gránský se stal otcem Zdroj: Profimedia.cz David Gránský se stal otcem. Jeho manželka Nikola mu po dlouhém a
náročném porodu přivedla na svět chlapečka Matea.

Známý herec se s radostnou zprávou pochlubil na sociálních sítích. Dítě i matka jsou v pořádku. 
Chlapeček se měl narodil ve čtvrtek 9. června. „Už navždy to bude náš nejšťastnější den,“ napsal Gránský na svém
Instagramu. Přiznal také, že se porod neobešel bez komplikací. Maminka a jeho syn jsou ale naštěstí v pořádku. „Není nic
důležitějšího, než to, že jsou Niky i Mateo v pořádku a tak neskutečně těžký a dlouhý porod zvládli. Moje žena je hrdinka. Miluju
ji, miluju je,“ uvedl 30letý herec. 
Na narození Matea se partneři velmi těšili. Že čekají do rodiny nový přírůstek si ovšem dlouho nechávali pro sebe. Mělo to své
důvody. „Jsem nervózní, ale také ohromně natěšen. Mám z toho nesmírnou radost, protože jsme těhotenství plánovali delší
dobu, ale bohužel to nešlo tak rychle, jak bychom chtěli,“ přiznala v pořadu Showtime hvězda seriálu ZOO 
Lidé se ptali v nepravých chvílích 
Gránský tvoří s Nikolou pár už dlouhých 10 let, manželé jsou ale teprve tři roky. Otázky na rozšíření rodiny prý padaly poměrně
často. Ne vždy ale byly korektní. „Je to nesmírně citlivé téma, protože nikdo z těch, kteří se ptají, netuší, v jaké fázi se zrovna
člověk nachází. Jestli se páru otěhotnět již delší dobu nedaří, nebo jestli se mohlo něco pokazit a o miminko přišli. Takže se nás
lidé občas ptali v nepravých chvílích,“ prozradil herec důvod, proč se zprávou vyrukovali až po několika měsících. 
Přestože se jedná o jeho prvního potomka, zkušenosti s dětmi už prý nějaké má. „Nehodlám se držet zpátky a chci pomáhat.
Chci být zúčastněný, protože je to náš splněný sen,“ řekl Gránský. 
Hlavní zprávy 
Místo genocidy řešíme ceny potravin. Měli bychom přehodnotit své priority, říká expert 
Rusko vede několik stovek kilometrů od našich hranic vyhlazovací válku a my řešíme rostoucí ceny potravin, pustil se v pořadu
K věci na CNN Prima NEWS do kritiky expert na postsovětský prostor z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Šír.
Upozornil, že ačkoli nechce nic zlehčovat, bylo by na místě přehodnotit priority. V rámci hodnocení současné situace na
Ukrajině dále konstatoval, že nastalo stádium opotřebovávací války, jež může trvat ještě dlouhou dobu. 
Válka na Ukrajině 
Domácí zpravodajství 
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Putin srovnává svou válku na Ukrajině s tou, kterou Petr Veliký vedl proti Švédům URL
Automatický překlad
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Ruský prezident Vladimir Putin nedávno načrtl paralely mezi válkou proti Švédsku z počátku osmnáctého století a současnou
vlastní politikou. Obé vidí jako dějinné výpravy na znovuzískání ruských území. A to v době, kdy Rusko vede proti Ukrajině
agresi, která stála životy desetitisíců lidí a z domovů vyhnala miliony, a kdy skandinávské země žádají o členství v NATO.

Šlo o přednášku pro mladé ruské podnikatele. Uskutečnila se krátce po Putinově návštěvě výstavy, která oslavuje 350 let od
narození zakladatele Petrohradu, jeho rodného města. Ruský prezident na přednášce hledal inspiraci u Petra Velikého.

„Petr I. bojoval v severní válce 21 let. Zdánlivě bojoval se Švédy a dobýval území. Nic nedobýval. Navracel je zpět,“ řekl Putin.
Absolutistický car (1672–1725) dal vystavět Petrohrad v místě získaném porážkou Švédů.

Kreml měsíce popírá, že se invazí na Ukrajině pokouší obnovovat ruské impérium. Když ale Putin, vládnoucí třiadvacátým
rokem, kampaň cara srovnal s tou svou, naznačil, že se u Ukrajiny nezastaví. „Zdá se, že je i naším údělem brát si své zpět a
posilovat ho. A pokud tyto základní hodnoty vezmeme za zásadní pro naši existenci, zvítězíme při řešení úkolů, kterým čelíme,“
řekl ruský prezident.

Je to recept na dlouhé roky válek, varoval Bildt

Bývalý švédský premiér Carl Bildt nazval Putinovy ambice receptem na dlouhé roky válek.

Uznávaný ruský politolog přišel s vlastním příměrem. „Petr Veliký otevřel okno do Evropy, Putin ho zatlouká shnilými prkny z
časů Ivana Hrozného,“ řekl politolog Carnegie Endowment for International Peace Andrej Kolesnikov.

Pro dosud neutrální Švédsko a Finsko byl projev potvrzením správnosti rozhodnutí požádat o vstup do Severoatlantické
aliance. Pokud by se uskutečnil, pobřeží Baltu by až na krátké úseky kolem Kaliningradu a Petrohradu drželi jen její členové.

„Z ruské perspektivy to bude velmi problematické z vojenského hlediska, a naopak velmi výhodné pro NATO. Baltské moře má
velký strategický význam,“ řekl nedávno předseda amerického Sboru náčelníků štábů Mark Milley.

Námořní vody, o které je velký zájem

Ve strategických vodách, o nichž Putin přemítá, nyní souběžně probíhají dvě plánovaná vojenská cvičení. V jednom se
angažuje víc než šedesát lodí ruské baltské flotily a přes čtyřicet letadel a vrtulníků. O něm informovalo ministerstvo obrany.

Ve druhém Švédsko hostí patnáctku dalších zemí, 45 lodí a 75 letadel. Nacvičují společnou obranu klíčových bodů Baltu, jakým
je švédský ostrov Gotland.

„Odtud můžete zásobování a podporu pobaltských států velmi usnadnit, nebo velmi ztížit, v závislosti na tom, kdo ostrov
ovládá,“ řekl k významu ostrova akademik uppsalské univerzity Mikael Norrby.

Také finské Alandské ostrovy jsou bodem ruského zájmu. V době Putinova projevu tam postup ladili švédský král s finským
prezidentem. I když invaze na Ukrajině zdaleka nejde podle plánů, oba cítí, že na Putinově seznamu – jakkoliv nereálném –
mohou být jejich země další na řadě.

Politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  se domnívá, že obavy baltských zemí z Ruska jsou oprávněné a
reálné. „Je to silný vůdce, je to impérium, je to válka a je to územní expanze,“ tak Putin podle Šíra vyjádřil smysl ruské
existence.

Ruský prezident podle něj usiluje o změnu pravidel hry na mezinárodní scéně, a to tak, aby prim hrály velmoci, mezi něž se
Rusko řadí. Ostatní státy jsou pak vnímány jen jako pěšáci na šachovnici, se kterými hýbou ti větší.

Politolog dodal, že Putin trpí určitou posedlostí, když se už delší dobu zabývá dějinami a svojí rolí v nich. Připomenul i články
publikované pod Putinovým jménem, v nichž se věnoval druhé světové válce či Ukrajině.

Expert: Použije Putin jaderné zbraně? Mohl by, pokud by hrozila ztráta Krymu URL
Automatický překlad
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Vladimiru Putinovi jeho nejbližší poradci, ministři i tajné služby evidentně lhali. Konflikt s Ukrajinou mu vykreslili jako souboj,
který snadno vyhraje, a ruský prezident jim uvěřil. Od té doby se snaží zachránit, co se dá, i za cenu „chrastění“ jadernými
zbraněmi. Ale rozhodně jedná logicky, nechová se iracionálně, jako blázen. V Rozstřelu to řekl Vlastislav Bříza, expert na
jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  UK .

Vlastislav Bříza popsal příčiny konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou jako zpackaný a zmanipulovaný projekt, v jehož rámci se
Vladimir Putin ocitl jako osamocený autoritářský vůdce, kterému jeho vlastní aparát poskytoval lživé informace a zamlžoval
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skutečnou hloubku strukturální krize ruských bezpečnostních složek.

Vladimir Putin podle politologa a experta na jaderné zbraně neustále zužoval okruh svých nejbližších spolupracovníků a v
poslední době komunikoval pouze s vysokými představiteli tajných služeb a silových rezortů.Lži o snadné kořisti

„Ti za ním několik let chodili a říkali mu, že Ukrajina je i nadále ve sféře vlivu Ruské federace. Že tam ruské bezpečnostní složky
vytvářejí pátou kolonu a připravují puč, i když se ve finále ukázalo, že to byli pouze pracovníci ukrajinsky kontrarozvědky, která
tak dostávala miliardy dolarů od ruské rozvědky,“ popisuje Vlastislav Bříza.

„Ale když za ním tito jeho nejbližší spolupracovníci stále chodili a utvrzovali ho, že by mohla být Ukrajina za určitých podmínek
relativně snadnou kořistí, ruský prezident těmto informacím podlehl a začal o tom vážně přemýšlet. Ale jako racionálně
uvažující člověk, zpravodajec, dobře věděl, že jeden plán nestačí,“ říká politolog.

Proto prezident dostal do hry druhý plán, armádní. S ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu probral vojenské
možnosti invaze na Ukrajinu a oba mu potvrdili, že díky spojenectví s Běloruskem a armádě na Krymu je Rusko schopno
Ukrajinu během několika dnů zpacifikovat.Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

„Proto mi jeho postup nepřipadá iracionální. Z informací, které měl k dispozici, rozhodl o útoku. A skutečně, v první fázi, jej chtěl
opravdu uskutečnit rychle, bez obětí, po vzoru výsadku na československém letišti v Ruzyni v roce 1968 a na základě taktiky z
Kábulu v prosinci 1979,“ míní Bříza.

Proto proběhl rychlý výsadek vzdušných sil elitních výsadkářů na letišti ve městě Hostomel u Kyjeva. Tyto jednotky se měly
rychle přesunout do Kyjeva, měly rychle zajmout nebo zabít ukrajinského prezidenta, s pomocí páté kolony uskutečnit převrat,
a tím znemožnit hlavě státu vydat rozkaz k obraně země.

„Když Vladimir Putin zjistil, že to nevyšlo, musel spustit druhý plán, bleskovou válku,“ pokračoval v Rozstřelu Bříza. „Ale ani to
nevyšlo podle představ, protože se Ukrajina začala efektivně bránit. A v tu chvíli mu zůstalo jediné: moc nad ruským jaderným
arzenálem. A to je to památné setkání s ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu, kde vydal rozkaz uvést jaderné síly
do stavu nejvyšší pohotovosti. Neznamenalo to nic jiného než varování, aby Západ do války nezasahoval.“Jaderné
odstrašování

Podle Vlastislava Břízy tento Putinův postup přesně zapadá do obecně známé teorie jaderného odstrašování. „Proto vnímám
jeho chování jako vyloženě logické. Počítá totiž s termínem „eskalace pro deeskalaci“, tedy že situaci vyhrotí natolik, že uvede
jaderné zbraně do stavu nejvyšší pohotovosti, bude ukazovat záběry ze cvičení, ze cvičného odpalu, a dokonce ten cvičný
odpal uskuteční. Chce tím vystrašit Západ, aby nevstupoval do konfliktu. I když teď budu znít paradoxně, vidím v tomto jednání
jasný důkaz toho, že Putin jedná racionálně.“

V této souvislosti zmínil Vlastislav Bříza nedávný ruský test mezikontinentální balistické rakety Sarmat. „Až ta bude zavedena do
výzbroje, stane se nejničivější zbraní na světě.“ Raketu Sarmat, která je na kapalné palivo a je odpalovaná z podzemních sil,
označil před časem server Armadninoviny.cz za „ruskou superraketu pro konec světa“.

Raketa je schopná dopravit jaderné hlavice na jakékoliv místo na Zemi, a to jak přes severní, tak jižní pól. Raketa může nést až
deset hlavic a disponuje větším počtem klamných cílů, takže může snáze proniknout protiraketovou obranou.

Politolog ale věří, že k jadernému útoku nakonec nedojde. Že zůstane pouze u zastrašování. V opačném případě by to mohlo
mít katastrofální následky. 

„Za poslední tři měsíce jsme si mohli všimnout, že ruské konvenční síly jsou v jistých ohledech v katastrofálním stavu
nepřipravenosti, chybí bojová morálka, koordinace vojsk. I proto už zahynulo tolik ruských generálů, kteří neschopnost mužstva
i nižších velitelských struktur nahrazují svoji vlastní přítomností na frontě, a tím ohrožují své životy,“ uvádí politolog.Ruský
jaderný arzenál je špičkový

„Ale pokud hovoříme o ruském jaderném arzenálu, situace je zcela jiná. Ani za prezidenta Jelcina v době největšího rozvratu v
Rusku nebyly tyto síly podfinancovány. A prezident Putin už od roku 2000 dbá na to, aby měly tyto síly morální schopnosti a
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aby byly skvěle vyzbrojeny. V jejich řadách působí přímo ruské elity. Zatímco v konvenční armádě působí až 40 procent vojáků
z řad neruských menšin, v jaderných silách mají drtivé zastoupení etničtí Rusové,“ tvrdí Vlastislav Bříza.

Ruské jaderné síly jsou podle něj připraveny okamžitě reagovat a Rusko je se Spojenými státy americkými jedinou jadernou
supervelmocí na světě. Dohromady s USA drží tyto dvě země devadesát procent světového jaderného arzenálu. Navíc všechny
ruské jaderné zbraňové systémy prošly generační výměnou a jsou ve výborném stavu. V Rozstřelu Vlastislav Bříza podrobně
popsal všechny typy jaderných zbraní, které má Rusko k dispozici, a to od těch nejslabších až po ty nejsilnější, které jsou až
pět set krát ničivější než bomba svržená v roce 1945 na japonskou Hirošimu.

A existuje situace, kdy by byl ruský prezident schopen jaderné zbraně použít? Podle politologa by to bylo pouze ve chvíli, kdy
by byla ohrožena územní celistvost Ruska. Podle něj by k tomu mohlo dojít například ve chvíli, kdy by Ukrajina obsadila
okupovaný Krym. Když je šelma zahnaná do kouta, může se chovat nevyzpytatelně.

„Prezident Putin je v situaci, kdy si nemůže dovolit na Ukrajině prohrát. Proto vidíme to neustále přitvrzování konfliktu i ve
smyslu civilních obětí. Jeho vedení války je mnohem drastičtější než dříve. Proto bombarduje města, likviduje měkké cíle, školy,
školky i nemocnice. Dnes se alespoň snaží dobýt Donbas. Paradoxem je, že kdyby se s tím spokojil na začátku, tak by mu to za
tvrdých sankčních podmínek možná prošlo. Dnes je to za likvidační cenu,“ myslí si politolog.

Kolik má Rusko odpalovacích zařízení? A kolik aktivních jaderných zbraní? Jak je na tom ve srovnání s USA a které jsou další
jaderné mocnosti? I o tom hovořil v Rozstřelu Vlastislav Bříza, expert na jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  UK .

Foto:
Expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza byl hostem pořadu Rozstřel.
Michal Růžička, MAFRA

FotoGallery:
Expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza byl hostem pořadu Rozstřel.
Michal Růžička, MAFRA
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Expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza byl hostem pořadu Rozstřel.
iDNES.tv

Expert: Použije Putin jaderné zbraně? Mohl by, pokud by hrozila ztráta Krymu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: tv.iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 00:32 , Celková návštěvnost: 1 500 000 , RU /
měsíc: 1 265 178 , RU / den: 88 068 , Rubrika: Rozstřel , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Vladimiru Putinovi jeho nejbližší poradci, ministři i tajné služby evidentně lhali. Konflikt s Ukrajinou mu vykreslili jako souboj,
který snadno vyhraje, a ruský prezident jim uvěřil. Od té doby se snaží zachránit, co se dá, i za cenu „chrastění“ jadernými
zbraněmi. Ale rozhodně jedná logicky, nechová se iracionálně, jako blázen. V Rozstřelu to řekl Vlastislav Bříza, expert na
jaderné zbraně z Fakulty  sociálních  věd  UK .

Foto:
Expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza byl hostem pořadu Rozstřel.
Michal Růžička, MAFRA

Putinovy carské ambice
TV , Datum: 10.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 00:40 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
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21:31 Horizont , AVE: 482 608,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Nové historické příměry Vladimíra Putina. Ruský prezident načrtl paralely mezi válkou proti Švédsku z počátku osmnáctého
století a současnou vlastní politikou. Oboje vidí jako dějinné výpravy na znovu získání ruských území, a to v době, kdy Rusko
vede agresi proti Ukrajině, která stála životy desetitisíců lidí a z domovů vyhnala miliony a kdy skandinávské země žádají o
členství v NATO.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Přednáška pro mladé ruské podnikatele krátce po Putinově návštěvě výstavy oslavující 350 let od narození zakladatele jeho
rodného města. Ruský prezident hledá inspiraci u Petra Velikého.

Vladimir PUTIN, prezident Ruské federace 
Petr I. vedl severmí válku 21 let. Zdánlivě bojoval se Švédy a dobýval území. Nic nedobýval! Navracel je zpět.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Petrohrad dal absolutistický car vystavět v místě získaném porážkou Švédů. Kreml měsíce popírá, že se invazí na Ukrajině
pokouší obnovovat ruské impérium. Když ale Putin vládnoucí třiadvacátým rokem kampaň cara srovnal s tou svou, naznačil, že
se u Ukrajiny nezastaví.

Vladimir PUTIN, prezident Ruské federace 
Zdá se, že je i naším údělem brát si své zpět a posilovat ho. A pokud tyto základní hodnoty vezmeme za zásadní pro naši
existenci, zvítězíme při řešení úkolů, kterým čelíme.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Bývalý švédský premiér Carl Bild Putinovy ambice nazval receptem na dlouhé roky válek. Poradce ukrajinského prezidenta
reagoval poznámkou o nutnosti deimperialisovat Rusko. Uznávaný ruský politolog přišel s vlastním příměrem.

Andrej KOLESNIKOV, politolog 
Petr Veliký otevřel okno do Evropy. Putin ho zatlouká shnilými prkny z časů Ivana Hrozného.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Pro dosud neutrální Finsko a Švédsko byl projev potvrzením správnosti rozhodnutí požádat o vstup do Severoatlantické
aliance. Pokud by se uskutečnil, pobřeží Baltu by až na krátké úseky kolem Kaliningradu a Petrohradu drželi jen její členové.

Mark MILLEY, předseda sboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA 
Z ruské perspektivy to bude velmi problematické z vojenského hlediska, a naopak velmi výhodné pro NATO.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
Ve strategických vodách, o níž Putin přemítá, teď souběžně probíhají 2 plánovaná vojenská cvičení. V jednom se angažuje víc
než 60 lodí ruské baltské flotily a přes 40 letadel a vrtulníků. Ve druhém Švédsko hostí 15 dalších zemí, 45 lodí a 75 letadel.
Nacvičují společnou obranu klíčových bodů Baltu, jakým je švédský ostrov Gottland.

Mikael NORRBY, akademik uppsalské univerzity 
Odtud můžete zásobování a podporu pobaltských států velmi usnadnit, nebo velmi ztížit - v závislosti na tom, kdo ostrov ovládá.

Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka 
I finské Alandské ostrovy jsou bodem ruského zájmu. V době Putinova projevu tam postup ladili švédský král s finským
prezidentem. I když invaze na Ukrajině zdaleka nejde podle plánu, oba cítí, že na Putinově seznamu jakkoliv nereálném jsou
jejich země další na řadě.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A v Horizontu je teď s námi Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě . Týká se
ten Putinův výrok o údělu brát zpět jenom Ukrajiny?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
To už záleží na interpretaci. Putin hovořil o severní válce a Petru Velikém. Víme o tom, že ta severní válka pro Rusko
znamenala mimo jiné územní zisky ve vztahu ke Švédsku, ale i územím v Pobaltí. Dotýkalo se to Finska. Petr Veliký sám vedl i
války s Turky, snažil se jít až na Balkán.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Těch podrážděných národů může být docela hodně.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Myslím si, že určitě a do toho ještě včera státní duma přišla s návrhem o neuznat nezávislost Litvy, takže skutečně to je věc,
která se týká celé východní Evropy.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Znamená to, že ty obavy zemí z bývalé sovětské sféry vlivu jsou reálné a oprávněné?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se domnívám, že ano. Domnívám se, že Vladimir Putin způsobem chování, zejména pokud jde o zahraniční politiku, je velice
konzistentní posledních 15 let, byť na západě z nějakého důvodu jsme tomu nevěnovali příliš velkou pozornost a hlavně takové
vzkazy, kolem kterých se ta politika točí, zazněly už včera v tom Putinově vyjádření. Je to silný vůdce, je to impérium, je to válka
a je to územní expanze coby základní hodnota Putin včera vyjádřil smysl ruské existence a zároveň zdroj legitimity vládnoucího
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režimu.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vybral si podle vás Vladimír Putin ten příměr k válce se Švédy záměrně v době, kdy Švédsko usiluje o vstup do NATO?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Myslím si, že určitě to mohlo být takové malé pošťouchnutí, byť Vladimir Putin má svoje priority a ty priority naplňuje v určitém
pořádku, v určitých sekvencích. Momentálně samozřejmě otázkou číslo 1 je to, jakým způsobem dopadne probíhající ozbrojený
konflikt proti Ukrajině.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Nicméně pokud se podaří Švédsku a Finsku vstoupit do Severoatlantické aliance, jak moc to komplikuje ruské zájmy a ambice
na severu Evropy?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak pokud jde o situaci na severu Evropy, ono se to netýká na severu Evropy, ale i Arktidy, kde Rusko má tradičně svoje
strategické zájmy. To samozřejmě komplikace je, nicméně ty ruské zájmy, pokud jde o snahu budovat impérium a provádět
zahraniční politiku, je potřeba vidět jako určité soustředné kruhy v té první linii. Momentálně, na co se Rusko soustředí, je
skutečně Ukrajina plus další země bývalého Sovětského svazu a skrz dobytí těchto zemí Vladimir Putin usiluje o reformách
mezinárodního uspořádání, zejména o změnu pravidel hry tak, aby, a to zaznělo i včera v tom Putinově vyjádření, skutečně
prim hrály ty tzv. velmoci, mezi které se Rusko řadí a ostatní státy nebo národy jsou vnímáni pouze jako určití pěšáci na
šachovnici, se kterými hýbou ti větší.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Takže když se vrátíme k těm historickým paralelám, které Vladimír Putin použil, považuje se podle vás za výjimečnou osobnost
a chce Rusku dát jakousi výjimečnou pozici v dějinách?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se obávám, že ano. No a tady je potřeba říci, že Vladimir Putin trpí určitou posedlostí, zabývá se dějinami, zaobírá se svojí
roli v dějinách už delší dobu. I na historická témata nechal pod svým jménem publikovat několik quasi odborných studií, které
se týkaly nejenom příčin druhé světové války, ale zejména existence nebo neexistence ukrajinského národa a ono to může vést
v praxi. Tyto myšlenky, to bohužel vidíme na příkladě té vyhlazovací války na Ukrajině.

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 13:31 , Sledovanost pořadu:
24 797 , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 4 686 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,28
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Začíná pořad k věci, vítejte válka na Ukrajině trvá už přes 3 měsíce. Rusové posilují na východě země. Existuje šance na brzké
příměří. Jakou roli v něm sehraje západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní na situaci něco české předsednictví Evropské unie.
Bude se ptát Jana Šíra experta na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Já vás tady moc vítám ještě tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta  sociálních  věd , aby to bylo zcela přesné, tak
podle posledních informací Ukrajinci připouštějí.

mluvčí 
Ruský postup.

mluvčí 
Do Doněcké oblasti. Nicméně také hovoří o mírném úspěchu v Záporoží. Jak teď vy osobně čtvrté vývoj války?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Bohužel válka se těžko předpovídá, pokud jde o další vývoj, protože to komplexní věc, které se promítá řada faktorů. Obávám
se, že jsme vstoupili do stadia opotřeboval války tzn. něčeho, co může ještě jev, bohužel delší dobu trvat. Záleží na tom, jak se
k tomu postaví další aktéři, protože zjevně ani jedna z těch stran, byť obě dvě utrpěly velké ztráty nejsou vyčerpány. Zároveň
nedosáhli ani jedna z nich svých cílů a zároveň obě dvě mají víru, že nenastal ten správný čas pro to, aby se přešel do stadia
vyjednávání. Tzn. existuje tady víra na obou stranách, že skrz použití síly se mohou domoci v čele.

mluvčí 
S dovolením do toho vy. Říkáte ani 1 strana dosáhla svých cílů, známe mety cíle, mění se nějak v průběhu těch třech měsíců?

mluvčí 
Určitě ty cíle známe, byť ty parametry můžeme hledat, já nevím, politické oblasti ve vojenské strategické. Pokud jde o ty ruské
cíle, tady si myslím, tím strategickým cílem skutečně zničení Ukrajiny zničit Ukrajinu, co by subjekt mezinárodních vztahů
napáchat, co největší škody. A kdysi ruské počínání zasadíme i do a projevu proslovu vyjádření Vladimira Putina dalších členů
ruského vedení. Tam je otázka, jestli tím cílem není i nějakým způsobem změnit demografickou situaci, ať už skrz vyhnání
Ukrajinců nebo jejich fyzické zničení těch územích, které která Rusko považuje za své historická území, která hodlá připojit a na
té ukrajinské straně tím strategickým cílem je přežít tzn. zachovat zachovat suverenitu. A zachovat, pokud možno územní
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celistvost, byť tohle to je taky něco, co během dlouho trať, protože Ruská federace momentálně okupuje nějakých 20 %
ukrajinského území.

mluvčí 
Ještě se k tomu vrátíme, protože mě bude zajímat váš názor na to, kdy tahle válka může skončit. Eduard Stehlík plukovník
generálního štábu v záloze. Přirovnal naše vysílání vývoj na Ukrajině k Lidicím už mluví o určité genocidě. Dá se tenhle termín
podle vás použít?

mluvčí 
Já si myslím, že je legitimní o něčem takovém uvažovat a jedná se tady o to, že mezinárodní společenství má povinnost
předchází genocidě skutečně na Ukrajině Ruská federace agenti ruského státu ruská armáda páchají mezinárodní zločiny.
Určitě se tady jedná o válečné zločiny, určitě se tady jedná o zločiny proti lidskosti, zdali je možné uvažovat o genocidě nebo
ne, to bych nechal na právnících, ale těch indicií a signálů toho, že něco takové skutečně připadá úvahy natolik, že je potřeba
situaci brát naprosto vážně. A činit vše pro to tak, ať to se tomu předchází.

mluvčí 
Že se podle vás něco změnilo pro úvahu pro vojenské tribunály, teď tam opravdu jako laik.

mluvčí 
To je zase komplikovaná právnická otázka, tedy Rusové spáchali jednoznačně v podobě tedy nejvyššího politického
vojenského vedení zločin agrese. Ten se stíhá velice těžko, protože rozkaz federace neratifikovala římský statut na základě
kterého byl mezinárodní soudní tribunál uznal mezinárodní trestní soud v Haagu zřízen. Pak tady samozřejmě, jak už jsem řekl,
máme řadu důkazů o tom, že jsou páchány válečné zločiny zločiny proti lidskosti stíhány být mohou nejenom na mezinárodní
úrovni ze strany Mezinárodního trestního soudu, který už vede své vyšetřování, tak i v rámci národních jurisdikcí v dalších
zemích, protože to jsou zločiny, které mají univerzální jurisdikce, které nepodléhají promlčení, byť v praxi toto zjevně bude
komplikované, a tak jenom teda to nechám na právnících se tady skutečně připadá do úvahy nebo ne, ale je potřeba tady
podtrhnul jsi o tom bavíme, že ta válka je ohromná humanitární katastrofa. Máme tady už desítky tisíc mrtvých, bohužel ta ruská
válečná kampaně doprovázena takovými zvěrstvy, že je potřeba těmto aspektům tzn. tím hrubým případům porušení
mezinárodního humanitárního práva nebo válečného práva přikládat plnou váhu hlavně pozornost.

mluvčí 
Se vrátíme čistě té vojenské linii tak ve válce se těch několik měsíců hovořilo o tom, že mají překvapivou sílu právě samotní
Ukrajince. V tuto chvíli experti upozorňují, že za prvé Rusové už zabrali na Ukrajině území o velikosti zhruba tří českých krajů,
kde bych to měla přirovnat, že ta ofenzíva sílí a že rozhodně nejsou ze silami. U konce povolávají další vojáky, další síly další
zbraně další. Zkrátka arzenál, co teď ještě můžeme čekat.

mluvčí 
V konflikt ty.

mluvčí 
Mají jednu nepříjemnou vlastnost, to je to, že mohou eskalovat tzn. v případě, že Rusové narazí na odpor, ukáže se, že za
použití síly v té stávající intenzitě nejsou schopni dosáhnout nějakého pokroku, tak to riziko eskalace tady samozřejmě. Nadále
existuje s tím, že eskalovat se dá s řadou způsobů, ať už vertikálně tzn. použití nějakých nových typů zbraní, a to nechci
předjímat, abych tady mimo jiné bych tedy nevyvolával paniku, ale viděli jsme třeba v Sýrii, že Rusové mě problém s použitím
chemických zbraní se, že Ukrajinců se váží víc než Syřanů, by bylo asi hodně hodně naivní. Takže tohleto riziko tady určitě
existuje, nebral bych, nalezl lehkou váhu eskalovat teda horizontálně tzn. tím, že do té války se zatáhnu další aktéři. Viděli jsme,
že v případě minimálně toho Běloruska tohle taky potřeba práce mimořádně vážně, protože Bělorusko už bylo donuceno, ať už
chtělo nebo ne poskytnout svoje území pro ruské vojenské operace, zejména v té první fázi, když Rusové snažili táhnout
táhnout na Kyjev a dalším způsobem eskalace toho, o čem jsme hovořili. V případě té genocidy tzn. a stále větší neúcta k
pravidlům zákonům vedení války spojeným menu spojená s útoky na civilní obyvatelstvo nebo nevybíravými nerozlišují svými
útoky a bohužel vidíme každým dnem v těch záběrech ze zničených měst, která byla doslova do písmene srovnána se zemí tzn.
tohle to jsou všechno faktory, které mohou vést k tomu, že ta válka nejenom se nedostane více pod kontrolou, ale může se z
něj vymknutá, a to samozřejmě můžeme k tomu, že ten konflikt se ještě dál protáhne.

mluvčí 
Ruský národ velikosti 150 000 000 obyvatel pak jsou tady Ukrajince. Ten národ čtyřicetimilionový, jak dlouhou fázi, nebo jak
dlouho válku může vydržet právě Ukrajina čistě touhletou optikou?

mluvčí 
Tady jde o to, že. Zase.

mluvčí 
To je věc, která v Evropě není často dobře chápán Ukrajinci mají motivaci bojovat, protože skutečně to, co spustilo Rusko.
Dnes se už dneska, a to to říkám při plném vědomí to, co říkám, parametry parametry vyhlazovací války, tzn. Ukrajina by se
přestal bránit, tak přestane existovat v tomto ohledu Ukrajinci. Mají vůli klást odpor budou klást ještě dlouho i v případě, že by
nějaké území přišli tam existuje dlouhá tradice v partyzánské války občanské odporu atd. tzn. o vůli. Na to se bránit, tak vidíme
mají větší než kdokoliv 10 byl myslel před těmi třemi a půl měsíci, kdy ta ruská invaze začala. Je otázka, jestli na to, aby se
mohli bránit, budou mít dostatek prostředků a tady připadá klíčová role mezinárodní společenství, včetně včetně zemí západu
zemí Evropy tak, aby Ukrajincům dodali ty potřebné systémy zbraňové systémy. Dneska se bavíme zejména o těžkých
dělostřeleckých systémech, které by umožnily se účinně bránit a a to je velká otázka, nakolik nás v Evropě nezačíná pohlcovat
nějaká únava únava válkou únava Ukrajinou, protože tohle to je další. Faktor, který se může promítnou do toho, kdy ta válka
skončí a jak dopadne a samozřejmě tady potřeba udržovat dále stupňovat ten sankční tlak na ruskou federací. Viděl jsme v
posledních týdnech, že schválení šestého balíčku sankcí na Evropské unii se ukázalo těžší než kdokoliv očekával. My.

mluvčí 
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Se k tomu za malou chvíli dostaneme expert na postsovětský prostor Jan Šír. Mým hostem pořadu vědce.

Už na pravé Evropy, aut diplomacie a tady často slyším v rozhovorech, že o příměří se zkrátka musí jednat, ale kdo by o něm
měl v tuhle chvíli jednat.

mluvčí 
No tak jednají o něm ty válčící strany, což je samozřejmě Rusko Ukrajina a já jsem to ale naznačil v odpovědi na vaši první
nebo otázku. Obě strany zatím jsou přesvědčeny, že ta situace, tak jak byla vytvořena na bojišti, neskýtá neposkytuje nedává
dobré vyjednávací podmínky, a to je velké míry důvod i toho, proč zatím na té diplomatické scéně nějaký větší pokrok nevidím.
Já.

mluvčí 
Se ptám z toho důvodu, protože se objevují komentáře ve finále těch jednání nebude sám prezident ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj, ale bude tam například americký prezident Joe Biden tak jako takovým komentářům přikládat váhu.

mluvčí 
Tady to.

mluvčí 
Je, jestli na to máme čas operace, pokusím vysvětlit tady je problém ten, že Rusko napadlo Ukrajinu, ale paralelně s tím Rusko
vede silnou kampaň za za změnu mezinárodní uspořádání, zejména tedy pravidel hry. A ten ruský plán, jak by ta revize
mezinárodní uspořádání měla vypadat jsme viděli v prosinci v podobě těch návrhů těch dvou smluv jednak směrem k Spojeným
státům jednak směrem k NATO. A tam ty požadavky v zásadě by šlo shrnout do tří bodů 1 je kdekoliv není a poté ruská vlivová
zóna. A druhý je rozpad na to na ty členské země, které tvořily součást NATO před rokem 97, kdyby se v zásadě toho tolik pro
něj neměnilo a a na tu část na to na ty země, které vstoupily do aliance po roce 97, které by v zásadě bude přetvořen na
určitou šedou zónu, které by se mohli bránit v případě napadení až poté, co Rusko k něčemu takovému dá souhlas, a to je. To
je to jsou věci, na které zatím západ není ochoten připustit přistoupit a které nepřipouští, nicméně to jsou věci, o kterých by
mohli případně jednat Američané o něčem takovém, ale ale pokud horskou korejskou válku tam je to věc samozřejmě ruská a
Ukrajiny.

mluvčí 
Když už zmiňujete, nejsem historik ani expert, přesto se dá zmínit, že po pádu berlínské zdi při sjednocování Německa zazněly
jakési slevy, že se nebude aliance NATO dál rozšiřovat. Na východ tam teď na to, zda západ nemohlo, jak si zadělat zůstávající
situace vzhledem k tomu, že třeba právě směrem k Ukrajině dalším zemím vydal určitou panu naději, že by sem mohli zaměstnat
členy podobných seskupení, ale zároveň sliboval něco Rusku, co vlastně nereálné současného pohledu?

mluvčí 
To je zasekl věc, která by vyžadovala užších tady.

mluvčí 
Komentář a na kterou se nabaluje řada mimo jiné dezinformačních narativů. On nějaké takové sliby, ale ono to neměl podobu
slibu. Ono to mělo podobu prostě zmínek v rámci v rámci rozhovoru zazněly, ale to bylo ještě v sovětských dobách nic takového
nebylo kodifikována. Tzn. nebylo to stvrzeno v podobě nějaké smlouvy. A i kdyby západ dával nějaké naděje komukoliv včetně
Ukrajiny, včetně druzí atd. tak to není nic trestného, zatímco ta agrese trestná a mně se pořád nelíbí, že tedy ruská strana
páchá zločiny, ale my se na ty ruské reálné zločiny díváme prizmatem imaginárních hrozeb imaginárních nenaplněných slibů. A
to jsou prostě různé roviny a tohleto já mám sklon striktně rozlišovat prostě Rusové páchají zločiny potřebují jako důvodně, tak
si vymysleli, že za to vlastně může na to nemůže za to může někdo jiný imaginární na cestě na Ukrajině. Imaginární ukrajinské
vedení, které vyrábí imaginární jaderné zbraně atd. ale to nic nemění na tom, že páchat zločiny ruská strana.

mluvčí 
Rozumím přesto sám jste mluvil o tom, že západ možná vyčerpává, je unavený, tak neudělá nějakou strategickou.

mluvčí 
Chybu. Udělal chybu, že 1500 přehlíží ruské agresivní chování, které k tomu vedlo Putin se nestal agresivním ze dne na den
tady máme za sebou. Agresi proti Gruzii v roce 2008 první agresi proti Ukrajině v roce 2014 nejdřív na Krymu, tak v Donbasu.
Máme tady máme tady použití chemických zbraní, včetně těch atentátů v Evropě za pomoci. Novičoku máme tady kybernetické
útoky. Máme tady celou řadu skutečně podvratných nepřátelských aktivit, které nebyly dostatečným důvodem pro řadu
evropských elit proto, aby, aby z toho vyvodili nějaké závěry třeba, aby dále nefinancovali ruskou vojenskou mašinérii průběh v
utužování závislosti energetické oblasti. Teď se ukazuje ku. Ohromný problém proto, aby nějakým způsobem Evropa byla
schopna reagovat v podobě v podobě těch sankcí, takže západ samozřejmě dělá chyby, ale zase rozdíl dělat chyby. A je rozdíl
páchá zločiny. Test.

mluvčí 
Teď 1 ten silný západní hlas půjčím sice bývalé kancléřky Německa Angely Merkelové, která tento týden poskytla první
rozhovor vůbec od začátku války. On mimo jiné uvedla, věřila jsem v sousedství, protože Rusko sousedem Evropy, když to
nejde politicky, mohlo by to jít třeba obchodem. Nezajímá, co v tomhle sdělení obsaženo?

mluvčí 
Je v tom mu v obsažena německá.

mluvčí 
Pozice, kterou Německo praktikuje od sedmdesátých let. Toto to je o politik Willyho Brandta, což znamená politika, která se
schovává do toho hesla. Vandu durch handl tzn. že když budeme obchodovat s nějakým toxickým režimem, tak zatím vidíme i
příležitost pro to případně toho toxického, která nějakým způsobem kultivovat plus to v Německu velice populární Britovi vnáší,
protože Německo je nejbohatší země v Evropě jedno z největších ekonomik světa. Čeho dosáhl mimo jiné aktivními obchodními
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vazbami. S dalšími s dalšími aktéry nevidíme zatím to, co by asi rádi slyšeli Ukrajinci a představitelé dalších států ve střední
východní Evropě. To je to je nějaká větší sebereflexe, ale třeba i na to německé straně přijde přijde řada.

mluvčí 
Merkelová také ÚV uvedla, že se vlastně z jeho pohledu nikdy nepodařilo ukončit studenou válku. Jinými slovy to chápat, takže
jsme nadále ve válce mezi USA Ruska.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Nejsme ve fázi horkého vojenského konfliktu. Tady já se držím té právní definice, jak, jak je definován ozbrojený konflikt tzn.
organizované násilí mezi dvěma nebo více, které tato úroveň konfliktu probíhá zatím mezi mezi mezi Ruskem Ukrajinou,
případně Ruskem a dalšími postsovětskými zeměmi, které Rusko napadlo, které ale kupuje, ať už tady jde o Gruzii nebo nebo
nebo Moldavsko, ale nacházíme se určitě ve fázi převratných geopolitických změn spojených s vysokým stupněm intenzity.
Nějaké konfrontace, která pro boj probíhá v řadě v řadě domén, což ekonomické energetické informační diplomatické, jestli se
to podaří udržet pod kontrolou tak, aby to nepřerostlo do nějakého většího ozbrojené konfliktu. To je to je nejenom otázka, ale
to je velká výzva, které, které momentálně čelíme.

mluvčí 
Ještě mě zajímá váš názor, když jsme se tady bavili o tom, že západ se zdá být trochu unaven. Nezdá se vám také trochu
unaven už rétorikou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Připomeňme, že Evropa jedná o sankcích dalším balíku
vlastně stále putují na Ukrajinu zbraně. Zároveň od loňského často slyšíme další výzvy, že by země měla být přijata do NATO
do Evropské unie, co to dělá ze států západu.

mluvčí 
No, s loňským nám nastavuje zrcadlo, to je, proč to v Evropě tolik neradi neradi.

mluvčí 
Slýcháme tady já to nechci v žádném případě bagatelizovat problémy, ale tady už skutečně místo, abychom řešili genocidu,
která probíhá několik stovek kilometrů našich hranic, tak už věnujeme větší pozornost tomu, že že rostou ceny potravin
základních energetických surovin atd. já to já to já to nezlehčuji, ale ale když se to dáme skutečně do souvislosti s tím, co
probíhá kousek od našich hranic, tak by to chtělo trošku větší. Nejenom rozlet, ale ale i přehodnocení priorit přehodnocení
přehodnocení těch kroků, které děláme jinou nastavení jiné jiné jiné prioritizace, a to bolí, a to stojí peníze, ať se nepopulární.

mluvčí 
Říká Jan Šír z Univerzity Karlovy, který zůstává mým dnešním hostem.

Když se k tomu tématu ještě vrátím, tak my jsme tady hovořili o slibech a také o tom, co vlastně na papíře, tak když to vezmu
takzvaně do eura, když se bavíme o těch žádostech Ukrajiny vstup do NATO nebo do Evropské unie. Je to země teď reálně
vlastně schopná se vůbec účastnit takového řízení z pohledu zákon?

mluvčí 
Tak to je zase. Za.

mluvčí 
Prvé tedy nestranní máme na to na druhou stranu v Evropské unii na to se nežádal vstup tam tam na to přiznává, zatímco v
případě evropské integrace tam samozřejmě nejdřív Ukrajina musel dostat ten kandidátský status se, po kterém by případně
byly zahájeny nějaké přístupové rozhovory, které by mohly vést až k tomu členství tzn. to jsou to jsou 2 procesy, které jsou
oddělené, byť byť spolu určitě.

mluvčí 
Rozumím, ale když půjdeme po té podstatě.

mluvčí 
V podstatě já si myslím, že třeba ukrajinská armáda ukázala, že je plně nejenom způsobila.

Nějaké interoperability těch aliančních vojsk, ale že by skutečně Ukrajinci mohli být příspěvkem, protože co se ukazuje
Lawrence jako.

Bez nadsázky jako 1 prostě znají boje schopnějších armád v Evropě v tomto ohledu. Já bych tady ten potenciální přínos viděl
byť.

Jiní mohou zdůrazňovat potenciální náklady a rizika, pokud jde o pokud jde, pokud jde o případný vstup do Evropské unie, tady
samozřejmě Ukrajina by se musela projít nejenom celým tím přístupovým procesem, ale zároveň i prodělat a provést nezbytné
reformy. Tady jde o reformu soudnictví reformu státní správy boj proti korupci. To to nějakou dobu může zabrat, ale myslím si,
že se ukazuje, že Ukrajinci dneska jsou nejvíce evropským národem v tom, že za evropské hodnoty nejenom bojují, ale ale
kladou jim i na oltář. Oběti, takže v případě, že by tato vize a tato možnost nabídnutí Ukrajině kandidátského statusu byla byla
zabita, tak se obávám, že by to mohlo napáchat víc škody než než užitku mimo jiné v tom, že by to mohlo Ukrajince moralizovat,
od čehož pak odvisí výsledek té války a a je v našem bytostném zájmu, ať ta ruská hrozba zůstane neutralizoval případně co
nejdál našich hranic.

mluvčí 
Když jsme teď Evropské unie evropské ony momentálně předsedá Francie, nicméně za pár týdnů převezme předsednictví
Česká republika. Francouzský premiér, pardon, prezident Emmanuel Macron chce často volal Vladimírem Putinem ruským
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prezidentem. Myslíte si, že Petr Fiala převezme tuhle roli?

mluvčí 
Myslím, že ne, myslím, že ne.

mluvčí 
Tady já nejsem expert na Francii, takže neznám tolik podrobně a dobře. Vnitřní vnitro francouzské poměry nevím, co k tomu
Emmanuela Macrona vede zároveň Emmanuel Macron má i samozřejmě. Dobře sprchu zpracovaný velmi pravděpodobně
psychologický portrét Vladimira Putina, jak na některé symboly může Putin reagovat nebo ne, takže tady k tomu se mi těžko
vyjadřuje.

mluvčí 
Pardon, je to podle vás něčemu to telefonáty jako hájí to opravdu v zájmu Evropské unie západu nebo spíš zájmy samotné
Franze.

mluvčí 
Když se podíváme na reálné výsledky, tak bych vám řekl, že ne, ale pořád je potřeba ty reálné výsledky poměřovat s tím, co by
mohlo nastat, když jednáte s někým, jako je Vladimir Putin, který rozpoutal vyhlazovací válku. A a to to je to je všechno
otevřené. Každopádně rozumím velmi dobře a řadím se na stranu těch, kdo.

V případě, že Macron začne hořet něco o zachování tváře Vladimira Putina o tom, že Rusko není potřeba ponižovat, tak pak
stávají vlasy hrůzou na hlavě atd. to je to je tady prostě střední Evropa. Určitou historickou zkušenost s Ruskem, kterou ti
Francouzi nemají a a z toho pak plyne jejich odlišnost těch perspektiv vnímání hrozeb a případně i návrhu dalších přístupu
kterak k Rusku a a k tomu, co Rusko rozpoutalo přistupovat.

mluvčí 
To byl Jan Šír expert na postsovětský prostor institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Já vám děkuju za dnešní
rozhovor.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

mluvčí 
Vám díky, že jste se dívali více otázek, odpovědi už řadu věcí neuslyšíte, ale těším se, na viděnou na CNN Prima News.

Za 5 pět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: proglas.cz , Autor: Petra Viziny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 14:26 , Celková návštěvnost:
86 120 , RU / den: 1 500 , AVE: 8 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Datum a čas vysílání: 11. 6. 2022, 16:55 Autor: Hana Scharffová Interpret: Zuzana Lizcová, vedoucí Katedry německých a
rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Cyklus: Za 5 pět Název
pořadu: Mezi černou a bílou je mnoho odstínů: O Německu tehdy a teď se Zuzanou Lizcovou.

Málokterá ideologie zasáhla světové dějiny minulého století tak, jako nacismus. A ozvěny vídáme a slýcháme dodnes- v
prostředí radikálních skupin i radikálních režimů, které tzv. bojem proti nacismu ospravedlňují svou vlastní tyranii. Jak na to
hledí dnešní Němci? Jak zacházejí se svými dějinami? A čím žijí dnes? I o tom bude Za 5 pět s vedoucí Katedry německých a
rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Zuzanou Lizcovou. Zve vás
Hana Scharffová. 
Za 5 pět – publicistických 45 minut přináší každou sobotu od 16.55 blízká setkání s výjimečnými hosty a rozhovory na
relevantní a aktuální témata, která často mohou být vnímána jako morálně problematická nebo zatížená stereotypy. Pořad
vychází vstříc náročnému a kritickému posluchači, čerpá přitom z kompetencí zkušené autorské dvojice jako dramaturgů a
průvodců pořadem – Hany Scharffové a Petra Viziny 

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 15:04 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 21 210 255,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Sledujete studio ČT24 nabízím přehled zpráv dobré odpoledne. V největších zemědělských skladech ukrajinského města
Mikolaj, které minulý týden zasáhly ruské rakety, byla podle Kyjeva uskladněno na 300 000 tun obilí. Požár po útoku zachvátil
velkou část objektu. Zásoby se patrně nepodařilo zachránit.

Čtvrteční pád vrtulníku na severu Itálie má nejméně 5 obětí, uvedla to agentura Ansa s odvoláním na záchranářskou službu.
Ta dál pokračuje pátrání. 2 lidé se stále pohřešují. Helikoptéra zmizela z radarů ve čtvrtek krátce po vzletu z města Luca v
Toskánsku a mířila směrem do té víza. Za jejím zřícením stojí patrně špatné počasí. Na palubě cestovalo celkem 7 lidí. 4 z nich
byli podnikatelé z Turecka.
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mluvčí 
Vrtulník převážel 4 turecké občany. Jsme v kontaktu s velvyslancem s generálním konzulem, kteří.

mluvčí 
Se záležitostí zabývají. Italské úřady.

mluvčí 
Dále pokračuje pátrání jsme v kontaktu s krajským úřadem v Modeně, která věc řeší.

Roman FOJTA, moderátor 
Ve Francii začíná první volební víkend. O budoucí podobě Národního shromáždění dnes rozhodují obyvatelé zámořských
regionů. Zbytek země se k urnám vydá zítra. O vítězství se podle průzkumů utká Macronova středová koalice s levicovým
uskupením Jeana Luca Mélenchona. Druhé kolo parlamentních voleb čeká Francii příští víkend.

V 90 letech zemřel herec držitel ceny za celoživotní přínos dabingu Stanislav Fišer. Divákům promlouval třeba ústy filmového
Vinnetoua nebo inspektora klus a právě ohlas později připravili rakovina a operace hlasivek. Většinu své divadelní kariéry spojil
rodák z Hořic na Jičínsku s pražským divadlem ABC.

V Donbasu padl v boji s Ruskem první český dobrovolník, který se zapojil do pomoci ukrajinským ozbrojeným silám. Ministr
zahraničí Jan Lipavský řekl, že muž přišel o život včera. Do pomoci Ukrajině se zapojil už před několika měsíci.

Jakub SZÁNTÓ, redaktor ČT 
Máme informace o tom, že jeho jméno Michal je. Je to jeden z dobrovolníků, kteří se zapojili do pomoci Ukrajincům už před
několika měsíci pravděpodobně už od začátku války a pomáhal na řadě míst, včetně západní a severní Ukrajiny a říká se
alespoň podle těch drog, které máme informace, které máme k dispozici. Já měl přezdívku Španěl měl působit mimo jiné právě
také v rámci nějaké jednotky pravděpodobně tedy Hispano o ní nějaké španělské jednotky dobrovolníků. Během během tedy
toho toho tragického zásahu ruskou minometnou i ruský minometný granátem v zákopech a snažíme se sehnat informace o
tom, jestli jeho velitel, který je španělský herec, který španělským občané, jestli se nám získat podaří získat nějaké další
doplňující zprávy v každém případě v tuto chvíli tedy máme informace o tom, že zemřel během hlídky v rámci těch velmi tvrdých
bojů. Měl být v tu chvíli v zákopech a jak už jsem říkal, dopadla přímo na místě, kde bohužel byl, dopadl minometný granát
vypálený ruskou stranou v rámci těch těžkých bojů na východní frontě. Podle těch informací, které máme k dispozici, to vypadá,
že to je první český občan, který v rámci těch dobrovolnických dobrovolnických jednotek, které bojují ukrajinské straně tady na
ukrajinském bojiště zemřel a proruskou propagandu. Informace o tom, že na ukrajinské straně bojují dobrovolníci nebo
dokonce nejenom tedy v rámci těch dobrovolnických jednotek, ale přímo v ukrajinských uniformách bojují dobrovolníci ze
zahraničí, ať už s vojenskými zkušenostmi nebo bez nich je vítaným zdrojem. Samozřejmě snahy prodat tuto válku jako válku,
tedy Rusů proti nějakým zahraničním žoldákům sami čeští dobrovolníci, kteří z nich je velká řada má za sebou a vojenské
zkušenosti, ať už v rámci české armády. Je tady dokonce podle informací, co máme k dispozici několik veteránů francouzské
cizinecké legie jsou taktéž bez ohledu na svůj vlastní bezpečnost pochopitelně velmi tajnosnubný informace zkrátka nepodávají
velmi těžké se k nim dostat ostatně, když kolega Václav Černohorský a natáčel s nimi v rámci těch těžkých bojů a na východě,
tak také mu trvalo nějakou dobu, než se k ní vůbec dostal, protože je pochopitelné, že víme, že v místech, kde se těžce bojuje o
ty informace, které by mohly posloužit druhé straně k možnosti zacílit tedy potenciálně způsobit nějaké nějaké ztráty. Jsou
pochopitelně vždy velice nebezpečné, tudíž takovéto informace zkrátka nejsou v posledních 48 hodinách ukrajinská armáda
silně postoupila v rámci těch velmi tvrdých dělostřeleckých soubojů se se stále lépe se zakopávají týmy, ale na některých
místech ustupujícími a ruskými jednotkami se skutečně podařilo opět postoupit nejvíc za poslední týden a půl podle toho, co
víme v úseku fronty, kde jsme se pohybovali včera během dnešních dopoledních hodin se podařilo osvobodit 7. Podle
některých dokonce 8 a vesnic, což neznamená, že na to místo se mohu vrátit původní obyvatelé vesnice, jak jsme měli možnost
natáčet v rámci reportáže, která dnes bude vysílána večer v událostech, tam nejsou podmínky vhodné k životu nejenom,
protože ty vesnice jsou zcela zničené, nefunguje elektřina nefunguje elektřina jsou zničené. Přístupy k vodě, ale také
především i nadále tam pokračuje velmi těžké ostřelování ze strany ze strany Rusů, ale to jsou pro ukrajinskou stranu velmi
dobré zprávy. Oproti těm zprávám, které přicházejí z východu opravdu my se opravdu ty boje ta obrana severu o něco jsme v
Doněcku se velmi komplikuje a zároveň přicházejí velmi velmi, řekl bych znepokojivé zprávy. Z běloruské strany té severní
fronty nebo tedy té fronty, která v tuto chvíli neexistuje, to byla ta fronta po prvotního útoku, na jak na tom místě se opět
shromažďují ruské jednotky a sama ruská strana chce navýšit počet svých boje schopných mužů z nějakých současných 35
000 na 80 000 a proslýchá se, že možná dojde opět dalším pokusu otevřít tu severní frontu otevřít útok směrem na Kyjevskou
metropoli. Takže zprávy dobré zprávy odsud z jižní fronty jsou vítanou vzpruhou pro bojovou morálku nejenom ukrajinských
vojáků dobrovolníků ze zahraničí především pro ukrajinské civilisty.

Roman FOJTA, moderátor 
A situaci na Ukrajině teď další podrobnosti s Janem Ludvíkem výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru a
odborným asistentem institutu politologických studií katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobré odpoledne. Tak pokud bych navázal na to, co právě teď řekl náš zpravodaj Jakub
Szántó tzn. že panují obavy, že by mohlo dojít k otevření té severní fronty směrem na Kyjev. Má NATO Rusko potřebné
kapacity, dávalo by to z jeho pohledu ze strategického hlediska smysl.

mluvčí 
Je to otázka, na kterou těžko hledáme odpověď, nicméně je pravděpodobnější, že se spíš jedná o určitou snahu, nikoliv znovu
zaútočit, tak je ale donutit ukrajinskou stranu, aby síly, která je nucena nadále udržovat opilá, nemohla poslat na pomoc a toho
místa nejtěžších bojů na východě.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud se podíváme právě na ten východ Ukrajiny podle ukrajinského prezidenta Zelenského rozhodne bitva o severu Doněck
o osudu celého Donbasu. Je to opravdu tak.

mluvčí 
To je možná trošku přehnané tvrzení a samotný sever dojezd nemá žádnou zásadní strategickou a roli. On je špatné straně
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řeky od Němců, a protože v podstatě jeho obrana Ukrajinců a spíš důležitá politicky než vojensky vojensky dává smysl stáhnout
se za to dechu a neplýtvat silami v tom severu o něco, nicméně to poslední a poslední významné město luhanské provincii a
luhanské oblasti, kterou kraj si drží a samozřejmě v případě její a Rusko získá zcela pod kontrolu, tak to pro ně bude politické
vítězství.

Roman FOJTA, moderátor 
Rusové se podle ukrajinského generálního štábu chystají zaútočit na slovo Jánský asi verš k. Co tím podle vás sledují.

mluvčí 
Slovinska svezu v podstatě na logické ose toho ruského postupu a Rusko v posledních týdnech opravovalo železniční spojení
do zimu, aby dalo do pořádku zásobovací linie a mohlo právě na slogan.

mluvčí 
Zaútočit.

Roman FOJTA, moderátor 
A pokud by slovy, kdo byli, jak velkou změnu na bojišti by to znamenalo.

mluvčí 
Že by získali zase další významnou část Donbasu a zároveň by se pravděpodobně stalo a nebránit zelné celá celý ten
severočeský výběžek, který mi potom byl velmi těžko logisticky dostupný. Slovenské významné město a.

Vojensky opět je otázka, jak by ta porážka probíhala a Ukrajinci můžou zkrachovat frontu, nicméně Ukrajinci taky potřebují
politicky neustále jaksi přesvědčovat západ o tom, že ta obrana má smysl a že ta západní pomoc nepřijde vniveč a jenom
neodsuzoval nevyhnutelné. To je možná jeden z těch důvodů, proč Ukrajinci právě rodině nedávno podnikli protiofenzívu, a
protože vojensky to zase až tak velký smysl nemá, ale politický pro Ukrajince velmi důležité. Ve chvíli, když Henry Kissinger
mluví o tom, že by sem možná měli vzdát nějakého území pro ně politicky důležité ukázat, že a tu je pořád naděje na ukrajinské
vítězství.

Roman FOJTA, moderátor 
Když se podíváme celkově na tu situaci na frontě, alespoň z dostupných informací Rusové tlačí na Donbasu, zatímco Ukrajinci
na jihu ucha Sonu má některá ze stran kapacity na to, aby se podařil nějaký zásadní strategický důležitý průlom.

mluvčí 
Průlom spíše nepravděpodobný, a to reálné riziko, které existuje ta ukrajinská armáda se opotřebuje těch bojích a ve chvíli,
kdy a jaksi tam stolech se na té frontě bude výrazně sníží a potom bude moci Rusko a dosáhnout nějakého zásadnějšího
průlomu a Rusko zatím velmi zpomalilo. Změnili taktiku. Oni postupují dopředu malých a relativně malých skupinách v podstatě
do chvíle než narazí na první odpor a ve chvíli, kdy Ukrajinci tím, že začnou na ruskou postupující kolonu střílet, prozradí svou
pozici, a tak i Rusko napadne dělostřelec své a ničí dělostřelectvem a potom postupují zase jenom kousíček dál.

Roman FOJTA, moderátor 
Jsme tedy už svědky té opotřebovávají války, před kterou varoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a možná přidám
pod otázku, dá se říct, pro koho hraje čas, jestli pro Ukrajince, kteří jsou vysoce motivovaní mobilizováni čekají na dodávky
dalších západních zbraní nebo pro Rusy, kteří mají aktuální převahu v technice na bojišti?

mluvčí 
Určitě jsme svědky opotřebovávat. Diváky už nějakou botu není pochyb, pro koho hraje často je ta rozhodne několik faktorů. Z
hlediska jaksi samotné ukrajinsko ruské, jestli toho konfliktu, tak nepochybně hraje čas pro Rusko Rusko je ekonomicky
mocensky řádově někde jinde a Ukrajinci sami už teď v podstatě nejsou schopni vybavit svoji armádu. Jsou potřeba, že se
bude zcela zásadní ty západní dodávky a které na jednu stranu díky jako západnímu ekonomickému potenciálu můžou i přehlíží
to, co dokáže ruská ekonomika poskytnout ruské armádě. Ale zatím ty západní dodávky nejsou v té kvantitě, aby mohli na té
frontě v podstatě znamená změnu, pokud by ta kvantita západní dodávek zůstala taková, jaká je, a tak je možné, že ten čas
jaksi hraje spíš pro Rusy.

Roman FOJTA, moderátor 
Někteří analytici v posledních dnech upozorňují ještě na 1 aspekt těchto dodávek a totiž to, že jsou velmi pestré různorodé, že
se Ukrajinci musí vlastně učit pracovat s různorodou technikou. Jak složité je koordinovat, řekněme, pohyb armády fungování
armády, která má v podstatě takto různorodou techniku?

mluvčí 
Je to samozřejmě komplikace je to problém a Ukrajinci samozřejmě snaží a Cynthia masáž zve poradit, ale už taky do té těžké
situace vzniká další komplikace nejen z hlediska toho postupu používání, ale zejména ve chvíli, kdy je tu techniku potřeba
nějakým způsobem udržovat opravovat zajišťovat náhradní díly. A toto západ poskytuje tak těmi počty i tou různorodostí a není
úplně optimální strategii vyzbrojování armády. Je to spíš než strategie na výstavu velmi zajímavého muzea vojenské techniky,
kde budou každého kousku 1-2 kusy a nějaké dlouhodobé strategie by zápas měl ideálně se rozhodnout a čím bude krajinu
vyzbrojovat. Měl by to být něco, co stále vyrábí, proto je západní pomoci trošku na čištění skladů a minimum té techniky je nová
technika, která se pořád vyrábí a které tedy bude možné Ukrajině v případě konfekce oblečenou dodávat dál.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě 1 aspekt mě zajímá na okupovaných územích dochází k sabotážím k útokům, jak na ruské okupanty, tak na
kolaborantské správní orgány. Jak tohle může pomoci, nehrozí, že ten efekt bude malý a vyvolá to jenom masové represe vůči
civilistům?

mluvčí 
Zatím ta.
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mluvčí 
Partyzánská aktivita není tak velká, aby podle všeho a komplikovala ruské armádě zásadním způsobem život. A oni taky a
Ukrajinci samozřejmě, když se chtějí bránit, tak mají možnost bránit v rámci těch pravidelných ozbrojených sil a jak jsme viděli
postup polské armády, například buď tak.

Co to může velmi negativně odrazit v tom chování ruské armády na civilistech a on si každý jako 2× rozmyslí, jestli já se do té
Tatranské i ty zapojí, jestli něco takového jsem regionu chce, nebo jestli se teda nakonec smíří s tou okupací.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká Jan Ludvík z pražského centra pro výzkum míru. Já vám pro tuhle chvíli děkuju. My spolu budeme mluvit ještě za necelou
hodinu, budu těšit do té doby hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

Roman FOJTA, moderátor 
Inflace vystoupá až 18 procentům v byznysu ČT24 to řekl viceguvernér České národní banky Tomáš vědecký. Už současných
16 procenty podle něj překvapením. I proto chce bankovní rada úrokové sazby dál zvyšovat. Podle dětského bude diskuze
začínat na třech čtvrtinách procentního bodu. Potvrdil tak slova guvernéra Jiřího Rusnoka. Základní úroková sazba teď
dosahuje pěti celých 0,75 % a je nejvyšší od roku 1999.

mluvčí 
Myslím si, že to jednání se povede v duchu, že těch 75 bazických bodů, o které mluví, o kterých mluvil pan guvernéra. Zmiňoval
jsou to někteří další členové bankovní rady, že to skutečně asi bude, v uvozovkách, taková vyvolávací cena nebo vyvolávací u
úroveň těch jednání skutečně ty inflační tlaky jsou obrovské. Já už jsem někde zmiňoval, že při inflaci 16 % můžeme
samozřejmě debatu, jestli jsou to poptávkou nebo nákladové tlaky, ale ta inflace je tak výrazná a připomíná situaci, někdo
spadne do vody a je potřeba začít plavat, nikoliv zjišťovat, jaké teplota, konkrétně té vody na to bude ještě. Na to bude ještě
čas a skutečně my směřujeme k tomu, aby ta inflace směřovala ke dvoum procentům na konci příštího roku. Jsme si vědomi
toho, že ta poptávková inflace u nás vyvolána trhem práce. My jsme si vědomi toho, že určitě v nejbližším období přijdou
požadavky odborů zaměstnanců na růst mezd a my bysme chtěli skutečně tu trajektorii place nastavit tak, aby inflace už nebyla
předmětem kolektivního vyjednávání v příštím roce, protože i zaměstnavateli zaměstnanci uvidíš bude směřovat k
dvouprocentnímu cíli.

Roman FOJTA, moderátor 
Teď už vám živě nabízíme vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského padlému Čechovi na Ukrajině.

mluvčí 
Pane ministře, vás můžu potvrdit nejdříve, jestli můžu potvrdit úmrtí Čecha na Ukrajině, jaké detaily k tomu máte?

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Dobrý den. Tak úmrtí Čecha na Ukrajině, které se odehrálo včera. V pátek potvrdit mohu asi tak mohu potvrdit, že se to
odehrálo v Doněcké oblasti a podle mých informací nyní se pracuje na tom, aby to tělo bylo převezeno do Charkovské oblasti.
A zároveň náš zastupitelský úřad v Kyjevě to řeší jako konzulární událost a více detailů neposkytujeme. A samozřejmě naším
cílem kontaktovat rodinu.

mluvčí 
Co se, protože už našemu vysílání byl několikrát potvrzeno, že se nebo spekuluje se, že by se mohlo, jenž zemřel přímo
Ukrajinec nedal na frontě přímo případě mohl být taky humanitárním pracovníkem, žádné takové informace nemáte nebo
nemůžete poskytne.

mluvčí 
Samozřejmě nějaké informace jsou v médiích, nicméně pro nás podstatné je ověřit naší cestou v tuto chvíli žádné další
komentář, tedy neposkytujeme.

mluvčí 
Můžu jenom popsat blíže, probíhá vlastně ta komunikace s konzulárními ukrajinskými úřady?

mluvčí 
Tak je to na starosti zaprvé lidé lidi zde v centrále, kteří se tomu věnují. A pak to samozřejmě řeší náš zastupitelský úřad v
Kyjevě, kde jsou, kde konzula stav, který má daný případ na starosti, ale to je obecná praxe toho, jak se postupuje v těchto
případech. A říkám, dokud ty věci nemáme potvrzené, tak bych taky nemůžeme dávat médií.

mluvčí 
Pokud byste to samozřejmě potvrdil nebo čistě teoreticky má ministerstvo zahraničí nějaké informace o tom, kolik Čechů je
momentálně na Ukrajině, zapojuje se kolem dobou nebo humanitární činnost.

mluvčí 
Tak bych to rozdělil ta první část otázky míří spíše na ministerstvo obrany, kde probíhá určitý proces, tak jako se to zde řešilo,
ale samozřejmě my nemůžeme mít ani celkový přehled o tom, kolik Čechů se na Ukrajině pohybuje. Já můžu říct, že stále platí
to cestovní varování před cestami na Ukrajinu z pochopitelných důvodů, ale registrujeme samozřejmě se tam pohybují někteří
novináři, humanitární pracovníci, a tak, jak je potřeba, tak přicházejí do styku i s naším zastupitelským úřadem. Samozřejmě
stále platí, že se lidé mohou hlásit do databáze Drozd a po tom tu tu info tu informaci máme, pokud se nám lidé aktivně přihlásí.

mluvčí 
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Sleduje ministerstvo zahraničí, ale případ nějaké jedince, který chtějí zapojit do bojů jsou pro to nějaká pravidla nebo případně
myslíte si, že by se taková pravidla měla zpřísnit?

mluvčí 
Tak ta pravidla jsou na zákony České republiky, a to je ten proces, který, který řeší ministerstvo obrany a tam bych tedy
opravdu ukázal ty otázky na ministerstvo obrany, protože to má přehled. To potom i vstupuje do komunikace. V Kanceláři
prezidenta republiky, který nějakým způsobem v tom sehrává roli. Opravdu není záleží, záleží z ministerstva zahraničních věcí.
A co se týče těch pravidel té spíše politická otázka. My jsme se to tím zabývali vlastně, když vy jste ta situace v únoru v březnu
a myslím si, že jsme došli k dobrému kompromisnímu řešení, které nyní je Nině nyní vlastně stále běží.

mluvčí 
Pane ministře, máte přesnější informace, kolik lidí je teď přihlášených nahlášených v systému Drozd.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
A přiznám, že tu informaci nemám. Není problém ji třeba i pro média zjistit, ale jako v tuhle chvíli náš zastupitelský úřad v Kyjevě
funguje a řekněme, že pokud si humanitární pracovníci se například pohybují v místech, která jsou relativně bezpečná, tak
není úplně důvod, abychom detailně detailně sledovali všechny. Všechny nemluvila, abychom komunikovali se všemi se všemi
občany, kteří jsou na Ukrajině znají ta rizika.

mluvčí 
Ještě bych se zeptala k tomu dnešnímu jednání s vaším tureckým protějškem. Můžete uvést nějaké podrobnosti?

mluvčí 
Tak to jednání probíhalo poměrně přátelské atmosféře. Samozřejmě pro Českou republiku je velice důležité, aby se podařilo
úspěšně vstup Švédska Finska do Severoatlantické aliance tuto zprávu. Já jsem taky panu ministrovi sdělil, diskutovali jsme
evropské předsednictví. Samozřejmě je známo, že Turecko má některý věcech odlišné postoje nebo řekněme, razantně,
některé ty záležitosti komunikuje. Na druhou stranu ta dnešní návštěva byla příležitostí pro to, abychom si velmi otevřeně o
těch věcech pohovořili. Já jsem sděloval naše postoje pan ministr sděloval postoj turecké, řekněme, že jsme hledali v nějakém
dialogu cestu, jak pokročit Česká republika není, řekněme, světovým hráčem v těch nejzásadnějších otázkách. Na druhou
stranu budeme předsedat Evropské unii celá řada světových lídrů bude jezdit do Prahy jsme na kontaktu, tak je dobré také v té
debatě k tomu dialogu přispívat.

mluvčí 
Zmínil jste, že jste si vyjasňovali ty pozice nebo tu představu, vidíte tam nějaký posun na turecké straně, protože turecký ministr
tady ty výhrady zopakoval.

mluvčí 
Probíhají jednání těch jednání zahrnuty generální tajemník Severoatlantické aliance a mě to opravdu to, aby ty jednotlivé ty
strany si sedli k jednacímu stolu nějakým způsobem pracovali. Pracovali na vyřešení té otázky. Samozřejmě já jsem říkal, že je
velice důležité, aby, abychom dokázali v Madridu ukázat nějaký pokrok a uvidíme, jestli toho bude mezinárodní společenství se
japonská aliance schopna.

mluvčí 
V adventním udělat česká.

mluvčí 
Česká strana proto může udělat to, že jasně formulujeme náš postoj. Já jsem panu ministrovi nějakým způsobem interpretoval,
že z našeho bezpečnostního hlediska je pro nás vstup Švédska Finska opravdu významný, protože ruské chování ruská
agrese proti Ukrajině nás ohrožuje, jak nepřímo skrze migrační vlnu nebo vysoké ceny energií a tu Putinovu inflaci. Tak ale
samozřejmě i v nějakém širším bezpečnostním rámci. Pokud Rusko bude udržen, tak to ze řetězu nezastavím ho nyní na
Ukrajině, tak přímo ohrožuje Českou republiku, tak já jsem toto sdělil, aby chápal, proč náš postoj v tom natolik jasný. A
řekněme hlasitý.

mluvčí 
Jaká byla reakce?

mluvčí 
Já myslím, že pan ministr to chápe. Na druhou stranu teďka nechci úplně interpretovat turecké postoje, ale pro Turecko velice
důležitá otázka terorismu. Tam ty ty postoje jsou mediálně známe.

mluvčí 
Byla to i zmínka o obchodní výměně tureckým ministrům zmiňoval víza případné pobídky, no turecké investic. Jste se případně
na nějakém dalším postupu.

mluvčí 
Řekněme, dohodli jsme se na tom, že bude rozvíjen a rozvíjet ten dialog. Chystají se nějaké cesty české strany do Turecka.
Jsou tam opravdu zajímavé příležitosti tzn. na této agendě se bude pracovat. Musíme si uvědomit, že vlastně ten COVID na 2
roky zastavil celou řadu celou řadu aktivit a nyní stále jsme ještě ve fázi, že že se aktivity oživují. A ta a ta hospodářská výměna
určitě patří mezi ně.

mluvčí 
Coby Česko hlavním stanu?

mluvčí 
Tak tam jsou konkrétní oborové příležitosti, které možné rozvíjet turecká strana na druhou stranu má zájem rozvíjet spolupráci
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v oblasti dopravy. Je potřeba, abychom se společně sedli a pracovali na tom, takže já věřím, že ty podmínky k tomu jsou.

mluvčí 
Pane vy jste ještě vrátím k tomu úmrtí. Podle nepotvrzených zpráv měl bojovat v jednotce karpatská hasič. Máte od jednotce
nějaký informace a případně, kde operuje, nebo kolik jich v, na kterých místech bojů Češi.

mluvčí 
Nebo nebude to nějak komentovat, nebudu nějak komentovat.

mluvčí 
A pak ještě otázka pro ten cz. Vy jste říkal, že to tělo bude zítra nebo jsem to dobře pochopil zítra přepravován do Charkova se
snažit celý pod kontrolou českýho státu nebo přebírá si to tělo rodina nějakým místě.

mluvčí 
Nebudu nebudu komentovat detaily, řešíme to klasické konzulární činností a detaily k těmto věcem se nesděluji.

mluvčí 
Děkuju. Děkuju, když se ptal.

mluvčí 
Pro občany České republiky, kteří se pohybují na Ukrajině, existuje a kteří se chtějí například vrátit zpět do vlasti. Úředním
ministerstvo zahraničí poskytnout nějaké cesty, jak jim to zprostředkovat, jak jim to umožnit?

mluvčí 
Tak v tuto chvíli, pokud hovoříme o Ukrajině, tak existují standardní dopravní možnosti, ačkoliv země ve válce tak existují
možnosti hraniční přechody normálně fungují. Tzn. občané, pokud mají zájem, tak neevidujeme, že by byl nějaký problém, že
nemohou vycestovat. Samozřejmě, pokud se občan dostane v zahraničí do potíží obecně, tak zastupitelské úřady jsou schopni
pomáhat s tím, aby se občané dostali zpátky do České republiky, ať už se jedná otázku vydání náhradního cestovního dokladu,
který když nemáte, tak nemůžete překročit hranici. A a jiné případy tzn. až, řekněme, po nějaké hypotetické situace, která
nastávají, kdy hovoříme jako o evakuaci, ale v tuto chvíli na Ukrajině neevidujeme takovéto situace. A jak říkám, stále platí
cestovní doporučení na Ukrajinu necestovat, případně na vlastní riziko, protože český stát není schopen standardními
prostředky tuto pomoc poskytovat.

mluvčí 
Jsou tam ještě na poslední informaci, že by byl mezi zajatými taky nějaký český občan na ruský na území Ruské federace byl u
těch okupovaných území.

mluvčí 
Od informací nedisponujeme.

mluvčí 
Jako.

mluvčí 
Díky moc děkuju na shledanou. Díky.

Roman FOJTA, moderátor 
Tak to bylo vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského. Mimo jiné potvrdil smrt českého občana na Ukrajině. Jeho identitu ale
odmítl zveřejnit, řekl pouze to, že padl v Doněcké oblasti. Teď se připravuje převoz jeho těla do Charkovské oblasti. Odmítl také
komentovat, ve které jednotce muž bojoval prioritou ministra v zahraničí nebo ministerstva zahraničí teď kontaktovat rodinu
padlého Čecha.

Francouzi budou zítra vybírat své zástupce do Národního shromáždění. V čele průzkumů je z 26 procenty levicová koalice,
kterou vede Jean Luc Mélenchon. Na druhém místě s těsným odstupem jediného procentního bodu středová koalice spolu
prezidenta Emmanuela Macrona. Další komentář teď přidá Petr Janyška, nezávislý publicista a také bývalý velvyslanec České
republiky ve Francii. Dobré odpoledne vám přeju.

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Dobré odpoledne.

Roman FOJTA, moderátor 
První kolo voleb začíná sice až zítra, nicméně voliči v zahraničí mohli volit už týden dřív. Co zatím tedy ukázaly tyto dílčí
výsledky a nakolik se podle nich dají předjímat výsledky samotné Francii.

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Tak Francie má k dispozici už celou řadu průzkumů, které jsou dělané teďko. Poslední byl dělaný včera v pátek. Z toho vyplývá
1 věc. V podstatě Sup, která podporuje výsledky prezidentské volby a sice, že teďka ve Francii a ve francouzském parlamentu
budou 3 výrazné bloky, které jsou víceméně stejně silné. Na jednu stranu je to blok prezidenta Macrona, čili ten centristický
liberální, řekněme, lehce pravicoví liberální blok, potom ta sjednocená levice a nakonec ten blok krajní pravice, který bude mít
trošku míň procent, ale, dejme tomu, takto 1 věc. Druhá, jestliže v těch volbách ty volby jsou velmi důležité, protože Macronovi
jde o to, aby se v nich udržel většinu zatím v parlamentě měl a projekce agentur vypadají, že by se mohl udržet, ale není to
jisté, když udrží a tzn. že bude mít volnou ruku, může pokračovat ve svých reforma. Pokud by se stalo, že by tomu tak nebylo,
tak potom samozřejmě přijde velmi komplikovaná situace pro vnitřní politiku Francie a pak bude otázka, jakým způsobem
Macron tře. Jmenuje přestrukturovat, je dosavadní vládu a koho by třeba tam byl účel jako premiéra.
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Roman FOJTA, moderátor 
Jaká témata dominují kampani, co Francouze nejvíc pálí a jaká vůbec byla a je ta kampaň?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Ta kampaň není příliš dynamická a energická, protože, protože se počítá, že celkem nedojde k nějakým velkým změnám.
Tématy samozřejmě to je klasika už jako v těch prezidentských tzn. kupní síla životní situaci obyvatel atd. to je to co převažuje.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak moc do kampaně promlouvá nebo nepromlouvá válka na Ukrajině?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Určitě promlouvá, ale ne taky by to bylo asi třeba u nás, protože to Francie přece jenom dál od Ukrajiny. Promlouvá hlavně v
tom smyslu, že lidé, kteří jsou centristy, dští a jaksi racionální rozumný, tak velmi vnímají to, že v ten kandidát spojené levice
Jean Luc Milan show, což je velmi demagogický populista, který slibuje všechno možné, tak ten ve své minulosti byl velkým
zastáncem režimu, jako byla Nikaragua, Venezuela. Hugo Chávez byl pro něj velkým idolem a Putinovu agresi na Ukrajinu
odsoudil teprve ve chvíli, když cítil, že už to není možné tzn. že Milan show má nálepku člověka, který by byl ochoten se s tím
Putinem vlastně docela snadno nějakým způsobem dohodnout, a to středovému voliči nemůže konvenovat. Ale není to jaksi
argument číslo 1 v těch volbách.

Roman FOJTA, moderátor 
Do jaké míry je možné se spoléhat právě na předvolební průzkumy s ohledem na to, že ten volební systém dvoukolový
poměrně komplikovaný. Vy jste zmiňoval ty 3 bloky, které by měly v parlamentu usednout, dá se na to nějak výrazně
spolehnout.

K věci
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 15 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 15:40 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 25 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24
Josef KLUGE, moderátor 
Co pro vás máme ale teď v našem vysílání? Pořad K věci. Budeme se ptát Jana Šíra, experta na postsovětský prostor z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 15:51 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 23 191 245,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
A čtyřem zásahu vozové ukončili patnáctileté čekání na extraligový titul v pozemním hokeji žen. Hrozný štěstí za celej tým za
trenéry. Za fanoušky za celé rakovnické scénář. Výbornej zážitek část sledujících ráda, že se šťastným koncem pro nás.

Roman FOJTA, moderátor 
V 15 hodin na čtyřiadvacítce pro vás máme přehled zpráv dobré odpoledne. Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise
Ursuly von Der Leyenové dosáhla značných pokroků. Při svých snahách o začlenění sedmadvacítce. Na brífinku po jednání s
Volodymyrem Zelenským v Kyjevě zdůraznila stabilitu ukrajinských institucí a fungující administrativu. Přislíbila i poválečnou
rekonstrukci země. Žádost o vstup do Evropské unie podalo ukrajinské vedení v březnu. Brusel k ní teď sestavuje hodnocení,
které by měl zveřejnit koncem příštího týdne.

mluvčí 
Směr cesty známe je to cesta kupředu založená na zásluhách. Musím říci, že velmi oceňuji obrovské úsilí a odhodlání Ukrajiny v
tomto procesu. Ukrajinci prokázali neuvěřitelnou sílu motivaci a vytrvalost jsem hluboce přesvědčena, že společně překonáme
tuto strašlivou krutou válku.

Roman FOJTA, moderátor 
V největších zemědělských skladech ukrajinského města Mikolaj, které minulý týden zasáhly ruské rakety, byla podle Kyjeva
uskladněno na 300 000 tun obilí. Požár po útoku zachvátil velkou část objektu. Zásoby se patrně nepodařilo zachránit.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Čavoš Oulu při jednání v Praze zopakoval výhrady k rozšíření Severoatlantické aliance o
Finsko Švédsko. Tyto státy podle něj podporují organizace, které Ankara označuje jako teroristické. Například stranu
kurdských pracujících. Obě severské země tvrzení o podpoře terorismu zásadně odmítají.

mluvčí 
Máme 2 nové žadatele o členství v NATO a 2 hlavní hrozby, kterým slyšeli říkat, no Rusko a druhou souboj s mezinárodním
terorismem bude samozřejmě žádáme společnou podporu vůči terorismu. Jedná se o žadatel také státy, které podporují
terorismus a které přijímají restrikce vůči Turecku.

Roman FOJTA, moderátor 
Čtvrteční pád vrtulníku na severu Itálie má nejméně 5 obětí, uvedla agentura Ansa s odvoláním na záchranářskou službu. Ta
dál pokračuje pátrání. 2 lidé se stále pohřešují. Helikoptéra zmizela z radarů ve čtvrtek krátce po vzletu z města Luca v
Toskánsku a mířila směrem do které víza. Za jejím zřícením stojí patrně špatné počasí. Na palubě cestovalo celkem 7 lidí. 4 z
nich byli podnikatelé z Turecka.
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Ministerstvo zahraničí potvrdilo informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život včera v Donbasu. V bojích s
ruskou armádou. Okolnosti smrti rezort dál prověřuje. Je v kontaktu s ukrajinskými úřady a snaží se kontaktovat rodinu
zemřelého. Úmrtí Čecha na Ukrajině, které se odehrálo včera. V pátek potvrdit mohu asi tak mohu potvrdit, že se to odehrálo v
Doněcké oblasti. A podle mých informací nyní se pracuje na tom, aby to tělo bylo převezeno do Charkovské oblasti a zároveň
na zastupitelský úřad v Kyjevě to řeší jako konzulární událost a více detailů neposkytujeme. A samozřejmě naším cílem
kontaktovat rodinu.

mluvčí 
Co se, protože už našemu vysílání byl několikrát potvrzeno, že se nebo spekuluje se, že by se mohlo, že zemřel přímo Ukrajinec
nedal na frontě přímo případě mohl být taky humanitárním pracovníkem žádné takové informace nemáte nebo nemůžete
poskytnout.

mluvčí 
Samozřejmě nějaké informace jsou v médiích, nicméně pro nás podstatné si ověřit naší cestou v tuto chvíli žádné další
komentář, tedy neposkytujeme.

mluvčí 
Můžu jenom popsat blíže, probíhá vlastně ta komunikace s konzulárními ukrajinskými úřady?

mluvčí 
Tak je to na starosti zaprvý lidé. Lidi zde v centrále, kteří se tomu věnují a pak to samozřejmě řeší náš zastupitelský úřad v
Kyjevě, kde jsou, kde konzula stav, který má daný případ na starosti, ale to je obecná praxe toho, jak se postupuje v těchto
případech. A říkám, dokud ty věci nemáme potvrzené, tak bych taky nemůžeme dál do médií.

mluvčí 
Pokud byste to samozřejmě potvrdil nebo čistě teoreticky má ministerstvo zahraničí nějaké informace o tom, kolik Čechů je
momentálně na Ukrajině, zapojuje se, kolik dobou nebo humanitární činnost?

mluvčí 
Tak bych to rozdělil ta první část otázky míří spíše na ministerstvo obrany, kde probíhá určitý proces, tak jako se to zde řešilo.
Ale samozřejmě my nemůžeme mít ani celkový přehled o tom, kolik Čechů se na Ukrajině pohybuje. Já můžu říct, že stále platí
to cestovní varování před cestami na Ukrajinu z pochopitelných důvodů, ale registrujeme samozřejmě se tam pohybují někteří
novináři, humanitární pracovníci, a tak, jak je potřeba, tak přicházejí do styku i s naším zastupitelským úřadem. Samozřejmě
stále platí, že se lidé mohou hlásit do databáze Drozd a po tom tu tu info tou informaci máme, pokud se nám lidé aktivně
přihlásí.

mluvčí 
Sleduje ministerstvo zahraničí, ale případ nějaké jedince, kteří nechtějí zapojit do bojů jsou pro to nějaká pravidla nebo
případně myslíte si, že by se taková pravidla měla zpřísnit?

mluvčí 
Tak ta pravidla jsou na zákony České republiky, a to je ten proces, který, který řeší ministerstvo obrany a tam bych tedy
opravdu ukázal ty otázky na ministerstvo obrany, protože to má přehled. To potom i vstupuje do komunikace. V Kanceláři
prezidenta republiky, který nějakým způsobem v tom sehrává roli. Opravdu záleží záleží z ministerstva zahraničních věcí. A co
se týče těch pravidel té spíše politická otázka. My jsme se to tím zabývali vlastně, když vy jste ta situace v únoru v březnu a
myslím si, že jsme došli k dobrému kompromisnímu řešení, které nyní je Nině nyní vlastně stále běží.

mluvčí 
Tak v první řadě mi dovolte vyjádřit účast na ztrátu života mladého člověka celé rodině. Jeho přátelům, protože skutečně musí
to pro ně víc velmi špatný den, kdy se tuto zprávu dozvěděli. Já si myslím, že je s tímto musíme teprve nějaké společnost
pracovat, protože tak jako jsme vlastně neuměli na tom začátku ani rozlišit, jestli máme tam dávat ten souhlas vlastně všem
nebo tu máme všem zakazovat, tak tohle se učíme vlastně teďka určitě. To nemusí být nikde nějaké řečené prostě z hlediska
armády České republiky, ale samozřejmě, že ten člověk tam měl nějaký statut té ukrajinské armádě, aby tedy neměl s naší
armádu armádu České republiky nic společného, tak tam vykonal nějaký hrdinský čin. Takže určitě by se na něj zapomenout
nemělo, ale jakou formou to bude, to neumím v tuto chvíli říct. Myslím si, že je na to brzy zatím ještě prostě jsou z toho všichni
smutní šoku a určitě rodina má nyní velmi těžké okamžiky.

Roman FOJTA, moderátor 
Další informace teď přidá spolupracovník České televize Tomáš Vlach. Dobré odpoledne. Tome. Dobré odpoledne. Ty jsi na
Ukrajině strávil hodně času, máš tam hodně kontaktů. My víme, že Pavlíček se jmenoval Michal je, víš o něm něco dalšího jeho
nasazení také případně o okolnostech jeho úmrtí?

mluvčí 
My jsme se potkali s Michalem zhruba na přelomu. Dubna. A března, návrhy ve Lvově, kde on vykonával kultu dobrovolnickou
humanitární činnost a vlasti měl za sebou část vojenského výcviku ukrajinského na základně v jahodově, kde strávil asi 1-2
týdny, kam se dostal bez toho, aniž by předtím sám měl nějaký vojenský výcvik v české armádě nebo jinde. Byl z toho výcviku
ukrajinské armády trochu rozčarován. Vlastně říkal, že ten výcvik není dostatečný na nasazení na frontě, že například ohledně
střele podobných věcí, že vlastně na to nepřipraví na to riziko, a tak toho výcviku odešel a šel se věnovat té humanitární
činnosti té humanitární činnosti si minule skutečně svým srdcem. On udělal dobrovolně dělat bez jakýchkoliv nároků na nějaký
plat jenom v podstatě za jídlo za skromné ubytování byl velice skromný a dělat srdcem z tohoto hlediska je to obrovská ztráta.

Roman FOJTA, moderátor 
Povolení bojovat na Ukrajinu dostalo 103 Čechů. Dá se odhadnout, kolik jich tam skutečně odjelo?

mluvčí 
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To se úplně radost nedá, protože ti lidé a to ohradit každý kolega novinář, který jsem nikdy pokoušel s nimi úspěšně nebo
méně úspěšně dostat do kontaktu, a tak chtěli hlasovali opatrní ne řekli, tak s novinářem nechtějí vůbec se zpravidla nechtějí
se nějakým způsobem a.

Zveřejňovat nebo nějakým způsobem vystupovat v médiích a nechtějí se ani s těmi novináři setkává. Takže je to je to je to
velice velice citlivé. Vlastně my nemáme žádný přehled o tom, kolik lidí může být i vzhledem k tomu, že třeba ukrajinská armáda
ne vždy zveřejňuje údaje o tom, co se děje fronta, už se to vůbec nezveřejňuje. Nemám to v podstatě žádné informace, takže se
může jenom dohadovat. Máme tady ten počet 100 Kč, kteří dostali povolení od prezidenta republiky. Já bych tipoval, že tam
jsou ještě jiní lidé, ale otázka, jestli skutečně všech z toho na tu frontu odjel na té té armády. Počítám působí jiní lidé určí
působí ti, kteří tam bez povolení ne všichni jsou určitě na frontě, někteří vykonávají nějakou službu zázemí třeba hlídek než v
momentech nebo dělají logistiku nebo podobné věci, ale já bych tipoval zhruba desítky lidí, kteří slouží ukrajinské armádě.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud se ještě zaměříme na to zapojování zahraničních bojovníků do řad ukrajinské armády, ty jsi zmiňoval, že onen padlý
Čech prodělal výcvik 1 až dvoutýdenní na té základní javory na západě Ukrajiny. Máme nějaké další podrobnosti o tom, jak to
probíhá, jestli případě v případě tedy výcvik probíhá na jiných místech v některých případech, jestli třeba delší atd.

mluvčí 
já vám tak probíhá právě v tom hudbě. Ten bude se také stala cílem ruského ostřelování, a to vícekrát třeba Michal říkal, že
ses toho javory a dostal vlastně den nebo 2 dny předtím, než tam dopadly ruské střely a ke důsledky teda alespoň, co o tom
říkal on, tak tam byly dost značné. Tam dokonce prý podle něj zahynuli lidé, jak to, jak to je, tak opět zase nevím, protože to se
nezveřejňuje. Ten výcvik samozřejmě probíhá javory, to byla taková taková ta hlavní základna a zcela určitě ukrajinská strana
vzhledem k tomu, jak je to citlivé a jakým způsobem prostě ruská armáda po těch lidech jde, tak určitě nebude zveřejňovat
podrobnosti, co všechno a kde všude, kde všude ti dobrovolníci cvičí. Já, když pak jenom to, že vlastně mi Michal se postup
později dostal k jednotce u Charkova, což on vlastně chtěl on jezdil do Charkova jako dobrovolník jezdil po celé po celé zemi
jako dobrovolník poskytovat humanitární pomoc a snažil se domluvit s nějakou jednotkou o vstupu do té jednotky bez toho, aniž
by měl vojenský výcvik. Takže v podstatě šlo vstoupit do ukrajinské jednotky by tedy nebyla součástí ozbrojených sil Ukrajiny
byla zřejmě součást nějaké teritoriální obrany nebo něco podobného a šlo o těch jednotek vstoupit bez výcviku v podstatě tam
mohli být lidé, kteří ten výcvik neměli vůbec žádný 4. Já nepovažuji za úplně optimální, protože takový člověk je velice ohrožen
na té frontě, zvlášť pokud dojde k nějakým přímým bojům, když musí bojovat vlastně jsou druhou stranu. Ta dělostřelecká krát
probíhá za něco jiného, je to spíš otázka štěstí nebo neštěstí, kam ten granát spadne v podstatě i vrhl velice špičkově
vycvičena člověk může trefit bez toho až na to měl nějaký podílem bytu mohl nějak ovlivnit.

Roman FOJTA, moderátor 
Možná ještě rozvedeme to, co jsi zmiňoval ty zkušenosti zahraničních bojovníků se můžou dost lišit. Dá se říct, kdo se nejčastěji
zapojuje do bojů na Ukrajině, jaké jsou jejich bojové zkušenosti zázemí minulost atd.

mluvčí 
jsme třeba říkal Michal, tak tam byly lidé různých zkušeností, tam byli jako on tedy absolutně bez nějakých zkušeností a kam by
lidé, kteří třeba měli opravdu opravdu za sebou službu v armádě službu třeba za západní britské armádě, kteří měli výcviky
třeba cizinecké legii, kteří třeba věděli, jakým způsobem bojovat ve městě třeba, kteří mohli skutečně těm Ukrajincům dát
nějaké cenné zkušenosti, které oni neměli. Tam je pak otázka, to bylo využíváno k napsání, tak se na to dívali sami Ukrajinci,
když přišli ti západní bojovníci a třeba měli lepší větší zkušenosti, jestli se s tím nějak vyrovnali a jestli jim vůbec jako tuhle
aplikovat její zkušenosti a podobně. Ale skutečně byla pestrá směs bojovníků různých úrovní různých zkušeností zdařila mezi
nimi specialisté, kteří to přicházeli dobrovolně. To je otázka jsem slyšel dokonce specialisté, třeba navádění přesné na cíle,
jako jsou lodě nebo letadla, že i oni byli vysíláni. To už probíhalo trochu jinou cestou.

Roman FOJTA, moderátor 
Řada Čechů jezdí na Ukrajinu nejenom bojovat, ale také humanitární pomocí. Funguje nějaký systém, do kterého se zapojují,
můžou zapojit nebo je to často na vlastní pěst?

mluvčí 
Já, pokud vím, tak to je čistě na vlastní pěst. V podstatě je to je to určitě jsou tam Starovičky, jak se to zapojit, kam jít, komu se
přihlásit tak kde a jak potom dále postupovat. Oni ty Notičky bývají v podstatě v každém konfliktu, dají se zjistit různými cestami
a v podstatě kolikrát znají třeba taxikáři na některých v některých městech příhraničních okamžik přijde, když se bojovat, takže.
Takže podobně to takhle podobně takhle funguje a a aktuálně funguje už nějakým tichým způsobem vlastně člověk včleněn do
té struktury už potom vlastně se veze po těch místech, která jsou utajována tzn. nějakého hotelu přijeli Ančincovou polské
hranice. Potom tedy přejede hranici, pak se dostane do javory nebo nějakou jinou základnu, a to všechno je takové, že v
podstatě musí být režimu, aby se o tom nic nezveřejňovalo nebo skutečně tam hrozí nějaký útok, jestli když se to provalí, kde ta
základna je, tak tam hrozí, že skutečně může být Rusy zlikvidována, protože já už jsem řekl potom velice ostře jdou, ale určitě
systém tam je v tomto a pak samozřejmě, jak jsme viděli v případu Michala, také to člověk může udělat zcela vlastně svoji
vlastní cestou po své vlastní linii.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká spolupracovník České televize Tomáš Vlach Tomáši. Díky za informace za vzpomínky za zážitky. Hezký den přeju.

mluvčí 
Hezký den.

Roman FOJTA, moderátor 
A dění na Ukrajině ještě zůstaneme ve spojení znovu s námi Jan Ludvík, výzkumný pracovník pražského centra pro výzkum
míru. Odborný asistent institutu politologických studií katedry bezpečnostních studií studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  ještě dobré odpoledne.

mluvčí 
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Dobré odpoledne.

Roman FOJTA, moderátor 
My jsme tady mluvili o vyzbrojování Ukrajiny ze strany západu. Spojené státy slíbily Ukrajině Salvová raketomety. Mars nicméně
mají jen o 4 kusy. Podle dostupných informací. Například bývalý velitel amerických sil v Evropě Benč zdůraznil, že ta rozhodnutí
v Bílém domě o dodávkách zbraní probíhají pomalu, čili nejsou ta oznámení a teď mám na mysli nejenom ta americká. Pomoci
hodně daleko před realitou nehrozí, že Ukrajina dostane těžkou techniku pozdě.

mluvčí 
Dostávají poměrně pozdě a už jsme se bavili o tom minule problém je ten počet a 4 jsou raketomety při vší úctě kraj
nevytrhnou.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Často vedou diskuze o tom, jak museli jsme dobrý okolí překonává ruskou techniku. Nepochybně v průměru západní zbraně.
Stejně starou ruskou techniku překonávají technicky, ale nikdy není tak, že by 1 jaksi bylo vydá za 10 a pokud Ukrajina dostane
někdy 4 kousky, který prostě nevyhne.

Roman FOJTA, moderátor 
Ze západu stále slyšíme, že je potřeba ten konflikt s Ruskem neeskalovat. Koneckonců vlastně ty dodávky Marsu se orientují
podle toho, aby to příliš Rusko rozzlobilo, aby to příliš ten konflikt neeskaloval. Zajímá mě, jak složité poměřování to je a je
možné si představit, že by Rusko dokázalo nějak ten konflikt zásadně eskalovat za situace, kdy v podstatě 3 měsíce bojuje na
Ukrajině v podstatě tam uvízlo a není schopné porazit ani Ukrajinu, natož, aby nějak eskaloval konflikt dál?

mluvčí 
Já si myslím, že rostou zimního zájem. Ten konflikt eskalovat jakékoliv jiné situaci, než kdyby se domnívalo, že samo stane
terčem útoků ze strany západních zemí a dokud se bavíme o dodávkách zbraní, tak pokud je nebudeme nějakých extrémních
fantastických možných příkladů je o dodávku jaderných zbraní, tak si nemyslíme, že by Rusko ve skutečnosti ten konflikt nějak
zásadně eskalovalo, respektive že byl nějakým způsobem eskalovalo. A mimo území Ukrajiny.

Roman FOJTA, moderátor 
Ono neoficiálně zaznívá, že západní země se bojí Ukrajině dodat nejmodernější techniku, aby nepadla do rukou Rusů, kteří by
mohli prozkoumat. Je tohle podle vás důvěryhodné vysvětlení odpovídá realitě?

mluvčí 
Dozajista odpovídá něco. Možná ještě úplně veřejně říká a veřejnost asi nejtěžší, ale na to riziko, že by se ta elektronika
zejména a komunikační systémy dostaly do rukou Ruské federace obrovské musí být prostě zvažováno a těch dodávkách a.

Protože by to vytvořilo obrovský problém a v principu by potom rozvaří bude muset NATO a všechny tyhle systémy změnit
nějaké jiné, aby nebyly kompromitován.

Roman FOJTA, moderátor 
Rusové v týdnu pohrozily, že zaútočí na nové cíle, pokud by Ukrajinci dostali raketové systémy s dlouhým dostřelem. Pokud by
hypoteticky nastalo, jaké cíle by mohlo jít?

mluvčí 
Já se přiznám si moc neumím představit nějaké jiné cíle v rámci Ukrajiny by Rusko mohlo zaútočit a byť byl zrovna dodávky.
Tam svého psa mohlo tě chtěla v podstatě raketách pro ty masy ze stran stovek kilometrů a Rusko má velmi paranoidní strach
z toho, že se jeho jaderný arzenál stát terčem konvenčního útoku ze strany západu, aby v podstatě mohla být ta jeho. Jeho
jaderný deštník zničen a Rusko by se potom by potom bylo vydáno na milost a nemilost západu, který konečně silnější. Je to je
to hodně přehnané, nicméně právě tyhle ty různé systémy dostane stovek stovek kilometrů, tak tak jsou citlivé. A je otázka, jak
moc je Ukrajina nepotřebuje a krajina spíš potřebuje velké množství a jako obyčejnějších zdaní.

mluvčí 
Kterých zbraní.

mluvčí 
A nepochybně dělostřeleckých systémů všech i dolů a potřebovali by potřebovaly by banky, potřebovaly by obrněné
transportéry, aby byli schopni a nějakým způsobem přejít do protiútoku a potom potřebují obrovské množství munice, a to je
jeden z problémů a mluví o tom, že Ukrajina potřebuje právě Italové i mezi ty masy, nikoliv z toho důvodu, že by se vám už
žádné neměla. Ale z toho důvodu, že Ukrajina sice zdědila některé sovětské raketomety těžké, který měl právě Sovětský svaz,
ale nikdo už nevyrábí a jaké ty ve výši někdo řekl východoevropské státy neměly měly Sovětský svaz a.

Rusko zničilo a v podstatě velkou část krajského zbrojního průmyslu, že Ukrajinci sice mají raketomety nemají rakety a západní
jakési použít nedají. Proto potřebují západní zbraně, budou používat západní ulici a kterou jim zápas může být schopen
dodává.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě 1 aspekt probíhají jednání o uvolnění Černého moře kvůli dodávkám obilí. Vidíte nějaké šance na úspěch, mám na mysli
to, jestli Rusové mají zájem, aby šlo ukrajinské obilí do světa, nebo jestli vyhovuje spíš to, co se děje teď tzn. používat byli jako
zbraň?

mluvčí 
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Rusko nepochybně požíval jako zbraň. Dělá to náhodou.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Je to zase způsob, jak vytvářet tlak na západ, jak západě na západě vyvolává strach, že přijdou o nějaké technické zóny typu
podkopávat tu západní a podporu Ukrajině. Ono ten příběh svým oblým ve skutečnosti trošku přehnaný, protože Ukrajina sice
velkým vývozcem obilí a v procentech toho vývozu světovém je jako významná, ale naprostá většina obilí ve světě nikam
vyvážet. Spotřebuje se tak kdysi vypěstuje, takže ta hrozba té potravinové krizi možná trošičku přehnaná a úzkostní šikovně
pracuje závazně politicky šikovně pracuje i Ukrajina, aby aby generovala oporu pro sebe.

Roman FOJTA, moderátor 
Tak pojďme k těm vojenským aspektům právě obilí, jak velkým rizikem by bylo pro Ukrajinu, kdyby kvůli uvolnění námořních
tras odměňovala své přístavy, mohly by toho Rusové využít provést výsadek.

mluvčí 
Extrémně nepravděpodobné a nějaký námořní výsledek ze strany Ruska by byl riskantní. Byly v podstatě zbytečně riskantní,
protože Sýrie, aby se někde vysadili, musí se hodně se, aby se stejně museli v nejbližší době spojit a se silami nevím
postupovaly po zemi. Pokud by Rusko dokázalo v Oděse prorazit po zemi, tak nemá žádnou zásadní potřebu.

A útočit z moře, to může jako přinesl jako dočasný taktickou výhodu ledu ocel Rusko nebude útočit znovu na jihu u těch
přímořských oblastech a po zemi a od personálu tak tak nemá smysl, aby se znalo. Zároveň i kdyby se přístavy odměňovali tak
ruská černomořská flotila, stejně bude schopná zablokovat jakýkoliv námořní obchod s Ukrajinou.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká Ludvík z pražského centra pro výzkum míru. Moc vám děkuji za váš komentář. Přeju hezký zbytek dne.

mluvčí 
Hezký zbytek ne vám.

Roman FOJTA, moderátor 
Prognózy ekonomů ohledně letošního vývoje inflace se liší. Shodují se ale v tom, že zůstane dvouciferná. Podle analytika
Jakuba Vaníčka by se po prázdninách měl začít projevovat pozitivní vliv loňského zvyšování sazeb. Tehdy centrální banka
zvedla poprvé od covidové krize.

mluvčí 
Konečně by tedy měl být vidět. Ty důsledky tohoto článku lze a inflace by se měl otočit zase ano, rada České národní banky a
vést diskuzi během červnového zasedání a minimální šanci. Zvyšování těch, co se bude kolem 0,75 % a anebo proplácení on a
zamčen je to samozřejmě důležité zase štěstí zvednout sazby především kvůli tomu, že dochází k obměně rady České národní
banky, jelikož si guvernérem se stane pan Aleš Michl, který je známý a odpůrce vysokých saze, tak bude otázka, jak dlouho
nám ty vysoké sazby ještě vydrží.

Roman FOJTA, moderátor 
V brněnské městské části jih se po rekonstrukci dopoledne otevřelo přírodní koupaliště biotop. Opravy zhruba za 30 000 000
Kč trvaly necelý rok. Přestavbou prošla správní budova s občerstvením. Návštěvníci si za vstup do areálu oproti loňsku připlatí.
U zahájení sezóny byla taky Kateřina Šikulová.

mluvčí 
Třeba dospělí ve srovnání s loňskem zaplatí za vstup na koupaliště o 30 Kč víc, nicméně dneska mají, jak oni, tak děti vstupné
zdarma, protože jsou to koná dětský den. Jo, mám vedle sebe ředitele koupaliště, Brno jih biotop. Pana Pavla Svrčinová, hezký
den.

mluvčí 
Hezký den, zdravím vás.

mluvčí 
Proč to zdražení, kvůli čemu se k němu museli přistoupit?

mluvčí 
Především kvůli zdražování cen energií a zdražování obecně vstupních nákladů na provoz koupaliště.

mluvčí 
Tím, že jste vlastně přírodní koupaliště, tak možná popište, jak funguje to čištění, protože nepoužíváte chemické prostředky, tak
v čem jsou ty náklady jsou ty náklady spočívající.

mluvčí 
A je to hlavně elektrické energii, protože k tomu, aby se voda čistila, je potřeba čerpadla přečerpat do čistící zóny. A ty
čerpadla musí 24 hodin denně tzn. že spotřeba elektrické energie je veliká.

mluvčí 
My jsme v úvodu zmiňovali tu rekonstrukci, zmiňovali jsme správní budovu, tak, co všechno je tam nového, nebo co jste ještě
opravovali rekonstruovali?

mluvčí 
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Tak především se jedná hlavně to správní budovu o její občerstvení terasu pro posezení pro lidi, a tak i zelenou střechu.

mluvčí 
Rekonstrukce nebo oprava trvala necelý rok, tak bylo v provozu koupaliště minulý rok nebo bylo nějak omezen?

mluvčí 
Ano bylo v provozu.

mluvčí 
Co se týká dalšího vybavení, co tady vidíme dětské brouzdaliště, tak jaké všechny zóny tady vlastně máte, co co všechno ten
biotop nabízí?

mluvčí 
Taky tady vlastně dětská scéna, ať už pískoviště, trampolíny a nebo houpačky potom dětské brouzdaliště část pro neplavce
bazénu a potom bazénová část pro plavce, který v hloubce 3 m.

mluvčí 
Takže to přírodní koupaliště, tak mladé i omezený vstup. 1 moment může být maximálně 900 lidí za celý den potom 2,5 tisíce.
Dívala jsem se na váš plánovaný rozpočet. Na letošní další 2 roky máte vyrovnaný, tak jako musíte mít návštěvnost, abyste
toho dosáhli, kolik by mělo přijít lidi nebo jak jakou sezónu vlastně očekávat?

mluvčí 
Tak očekáváme, chtěli bysme dosáhnout cílů cirka 300 lidí denně.

mluvčí 
Zmiňovala jsem ten dětský den, tak, jaký program máte na dnešek ještě připraven?

mluvčí 
Tak program je hodně bohatý především, co se týče tedy na biotopu, tak tady budou ukázky potápěčů. Bude tady noční stezka
a a je tady představení atrakcí tzn. skákací hrady a nafukovací pro výzkum.

mluvčí 
Když se ještě vrátím k tomu provozu koupaliště, tak co třeba plavčíci brigádníci, jak je problém sehnat na léta, máte už
obsazená všechna místa?

mluvčí 
Obsazené máme. Nicméně každý rok je tohleto problematičtější.

mluvčí 
Jak dlouhé sháníte dopředu.

mluvčí 
Zhruba 3 měsíce.

mluvčí 
E.ON děkuju za ještě za vaše odpovědi. To byl tedy Pavel Svrčina, ředitel biotopu Brno jih, se kterým jsme si povídali o
rekonstrukci zdražování vstupného ještě na závěr. Doplním, že provozní dopad teď v červnu koupaliště od 10 do 20 hodin a v
létě v červnu únos v červenci srpnu potom od té devíti do 20 hodin.

Bohumil KLEPETKO, moderátor 
Dobrý den víc než čtvrt roku 3,5 měsíce války na Ukrajině a 300 000 ukrajinských běženců v Česku. Praha pro ně zavře
asistenční centrum pomoci největší v republice, protože další uprchlíci z Ukrajiny už nemá kam umisťovat a od vlády necítí vůli k
pomoci k řešení. Postupující drahota nejen energetická spolu s bezmála 14,5 procentní inflací versus. Vládní dnešní opatření
proti drahotě. Jí jsou tato opatření dobrá a dostatečná. A je česká koruna pořád tou správnou volbou, jestliže v eurozóně, ke
které se od ledna připojí už Chorvatsko, je inflace poloviční, začíná dnešní politické spektrum.

Politické spektrum s těmito dnešními hosty. První místopředseda strany soukromníků Ladislav linek, dobrý den. Druhý
místopředseda přísahy Občanského hnutí Roberta Šlachty Jaroslav Pelc. Dobrý den, vám divákům a místopředseda
konzervativní strany Michal Struha. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, první téma. Začneme ukrajinští uprchlíci v Česku kolem
tisícovky jich každý den odjíždí kolem tisícovky zase přijíždí na 3 na 300 tisících se ustálil počet běženců, kteří tu pobývají a jak
jsem říkal v úvodu Praha zavře největší asistenční pomoc. Největší asistenční centrum pomoci v republice. Vláda podle
primátora Zdeňka Hřiba nevytvořila systém pro přerozdělování uprchlíků mezi kraji sám pražský primátor.

‚Kalifornie umírá.‘ Západ USA se připravuje na extrémní vlny veder, bojuje i s nedostatkem vody URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Timon Láska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 16:49 , 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
Spojené státy se připravují na další vlnu veder, která má několik západních států včetně nejlidnatější Kalifornie zasáhnout. Ta
se kromě této vlny potýká i s dlouhodobým suchem a nedostatkem vody pro některé obyvatele státu. Stát proto uvedl do
provozu omezení spotřeby vody. Obyvatelé některých oblastí například mohou zavlažovat jen jednou týdně.

Bývalý farmář Gary Biggs na venkově amerického státu Kalifornie zásoboval pozemek vodou ze soukromé studny. Studna,
jediný přísun vody pro farmu, ale před více než deseti lety vyschla.
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Televize CNN, která Biggsův příběh sepsala, podotýká, že jiný zdroj vody rodina nemá.

Kvůli zhoršujícímu se suchu teď půda na Biggsově pozemku, kterou Gary předal svému synovi Ryanovi, leží ladem. Je
kompletně vysušená, a podle Biggse je společně s celou střední Kalifornií na pokraji smrti.

„Tato část státu umírá. Stává se z nás horká, suchá pustina,“ stěžuje si Biggs. Jeho rodina teď vodu získává alternativními
způsoby, zčásti závisí na cisternových dodávkách od státu.

Ty ale Biggsovým nestačí. Pitnou vodu, bez které by rodina neměla vodu pro základní hygienu, tak musí brát i od sousedů. Ani
oni ji ale nebudou mít věčně.

Extrémní vlna veder

Obzvláště v centrální části Kalifornie, hornatém území mezi velkými pobřežními městy San Francisco a Los Angeles, začínají
panovat obavy o některé obyvatele. Mohli by o zásoby vody přijít úplně. Kalifornie je totiž jedním z jihozápadních států USA,
který se v posledních letech potýká s dlouhotrvajícím suchem.

Velká území trápí stále častější období veder. Letošní vlna extrémních teplot přišla tento týden. Nejvyšší teploty mají ale
americký jihozápad zasáhnout až o víkendu.

V centrální a jižní části pobřežní Kalifornie meteorologové před extrémní formou horka vydali několik varování. Předpověď v
tamním městě Bakersfield slibuje až 40 stupňů Celsia ve stínu, podobná teplota má panovat ve většině okresů celého státu.

Ještě vyšší teploty očekává sousední stát Nevada. Ve městě hazardu Las Vegas má v sobotu teplota dosáhnout až 44 stupňů.
Pouštní stát Nevada je ale geograficky na extrémní podmínky mnohem lépe uzpůsoben.

Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí i pro některé části Arizony. V hlavním městě Phoenixu se mají obyvatelé
připravit až na 45stupňová vedra.

Nejhorší stádia sucha

Data společnosti Drought Monitor, která sleduje vývoj sucha v USA, ukazují, že až 76 procent oblastí amerického západu se
nachází ve dvou nejintenzivnějších stádiích sucha, které společnost označuje jako závažné a výjimečné.

Na těchto územích žije podle organizace 55 milionů lidí. Zdroje vody pro obyvatele státy získávají z obsáhlých vodních zdrojů,
například v blízkostech řeky Colorado nebo jezer Mead a Powell.

Hladina vody ve vodních nádržích v blízkostech těchto zdrojů je ale nejníže za několik desetiletí. Kalifornský úřad pro vodní
zdroje uvedl, že sucho v letošním roce je nejhorší za posledních 122 let.

Zcela nejextrémnější hodnoty ale dlouhodobě vykazuje region Death Valley, tedy Údolí smrti. Turisticky velmi oblíbená, ale
rezidentně téměř prázdná oblast dlouhodobě dosahuje teplot rekordních pro celý americký kontinent. O víkendu mají v údolí
teploty vyšplhat až na 48 stupňů Celsia.

Deník The New York Times upozorňuje, že poslední vlny veder byly v některých částech USA smrtící. Loňské extrémní teploty
jen ve státech Oregon a Washington si vyžádaly téměř 200 obětí.

Razantní kroky

V souvislosti s pokračujícími vedry a dlouhodobým suchem přistupují k řešením i vedení některých států. Opatření proti suchu,
tak jako jiným environmentálním katastrofám, se v USA řeší na regionální úrovni.

Federální vláda podle amerikanistky Magdaleny Fiřtové z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  do řešení klimatických
dopadů výrazně nezasahuje. „Většina politik je na úrovni států, 34 z nich ale podniká kroky na předejití katastrof způsobené
klimatickou krizí,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz Fiřtová.

Jako jediný výrazný krok uvádí vláda federální investiční balíček do infrastruktury, který loni schválil prezident Joe Biden.
„Zákony v balíčku počítají s investicemi do adaptačních prvků vůči klimatickým změnám,“ vysvěluje Fiřtová.

V nedostatkem vody postižené Kalifornii začala od 1. června platit omezení týkající se využívání vody. Týká se oblastí v jižní
Kalifornii a obyvatelům například nařizuje zalévání venkovních prostor pouze jednou týdně. Zákon se dotkne více než šesti
milionů lidí.

Podle listu The Washington Post si Kalifornie i díky schválenému nařízení slibuje omezit spotřebu vody o 35 procent. Guvernér
státu Gavin Newsom následně upozornil, že závazná pravidla pro šetření vodou mohou být vyhlášena i ve zbytku státu.
Zároveň dodal, že pokud se situace do září nezmírní, zakáže stát venkovní zalévání úplně.

„Dosáhli jsme v Kalifornii od posledního sucha značných změn, ale jak se blížíme letním měsícům, zaznamenali jsme zvýšený
odběr vody. Všichni musíme víc přemýšlet o každé kapce použité vody,“ zdůraznil Newsom.

Dosavadní kroky ale nemusí stačit, a hledají se další možnosti zdrojů vody do budoucna. Na jihu od Los Angeles měla
společnost Poseidon Water podle Guardianu vystavět odsolovací elektrárnu za 1,4 miliardy dolarů, která by vodu z Tichého
oceánu proměnila na pitnou.
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Proti tomuto kroku se ale postavili ekologičtí aktivisté. Ti tvrdí, že továrna by nenávratně poškodila ekosystém Pacifiku na
západním pobřeží USA. Povolení k výstavbě bylo následně vedením státu prozatím pozastaveno.

Zprávy 18:00
TV , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 19:28 , Sledovanost pořadu: 151 777 , Pořad:
18:00 Zprávy neděle , AVE: 16 008 300,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,69
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Po počasí přidáme přehled zpráv hezký den.

Ukrajina slíbila udělat maximum pro záchranu zajatých cizinců, kteří bojovali v jejich řadách, řekl člen tamního parlamentního
výboru pro bezpečnost obranu. Dvojici Britů a jednoho Maročana odsoudili orgány jedné ze samozvaných separatistických
republik k smrti. Na soud tam čeká také občan Jižní Koreje. Západ označuje za porušení ženevských úmluv o ochraně
válečných zajatců. Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von Der Leyenové dosáhla značných pokroků. Při
svých snahách o začlenění sedmadvacítce. Na brífinku po jednání s Volodymyrem Zelenským v Kyjevě zdůraznila stabilitu
ukrajinských institucí a fungující administrativu. Přislíbila i poválečnou rekonstrukci země. Žádost o vstup do Evropské unie
podalo ukrajinské vedení v březnu. Brusel k ní teď sestavuje hodnocení, které by měl zveřejnit koncem příštího týdne.

mluvčí 
Směr cesty známe je to cesta kupředu založená na zásluhách. Musím říci, že velmi oceňuji obrovské úsilí a odhodlání Ukrajiny v
tomto procesu. Ukrajinci prokázali neuvěřitelnou sílu motivaci a vytrvalost jsem hluboce přesvědčena, že společně překonáme
tuto strašlivou krutou válku.

mluvčí 
Prostě Rusko chce narušit evropskou jednotu a zanechat Evropu rozdělenou slabou. Jsme přesvědčeni, že Rusko míří na
celou Evropu USA Ukrajina jde jenom propojen cílem prý dobře.

mluvčí 
Po týdnu.

Roman FOJTA, moderátor 
Z Česka odjel francouzský rychlovlak TGV. Správa železnic si ho pronajala jako atrakci, která má zvýšit zájem o budování
vysokorychlostních tratí. Převoz z Brna do Ústí nad Labem ale podle zjištění České televize včera provázely problémy. Kvůli
technické závadě začal vlak nouzově brzdit a poškodil několik dvojkolí. Čeští technici museli vlak následně přes noc opravovat
na soustruhu.

4 jednotky hasičů zasahovaly dopoledne v Ostravě na na Hraničníku úpon požáru třípodlažního domu. Obývané sklepní části
začala hořet 2 Landa. Hasiči zachránili ze silně zakouřeného domu 25 lidí, včetně šesti dětí a mobilního muže. Několik osob se
nadýchalo kouře a 8 z nich bylo převezeno do nemocnice. Předběžná škoda byla odhadnuta na 100 000 Kč.

Zastánci přísnější kontroly držení zbraní vyšli do ulic po celých Spojených státech. Závěry protestního pochodu hlavním městě
přenášíme živě. Debatu o zpřísnění pravidel obnovila nedávná vražda. 21 lidí v texaské škole. Za loňský rok v zemi po útoku
střelnou zbraní zemřelo přes 20 000.

A amerických protestech teď podrobněji s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

Roman FOJTA, moderátor 
Jsme viděli záběry z hlavního města, nicméně ty protesty se mají konat po celých Spojených státech, dá se odhadnout, jak
mohutné.

mluvčí 
Budou. Já si myslím, že budou podobné jako byly vždycky po těch významných případech nějaké masové střelby především ve
školách většinou vývod té mozzarella ženou do ulic velké davy, ale zároveň, bohužel předpokládám, že by to, že by to cokoliv
změnilo. Můžeme se podívat, jak to bylo vlastně o střelbě v Parklandu, kde ty protesty byly také poměrně mohutné, účastnil se
jí vlastně přeživší, protože šlo o střední školu a byli velice hlasití, velice důrazně se dožadovali nějakých změn, ale nic nestalo.

Roman FOJTA, moderátor 
Proč se nic neděje ve Spojených státech, protože ten problém trvá léta, dokonce americký prezident Joe Biden má jako jednu z
priorit, proč se to nedaří měnit?

mluvčí 
Protože republikáni jsou celkem jednoznačně proti a mají šanci ty zákony blokovat. Příkladem může být koneckonců beka ten
zákon, který byl schválen ve sněmovně, o kterém se dopředu předpokládá, že v senátu nemá absolutně žádnou šanci projít. Je
to je to je to tím, že vlastně ta menšina, která se dobře úkoly přísnější regulaci, tak vlastně má větší šanci ovlivnit v rámci
Republikánské strany, kdo bude kde zvolen, protože velká část těch jednomandátových obvodů ve sněmovně, tak prostě jistá
tzn. že ani hlavním problémem pro toho kandidáta kandidátku je vyhrál primárky v těch hlasují především ti vyhraněnější voliči
té strany, což znamená v případě republikánů zastánci. Absolutně žádná regulace prodeje zdraví.
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Roman FOJTA, moderátor 
Pokud se nicméně zastavíme ještě u prezidenta Bidena, co se v této oblasti podařilo?

mluvčí 
No, zatím příliš mnoho se mu nepodařilo, protože vlastně jediné, co vydal, tak byly ty exekutivní příkazy, což je něco může
udělat schválení kongresu, které se týkaly těch tzv. kostkám. Čili vlastně nějaký zbraní, které nejsou nikde registrované nebo o
které je možné vlastně si objednat oddílech a a podobně, ale co se týče těch důležitých hlavních věcí, o kterých se mluví, což
jsou tady vlastně asi odstranění výjimek z těch prověrek v těch Petráček, anebo v případě nějaké zákony, které by umožňovaly
nákup policie či rodiny dočasně vlastně určitý nebezpečný lidem odebrat právo zbraní. Tak v tom se prostě pokročit nepodařilo,
protože je potřeba schválení kongresu a i to se bohužel nezdá ani v tomto případě, že by, že by bylo reálné.

Roman FOJTA, moderátor 
Velmi vlivná je ve Spojených státech národní střelecká asociace. Čím to, jak to, že má takový vliv?

mluvčí 
Protože má hodně členů má zároveň dost peněz, jak jsem říkal, prostě spousta republikánských politiků se odváží si postavit
prostě proto, že se bojí, že kdyby se proti nim ne náš vyslovila primárkách, takže by mohli prohrát protikandidátů, který bude
vyhraněnější, prý bude více zbraní. A jelikož kandidují v obvodu, kde republikáni vyhrávají, tak reálně nemusí přizpůsobovat
surovější voličům, ale hlavním hlavním cílem je zaměřit a tím vlastně kraj nebude s krajní, ale ale ale za za nějakým způsobem
už vlastně dost velice přesvědčeným stoupencům republika.

Roman FOJTA, moderátor 
Vy jste zmiňoval ten zákon, který schválila americká sněmovna reprezentantů. Vy jste říkal, že prakticky nemá šanci projít
senátu, nicméně, co je jeho obsahem?

mluvčí 
Je tam právě jsou tam ty zákony. Ty tzv. Reflex šlo Reflex Lost, což znamená, že vina, pokud policie nebo rodinným
příslušníkům nebo rozhodnutí federálního soudu bylo možné některým lidem dočasně zbraně, aby o odejmout. Je tam zvýšení
by u minimálního i pro nákup těch výkonných automatických zbraní, čili v automatických pušek a je tam vlastně zastropování
nebo maximální možnost nebo má velikost zásobníků omezena na 15 nábojů. To jsou ty hlavní.

Roman FOJTA, moderátor 
Body. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu, dá se čekat, že právě téma snah o omezení dostupnosti zbraní bude
jedním z těch zásadních, na kterých se bude lámat chleba?

mluvčí 
Nemyslím si to, myslím si, že demokraté to budou snažit nějakým způsobem využít, ale jak jsem říkal, velká část těch mandátů
je úřadem v podstatě jasná nebo Dana, jestli vyhraje demokrat nebo republikán republikáni v těchto oborech prostě nemají
nějaký důvod, proč by v tomhle demokratům vstupovali demokraté na to nemají příliš co získá. Takže myslím si, že budou
rezonovat, ale v ulici na témata, ať už to budou potraty, pokud se potvrdí rozhodnutí Nejvyššího soudu rušící vlastně
precedentní rozhodnutí z roku 73, anebo pokud bude přetrvávat vysoká inflace cena pohonných hmot ta další věci z oblasti
ekonomiky.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká amerikanista Jiří Pondělíček. Děkuju vám za rozhovor. Hezký den přeju.

mluvčí 
Děkuju za pozvání na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
V bojích na východní Ukrajině zemřel český občan, potvrdil to ministr zahraničí Jan Lipavský. Byl členem dobrovolnického
praporu, který bojoval jižně už zimu. Přišel o život v pátek při střetu s ruskou armádou. Další okolnosti ministerstvo ověřuje.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Podle mých informací nyní se pracuje na tom, aby to tělo bylo převezeno do Charkovské oblasti a zároveň na zastupitelský
úřad v Kyjevě to řeší jako konzulární událost a více detailů neposkytujeme. A samozřejmě naším cílem kontaktovat rodinu.

mluvčí 
V první řadě mi dovolte vyjádřit účast nad ztrátu života mladého člověka celé rodině. Jeho přátelům samozřejmě, že ten člověk
tam měl nějaký statut té ukrajinské armádě, aby tedy neměl s naší armádu armádu České republiky nic společného, tak tam
vykonal nějaký hrdinský čin, takže určitě by se na něj zapomenout nemělo.

mluvčí 
Máme informace o tom, že jeho jméno Michal je. Je to jeden z dobrovolníků, kteří se zapojili do pomoci Ukrajincům už před
několika měsíci pravděpodobně už od začátku války a pomáhá na řadě míst, včetně západní a severní Ukrajiny. Říká se
alespoň podle těch drog, které máme informace, které máme k dispozici, měl přezdívku Španěl měl působit mimo jiné právě
také v rámci nějaké jednotky pravděpodobně tedy Hispano o ní nějaké španělské jednotky dobrovolníků. Během během tedy
toho toho tragického zásahu ruskou minometnou i ruský minometný granátem v zákopech, snažíme sehnat informace o tom,
jestli jeho velitel, který je španělský a.s. ve španělským občanem, jestli se nám získat podaří získat nějaké další doplňující
zprávy v každém případě v tuto chvíli tady máme informace o tom, že zemřel během hlídky. V rámci těch velmi tvrdých bojů měl
být v tu chvíli v zákopech a jak už jsem říkal, dopadla přímo na místě, kde bohužel byl, dopadl minometný granát vypálený
ruskou stranou v rámci těch těžkých bojů na východní frontě.

mluvčí 
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Jsme se potkali s Michalem zhruba na přelomu. Dubna. A března. Návrhy ve Lvově, kde on vykonával kulturu pro vojenskou
humanitární činnost. A vlasti měl za sebou část vojenského výcviku ukrajinského na základně v jahodově, kde strávil asi 1-2
týdny, kam se dostala bez toho, aniž by předtím sám měl nějaký vojenský výcvik v české armádě nebo jinde. Byl z toho výcviku
ukrajinské armády trochu rozčarován. Vlastně říkal, že ten výcvik není dostatečný na nasazení na frontě, že například ohledně
střele od podobných věcí, že vlastně jako nepřipraví na to riziko, a tak toho výcviku odešel a šel se věnovat humanitární
činnosti té humanitární činnosti se věnoval skutečně celým srdcem. On udělá dobrovolně dělat bez jakýchkoliv nároků na
nějaký plat jenom v podstatě za jídlo za skromné ubytování byl velice skromný a dělat srdcem z tohoto hlediska je to obrovská
ztráta.

Roman FOJTA, moderátor 
Podle končícího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka se inflace nad 10 % udrží po celý letošní rok. Řekl v
rozhovoru pro deník Právo. V nejbližší době ale podle něj dosáhne vrcholu a ve druhém pololetí bude klesat. Podle prognózy
České národní banky by se inflace měla zastavit na 17 % končící viceguvernér České národní banky Tomáš dětský odhaduje
strop inflace ještě o procentní bod víc. Řekl to včera v pořadu byznys ČT24.

Omezení kvůli stavbě odpočívadla pokračují na dálnici D3 u Chotýčan na Českobudějovicku. Zároveň tam silničáři tento víkend
potřebují instalovat nosnou konstrukci mostu. V neděli od půl páté ráno bude proto osmikilometrový úsek D3 uzavřený v obou
směrech. Podrobnosti přidá z místa Martin Donát Martine, dobré odpoledne. Jak dlouho tam bude dálnice uzavřená?

mluvčí 
Dobrý podvečer. Ty už to nastínil silničáři tu úplnou uzavírku naplánovali na zítra mezi půl pátou a osmou hodinou. Řidiči se tak
zdrží na objízdné trase, ale zhruba 10-15 minut. Nebude to ale poslední úplná uzavírka. Silničáři počítají s tím, že tento úsek u
Chotýčan na Českobudějovicku uzavřou ještě v příštích týdnech to vždy jednorázově třeba jen na jednu hodinu. Potřebují totiž
dokončit trhací práce na jedné straně dálnice, protože tam pevnější skalní podloží. O tomto víkendu řidiči jezdí hlavně v jednom
pruhu, ať už směrem na České Budějovice nebo směrem na tábor to potrvá do pondělí, kdy proběhne montáž svodidel.
Samotné odpočívky se dočkáme nejspíš v srpnu příštího roku. Ta se otevře s kapacitou, například až pro 100 osobních aut
nebo 80 kamionů. Bude to v pořadí druhá odpočívka na zatím dokončené dálnici D3, která začíná na pomezí Středočeského
Jihočeského kraje. Končí u Českých Budějovic.

Roman FOJTA, moderátor 
V Lidicích začala přehlídka pěveckých sborů k uctění dětských obětí vyhlazení obce nacisty. Uplynulo od ní 80 let. Účastní se
několik stovek dětí. Hlavní pietní akt se bude konat zítra dopoledne.

Jakub PACNER, redaktor 
Dnešní program v areálu Památníku Lidice nabídne dlouho očekávaný 3 de model Lidic. Práce na něm trvaly několik měsíců.
Kromě jiného ale budou moci návštěvníci spatřit také kolorované dobové fotografie. Zítřejší pietní akt začne ranní mší na
základech kostela svatého Martina, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Poté lidé položí květiny u společného hrobu
zavražděných lidických mužů a také položí květiny u pomníku dětských obětí války. Zazní také poděkování ředitele Památníku
Lidice Eduarda Stehlíka.

Roman FOJTA, moderátor 
Letiště v Klatovech ode dneška nese název Josefa Hubáčka. Po válečném hrdinovi letci RAF ho pojmenoval tamní aeroklub. Na
jeho počest tam jeho členové také odhalili pamětní desku. Letos ho navrhli na nejvyšší státní vyznamenání řád bílého lva.

mluvčí 
Což jsme se v Chebu v roce 1930 ve stíhacím kurzu. Divák byl tenkrát vedoucí výcviku já instruktorem a tady kolega Hubáček
čárky.

mluvčí 
Populární akrobatické trio ze třicátých let.

mluvčí 
To nejen nejnádhernější nejúžasnější, co spolu dělali, bylo, že třemi 3 letadla spojili gumovými lany mezi sebou.

mluvčí 
Okupaci v roce 1939 Československa utekl a ve Francii se připojil k cizinecké legii. Podnikal třeba bojové lety nad Belgií.

mluvčí 
Po přistání se zjistilo, že vám v letounu asi 30 děr. Měl jsem prostřeno kombinézu košili, ale chtěla kuličky nedotkly.

mluvčí 
Skončí v hodnosti Leila 14 osob, což jsou tyhlety 2 proužky na uniformě. Je to britská uniforma.

mluvčí 
Jako pilot 300 desáté stíhací perutě se účastnil právě i bojů o Británii.

A to v letounu Hawker Hurricane, který dnes na jeho počest proletěl nad klatovským letištěm v doprovodu dvou gripenů.

mluvčí 
Je velmi snadné létání, když už letí, ale má svoje mouchy, je to stará dáma konstrukčně 19 34. Musí to tak prostě respektovat.

mluvčí 
Respektu se ale Josef Hubáčkovi po válce příliš nedostalo. Komunisté ho v padesátých letech z hodiny na hodinu vyhodili z
československých aerolinií.
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mluvčí 
Jako nebezpečný pro československé letectvo.

mluvčí 
34 let po jeho smrti teď aeroklub, jehož býval předsedou po něm pojmenoval své letiště.

mluvčí 
Ono se mu dostalo velice malé satisfakce tím, že byl v roce 92 povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam, a to bylo
prakticky všechno.

mluvčí 
To mě překvapuje, kolik mladých lidí dneska jsem tuhle záležitost sejme z fám, že ještě vyjde vzadu, jestli je navržený na to
vyznamenání.

mluvčí 
A klub doufá, že to bude ještě letos. Daniela Tunklová, Česká televize Klatovy.

Roman FOJTA, moderátor 
Torzo vodárenská zauhlovací věže ve Vratislavicích nad Nisou proměňují dobrovolníci na komunitní centrum. Svou původní
funkci věž ztratila už v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy se místo uhlí začal na výrobu elektřiny v továrně na
koberce. Využívat mazut z ropy. Místo toho, aby věž chátrala, pořádají v ní teď příznivci industriálních staveb, výstavy koncerty.

mluvčí 
Spolek Avangard postupně zpřístupňuje vodárenskou a zauhlovací věž veřejnosti. V nové dílně pořádá také pravidelní
workshopy peníze, které na nich vybere potom znovu investuje do opravy věže. Více už k tomu se zakladatelkou spolku
Avangard Jitkou jako Vítkovou, dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodli zrovna tuto věž zachránit? Tak já miluju industriální
stavby, a když jsme se s rodinou přestěhoval sem do Vratislavic, tak jsme měli štěstí, že tady zrovna byla tahle krásná
dominanta, a tak jsme se rozhodli postarat se o její záchranu. Bylo komunitní centrum vlastně ve Vratislavicích nad Nisou
potřeba. Já si myslím, že je potřeba vždycky na každém místě, že jen díky komunitě tam žije ten život v těch daných obcích
městech, takže za mě určitě ano. Kolik dobrovolníků se podílelo na její záchraně, tak na začátku, když jsme věž před sedmi lety
vyklízeli, tak to bylo asi 90 dobrovolníků. A teď ten počet menší, ale třeba dneska na dnešní akci je to minimálně 30
dobrovolníků, který se snažej tady ten vchod pro lidi připravit, a když se nebavíme o festivalu, na co jsou teda ti dobrovolníci
potřeba. Tak potřebujeme nejen v dílně, kterou jsme před dvěma roky nebo rokem založili, tak potřebuje, jak na opravy
nábytku, ale zároveň, když pořádáme ty různé kulturní akce, chceme ukazovat tu věž veřejnosti, tak se hodí přitom, ale i když
chceme něco opravit. Je víc možností, jak se zapojit právě od roku 2015 na seznamu kulturních památek. A říkáte, že ukazuje
ukazujete veřejnosti, co je na nich zajímavého, co teda ukazujete, tak myslím si, že když už člověk přijde, tak s zvenku vidí, jak
nádherná je a že je to opravdu dominanta. Ale ona má hlavně svůj specifický důležitý význam nám z těch funkcí, které nabízela
dříve, když se tady vyráběli koberce a z kroniky víme, že to byla jediná stavba v České republice, která plnila 3 funkce, tak
nahoře měla sloužit rozhledna a potom spatření, že byl zásobník na uhlí. A zásobník na vodu a ten to všechno potřebovala ta
fabrika pro výrobu elektřiny a další provoz a chod areálu. Jak by podle vás ideálním případě teď ten areál měl fungovat do
budoucna? No, já nedokážu mluvit za celý ten areál, to je obrovský objekt a záleží na vlastníkovi, ale abych byla moc ráda,
kdyby v těch projektech se myslelo na věž kotelnu. A vymyslel se tak vymyslel si taková náplň, aby se stále mohli lidé dozvídat,
co se tady dělo a k čemu sloužila, mohli vídat. A vy jste tady v podnájmu v podstatě tak nebojte se, že by třeba do budoucna
mohli a majitelé rozhodnut využívat ten areál jinak něco, takže jsme s tím do toho šli, že ta smlouva byla krátká. Vždycky se
prodlužuje po určité době, ale mě to stálo stejně za to, protože jsme chtěli ukázat jedinečnost té stavby a zároveň vytvořit
komunitu lidí. A já si myslím, že už se tady vytvořil takové podhoubí, že doufám, pevně věřím to, že to jen tak neskončí a jestli
tady bude kulturní centrum nebo se využije ta věž na nic jiného. Mi nevadí, ale hlavně, aby to místo žilo dál. A vy dneska
otevírá ten areál po koronavirové pauze poprvé navrátili se ty lidi v tom počtu, ve kterém jste třeba očekávali, vrací se sem taky
pravda, že je to začátek, začínají chodit na ty kurzy naštěstí ten zájem je. Takže jsme rádi. Tohle je teď první akce veliká,
kterou pořádáme, takže uvidíme sami, kolik jich dorazí, několik přilákáme na ten program, který jsme vytvořili. Má tedy teda
fungovat komunitní centrum. Znamená to, že sem lidé mohou přijít kdykoliv, nebo jak to vlastně funguje. Tak když není
otevřená zatím pokaždé je to při těch akcí, které pořádáme, takže určitě dobré se s náma spojit. A my jsme rádi za každého
dobrovolníka člověka může vymyslet spolu spoustu jako nových věcí, ale pravidelně zatím otevřená není. Já jsem slyšela, že
tady máte i komunitní zahradu, tak na to mohou lidé chodit, kdyby se jim zachce. Je to zahrada, která slouží při těch akcí, že jí
můžou lidé využívat a klubat, když něco dozraje, ale zatím nefunguje tak, že by si tady někdo zaplatil kousek svého jako
záhonků a mohl jsem chodit pravidelně, ale třeba se nám podaří něco takové. Já jsem na začátku zmínila, že vlastně peníze,
které vyberete na těch akcích workshopech, tak jdou znovu do záchrany té věže a daří se z těchto peněz pokrýt všechno nebo
musíte shánět finance nějak jinak. A to jsou většinou ty částky, které vyberou se drobné, slouží spíš chodu toho spolku, aby se
o tohle všechno mohl starat a zároveň drobné opravy. Třeba tahle ta akcie teď proto, abysme vybrali peníze a mohli vybudovat
informační tabuli, která stála před běží a informovala lidi, když nemáme otevřeno právě o tom, k čemu věž sloužila, k čemu
sloužil celý areál. Já vám děkuji za rozhovor a už jenom tedy doplním, že kromě té dnešní akce mohou lidé a zájemci o
industriální architekturu tuto věž navštívit. A buďto na dny architektury dny evropského dědictví, anebo po domluvě se spolkem
Avangard.

Roman FOJTA, moderátor 
Ojedinělá technická památka se dnes poprvé otevřela veřejnosti v Přáslavicích u Olomouce. Bývalý vojenský bunkr měl za
bývalého režimu strategický význam. Podléhalo nejvyššímu stupni utajení. Sloužil totiž jako zesilovací stanice pro
telekomunikační síť.

mluvčí 
Na tomhle patře jsou 2 kabelové komory do dvou směrů.

Petra KLIMKOVÁ, redaktorka 
Dříve v režimu utajení teď veřejnosti přístupný. Lidé se tento víkend poprvé dostanou za betonový plášť Přáslavic svého
bunkru. Přišla i místní rodačka Jarmila Michalíková.
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mluvčí 
Já jsem byla strašně nadšená, že se to otevřelo, protože vždycky se vyplula naložit tady je tajně.

Petra KLIMKOVÁ, redaktorka 
Její strýc vozil před 50 letech materiál na stavbu. Ani on netušil, co tu vzniká.

mluvčí 
Než jsem dojel, takže musel projet několika. Prostě komora má vrata má prostě plechový. Mohla.

Petra KLIMKOVÁ, redaktorka 
Za bývalého režimu sloužil bunkr jako odolná telefonní ústředna. Vydržela by i výbuch. Nejdůležitější kabel by zvládl až 1900
hovorů najednou.

mluvčí 
V případě, že by byla rušena pozemní komunikace, tak máme v okolí areálu několik perných polí. Armáda nedokázala
komunikovat odrazem od vrchní vrstvu atmosféry.

Petra KLIMKOVÁ, redaktorka 
Majitelé koupili bunkr před 12 lety. V části spojili chov ryb s pěstováním zeleniny. O víkendu tu sami provázejí návštěvníky.

mluvčí 
Ten objekt bylo dle dokumentu odtajněn v roce 1998. Avšak v minulém týdnu nám došla zpráva, že některá část objektu byla
přísně utajená až do roku 2016.

Petra KLIMKOVÁ, redaktorka 
Směna 50 zaměstnanci by tady vydržela bez pomoci zvenčí až 10 dní. Byly ložnice, umývárny i kuchyně. Nejnižším patře bunkru
jsou dodnes 2 dieselové agregáty. Byly tady pro případ výpadku elektřiny. Ještě dnes by zvládli zásobit energií menší město na
prohlídku lidé dostanou jen po předchozím objednání. Termíny majitele areálu postupně zveřejňují na webových stránkách
objektu. Petra Klimková, Česká televize Přáslavice.

Roman FOJTA, moderátor 
Dnešní studio ČT24 končí na řadě interview ČT24. Já vám děkuju za pozornost přeju hezký zbytek dne.

Mezi černou a bílou je mnoho odstínů: O Německu tehdy a teď se Zuzanou Lizcovou
Podcast , Datum: 11.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.06.2022 21:29 , Pořad: 21:21 Za 5 pět , Země:
Česko
Málokterá ideologie zasáhla světové dějiny minulého století tak, jako
nacismus. A ozvěny vídáme a slýcháme dodnes- v prostředí radikálních skupin i
radikálních režimů, které tzv. bojem proti nacismu ospravedlňují svou vlastní
tyranii. Jak na to hledí dnešní Němci? Jak zacházejí se svými dějinami? A čím
žijí dnes? I o tom bude Za 5 pět s vedoucí Katedry německých a rakouských
studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , Zuzanou Lizcovou. Zve vás Hana Scharffová.

Jaké je podle vás správné načasování oznámení prezidentské kandidatury? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Respekt , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.06.2022 13:26 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Rubrika: Anketa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,41
prezidentský kandidát ve volbách 2018katedra marketingové komunikace a public relations, FSV  UKInstitut politického
marketingusenátor (STAN)
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Politolog poukázal na intencionální útok, kterým si hnutí Andreje Babiše udržuje voliče. Volby by ovládlo ANO
před Spolu. Komunisté by opět shořeli ja URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Rudolf Šindelář Redaktor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.06.2022 20:03 , RU /
měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,15
Nejnovější volební průzkum, který odhaduje, jak by se umístily strany a koaliční uskupení hnutí v případě, že by se volby konaly
v květnu, na první místo přiřadil hnutí ANO. Získalo by 29,5 procenta hlasů, čímž by druhé koalici Spolu ukázalo lidově řečeno
záda. Uskupení tvořené stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalicí Pirátů a STAN si totiž pohoršilo. Průzkum agentury Kantar
ČZ ukázal, že si koalice proti dubnu pohoršila o pět procentních bodů na 28,5 procenta. Komunisté by lidově řečeno shořeli,
když by obdrželi jen 2,5 procenta hlasů. Pro ŽivotvČesku.cz uznávaný politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  odpověděl, co stojí za tím, že si hnutí expremiéra Andreje Babiše (57) drží stabilní přízeň voličů.

Andrej Babiš a Marek Prchal. 
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Český výzkum: Lékaři v drtivé většině vakcínám věří URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: 21stoleti.cz , Autor: Martin Janda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.06.2022 20:38 , Celková
návštěvnost: 29 687 , RU / měsíc: 39 614 , RU / den: 2 796 , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Časopis Nature v nejnovějším čísle publikoval výzkumná zjištění týmu českých vědců. Jejich empirický výzkum dokládá, že velká
část veřejnosti má zkreslené představy o názorech lékařů na očkování proti covidu-19.

To pak snižuje jejich ochotu nechat se očkovat. Ačkoli naprostá většina lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho, mezi
veřejností je rozšířeno přesvědčení, že názory lékařů jsou rozděleny zhruba půl na půl. 
Informování veřejnosti o široké názorové shodě na straně lékařů dlouhodobě zvyšuje míru proočkovanosti a hraje významnou
roli v boji proti pandemii covid-19. 
Autoři studie působící na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd
ČR), Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck
Institutu v Mnichově realizovali rozsáhlá dotazníková šetření. 
Ta se jednak zaměřila na zjištění názorů lékařské komunity ohledně očkování a vedle toho na povědomí veřejnosti ohledně
těchto názorů lékařů. Poté autoři zkoumali vliv poskytnutí informace o skutečných názorech lékařů na rozhodnutí jednotlivců
nechat se očkovat. 
„Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti očkování mezi lékaři je levný a dlouhodobý způsob,
jak zvýšit zájem o očkování,“ shrnuje výsledky studie její spoluautor Michal Bauer. 
První ze zmíněných dotazníkových šetření proběhlo v únoru 2021 mezi českými lékaři ze všech částí republiky. Zaměřovalo se
na názory lékařů týkající se schválených vakcín. Z 10 tisíc lékařů, kteří se průzkumu mínění účastnili, věřilo vakcínám 89 %. 
Zároveň jich 90 % již bylo očkováno nebo se plánovalo naočkovat. Až 96 % lékařů by pak doporučilo očkování svým zdravým
pacientům. Většina veřejnosti si však tohoto konsensu lékařské komunity vědoma nebyla. 
To se zjistilo díky druhému šetření, které proběhlo v rámci šetření domácností Život během pandemie, realizované agenturou
PAQ Research, jehož se zúčastnilo 2 101 respondentů. Respondenti odhadovali, jaké procento lékařů vakcínám věří a chce
být naočkováno. 
Zhruba 90 % z nich podcenilo míru podpory očkování uvnitř lékařské komunity. V průměru si lidé myslí, že schváleným
vakcínám věří pouze 60 % lékařů, a že jen 57 % lékařů se chce nechat naočkovat. 
Náhodně vybraná polovina respondentů pak dostala v březnu 2021 pravdivé informace o názorech mezi lékaři na očkování,
tedy že 90 % z nich vakcínám důvěřuje a chce se očkovat. Druhá polovina respondentů tyto informace nedostala. 
To vědcům umožnilo věrohodně odhadnout, jakou roli hraje znalost skutečných názorů lékařské komunity pro ochotu se
očkovat. Po dobu následujících 9 měsíců totiž výzkumníci u respondentů sledovali, zda se nechali naočkovat. 
Ukázalo se, že poskytnutá informace nejen korigovala zkreslené domněnky o názorech lékařů na očkování, ale také zvýšila
proočkovanost o 4,5 procentního bodu. Procento lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se tedy snížilo o celých 20 %. 
„Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně
9 měsíců a přispělo i k zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje spoluautorka studie Julie Chytilová. 
Autoři studie se shodují v závěru, že mylné představy veřejnosti o názorech lékařské komunity jsou pravděpodobně způsobeny
snahou řady médií zprostředkovat ke kontroverzním tématům opačné názory. Poskytnutí obdobného prostoru protichůdným
názorovým proudům totiž přitahuje pozornost diváků a vytváří zdání objektivního přístupu novinářů. 
Tato praxe však může ve společnosti vytvářet zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její
schopnost čelit celospolečenským výzvám. „Novináři by se proto měli snažit poskytovat informace nejen o názorových rozdílech
mezi odborníky ale i o míře konsensu názorů mezi širokou odbornou veřejností“ uvádí Chytilová. „Tento problém, kdy zkreslené
představy o nejednotnosti expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi pravděpodobně týká i řady dalších oblastí,
například debat o klimatických změnách.“ doplňuje Bauer. Výsledky této studie tak patrně mají přesah do celé řady dalších
oblastí a současná pandemie je jen jedním příkladem obecnějšího fenoménu. 
ČVUT v Praze dosáhlo dalšího historického úspěchu – poprvé za dobu měření... 
Dálniční ukazatel jasně říká, že z Prahy do Plzně je to po dálnici 92... 
Vyléčit pacienta nakaženého zrádným virem HIV se letos povedlo... 
V sobotu 11. června si vyznavači vůně a chutí jalovce připomenou... 
Přestože je srdce skutečně silný sval, i ten se jednou může „porouchat“.... 
„Ne a ne,“ křičí 11letá Kateřina. Vzápětí její křik vystřídá pláč. Za žádnou... 
„Padesát sedm, padesát osm, padesát devět, šedesát.“ Německý hudební skladatel... 
Rakouské údolí Wachau obývali lidé už v mladším paleolitu, tedy době... 
Národní muzeum v minulých dnech transportovalo ze Sýrie sbírkové předměty Národního... 
Svoji kariéru odstartuje Nikolaj Pavlovič Ignaťjev roku 1856 na kongresu v... 

Čistě brandové spoty lidi nechytí
TISK , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 12 , Autor: JAKUB KŘEŠNIČKA , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 13.06.2022 00:47 , Čtenost: 35 635 , Rubrika: značka , AVE: 115 758,37 Kč , Země: Česko , GRP: 0,40
Značku budujeme v produktové komunikaci, která nabízí reálný benefit, říká David Daneš, ředitel marketingové komunikace O2

* V komunikaci vybočujete digitální hrdinkou, proč jste se pro ni rozhodli? 

Chtěli jsme značku výrazně odlišit a kreativně zhmotnit její esenci — Chytrou (dnes už Inteligentní) síť. Před tím jsme vytvářeli
nové kreativní koncepty na každou kampaň, značce chyběl spojující prvek a dlouhodobě budovaný příběh. Interní kreativní tým
tehdy přišel s ideou zhmotnit technologii do podoby postavy, které interně říkáme Eva. Za odvahu a podporu na začátku
realizace vděčíme studiu R. U. R. a Armada Films pod vedením režiséra Romana Valenta. Dnes už je celý koncept Evy a všech
lokací jejího světa tvořen kompletně v CGI, což ještě podtrhuje technologický a futuristický charakter brandu O2. 
* Neplánujete digitální influencerku? 
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Je to jedna z možností dalšího rozvoje konceptu, kterou zvažujeme. Baví nás digitální charakter Bejby Blue slovenské
Tatrabanky i další zahraniční influenceři. Zatím nás odrazuje produkční náročnost v kvalitě, z které nechceme slevovat. Věřím
ale, že technologie pokročí a brzy to budeme moci realizovat snáz. Teď se totiž jeden spot na supervýkonných strojích
renderuje kolem 350 hodin. 

* Pracovaly na digitalizaci postavy stejné agentury? 

Na stoprocentní digitalizaci postavy jsme vypsali tendr. Vyhrálo slovenské studio Alien, které má už na svědomí třeba psa ve
spotech s „Fofolou“ nebo křečky Dedolesu. Udělat digitální postavu člověka ale byla i pro ně výzva. Nejdříve jsme kombinovali
záběry obličeje s 3D tělem nasnímaným s motion capture, loni jsme přešli kompletně na 3D tvář. K digitálnímu obličeji jsme
nejprve přistupovali s obavami, aby v něm nechyběla přirozená lidskost, ale v aktuální kampani „Opravdové 5G“ už máme tvář
Evy hodně zblízka. Nejen ve spotu, ale i ve venkovní reklamě. Myslím, že kvalita je neuvěřitelná, klobouk dolů před Alieny. 

* Od klasické produkce upustíte? 

K většině kampaní filmovou produkci krom 3D studia nepotřebujeme. Výjimkou je vznikající kampaň pro O2 TV, která poběží v
srpnu. V té se Eva znovu setká s Petrem Čechem, což je náš hlavní sportovní ambasador, který se objeví i v televizi. Natáčení
se ujala Boogie Films a režie Maxmilian Turek. V ostatních médiích pokračujeme i ve spolupráci s Makhmudem Muradovem a
Karolínou Plíškovou. Petr už ale nebude jen sportovní tvář, posouvá se blíž do role zákazníka, který objevuje prémiový televizní
obsah a funkce, potká se i s draky z Her o trůny. Sama O2 TV se ukáže v trochu jiném světle, posouváme ji z ryze sportovní
televize i k zábavnému obsahu. 

* Není u digitální hrdinky problém, že k ní lidé hůř navážou vztah? 

Eva má svou vlastní osobnost, je sebevědomá a odhodlaná, s emocemi pracuje subtilně. To ale neznamená, že nedokáže v
reklamě emoce předat očním kontaktem, voiceoverem Kateřiny Winterové a dalšími prostředky. Vidíme to například na
neurotestech i v dalších výzkumech. Ty potvrzují, že zákazníci si k ní vztah navázali a začali rozumět jejímu dlouhodobému
příběhu, který letos pod novým sloganem „Inteligentní síť“ posouváme dál. 

* Slova chytrá a inteligentní vnímám jako synonyma, v čem je ten posun? 

Dělali jsme na to velkou brandovou studii ve spolupráci s Kantarem, s nímž dlouhodobě konzultujeme značku. Vyšlo nám, že
lidé v inteligentní síti vidí vize budoucnosti technologií, které se budou učit od lidí a přizpůsobovat se jejich potřebám. Chytré
technologie považují za složité, které je nutné manuálně nastavovat. Jako inteligentní zmiňovali příklad asistentku Siri nebo
autonomně řízená auta. Navíc pojem „inteligentní síť“ je mnohem obrazotvornější, protože „chytré“ je dnes už všechno a lidem
to zevšednělo. 

* Čistě brandové spoty nechystáte? 

Nepotřebujeme čistě brandové spoty, značku budujeme v produktové komunikaci. I podle studií zákazníky málokdy „chytne“
reklama, která nedoručuje reálný benefit. Proto se snažíme konkrétními produkty a službami pomáhat řešit situace, se kterými
se spotřebitelé potkávají. Třeba kampaň pro 5G internet na doma vycházela z toho, že řada domácností na vesnicích nemá
dostupný rychlý internet a je odkázána na nestabilní WiFi. Ukazovali jsme samotné řešení přes 5G síť, ale i vysvětlovali, jak
nestabilita WiFi souvisí se špatným počasím nebo zatížením sítě sousedy — šlo o „pain pointy“ ze zákaznického průzkumu.
Lidem kampaň pomohla řešit problém a nám posílila vnímání značky jako technologicky inovativní. 

* Jak kampaně vyhodnocujete? 

Kantar nám měří dlouhodobé brandové metriky včetně pro nás hodně důležitého „top of mind“, povědomí o kampani a
zvažování jednotlivých produktů. Mimo to děláme i adtracking, tedy post testy samotné kreativy, včetně konkurence. Děláme
testy i před startem jakéhokoli spotu a podle toho kampaně často upravujeme ještě před spuštěním. 
Dalším zdrojem dat jsou neuromarketingové studie, které pro nás dělá Confess Research. 

* Co vám neuro-studie ukázaly? 

Je to skvělý doplněk. Respondenti mají oční kameru, měří se EEG, odpor kůže a podobně. Vidíte, jak se mění emoční napětí, u
kterých záběrů jaká část cílovky zpozorní, a jestli vyvolávají pozitivní nebo negativní reakci. Pomáhá třeba ujasnit kompozici
záběrů a střih, aby se důležité věci zobrazovaly tam, kam se lidé dívají. To je sice banální, ale když se to nepovede, spot
nefunguje. Při kampani na Smart Box například v záběru obří produkt levitoval nad Evou a na lidi to působilo jako její ohrožení.
Vedle toho samozřejmě s analytickým oddělením vyhodnocujeme aktivaci z hlediska prodejů. Většinou už do jednoho nebo
dvou týdnů podle toho upravujeme a optimalizujeme intenzitu a jednotlivá sdělení. Někdy i několikrát, a to nejen v onlinu s naší
novou agenturou Acomware, ale mnohdy saháme i do střihu nebo sdělení v klasických médiích. 

* V tom máte výhodu vlastní agentury. 

Určitě jsme díky Free Andy flexibilní, můžeme upravený spot nasadit i do druhého dne. Hlavní výhodou ale je, že jsou se
značkou sžití, nemusíme jim nic složitě vysvětlovat. A mají vhled do dění ve firmě z první ruky — když jsme například
připravovali nový O2 Smart Box, donesli jsme jim ho ještě během vývoje, mohli si ho testovat a zapojit se například do tvorby
designových potisků. 

* Problémem in-house agentur bývá kreativní vyhoření, toho se nebojíte? 

Realizační týmy sestavujeme z dlouhodobých spolupracovníků, kteří jsou s námi často na částečný úvazek, mají tedy i jiné
klienty a pro bono projekty. Je to již zaběhlý způsob, který zajišťuje rotaci lidí, kreativní nadhled a čerstvé vstupy. Pro zajištění
kontinuity a pořádku je stabilní součástí marketingového týmu realizační agenturní account a DTP tým. 
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* Zmínil jste modem, máte i sluchátka. Bude brandových produktů přibývat? 

Letos chystáme novinky ve fixním hardwaru. Zákazníci nám píšou, kdy budeme mít také vlastní high-endovou řadu sluchátek.
Máme i další iniciativy. Do budoucna uvažujeme o hlasovém asistentovi, v současnosti pilotujeme virtuální asistentku na
zákaznické lince a vytváříme vlastní digitální hlas. Snažíme se, aby naše vlastní produkty byly odlišné, zaměřujeme se na
ergonomii a špičkový design. I proto máme designéra přímo u nás v týmu. 

* Zaujalo mě, jak hodně jste aktivní na TikToku, jak to brandu pomáhá? 

Vstoupili jsme tam jako jediný operátor a jedna z prvních velkých lokálních značek vůbec. Jako úplně první v Česku jsme
rozběhli reklamní formáty. Naší tváří na TikToku je O2 Guru Kuba, je to autentický interní ambasador a super geek v tom
nejlepším slova smyslu — sám začínal v pobočce. Vytvořili jsme dokonce menší studio s greenscreenem přímo tady v
kanceláři, kde krátká videa produkujeme. Vytváříme též obsah pro O2 Chytrou školu a pro projekt O2 You. V něm
spolupracujeme s Championship Music a Benem Cristovaem, který funguje jako ostřílený průvodce pro mladé muzikanty, které
dlouhodobě podporujeme a umožníme jim vydat singl a natočit videoklip. Společně s videoklipem pak vzniká právě obsah na
TikTok a další sítě, a také klasické reklamní formáty i pro ostatní sociální sítě a YouTube. 

* Jak vám obsah na TikToku funguje? 

Máme celkem přes 200 videí a 68 milionů zhlédnutí. Osvědčilo se nám se social media týmem netlačit influencery do pozice
media outletu, aby na svých profilech publikovali příběhy o tom, že O2 je super brand a že máme nové tarify. To nepůsobí
autenticky. Místo toho je zveme na svoje kanály a necháváme je spoluvytvářet obsah, který cílovku bude bavit. Díky tomu
rozšiřujeme vlastní bázi sledujících a baví nás, jak jsou mladí umělci zběhlí v tvorbě pro sociální sítě, takže nám vlastně
pomáhají i s kreativou. To je pro nás plus, protože v naší kreativě věkový průměr úplně neodpovídá cílovce TikToku. 

***

David Daneš 

U operátora O2 působí přes devět let. Marketingovou komunikaci a brand vede od února 2018. Ve firmě začínal jako digitální
marketér, než se přeesunul do týmu nadlinkové komunikace. Předtím přes tři roky na FSV  UK  pomáhal rozvíjet praktické
dovednosti studentů sociologie v oblasti marketingového výzkumu a statistiky, téměř pět let fungoval jako editor webu
ZaKulturou.cz. 

Foto autor:   Foto BOHUMIL POSPÍŠIL
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Jaké je podle vás správné načasování oznámení prezidentské kandidatury? 

MICHAL HORÁČEK textař a producent, prezidentský kandidát ve volbách 2018 „Oznámení kandidatury“ je ve skutečnosti jen
oznámením zájmu o kandidaturu. 
Každopádně se bez dřívějšího ohlášení neobejde ten, koho předtím příliš nezaznamenala ta nejširší veřejnost. Musí ji se svými
názory a sám se sebou teprve seznámit. Na „správnou chvíli“ dlouho čekat nemůže. A už vůbec ne ten, kdo chce být
nominován podpisy občanů: je to obtížný proces. Minule to dokázali jen tři uchazeči. Soudím, že ani letos se mnohým nezadaří,
platí však, že potřebují čas. Místo na občany se lze obrátit na zákonodárce. Tady mají výhodu stávající senátoři, o předsedech
parlamentních stran ani nemluvě: mohou vyčkat. 
Obecně však žádný „správný“ čas není. Každá volba je specifická. A tak jako vždy bude „správným načasováním“ to vítězovo.
Ze zpětného pohledu bude snadné je zdůvodnit. 
MARCELA KONRÁDOVÁ katedra marketingové komunikace a public relations, FSV  UK  Pro každého kandidáta, resp.
kandidátku to může být úplně jiný okamžik. 
Záleží totiž, o koho konkrétně jde – je to ostřílený politik? Jedná se o veřejně známou osobu, která se již v politice nějakým
způsobem angažovala? Nebo je to expert v oboru, který je znám jen úzké skupině voličů? Kolik času kandidát potřebuje, aby
představil sebe a svůj program… A! Kolik má k dispozici prostředků (ať již finančních, nebo personálních)? 
Odpověď je tedy tak trochu šalamounská – ani brzy, ani pozdě. Aby se kandidát dokázal udržet konstantně v pozornosti jak
médií, tak voličů. Nebýt ani Fischerem v roce 2013, ani Topolánkem v roce 2017. 
ALŽBĚTA KRÁLOVÁ Institut politického marketingu Správné načasování k ohlášení prezidentské kandidatury je velmi
individuální a neexistuje jeden účinný recept. Záleží na mnoha faktorech, které je třeba vzít v úvahu. Důležité je, aby si každý z
kandidujících dobře propočítal náklady na kampaň a rozložil účinně své síly, co se týče týmu, času, obsahu i financí. 
Pokud je kandidát již dobře znám a má u voličů velkou poznatelnost, nemusí vést kampaň rok před volbami. Pak by hrozilo, že
se její obsah do voleb vyčerpá. Někomu tak bude stačit pár měsíců intenzivní kampaně, někomu nebude stačit ani rok a půl. Je
potřeba dobře strategicky celou kampaň načasovat, udržovat a umět se dostávat pravidelně do médií. Z hlediska oslovení
voličů záleží na strategii každé kampaně a také na tom, jakou cílovou skupinu a jakými nástroji chce kampaň zasáhnout. 
JIŘÍ DRAHOŠ senátor (STAN), prezidentský kandidát ve volbách 2018 Velmi důležité je promyšlené a přesné načasování. Příliš
brzké ohlášení kandidatury (více než rok před volbami) může znamenat, že kandidát vyčerpá jak sebe, tak své potenciální
podporovatele. Na druhé straně, pokud někdo hodlá podepřít svoji kandidaturu odpovídajícím množstvím podpisů, musí s
kampaní začít ideálně někdy na jaře – tak jsem to udělal já před pěti lety. Týká se to hlavně kandidátů, kteří nejsou většině
společnosti příliš známí. Podle mého názoru jich většina zbytečně vyčkává, a je proto evidentní, že občanských kandidátů s
dostatečným počtem podpisů bude v těchto volbách velmi málo. 

Foto autor:   FOTO ARCHIV, MILAN JAROŠ

Fotografie
TV , Datum: 12.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 02:30 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 95 770,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Moje neteř měla letos maturovat, pak ale přišli Rusové a její škola byla zničena. Tak s takovými slovy poslala jedna žena z
Toronta do světa tuto fotografii. Ta ihned zaplavila sociální sítě a otiskla ji i některá média. Daily Mail, Guardian, Telegraf. S
poutavým příběhem, maturitní ples, který si studenti jedné charkovské školy udělali navzdory už neexistující škole. I když se to
u obrázku moc nepíše, pro jednu tureckou tiskovou agenturu ji vyfotil jeden turecký fotograf.

Sandra LÁBOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV  UK  
Rozhodně je silná. Rozhodně je velmi persvazivní a zaujme. Je to daný jednak tou barevností, ale i těmi kontrasty. Ta fotografie
je velmi přímočará, bych řekla, v tom, co říká. Je tam jasně rozdělený svět destrukce, nějakého zmaru a tady těch ztracených
nadějí jakoby, což je strašně důležitý. Ten příběh je silný a je velmi jednoduše čitelný, a to je, myslím, ten důvod, proč vlastně
tak zapůsobila.

Spolu, ale jen někde. ODS, TOP 09 a lidovci nepůjdou do voleb dohromady ani v polovině krajských měst URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 06:40 , 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
Jak vyplývá z analytického přehledu, který pro všech třináct krajských měst sestavil iROZHLAS.cz, kandidátka Spolu se bude o
hlasy voličů ucházet jen v šesti z nich. Jinde půjdou strany proti sobě.

iROZHLAS.cz / René Volfík

Spolu, ale jen někde.

ODS, TOP 09 a lidovci nepůjdou do voleb dohromady ani v polovině krajských měst

Praha

/
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Jakub Grim

/

13. června 2022

Čtěte celý článek

Snaha o lepší volební výsledky, větší šance na zisk primátorských postů a zopakování úspěšné spolupráce z loňských
sněmovních voleb. To jsou důvody, proč ODS, TOP 09 a KDU-ČSL zhruba v polovině krajských měst včetně Prahy či Ostravy
oznámily společnou kandidaturu do zářijových komunálních voleb. Na druhé straně se ale v řadě měst včetně Brna nebo
Liberce domluvit nedokázaly. Jednání krachla na personáliích nebo třeba kvůli rozdílným ambicím.

„V Brně se to nepodařilo, ale myslím, že to není žádná tragédie. Na celé komunální úrovni se to nedá zopakovat.“ Tak premiér
a předseda ODS Petr Fiala zhodnotil fakt, že se pro podzimní komunální volby nepodařilo zopakovat úspěšný projekt koalice
Spolu ve většině krajských měst.

Přitom celostátní vedení občanských demokratů, TOP 09 a lidovců své kolegy z komunální politiky vyzvalo, ať pro obecní i
senátní volby 24. a 25. září spojenectví zopakují. Speciální důraz kladli především na krajská města. Jak vyplývá z analytického
přehledu, který pro všech třináct krajských měst sestavil server iROZHLAS.cz, kandidátka Spolu se bude o hlasy voličů ucházet
jen v Praze, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích a Karlových Varech.

Například v Brně se proti sobě postaví na jedné straně koalice ODS a TOP 09 a na druhé KDU-ČSL a STAN. Ve Zlíně, Ústí
nad Labem nebo Českých Budějovicích se spojily alespoň TOP 09 a lidovci, v Jihlavě zase ODS a KDU-ČSL. A v Hradci
Králové se dokonce všechny tři strany postaví proti sobě na různých kandidátkách.

Zajímavým momentem je, že občanským demokratům se ve všech krajských městech podařilo vyjednat si místo v čele
kandidátky, vždy tak má lídra a potenciální primátor by poté pocházel z jejich řad. A to ať už jde o krajské verze koalice Spolu,
nebo jakoukoliv jinou konstelaci.

Zatím SPOLU, ale na jak dlouho? ‚Nemůžou sedět ve vládě a čekat, až se jim od ODS vrátí voliči‘

Číst článek

Podle politologa Petra Justa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je pro občanské demokraty logické, že mají zájem
na skládání koalic ve formátu Spolu. „Pro ODS je to strategické z hlediska důležitosti každého procenta nebo půl procenta, aby
mohla být tím, kdo bude sestavovat radniční koalici. Stejně jako se dostali do čela po sněmovních volbách a z pozice
nejsilnějšího subjektu sestavovali vládu,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Spolupráci s TOP 09 a lidovci zatím vnímá jako všestranně výhodnou, ODS přináší posílení její pozice a samy díky spojenectví
se silnou ODS zůstávají relevantní. To platí pro celostátní úroveň, na mnoha místech v komunále ale TOP 09 a KDU-ČSL
občanské demokraty nutně nepotřebují.

„TOP 09 by v Praze udělala relativně slušný výsledek i sama a lidovci jsou v některých moravských oblastech minimálně stejně
silní jako ODS,“ vysvětluje Just.

Analytik Deníku N Jan Tvrdoň ale před dvěma týdny ve

Vinohradské 12 upozorňoval na trend, kdy se podle průzkumů volebních preferencí zdá, že ODS jako dominantní aktér v
celostátní vládě i díky osobě premiéra Petra Fialy vysává voliče svým partnerům:

Median: Volby by vyhrálo ANO před ODS. Do sněmovny by vstoupila ČSSD, nedostali by se lidovci a TOP 09

Číst článek

„Kdo by z těch dvou stran mohl být ohroženější, tak spíše TOP 09 už kvůli tomu, že profil jejich voliče je podobnější ODS než u
lidovců. KDU-ČSL má přeci jen víc sociálních akcentů, hlubší kořeny a ideové východisko, které není tak blízké ODS.“

Just však radí nepřeceňovat případné celostátní důsledky neschopnosti sestavit na některých místech společnou kandidátku:
„Komunální volby mohou mít vliv, pokud dopadnou třeba debaklem jedné z koaličních stran. Nebo že by se případná
nevraživost z kampaně odrazila na vztazích v centrální vládě. Například v Praze si jdou Piráti a ODS hodně po krku, zatím se
ale nezdá, že by to zásadním způsobem narušovalo práci centrální vlády.“

Soudržnost vlády by ovšem mohlo ohrozit, kdyby po volbách některá z vládních stran či koalic dala na radnicích přednost
spolupráci s hnutím ANO. „Pokud by nastala situace, kdyby například ODS mohla vytvořit koalici se svými centrálními partnery,
a přesto zvolila variantu s ANO, tak si myslím, že by to mohlo k rozbouření vod v centrální vládě vést. Nemyslím si ale, že by
pak hrozil třeba odchod jedné ze stran z vlády,“ podotýká politolog.

V hlavním městě před čtyřmi lety volby dopadly poměrně vyrovnaně. Mezi první ODS a pátým hnutím ANO bylo jen něco málo
přes dvě procenta hlasů. Koalici ale vytvořili Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) v čele s
primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). V opozici zůstali právě občanští demokraté a ANO, více stran se do zastupitelstva
nedostalo.

14
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni22"), {data: {municipalityId: "554782",municipalityName: "Praha ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});

Takto vypadající politickou mapu ale poslední půlrok plný horečnatého zákulisního vyjednávání kompletně překreslil.

Po úspěchu v loňských sněmovních volbách, kdy v Praze získala koalice Spolu 40 % hlasů a jednoznačně zvítězila, se ODS,
TOP 09 a KDU-ČSL domluvily na společné kandidatuře i pro volby na pražský magistrát. Na prvních 33 místech kandidátky má
ODS 18 míst, TOP 09 12 pozic a lidovci tři.

Dává novou tvář Mariánskému náměstí v Praze. ‚Alfa a omega je bezpečnost, pak stromy,‘ míní architekt

Číst článek

Post lídra a kandidáta na primátora připadl občanským demokratům, kteří se podle

Seznam Zpráv snažili na čelo kandidátky neúspěšně získat nestraníky Miroslava Singera a Mojmíra Hampla – někdejšího
guvernéra a viceguvernéra České národní banky.

Trn z paty nakonec ODS musel opět vytrhnout poslanec a v letech 2010-2013 primátor Bohuslav Svoboda. Ten vedl
kandidátku občanských demokratů na pražský magistrát už v letech 2010, 2014 i 2018 a letos ho čekají z pozice lídra už čtvrté
komunální volby.

Podle politologa Petra Justa je důvodem toho, že je opět lídrem 78letý Svoboda, složitá vnitřní struktura pražské ODS, kde je
hned několik názorových směrů. „Svoboda dokáže tyto různé proudy do určité míry zastřešit a sjednotit. Není příliš vyhraněný,
jeho osoba uvnitř ODS není štěpícím elementem,“ domnívá se.
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Bohuslav Svoboda

@Svoboda_Slavek

SPOLU jsme dnes na Petříně zahájili kampaň a představili kompletní kandidátní listinu!

21:47 – 01. 05. 2022

3

127

A doplňuje, že tak může působit podobně, jako v celostátní koalici Spolu premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Hledali nějakého
lokálního Fialu. I jemu se podařilo kandidátku uklidnit a sjednotit, protože také nepůsobí vyhraněným dojmem. Uvnitř pražské
ODS není úplně jednoduché najít někoho, kdo by příliš nebudil rozpory a vnitrostranické emoce. Třeba Alexandra Udženija by
byla vnímána vnitřně mnohem problematičtěji,“ doplňuje Just.

Na druhé straně ale vidí jako jeho velikou nevýhodu fakt, že Svoboda nadále

čelí soudnímu řízení v případu někdejší městské karty opencard, konkrétně stíhání pro podezření z porušení povinnosti při
správně cizího majetku a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Před Prašnou bránou se objevil kruhový objezd. ‚Bolí mě se na to dívat,‘ komentuje primátor Hřib

Číst článek

„Až se rozjede horká fáze kampaně, tak předpokládám, že zejména ANO nevynechá jedinou příležitost, aby neupozornilo na to,
že je Svoboda ve stadiu trestního řízení. Budou tak Spolu vracet to, že upozorňovali na trestní stíhání Andreje Babiše,“ myslí si
politolog.

Koalici Spolu ale přesto favorizuje, i protože mají ODS a TOP 09 v Praze dlouhodobě nejlepší volební výsledky. „Pokud se jim
nepodaří zvítězit, tak to pro ně bude dosti problematické a na zamyšlení.“

Podle předsedkyně sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je cílem koalice zisk 40 % hlasů a premiér Fiala na
zahájení kampaně uvedl, že by koalice v Praze měla napodobit celostátní úspěch projektu Spolu. „Musíme vyhrát tak, aby
nebylo možné bez Spolu vládnout. Praha potřebuje pravicovou vládu,“ dodal předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Hlavními soupeři Spolu mohou být Piráti opět vedení primátorem Zdeňkem Hřibem, Praha Sobě v čele se starostou Prahy 7
Janem Čižinským, samostatně kandidující hnutí STAN nebo ANO, které ale zatím neschválilo lídra. Podle předsedy pražské
organizace Ondřeje Prokopa by měl ANO vést poslanec Patrik Nacher. Na volitelných místech jsou mimo jiné také
exposlankyně Barbora Kořanová nebo bývalá místopředsedkyně ANO Radmila Kleslová.

Lídrem hnutí STAN bude v Praze současný 1. náměstek primátora Petr Hlaváček, který se před čtyřmi lety dostal na magistrát
jako nestraník za TOP 09 na kandidátce Spojených sil pro Prahu. „Spojené síly byly taková středová formace, ve které jsem se
cítil dobře. Myslím, že já jsem pořád stál na tom samém místě, jenom kolegové z TOP 09 se posunuli více doprava,“ komentuje
Hlaváček.

Dalším přestupem v rámci pražské politiky je pak i Hana Kordová Marvanová. V minulosti byla poslankyní postupně za
Občanské fórum, ODS a Unii Svobody, v roce 2014 působila na resortu spravedlnosti jako náměstkyně ministryně
spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) a po minulých komunálních volbách se stala jako nestranička za STAN radní. Zkušená
politička nyní opět vyměnila stranický dres a bude kandidovat za Spolu.

Do složení pražského zastupitelstva se pokusí promluvit i Solidarita – koalice ČSSD, Zeleneých a hnutí Idealisté. Kandidátku
povede jako nestranička bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová. Míří na dvouciferný výsledek, odmítají
spolupráci s ODS a SPD, naopak by preferovali Piráty, Prahu Sobě nebo STAN. Za ČSSD je na kandidátce i bývalý premiér
Vladimír Špidla nebo exministři Tomáš Petříček a Jiří Dienstbier.

Nahoru ^

V roce 2018 v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí ANO a nyní vládne s hnutím Občané pro Budějovice a dvěma koalicemi –
Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) a STAN a Čisté Budějovice. V opozici zůstala ODS, Piráti a komunisté.
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14,20?%
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0,36?%
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0,04?%

Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni987"), {data: {municipalityId: "544256",municipalityName: "České Budějovice ",results: []}, settings:{showArticles:true,
theme:"light"}});

ODS do letošních voleb na budějovický magistrát povede děkanka ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodová
Parmová a na osmém místě bude jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Občanské demokraty v metropoli jižních Čech čeká
samostatná kandidatura, jak potvrdil Kuba pro iROZHLAS.cz.

Jejich partneři z celostátního Spolu totiž s největší pravděpodobností navážou na spolupráci z minulých komunálních i krajských
voleb. V Jihočeském kraji TOP 09 a lidovcům společná kandidatura v poslední době funguje dobře, jak potvrdila krajská
manažerka TOP 09 Milena Kothbauerová.

Hnutí ANO do voleb povede současný primátor Jiří Svoboda, který je v čele radnice už od roku 2014. Lídrem hnutí Občané pro
Budějovice (HOPB) bude 1. náměstek Juraj Thoma a na kandidátce bude kromě nezávislých i několik zástupců dalšího
místního hnutí Jihočeši 2012.

Zatímco v roce 2018 kandidoval STAN společně s hnutím Čisté Budějovice, letos půjdou do voleb v čele s krajským
zastupitelem Jiřím Fenclem samostatně. Komunisty povede bývalý předseda strany Vojtěch Filip.
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Nahoru ^

Komunální volby v Plzni před čtyřmi lety byly mimořádně vyrovnaným bojem mezi nakonec vítězným hnutím ANO s 22,2 % hlasů
a druhou ODS s 22,1 % hlasů. Obě strany nakonec v městské radě vládnou spolu s TOP 09 a ČSSD. V opozici zůstali Piráti,
KDU-ČSL a KSČM.
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SSČR

0,39?%

DSZNKSD

0,06?%

Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni55"), {data: {municipalityId: "554791",municipalityName: "Plzeň ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});

V Plzni mají středopravicové strany tradičně volební úspěchy, ODS je zde dlouhodobě velmi úspěšná, kromě období 2014-
2018 měla v Plzni vždy primátora.

Proto není překvapením, že lídrem Spolu bude letos zástupce ODS. Nepůjde však o současného primátora Pavla Šindeláře (ve
funkci působí pouze od letošního ledna, kdy vystřídal Martina Baxu, který byl jmenován ministrem kultury), ale o jeho náměstka
pro ekonomiku Davida Šloufa.

Byť jde o spojenectví stran, které jsou v současnosti na městské úrovni v koalici i v opozici, má spojenectví ODS, TOP 09 a
KDU-ČSL za jasný cíl volby v Plzni vyhrát.

Novým hejtmanem Plzeňského kraje je Pirát Rudolf Špoták. Členové ODS A TOP 09 se volby neúčastnili

Číst článek

„Společně jsme se rozhodli i s respektem k výsledku voleb do sněmovny v roce 2021, kdy koalice Spolu tyto volby v Plzni
nejenom vyhrála, ale volilo ji 31,11 procenta Plzeňanů. Tento potenciál a důvěru voličů chceme využít i v komunálních
volbách,“ řekl Baxa, který je i regionálním šéfem ODS.

Dalším příběhem plzeňských komunálních voleb může být, do jaké míry budou reflektovat únorovou změnu na hejtmanství
Plzeňského kraje. Původní koalice ODS a TOP 09, Pirátů a STAN se rozpadla a hejtmanku Ilonu Mauritzovou (ODS) vystřídal
Rudolf Špoták (Piráti), který složil novou koalici s hnutím STAN a ANO.

Lídrem ANO, které bude chtít Spolu porazit, bude Roman Zarzycký – krajský předseda strany, první náměstek plzeňského
primátora a náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Na souběhu jeho funkcí se promítá jak předvolební boj v městské politice,
tak nedávná škatulata na krajské úrovni.

Na květnovém městském zastupitelstvu chtěl Zarzycký, aby mohl funkci prvního náměstka primátora vykonávat jako
neuvolněný, jenže ODS ho nepodpořila, a tak bude funkci dál plnit na plný úvazek a za plnou mzdu. Etický kodex zastupitelstva
i pravidla ANO ale kumulaci více uvolněných pozic zapovídají.

„Neumím si představit, že jako primátor mám neuvolněného prvního náměstka, který mě zastupuje, když tady nejsem. Mně to
spolu neladí,“ uvedl na jednání primátor Pavel Šindelář.

„Hrozí vám, pokud se budete ke svému koaličnímu partnerovi chovat takovým dehonestujícím způsobem, že mu s vámi dojde
trpělivost, jako se to stalo na kraji,“ odvětil mu Zarzycký.

Po neúspěchu na městském zastupitelstvu má v plánu žádat na červnovém krajském zastupitelstvu, aby vykonával neuvolněně
funkci náměstka hejtmana.

Nahoru ^

V nejzápadnějším krajském městě České republiky vyhrálo před čtyřmi lety hnutí ANO, které získalo post primátora a složilo
koalici s hnutím Karlovaráci a ODS, jež kandidovala s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců.

V opozici zůstala Karlovarská občanská alternativa, Piráti a komunisté. Přes pět procent se nedostaly například společná
kandidátky TOP 09 a STAN nebo ZVOLITELNÍ – koalice KDU-ČSL, Svobodných, Zelených a Unie pro sport a zdraví.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni3636"), {data: {municipalityId: "554961",municipalityName: "Karlovy Vary ",results: []}, settings:{showArticles:true,
theme:"light"}});

I kvůli tomu, že se v minulých volbách lidovci a TOP 09 do zastupitelstva nedostali, obě strany rády využily možnosti kandidovat
s ODS v rámci koalice Spolu. O spolupráci jednaly strany od počátku roku.

„Našim cílem je komunální volby vyhrát a dát městu kvalitní vedení s vizí jeho dalšího posunu,“ uvedl lídr ODS a kandidát na
primátora Jiří Vaněček.

Lukáš Otys

@LukOtys

Dnes jsme uzavřeli s lídry ODS a KDU-ČSL koaliční smlouvu v Karlových Varech. Budeme kandidovat v komunálních volbách
pod hlavičkou SPOLU. Těším se na spolupráci.

16:14 – 01. 06. 2022
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4

84

Favorita voleb hnutí ANO povede primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Pro ANO je Karlovarský kraj jednou z
volebních bašt.

Silným hráčem by mohlo být i spojenectví Karlovarské občanské alternativy (KOA) a hnutí STAN. Nynější hejtman
Karlovarského kraje Petr Kulhánek je členem KOA a prosazuje pokračování úspěšné spolupráce, která ho před dvěma lety
vynesla do úřadu.

Nahoru ^

Původní složení magistrátní koalice po minulých volbých v Ústí nad Labem bylo vítězné ANO, Ústecké fórum občanů (UFO),
ODS a Pro Zdraví a Sport. V opozici tak zůstalo PRO! Ústí, Vaše Ústí, komunisté a SPD.

Po třech letech vládnutí však došlo k výměně, kdy bylo UFO nahrazeno uskupením PRO! Ústí. To však v radě dlouho
nevydrželo a poslední rok vládne na magistrátě menšinová koalice.
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2,82?%

Čisté Ústí

2,70?%
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2,10?%
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0,79?%

KÚNLO

0,63?%

Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni666"), {data: {municipalityId: "554804",municipalityName: "Ústí nad Labem ",results: []}, settings:{showArticles:true,
theme:"light"}});

V Ústí nad Labem se strany koalice Spolu na společném postupu nedohodly, takže zatímco ODS kandiduje sama, TOP 09 a
KDU-ČSL pod názvem Společně. Už minule se společnými silami pokoušely dostat do ústeckého zastupitelstva, dokonce měly
společnou kandidátku ještě s hnutím STAN, ani ve třech ale neuspěly a dostaly jen 3,6 % hlasů.

V dresu ANO se bude o obhajobu primátorského řetězu pokoušet Petr Nedvědický a kromě místních sdružení si na
samostatnou kandidaturu v Ústí nad Labem poprvé věří i hnutí STAN.

Nahoru ^

Liberecký kraj i jeho centrum je dlouhá léta baštou regionálního hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), které plní roli tamní
krajské buňky hnutí STAN. Stejně jako ve volbách do krajského zastupitelstva, i v komunálních volbách v Liberci SLK neustále
posiluje. V roce 2010 to bylo společně s KDU-ČSL 13,4 %, v roce 2014 samostatně 16,6 % a před čtyřmi lety za pomoci TOP
09 a lidovců už vítězství s 32 % hlasů.

Po celé čtyři roky vládla městu na severu mimořádně silná koalice SLK, ANO a ODS. V opozici tak zůstala jen Změna pro
Liberec a Liberec otevřený lidem – LOL!
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4,26?%
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni888"), {data: {municipalityId: "563889",municipalityName: "Liberec ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});

Pro letošní volby se však zde nepodařilo vytvořit spojenectví na půdorysu vládní koalice Spolu. V Liberci se sází na osvědčené
postupy.

SLK jdou do voleb opět s TOP 09 a KDU-ČSL pod vedením současného primátora Jaroslava Zámečníka (SLK). V první desítce
bude za KDU-ČSL jen Hana Zemanová a za TOP 09 Robert Korselt.

Podle Zámečníka je hlavní ambicí opět navýšit volební výsledek. „KDU-ČSL a TOP 09 dávaly průzkumy menší procenta, vím,
že se to nesčítá, ale budeme rádi, když posílíme výsledek proti minulým volbám,“ říká.

Kromě již tradičně solitérního ANO se i jiné strany v Liberci pro nadcházející volby spojují. Liberec otevřený lidem bude
kandidovat dohromady se Změnou pro Liberec, čímž se tak spojí dosavadní magistrátní opozice. Ani ODS nejde sama, podpoří
ji místní uskupení Unie pro sport a zdraví.

Nahoru ^

Situace na hradecké radnici po minulých komunálních volbách byla velmi nestabilní. Původní koalici tvořilo vítězné ANO, ODS a
spojenectví Změny pro Hradec a Zelených, a to s nejtěsnější většinou 19 hlasů z 37. Přestože skončila ODS až třetí,
primátorem se stala trojka její kandidátky – nestraník Alexandr Hrabálek.

V tomto složení ale vláda v Hradci vydržela jen dva roky, než ji Změna a Zelení opustili a nová koalice na radnici už nevznikla. V
opozici zůstal Hradecký demokratický klub, Piráti, Koalice pro Hradec a komunisté.
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6,84?%

KPH

3

6,78?%

KSČM

3

6,15?%

SPHP

4,78?%

SPDTO

4,20?%

T09PLESKČMSČMS

4,10?%

SSPV

3,44?%

ČSSD

3,33?%

SSČR

0,42?%

Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni456"), {data: {municipalityId: "569810",municipalityName: "Hradec Králové ",results: []}, settings:{showArticles:true,
theme:"light"}});

ODS, TOP 09 i lidovce v Hradci Králové najdeme na třech různých kandidátkách, k žádnému spojenectví mezi stranami Spolu
zde nedošlo. Důvodem jsou především velmi špatné personální vztahy mezi jednotlivými stranami.

TOP 09 vadí působení ODS v současném vedení města: „Vzhledem k současnému stavu města, potažmo jeho vedení, za které
odpovídá primátor z ODS, je pro TOP 09 kandidatura s touto stranou nepředstavitelná,“ řekl pro

Seznam Zprávy krajský šéf TOP 09 Jakub Sofka.

TOP 09 se proto přidala k místnímu sdružení Hradecký demokratický klub (HDK), které před čtyřmi lety skončilo s 15,6 % hlasů
druhé. Lídryní bude zastupitelka a prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová (HDK).

Hradecký demokratický klub

@HradeckyKlub

Koalice

#HDK,

@TOP 09 Hradecký kraj s podporou Hradeckých patriotů a Liberálně ekologické strany je stvrzena nejen podpisy na papíře,
ale i společným přípitkem.

#ZaHradec

13:10 – 14. 03. 2022

1

4

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 248 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


K ODS se nepřidají ani lidovci, kteří budou pokračovat v projektu Koalice pro Hradec. ODS povede ředitel městské policie
Miroslav Hloušek a jedničkou lidovecké Koalice pro Hradec bude Růžena Divecká.

Hnutí ANO povede krajská zastupitelka Jana Šandová, která se postavila i do čela znovuobnovené místní organizace. Ta byla
totiž původně loni v prosinci rozpuštěna kvůli špatnému fungování zastupitelského klubu. Hradecké ANO v tom důsledku také
opustila řada funkcionářů.

Lídrem nově vzniklého hnutí Rozvíjíme Hradec bude senátor a právník Jan Holásek.

Nahoru ^

Před čtyřmi lety v Pardubicích vyhrálo hnutí ANO. Koalici po volbách vytvořilo široké seskupení ANO, ODS, ČSSD, Koalice pro
Pardubice (TOP 09 a KDU-ČSL) a Sdružení pro Pardubice. V opozici zůstali Piráti, Pardubáci společně a komunisté.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni444"), {data: {municipalityId: "555134",municipalityName: "Pardubice ",results: []}, settings:{showArticles:true,
theme:"light"}});

Pro letošní volby v Pardubicích vznikla obdoba celostátní koalice Spolu. Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepsali
memorandum o společné kandidatuře v dubnu. Lídrem bude nynější náměstek primátora Jan Mazuch (ODS), dvojkou další
náměstek Petr Kvaš (ODS), trojkou radní Vít Ulrych (KDU-ČSL) a čtvrtý Martin Slezák za TOP 09.

Ambiciózní projekt cílí na vítězství, o nějž se pravděpodobně popere s hnutím ANO, které už nepovede současný primátor
Martin Charvát, jenž ve funkci působí od roku 2014. Lídrem ANO bude náměstek Jan Nadrchal a Charvát se bude ucházet o
křeslo senátora.

„Naším cílem je zvítězit, postavit primátora a mít co největší vliv na chod města. Naši kandidáti obsahují prakticky všechny
oblasti společenského života v Pardubicích,“ dodal Mazuch.

Samotné jde do voleb hnutí STAN, naopak další konkurenti se také spojili do koalic, ať už jde o Piráty a Zelené nebo o celkem
čtyři místní subjekty – Sdružení pro Pardubice, Pardubáci, Patrioti Pardubic a Pardubice pro lidi. Toto spojenectví čtyř povede
pod jménem Společně pro Pardubice René Živný ze Sdružení pro Pardubice.

Nahoru ^

I v Jihlavě před čtyřmi lety vyhrálo ANO, do koalice se však nedostalo. Město vede Fórum Jihlava (STAN a nestraníci), ODS,
KDU-ČSL a Žijeme Jihlavou (TOP 09, Zelení a Piráti). V opozici tak zůstalo vítězné ANO, KSČM, ČSSD a SPD.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni777"), {data: {municipalityId: "586846",municipalityName: "Jihlava ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});

Ani v Jihlavě se domluvit kandidátku Spolu nepodařilo, pouze spojenectví ODS a lidovců. TOP 09 dala přednost Zeleným,
navážou tak na minulé volby a opět půjdou pod názvem Žijeme Jihlavou, tentokrát však již bez Pirátů.

Ti se už v únoru domluvili na společné kandidatuře s Fórem Jihlava se společnou zkratkou PiFo, kterou povede současná
primátorka Karolína Koubová. „Kandiduji, protože nerada odcházím od rozdělané práce a protože vidím tým, který to má
stejně,“ uvedla.

Fórum Jihlava se přitom v průběhu volebního období postupně rozpadalo, část zastupitelů se hlásí k hnutí STAN, část má blíž k
Pirátům. STAN připravuje samostatnou kandidaturu.

Společnou kandidátku ODS a lidovců povede náměstek primátorky Petr Ryška (ODS), na druhém místě bude další náměstek
Martin Laštovička (KDU-ČSL). „Chceme být po volbách uskupením, které bude skládat koalici,“ řekl David Beke, předseda
místního sdružení ODS a jihlavský radní. „Navazujeme na úspěšnou spolupráci projektu Spolu,“ dodal.

Nahoru ^

V komunálních volbách 2018 v Brně zvítězilo ANO, ale jeho lídr Petr Vokřál primátorský řetěz neobhájil. Primátorkou se stala
Markéta Vaňková, jejíž ODS (na kandidátní listině se Svobodnými a spolkem Brno autem) složila koalici s lidovci, Piráty a
ČSSD.

Že v Brně ostatní strany obešly vítězné ANO,

okomentoval tehdejší premiér a šéf hnutí Andrej Babiš výrazem „megapodraz“. Do opozice je doprovodilo SPD.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni77"), {data: {municipalityId: "582786",municipalityName: "Brno ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});
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Ve druhém největším českém městě se přání stranických lídrů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o společné kandidatuře naplnit
nepodařilo. Občanští demokraté si musí vystačit s TOP 09, zatímco lidovci se dohodli s hnutím STAN. Koalici ODS a TOP 09
povede současná primátorka Vaňková a spojenectví KDU-ČSL se STAN její 1. náměstek a Petr Hladík.

Z pěší zóny je ‚dálnice‘. Z historického centra Brna se stal průjezd i parkoviště pro auta

Číst článek

Hlavním důvodem, proč se strany Spolu v Brně nedohodli na společné kandidatuře, je silná pozice ODS i lidovců v regionu.
„Jižní Morava je silnou lidoveckou oblastí. KDU-ČSL to bere jako jeden z mála regionů, kde jsou silní, což je vedlo k tomu, že si
chtěli nárokovat pozici jedničky případné společné kandidátky,“ přibližuje politolog Just.

Při představení společné kandidátky ODS a TOP 09 uvedl premiér Fiala, že má koalice za cíl volby v Brně vyhrát. „Mám radost,
že v Brně došlo k dohodě a vznikla takto silná kandidátka. Brno má v čele úspěšnou primátorku,“ prohlásil. „S nadsázkou
říkám, že chceme 51 procent,“ doplnila jej Vaňková.

Dvojkou za primátorkou je exposlankyně Anna Putnová (TOP 09) a trojkou náměstek Robert Kerndl (ODS). Na kandidátce je
na čtvrtém místě i šéf hokejové Komety Libor Zábranský (nestr.) a na dalších místech i národní protidrogový koordinátor
Jindřich Vobořil (ODS) či ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša (nestr.).

Lidovci i STAN před čtyřmi lety kandidovali samostatně, Starostové ale zůstali těsně pod pětiprocentní hranicí. Nyní chtějí volby
vyhrát. Dvojkou za lídrem Hladíkem bude Irena Matonohová (za STAN).

„Máme stejnou vizi budoucnosti Brna jako odvážného, moderního města evropského formátu,“ řekl při oznámení kandidatury
místopředseda KDU-ČSL Hladík. „Koalice s KDU-ČSL nám dávala největší smysl. Je tam programová blízkost i podobný pohled
na to, jak se má dělat komunální politika,“ doplnila ho Matonohová.

Uskupení zahájilo kampaň s heslem Tady HLAdík, doprovázené je dalším heslem Rodičům chceme HLAvně dobít baterky. Lídr
vyobrazený na papírové figuře v životní velikosti drží v rukou bílou ceduli, kam lidé mohou napsat, co by chtěli v Brně změnit.

„ODS i KDU-ČSL trvaly na pozici lídra. Nakonec se nedohodly a jsou z toho dvě kandidátky, které si budou konkurovat,“
hodnotí politolog. Podle Justa se ale dá čekat, že s největší pravděpodobností jsou koalice ODS s TOP 09 a lidovci se STAN
přirozenými povolebními partnery.

„Bude to asi tvrdý souboj, protože jak primátorka Vaňková, tak náměstek Hladík budou aspirovat na vítězství,“ dodává.

O tom, že myslí snahy o ovládnutí Brna Hladík vážně, vypovídá i to, že na podzim odmítl ministerskou funkci. Předseda KDU-
ČSL Marian Jurečka mu nabízel post ministra životního prostředí. „Když chceš změnit svět, běž domů a miluj svou rodinu. A
když chceš změnit naši zemi, musíš změnit nejprve svoje město. Takhle to mám, a proto zůstávám doma v Brně,“

vzkázal tehdy Hladík.

ANO se pokusí obhájit vítězství v čele s místostarostou městské části Řečkovice a Mokrá Hora René Černým. V předchozích
dvou volbách zde ANO vedl exprimátor Petr Vokřál, který však z hnutí vystoupil a kvůli kauze Stoka bylo celá brněnská buňka
ANO rozpuštěna a znovu založena.

Přinesl mi složku ze Stoky, prostě vydírání, popisuje Vokřál setkání se synem Jaroslava Faltýnka

Číst článek

Brněnští Piráti jednali o společné kandidatuře s hnutím Žít Brno a Zelenými, nakonec ale půjdou pod vedením Marka Lahody
sami.

Ve volebním období 2014-2018 byli přitom společně v magistrátní koalici vedené hnutím ANO, po minulých volbách ale Žít Brno
a Zelení zůstali mimo zastupitelstvo, i proto půjdou letos společně.

ČSSD povede primátorčin náměstek Jiří Oliva, Trikolóra jedná o společné kandidatuře s SPD a netradiční spojení nabízí pro
letošní brněnské volby uskupení Restart pro Brno. Jde o KSČM, Slušné lidi, zemanovce a exčleny SPD.

Nahoru ^

V komunálních volbách 2018 ve Zlíně vyhrálo ANO jen přesně před hnutím STAN. Magistrátní koalici složily společně pod
vedením primátora Jiřího Korce (ANO) a přibraly ještě lidovce, ODS a Piráty. V opozici zůstalo hnutí Zlín 21, uskupení
Rozhýbejme Zlín (Soukromníci, Svobodní a Nezávislí) a SPD. TOP 09 před čtyřmi lety nekandidovala, pouze několik jejích
zástupců figurovalo na kandidátce STAN.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni457"), {data: {municipalityId: "585068",municipalityName: "Zlín ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});

Zlín je ze všech krajských měst zřejmě nejméně poznamenán trendem spojování stran a hnutí do předvolebních koalic. I zde se
tudíž koalici Spolu vytvořit nepodařilo. ODS půjde do boje o zlínský magistrát sama v čele se senátorem Tomášem Goláněm,
který k občanským demokratům vstoupil teprve před necelými dvěma lety.

Lidovci a TOP 09 vytvoří společnou kandidátku v čele s náměstkem primátora Vojtěchem Volfem (KDU-ČSL). Nejvýše
postaveným zástupcem TOP 09 bude na pátém místě Roman Václavík. Právě TOP 09 se ve Zlíně dlouhodobě nedaří, v
městském zastupitelstvu chybí od roku 2014. A politolog Just zdůrazňuje, že i Zlínský kraj považují lidovci jako svou baštu, tudíž
i proto zde spolupráce s ODS neklapla.

„Naší spoluprací chceme dát najevo, že chceme Zlín spojovat. Nejenom politicky, ale i ve společenském životě. Jsem velice rád,
že se nám podařilo domluvit společnou kandidátku. Je to nejenom pro nás, ale asi i pro TOP 09, takový společný návrat ke
kořenům,“ řekl Volf.

Obhajovat post primátora se pokusí v čele kandidátky ANO Jiří Korec. Lokální hnutí Zlín 21 stejně jako před čtyřmi lety vede
prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura, lídrem Pirátů je Jiří Robenek a samostatně jde do voleb i hnutí STAN v čele s
náměstkyní primátora Kateřinou Francovou.
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Nahoru ^

V roce 2018 zvítězilo v Olomouci ANO a vytvořilo koalici s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně. V opozici zůstalo místní
sdružení ProOlomouc, spojenectví Piráti a Starostové, koalice SPD a SPOZ, KSČM a ČSSD.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni12345"), {data: {municipalityId: "500496",municipalityName: "Olomouc ",results: []}, settings:{showArticles:true,
theme:"light"}});

Letos jdou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL do voleb v Olomouci pod značkou Spolu. Memorandum o společné kandidatuře podepsali
už v březnu. Lídryní bude nynější náměstkyně primátora Markéta Záleská (ODS), druhý bude Štěpán Kellner (KDU-ČSL) a třetí
Dominika Kovaříková (TOP 09).

Sněmovní volby podle Kovaříkové ukázaly, že trojice stran má k sobě blízko, což vnímají i voliči. „Spolupráce v celostátní koalici
Spolu velmi dobře funguje i po volbách, a bylo by proto škoda nepokusit se přenést tuto souhru i na komunální úroveň,“
uvedla.

Soupeřem olomoucké koalice Spolu bude hlavně hnutí ANO vedené primátorem Miroslavem Žbánkem. Samostatné kandidatury
připravili hnutí spOLečně nebo komunisté, ostatní politické subjekty se ale také ve velkém pospojovaly. Hnutí STAN půjde
společně se Zelenými, dále Piráti s ProOlomouc nebo Trikolora s SPD.

Nahoru ^

Minulé komunální volby v Ostravě suverénně vyhrálo hnutí ANO. Jeho lídr Tomáš Macura město vede už od roku 2014.
Radniční koalici složil s ODS, Piráty a KDU-ČSL. V opozici zůstalo silné místní hnutí Ostravak a dále KSČM, ČSSD a SPD.
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Další strany

var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-
muni"), {data: {municipalityId: "554821",municipalityName: "Ostrava ",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});

Ve třetím největším městě České republiky se pokusí hegemona ohrozit spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Pro hnutí ANO
je Ostrava i celý Moravskoslezský kraj dost možná největší volební baštou. Primátor Macura i hejtman Ivo Vondrák (ANO) jsou
ale dlouhodobě naklonění spolupráci se středopravými stranami, se kterými spolupracují raději než s levicí.

Cílem Spolu je volby vyhrát a získat post primátora pro současného místostarostu obvodu Ostrava-Jih Jana Dohnala (ODS).
Ten má na radnici v nejlidnatějším ostravském obvodě, kde žije zhruba třetina z 300 tisíc obyvatel města, na starosti strategický
rozvoj a sociální věci.

„Chceme vyhrát. Linka na vládu a propojení s ní je pro Ostravu nyní důležitá,“ uvedl Dohnal s tím, že společně budou strany
kandidovat také minimálně ve všech třech největších obvodech – Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Ostrava Poruba. „Jsme
přesvědčeni, že naše snaha spolu stmelit pravicové a konzervativní síly nám dává velkou šanci vyhrát v Ostravě volby,“ dodal
Dohnal.

První pětici kandidátky si rozdělili občanští demokraté a lidovci, jsou mezi nimi i současní náměstci primátora Miroslav Svozil
(ODS) a Zbyněk Pražák (KDU-ČSL). Nejvýše postaveným zástupcem TOP 09 je šestý Petr Psotka.

Nahoru ^

Jakub Grim

„Dokud si to lidé nechají líbit.“ Vzpoura proti médiím: Pracoval v ČT i na Nově a svědčí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Jaroslav Polanský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 09:33 ,
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
Jak dlouho občané připustí, aby je média hlavního proudu poučovala o „idejích a hodnotách“ a přesvědčovala je o tom, o čem
mají být přesvědčeni? „Tak dlouho, jak dlouho si to lidé nechají líbit,” cituje novinář a pedagog Jozef Ftorek slavného vědce a
intelektuála Noama Chomského. ParlamentníListy.cz hovořily s Ftorkem a rostoucím zájmu o tzv. alternativní média, o jeho
zkušenosti s prací v ČT a TV Nova i o tom, kdy se on začal cítit mainstreamem klamán.

Již v našem minulém rozhovoru jsme řešili otázku napětí mezi mainstreamem a alternativními médii. Abychom měli jasno, jak
vymezit ona alternativní média a kdy začal v Česku, ale i globálně jejich nástup?
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To, co je nyní označovano jako média alternativní, má svůj počátek v nástupu technologie sítě sítí, internetu, v polovině
devadesátých let dvacátého století. Internet zásadním způsobem změnil mediální krajinu i způsob zpracování a příjmu
informací. Zrušil časové a prostorové bariéry. Naboural i dosavadní způsob informační kontroly. Tedy praktiky a mechanismy,
prostřednictvím kterých mocenská elita kontroluje stav věcí, status quo. I proto je už i samotné označení alternativa, alternativní
média vnímáno, celkem právem, jako něco, co často samotný status quo, současné politické a ekonomické upořádání života
společnosti včetně pozice a situace jeho nynější elity, zpochybňuje. 

Pakliže si vzpomeneme na některé zásadní momenty nedávné minulosti – ukrajinský Majdan, uprchlická krize, covid či ostatně i
současná válka na Ukrajině – většina médií hlavního proudu „najela“ alespoň zpočátku na jednoznačný postoj klonící se k
jednomu výkladu. Liberálové tvrdí, že média mají občany „vzdělávat“ a „kultivovat“. Na druhou stranu, kde je míra mezi
„vzděláváním“ čtenáře a politickou agitací a indoktrinací? Která česká média s nalezením této hranice mívají problém?

Otázkou je, která zavedená a tradiční média hlavního proudu (mainstreamu), nejen národní, ten problém nemají. Společenský
vývoj a situace vytváří na současnou mocenskou strukturu, její elitu intenzivní tlak zdola. Ten je manifestován a artikulován
zejména v prostředí online médií. Jejich provoz je mimořádně levný. Dosah značný. Srovnatelný s dosahem a vlivem médií
tradičních. Tady pak lze najít i hlavní důvody zřetelné konfrontace mezi zástupci a zastánci tradičního pojetí médií a žurnalistiky,
jak je formuloval liberalismus 19. století, a tzv. občanskou žurnalistikou a blogery dneška. Jinak řečeno, ve hře je ztráta
dosavadní prestiže, vlivu a kontroly.

Pokud někteří liberálové tvrdí, že média mají občany „vzdělávat“ a „kultivovat“, jak říkáte, tak je to, domnívám se, nepochopení
skutečné funkce masmédií nebo snaha udržet si současný vliv a pozice ve vztahu k souboji mediálních platforem a principů, o
kterých mluvíme. 

Hromadné sdělovací prostředky, masová média tak, jak se historicky formovala, slouží k přenosu informace od primárního
zdroje, média, k masovému publiku. Samotné mediální vlastnictví je zajímavým předmětem podnikání, vytváření zisku, zejména
z prodeje reklamy a inzerce. Současně pak je i nástrojem a mechanismem kontroly života a chování lidí a jejich společenství.
Tedy prostředkem udržení statu quo, věcí tak, jak jsou. V našem případě pozdního kapitalismu. Hromadné sdělovací
prostředky předkládají publiku informace, na základě kterých se má publikum (divák, čtenář, posluchač) rozhodovat a jednat.
Často pak předkládají svět k uvěření, nikoli k ověření. Sebejistota mnoha redaktorů a redakcí je mnohdy a bohužel na úkor
jejich sebereflexe a pokory k vlastnímu publiku. Nástup alternativy tyhle tradiční jistoty a přístupy zavedených redakcí
konfrontuje. 

Kdy jste si poprvé uvědomil, že v tomto směru máme v Česku problém? 

Tohle není situace, kterou lze vztáhnout pouze na Českou republiku. Je to otázka a výzva globální. Poprvé jsem si osobně
uvědomil, že redakce zavedených médií hlavního proudu mají do budoucna problém během pětidenní války o Jižní Osetii mezi
Ruskem a Gruzií. To bylo v létě 2008. Zjistil jsem, že tradiční média hlavního proudu pro orientaci v prostředí současné
společnosti a světa už vlastně skoro nepotřebuji. Nedokážou totiž uspokojit můj hlad po důležitých informacích v reálném čase.
Definitivním se to pro mne pak stalo 24. listopadu 2015. To jsem se, stále ještě s jistou setrvačností, nadějí a očekáváním, tak
trochu i schematicky, z tradice obrátil k médiím hlavního proudu. Turecko sestřelilo nad územím Sýrie, poblíž turecké hranice,
nadzvukový taktický bombardér armády Ruské federace. Byla to zřetelná a řízená provokace části politické reprezentace v
Ankaře. Ruská vládní televize RT tehdy vysílala o události téměř totožný obsah jako britská veřejnoprávní BBC nebo americká
soukromá CNN. Redaktoři pracovali s identickými zdroji informací. Měli přístup ke stejnému charakteru informací jako kterýkoli
uživatel internetu. V časovém předstihu často jen několika málo minut byli oproti ostatním, stejně zainteresovaným ti uživatelé,
kteří zvládají cizí jazyky. Krátce poté už doprovodný text, fotografie a video zavražděného pilota armády RF kolovaly na
národních mutacích sociálních sítí. Redakce médií hlavního proudu i v důsledku legislativní regulace a redakční konvence
(pečlivě ověřovat informační zdroj, nezveřejňovat drastické záběry) nedokázaly reagovat v reálném čase. Například ovšem v
případě lynče Muammara Kaddáfího učinila i BBC výjimku (2011). Videozáznam jeho konce, mučení včetně sodomizace
útočným nožem jeho oponenty, zpřístupnila na svém webu. Je to zřetelný případ ideologicky podmíněného dvojího metru. V
tomto případě poměrně typický pro euroatlantické zpravodajství, kde hlavní tón určuje politický zájem anglosaské elity. 

V téhle situaci pak už leckterý přemýšlivý konzument médií hlavního proudu pomalu a jistě odchází. Takové rozhodnutí
umocňuje i to, že kvalita – důvěryhodnost informace, kterou si opatřil vlastním hledáním na síti sítí, se potvrzuje, a to
opakovaně.
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Vy jste zažil v médiích i americkou invazi do Iráku v roce 2003. Ještě víceméně před „digitální“ dobou. Pakliže si vzpomenete na
pestrost a mnohost pohledů na věc tehdy a nyní v případě ukrajinské války, jak toto srovnání pro média „hlavního proudu“
vyznívá? 

V redakci jednoho z tehdy nejvlivnějších médií hlavního proudu (Zpravodajství TV Nova) jsem zažil a redakčně pokrýval už
alianční bombardování Jugoslávie (Srbska a Černé Hory) na jaře 1999, stejně jako téhle operaci předcházející letecké útoky
USA na Irák (operace Desert Fox), Afghánistán a Súdán. Tyhle zkušenosti jsem poměrně kriticky zmínil i ve vlastních
publikacích, které se praxi ovlivňování mínění, propagandě a PR věnují. 

Onu diskutovanou konfrontaci danou rozvojem online technologií docela dobře vystihuje už zkušenost, kterou zmiňuji výše
(Pětidenní válka, Jižní Osetie 2008 a Sýrie 2016). Faktem je, že koncem devadesátek a ještě v roce 2003, kdy došlo k invazi
koalice ochotných pod vedením USA do Iráku, nebyl rozvoj online platforem tak masivní a zřetelný jako už v letech 2013 a
2014. Tohle období, které je mezinárodně politicky rámováno i začátkem tzv. ukrajinských událostí, považuji v tomto smyslu za
přelomové. Je to dáno etablováním nové technologie a současně i změnou návyků části publika tradičních médií. Patří sem tak
i ti lidé, již si kladou kritické, někdy i vyloženě nebezpečné otázky. Nebojí se ani odpovědí na ně. Často nekonformní otázky a
odpovědi pak aktivně hledají i mimo hranici vyznačenou médii hlavního proudu. 

Některá alternativní média vznikají tak, že občan, který má čas a umí trochu lépe pracovat s počítačem, prostě začne psát, co
si myslí. Pro takový druh činnosti se používá i termín „občanská žurnalistika“. Takový autor může mít i sledovaný účet na
sociální síti. Média hlavního proudu a „bojovníci s dezinformacemi“ nicméně zdůrazňují, že podobné psaní o Ukrajině, proti
Evropské unii či USA či v minulosti proti islámu je buď snahou vydělat peníze na reklamě, či dokonce ruskou diverzní akcí. Volí
tím správný způsob, jak „bojovat“ proti takové „občanské žurnalistice“?

Četné případy, kdy podnikavý bloger dokáže dobře vystihnout nálady ve společnosti a na těchto i dobře finančně vydělat nebo
i dlouhodobě vydělávat, jsou pochopitelnou součástí života moderní společnosti a jejích rizik. Je to zejména oblast, která se
dotýká každého z nás, a to bez ohledu na naše politické názory a postoje. Jde o lidské zdraví a tomu odpovídající kvalitu života.
Tady je největší publikum a tomu odpovídající potenciální zisk. Je to podobné jako u fungování médií ve vztahu k inzerentům.
Čím větší publikum, tím větší inzerce, a tedy i zisk. Boj o publikum. Jeho množství a kvalitu (bonitu) je tak ústřední otázkou dne.
Klíčem je získání důvěry. Ta je zásadním parametrem pro ovlivnění mínění a získání souhlasu. Jedním ze způsobů, jak si
důvěru zajistit, je i potlačení názorové konkurence, opozice, alternativy. O to se také současná moc, a to i s pochopitelnou
pomocí zavedených redakcí médií hlavního proudu snaží. Otázkou je, zda se jí to také podaří. Je to o PR gramotnosti. Tam
spatřuji jisté rezervy, a to zejména ve smyslu poučky, kterou jsem zmiňoval během našeho dřívějšího rozhovoru, že: „Nejlepší
PR nezanechává žádnou stopu.“ Cenzura, informační kontrola a monopol nutně generuje u kritického publika otázky, které se
snaží potlačit. 

Pokud jde o vzdělávání novinářů hlavního proudu, bývá za jeho hlavní instituci označována Fakulta  sociálních  věd  UK .
Mimo ni, na Metropolitní univerzitě, působí klasik české mediální teorie Jan Jirák, který se staví za pluralitu názorů v médiích.
Jak se profesní příprava novinářů v poslední době mění? A jaký dopad tyto změny mají na pnutí mezi mainstreamem a
„alternativními médii“?

Aktuálně nemám o studijní přípravě budoucích novinářů, studentů médií a žurnalistiky relevantní poznatky, které by mi umožnily
plnohodnotně opovědět. Jsem nicméně názoru, že studium samotné žurnalistiky je a už v devadesátkách bylo jistým
anachronismem. Většina úspěšných redaktorů, které jsem v médiích potkal, žurnalistiku na VŠ nikdy nestudovala. Byli tam
historici, geologové, zemědělští inženýři, nespěšní studenti a maturanti. Žurnalistiku tak v redakci TV Nova neměla ani čtvrtina
osazenstva (trochu jiná byla v tomto poměru situace v ČT). Absolventi žurnalistiky včetně mých spolužáků se nejvíce
uplatňovali v administrativě a PR. 

Nutno nicméně podotknout, že studovat žurnalistiku je stále tak trochu sexy. Je dobře, že paralelně se studiem žurnalistiky
vznikla i studia mediální. Původně pojatá jako studium masové komunikace. To i zásluhou vámi zmíněného Jana Jiráka. Co se
pražské fakulty na UK týče, nejsilnější médium, které jsem tam v době svého studia vnímal, byl pohled na Vltavu a panorama
Hradčan. Bez ironie. Praha a její genius loci je pro mne jedno z nejsilnější médií vůbec. Ani Olomouc, kde je podobný program,
není špatná. Ta je ovšem a pochopitelně dost komorní. 
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Poctivě řečeno, alternativní média coby projev zmíněné „občanské žurnalistiky“ mohou často „trefit kozla“ a i přes dobré úmysly
se dopouštějí chyb. Dočkáme se doby, kdy tento problém bude odstraněn tím, že „nerežimní“ postoje k otázkám typu Ukrajina,
EU či globální oteplování začnou být přijímány i ve velkých médiích? Ostatně neděje se to už třeba na CNN Prima NEWS či MF
Dnes?

Pokusy překlenout tuhle zřetelnou propast mezi hlavním proudem a online alternativou učinil blahé paměti už současný ředitel
Českého rozhlasu, to ještě během svého prvního funkčního období, když zasedl v porotě Krameriovy ceny za nezávislou
žurnalistiku. Literární cena založená v roce 2015, udělovaná od roku 2016 Asociací nezávislých médií, je volným sdružením
autorů a médií stojících mimo hlavní proud.

Osobně jsem tehdejší rozhodnutí ředitele ČRo považoval za překvapivě odvážné a do důsledku i ne úplně domyšlené. Vývoj
událostí to i potvrdil. Jedním z argumentů příležitostné kritiky ředitele ČRo jeho oponenty, a to zejména z řad zaměstnanců
rozhlasu, je právě jeho snaha – pokus o legitimizaci alternativy (rozuměj tzv. konspiračních webů), která je v chápání
reprezentantů médií hlavního proudu nutně a minimálně podezřelá. Důkazů netřeba. V otázce možné legitimizace části online
mediální alternativy redakcemi médií hlavního proudu jsem tak poměrně skeptický. Z pohledu redakcí médií hlavního proudu to
je jako mít lišku v kurníku. Perspektivou bezprostředně nezainteresovaného pozorovatele pak i jako štiku v rybníku. 

Řešení včetně představitelné koexistence a kooperace těchto nyní konkurenčních mediálních platforem spatřuji až v
případném konstituování nového média veřejné služby pro nynější století (MVS 21), které vznikne ideálně na zelené louce. K
tomu je ovšem nutná odborná a veřejná debata včetně výrazné politické poptávky. Zatím se řeší saturace současného modelu,
který, domnívám se, nemá do budoucna příliš co nabídnout. Připomíná dinosaura, který se snaží přežít i po pádu meteoritu.
Nelze naopak vyloučit, že si tuhle cestu kooperace z důvodů čistě pragmatických podstatně dříve a úspěšněji osvojí média
komerční, jak i naznačujete.

Na závěr jednoduše: uspěje mediální výroba souhlasu se „správnými“ postoji ohledně globálního oteplování, ukrajinské války či
fungování EU? Na jednu stranu lidé slyší o oněch „idejích a hodnotách“, na druhou stranu se dostáváme do ekonomického
marasmu, který většina národa nepamatuje. Jak tato „výroba souhlasu“ bude úspěšná koncem tohoto roku? 

Téměř identickou otázku jsem v pražské městské knihovně položil Noamu Chomskému během jeho návštěvy ČR v roce 2014.
Zeptal jsem se jej, jak dlouho dokáže soudobá elita vyrábět souhlas mezi občany. Chomsky, světová kapacita v lingvistice,
legendární politický aktivista, intelektuál a profesor na MIT, mi po dlouhém úvodu toho, co že to je ta výroba souhlasu a kdo je
původním autorem vlastního pojmu, na závěr odpověděl jednoduše a stručně: „Tak dlouho, jak dlouho si to lidé nechají líbit.“ 
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Motto českého předsednictví, které začne za osmnáct dní, bude podle Hospodářských novin i Deníku N znít nakonec takto –
Evropa jako úkol: reformovat, obnovit, posílit (Europe as a task: rethink, rebuild, repower). Zeptali jsme se pěti odborníků, jak
jej hodnotí a zda je z něj zřejmé, na co se chce Česko v čele Rady EU zaměřit.

Na otázky Deníku N odpověděli:

Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy

Jakub Horák, marketingový odborník

Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Tomáš Jungwirth, projektový koordinátor a analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Zuzana Stuchlíková, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Jak motto českého předsednictví hodnotíte?

Denisa Hejlová: Motto českého předsednictví by jistě fungovalo dobře v normálních časech, kdy si přiznáváme, že EU
nefunguje dobře, a chceme s tím něco dělat. V době, kdy jsme ale pod útokem Ruska na naše hodnoty, ho považuji za
[lock]příliš akademické, nejasné a rozbředlé. Mělo by být motivační, pozitivnější a mělo by jasně deklarovat hodnoty, na kterých
naše civilizace stojí, jako jsou demokracie, svoboda a ochota pomáhat.

Jakub Horák: Je to sympaticky střízlivé, podobně jako profesor Fiala. Evropa je skutečně ve fázi, kdy by se měla přestat opájet
woke fantaziemi. Pro sociálně slabší vrstvy je klíčový jejich životní standard, a pokud jim bude klesat, budou volit extremistické
strany.

Když položíte lidem otázku, kde na společenské stupnici mezi jedničkou a dvacítkou se dnes cítí, a potom se zeptáte, kde na
této stupnici se cítili před patnácti lety, tak ti, kdo klesli, mají podle výzkumů tendenci volit extremisty. Není to žádná raketová
věda.

Kateřina Davidová: Motto hodnotím pozitivně, určitě je mnohem vhodnější než motto našeho předchozího předsednictví (motto
předsednictví v první polovině roku 2009 znělo „Evropa bez bariér“, do obecného povědomí se více rozšířilo heslo informační
kampaně „Evropě to osladíme“, pozn. red.).

Projev Václava Havla, na který se motto odkazuje, je relevantní i dnes. Evropa nyní čelí mnoha nečekaným výzvám a úkolům,
které musí společně řešit. Bylo by však dobré, aby české předsednictví nezapomnělo ani na dlouhodobější výzvy a úkoly, jako
je klimatická krize.

Tomáš Jungwirth: Odkaz Václava Havla do motta promítnutý oceňuji. Je potřeba si připomínat, o čem Havel v projevu „Evropa
jako úkol“ mluvil dále: o lidmi způsobené devastaci přírody a o iluzi nekonečného ekonomického růstu, o tendenci zavírat se
tváří v tvář globálním výzvám do vlastních ulit nebo o klíčovém pilíři evropské tradice – univerzalismu. Ten Havlovými slovy velí
myslet na všechny, počínat si tak, jak by si měli počínat všichni, a hledat pro všechny přijatelná řešení.

Zuzana Stuchlíková: Odkaz na jeden z nejznámějších projevů Václava Havla je podle mě dobrá volba. Havel je stále jedním z
nejznámějších Čechů s jasným evropským odkazem, a motto tak má šanci sloužit jako připomínka jeho myšlenek, které jsou
stále velmi aktuální.

Druhá část motta reflektuje, v jak zlomovém momentu se Česko předsednictví ujímá. Právě skončila velká debata o
budoucnosti EU a je potřeba rozhodnout, jak vůli občanů implementovat. Ekonomická obnova po pandemii se sráží s
ekonomickými důsledky války na Ukrajině a otázky energetické bezpečnosti dominují uvažování o udržitelnosti a zelené
transformaci.

Přečtěte si takéPět priorit a havlovské motto. Získali jsme klíčový dokument k českému předsednictví

Je podle vás z motta patrné, na co se ČR bude chtít v čele Rady EU zaměřit?

Denisa Hejlová:

Z motta není zřejmé nic jiného než to, že EU nyní není tím, čím by chtěla být. To je fajn pro interní diskusi, ale ne pro
předsednictví. Leadership musí hodnoty nastavovat.

Jakub Horák: Anglická verze je oproti té české delší. A z ní jako klíčové vnímám poslední slovo „repower“. Je správné, že na to
jako bývalý stát ostbloku dáváme důraz.

Kateřina Davidová: Motto vnímám jako závazek, že české předsednictví bude opravdu pracovat pro Evropu jako celek, nikoliv
pro sebe a své zájmy. Je z něj také patrné, že si je Česká republika vědoma toho, že Evropě bude předsedat v nelehkých
časech.

Anglická verze motta je možná o něco výmluvnější díky dodatku „rethink, rebuild, repower“, který odkazuje na konkrétní priority
předsednictví. To v české verzi trochu chybí.

Tomáš Jungwirth: V obecné rovině podle mě tuto roli plní. V anglické verzi vidíme i odkaz na velmi aktuální debaty o zbavení se
závislosti na fosilních palivech z Ruska. Nejsem si ale jist, že to ve větší míře detailu ví samotné české předsednictví, jehož
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agenda zůstává poměrně vágní a lidské kapacity velmi napjaté. Například v evropském klimatickém balíčku nemáme skoro
žádnou uchopitelnou národní prioritu s výjimkou prioritizace krátkodobých energetických cílů.

Zuzana Stuchlíková: Úkolem motta není shrnutí priorit předsednického státu. V kontextu předsednictví se jedná o symbolický
prvek, který ale na rozdíl například od loga není součástí běžné komunikace.

Lehkým paradoxem je, že v projevu Evropa jako úkol z roku 1996 Havel vyzývá k reflexi a obrací se k hodnotovým základům
evropské integrace, což úplně nesouzní s obvykle pragmatickým českým přístupem k Evropské unii, s „eurorealismem“ největší
vládní strany ani s absencí výraznější ambice pracovat s výstupy Konference o budoucnosti Evropy.

Odhlédneme-li od inspiračního zdroje, sousloví „Evropa jako úkol“ dobře vystihuje přístup současné vlády k EU jako faktu,
který „nemá alternativu“, jak je uvedeno v programovém prohlášení.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 15:40 , Sledovanost pořadu:
12 797 , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 6 482 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,14
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Hezké dopoledne ve 14 hodin na to čas pro další zprávy na CNN Prima News.

Objem poskytnutých hypoték v květnu stoupl.

Na 4,64 z dubnových čtyř celých 0,39.

% vyplývá to ze statistik české bankovní asociace Hypo monitor. Hypoteční trh tak v květnu po výrazné ale dubnovém propadu
vzrostl. Celkově se o pětinu navýšili objem i počet hypoték. Za celý letošní rok jsou ovšem oba ukazatele meziročně nižší o 45
% drahé hypotéky nemovitosti opět oživují projekty družstevních bytů. Podle pražské radní Hany Kordové Marvanové dává
návrat ke konceptu družstevního bydlení smysl. Touto cestou se podle něj zpřístupní bydlení dalším lidem.

mluvčí 
Klíčové je, že bychom chtěli nastartovat znovu družstevní bydlení v Praze, protože vidíme, že na vlastnické bydlení většina lidí
nedosáhne i kvůli vysokým úrokům hypoték i kvůli přísným podmínkám banky a družstevní bydlení vlastně nájemní bydlení, kdy
družstevník je členem družstva, ale úvěr bere družstvo družstevník. Pomáhá plaťte splácet úvěr právě v nájemném a s tím
pádem na tento byt může dosáhnout více lidí, protože nemusí splňovat pod přísné podmínky. Oni osobně je u bank a druhá
věc, kterou chceme pomoci, je Praha má pozemky v tuto chvíli spíše. Je využívali Devil 3, ale já se domnívám, že je důležité,
aby Pražané lidé dostali možnost na městských pozemcích stavět, jenže na začátku ten pozemek nemusí kupovat. Bylo by
zřízeno právo stavby a posléze až po splacení úvěru na výstavbu. Nejpozději teda za 99 let, což vyplývá z občanského
zákoníku, tak by si mohli pozemek od Prahy odkoupit. Tím by zde jim mohla zlevnit zlevnit platba zabit.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Až vláda v porovnání s jinými evropskými podpoře firem v době ekonomické krize. Pokulhává to řekl v pořadu k věci
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Na druhou stranu uznal, že se komunikace kabinetu Petra Fialy za
poslední měsíce výrazně zlepšila.

Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Jsem rád, že mohu říct, že se trochu lepší komunikace byla na začátku před pár měsíci opravdu špatná, a takže už spolu
hovoříme, už jsme byli seznámeni s některými parametry těch návrhů, které jednotlivá ministerstva připravují. Ale jsme stále
prostě nespokojeni s tím, že na stole není žádný vládou schválený opravdu významný program podpory, tak jako jsme tomu
svědky v některých západoevropských státech. A ono totiž, kdyby to bylo, takže žádná vláda svým firmám své ekonomice v
Evropě bude pomáhat, tak potom by nás ani nenapadlo o něčem takovém vyjednávat s českou vládou. On ale bohužel vypadá,
takže mnoho evropských vlád velmi intenzivně své ekonomice svým podnikům pomáhá. A tím se dostávají české firmy do velmi
nepříjemné pozice, kdy vůči takovýmto firmám, kterým je ze strany třeba německé vlády nebo slovenské pomoženo. Ztrácí
konkurenceschopnost vzhledem k tomu, jak vypadá Cash ve státní pokladně tzn. jak vypadá stav veřejných financí, tak se
spíše myslím, že ty úlevy jsou asi něco, o čem bychom mohli reálně uvažovat. No a na ty věci, které se nabízí, jsou vyzkoušené,
znovu říkám, uplatňuje mnoho vlád Evropské unie, jsou to ty kompenzace nepřímých nákladů pro ty firmy, které byly tvrdě
zasažené nárůstem cen elektřiny. Určitě bychom se měli bavit o snižování nebo odpuštění poplatků na obnovitelné zdroje
energie také poměrně rozšířený nástroj v rámci Evropské unie.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Místopředseda Starostů a nezávislých zastupitelů Středočeského kraje Věslav Michalik. Včera náhle zemřel. Podle
zpravodajského webu iDNES cz ho postihl infarkt nebo mozková příhoda. Loni v Břežanech, kde Michalik působil jako starosta,
natáčela naše reportérka Melanie Krýslová.

Melanie KRÝSLOVÁ, redaktorka 
Dolních Břežanech lidé mohou na radnici vyjádřit svou soustrast. V kondolenční knize, která je aktuálně umístěna v přízemí
budovy. Michalíková rodina chce navíc podle hejtmanky Petry Peckové. Veřejný pohřeb. Termín ale zatím není znám.
Kondolenční knihu připravuje také právě Středočeský kraj, kde Michalik působil jako náměstek hejtmanky Petry Peckové pro
finance. Kdo nahradí Michalika ve funkci místopředsedy hnutí STAN zatím není jasné. Zesnulého starostu Dolních Břežan.
Pravděpodobně nahradí oba dva místostarostové, kteří se tak o chod města budou dělit. Věslav Michalík byl starostou obce
Dolních Břežan od roku 2004 ve hnutí STAN byl o roku 2013 a o rok později se stal součástí jejího předsednictva a navíc byl
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také zastupitelem Středočeského kraje 10 let.

mluvčí 
Hodně mě to překvapilo teda no, je to mladej člověk ještě teoreticky hrozit. Maluje to je to smutný. Udělal hodně vždyť vidíte, jak
je to turecký.

mluvčí 
Zasáhl nás z toho musí říct, že to hodně bolestivá zpráva.

mluvčí 
Pan starosta měl velký přínos pro tady Břežany. Všichni měli rádi, takže je to velká rána, teda musím říct. Ještě jsem říkala, že
vlastně před dvěma dny něco dělal na Facebooku. A najednou dneska zpráva, že zcela teda zemřel, takže velká rána pro
všechny.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Policisté v neděli večer vyjížděli k nehodě nedaleko Mirošovic u Prahy. Na místě objevili auto převrácené v korytu potoka a
opodál v lese pak opilého muže. Podle našich informací se jednalo o herce Václava upíra Krejčího, který mohl tímto způsobem
chtít vyřešit manželské spory. Při dechové zkoušce nadýchal víc než 2,5 promile. Vyvázl jen lehkým zraněním skončil v
nemocnici.

mluvčí 
Při dopravní nehodě v Mirošovicích se zranil 1 muž utrpěl povrchové poranění hlavy než záchranáři muže ošetřili a sanitkou
převezli do nemocnice Benešovy.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Případu železničního neštěstí ve Studénce, při kterém zemřelo v srpnu 2008 8 lidí, rozhodne odvolací senát krajského soudu v
září. Dnes se na tom usnesl. Na stejném místě se dnes málem stala další nehoda na přejezd v době, kdy svítila červená
výstražná světla. Vjelo nákladní auto s polskou registrační značkou. Tak ho věznili padající závory náklaďák naštěstí
nezasahoval do prostoru kolejiště a projíždějící rychlík, co s ním nesrazil. Podobné události se na přejezdu stávají opakovaně.
Naposledy letos v březnu.

mluvčí 
Chutně.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
A teďka, tak se jmenuje ruská obdoba amerického řetězce McDonalds na zemi zavřel všechny své pobočky po ruské invaze na
Ukrajinu. V Moskvě a okolí ale znovu otevřelo 15 bývalých restaurací. Mají jiného majitele a přejmenované názvy jídel. Přímo v
jedné z nich natáčel reportér Jan Fred Majdanu.

mluvčí 
Tomáš kanál.

mluvčí 
Rusko má novou.

mluvčí 
Verzi.

mluvčí 
Restaurace McDonalds má jiný název. Jmenuje se vkusnou točka. Víceméně.

mluvčí 
Chutně a teďka volal, že smlouvy.

mluvčí 
Tak má jiné logo, to vidíte tady za mnou, tak mělo by symbolizovat 2 hranolky hamburger takto společnost uvedla jinak je tu
spousta věcí stejná nebo podobná.

Není to tedy Big Mac a také se tu nepodává happy Míl, ale jinak vidíte, že je tu narváno spousta lidí přišla ochutnat a my jsme
se s některými z nich bavili. Někteří z nich dokonce nosili symboly Putinovi války na Ukrajině, kterou nazývají speciální
vojenskou operací.

mluvčí 
Kámen.

mluvčí 
Jídla politika by se míchat neměli.

mluvčí 
Co potom on je teď.

mluvčí 
Pro mě je důležité mít pocit jako McDonaldu.

mluvčí 
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Velmoci podle.

mluvčí 
Mě to není dobrý nápad. McDonald je značka, která má historii.

mluvčí 
Díra.

mluvčí 
Je to dobrý nápad.

Ale není to ono.

mluvčí 
A že konci Vašek.

mluvčí 
Vidíte ruská verze McDonald s vypadá skoro jako McDonalds.

mluvčí 
Tak odřízl je tu dvojitý.

mluvčí 
Cheeseburger hranolky a tohle je tohle je 9 dne Mac na pec, ale jsou to jenom dědky a tady máme limonádu, tak to ochutnáme
ve výběru obaly jsou velmi podobné těm. Od McDonald tady vidíte kelímek. Všechno je stejné kromě loga.

mluvčí 
A jestli.

mluvčí 
To též se dá říct o hranolkách a tady se podívejte na omáčce je logo McDonaldu začerněné.

mluvčí 
Moc navíc sotva Nuggets.

mluvčí 
Bagetky vypadají taky stejně.

mluvčí 
Aspoň.

mluvčí 
Chutnají skoro úplně stejně jako McDonalds.

mluvčí 
Kdysi.

mluvčí 
Se jí pilují stoj. Je to, jestli svoje.

mluvčí 
Místo spojené s dějinami v roce 1990 ještě za dob Sovětského svazu tu otevřela první pobočka McDonalds.

mluvčí 
Si cestujou.

mluvčí 
Následně 7 11 velice rozšířil měl velký úspěch v Rusku a ruská společnost, která franšíza koupila doufá, že tento úspěch bude
moci replikovat a Fred legend z Moskvy.

mluvčí 
Centristická.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Koalice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v nedělním prvním kole parlamentních voleb. Jen těsně zvítězila před
levicovou formací pes. Podle odhadu tak bude mít mnohem méně křesel než před pěti lety. Lídr levice Jean Luc Mélenchon
prohlásil bez zveřejněného definitivního výsledku, že jeho koalice skončila první.

mluvčí 
Jam 10 podnětů na konci prvního kola vede nová lidová unie, která bude ve druhém kole přítomna ve více než 500 volebních
obvodech, a proto odhady počtu mandátů nyní nemají smysl. Pravdou je, že prezidentská strana byla na konci tohoto prvního
kola poražena poprvé v dějinách páté republiky není nově zvolený prezident schopen shromáždit většinu v následujících
parlamentních.

mluvčí 
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Volbách, kdy lidé k tomu, když zatím jich ví.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Tolik aktuální zprávy za chvíli je to pořad k věci a my se znovu vidíme 15 hodin hezké odpoledne.

mluvčí 
Začíná pořad k věci, vítejte válka na Ukrajině trvá už přes 3 měsíce. Rusové posilují na východě země. Existuje šance na brzké
příměří. Jakou roli v něm sehraje západ a nejedná za zády Ukrajiny a změní situaci něco české předsednictví Evropské unie.
Bude se ptát Jana Šíra experta na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Já vás tady moc vítám ještě tedy doplním, že vaše domovská fakulta Fakulta  sociálních  věd , aby to bylo zcela přesné, tak
podle posledních informací Ukrajinci připouštějí ruský postup do Doněcké oblasti. Nicméně také hovoří o mírném úspěchu v
Záporoží, jak teď vy osobně čtvrté vývoj války?

mluvčí 
Tak bohužel válka se těžko předpovídá, pokud jde o další vývoj, protože to komplexní věc, o které se promítá řada faktorů.
Obávám se, že jsme vstoupili do stadia opotřeboval otci války tzn. něčeho, co může ještě bohužel delší dobu trvat.

Záleží na tom, jak se k tomu postaví další aktéři, protože zjevně ani jedna z těch stran, byť obě dvě utrpěly velké ztráty nejsou
vyčerpány. Zároveň nedosáhli ani jedna z nich svých cílů a zároveň obě dvě mají víru, že nenastal ten správný čas pro to, aby
se přešel do stadia vyjednávání. Tzn. existuje tady víra na obou stranách, že skrz použití síly se mohou domoci. Čili.

mluvčí 
S dovolením do toho vy říkáte ani 1 strana dosáhla svých cílů známé mety cíle. Mění se nějak v průběhu těch třech měsíců?

mluvčí 
Určitě ty cíle známe, byť ty parametry můžeme hledat, já nevím, politické oblasti ve vojenské strategické. Pokud jde o ty ruské
cíle, tady si myslím, tím strategickým cílem skutečně zničení Ukrajiny zničit Ukrajinu, co by subjekt mezinárodních vztahů
napáchat co největší škody. A kdysi ruské počínání zasadíme i do a projevu proslovu vyjádření Vladimira Putina dalších členů
ruského vedení. Tam je otázka, jestli tím cílem není i nějakým způsobem změnit demografickou situaci, ať už skrz vyhnání
Ukrajinců nebo jejich fyzické zničení těch územích, které která Rusko považuje za své historická území, která hodlá připojit a na
té ukrajinské straně tím strategickým cílem je přežít tzn. zachovat zachovat suverenitu. A zachovat, pokud možno územní
celistvost, byť tohle to je taky něco, co během dlouho trať, protože Ruská federace momentálně okupuje nějakých 20 %
ukrajinského území.

mluvčí 
Ještě se k tomu vrátíme, protože mě bude zajímat váš názor na to, kdy tahle válka může skončit. Eduard Stehlík plukovník
generálního štábu v záloze. Přirovnal naše vysílání vývoj na Ukrajině k Lidicím už mluví o určité genocidě. Dá se tenhle termín
podle vás použít?

mluvčí 
Já si myslím, že je legitimní o něčem takovém uvažovat a jedná se tady o to, že mezinárodní společenství má povinnost
předcházet genocidě skutečně na Ukrajině Ruská federace agenti ruského státu, ruská armáda a páchají mezinárodní zločiny.

Určitě se tady jedná o válečné zločiny. Určitě se tady jedná o zločiny proti lidskosti, zdali je možné uvažovat o genocidě nebo
ne, to bych nechal na právnících, ale těch indicií a signálů toho, že něco takové skutečně připadá úvahy natolik, že je potřeba
situaci brát naprosto vážně. A činit vše, co tak, ať to se tomu předchází.

mluvčí 
Že se podle vás změnilo pro úvahu pro vojenské tribunály, teď se tam opravdu jako laik.

mluvčí 
To je zase komplikovaná právnická otázka, tedy Rusové spáchali jednoznačně pro tedy nejvyššího politického vojenského
vedení zločin agrese. Ten se stíhá velice těžko, protože rozkaz federace neratifikovala římský statut na základě kterého byl
mezinárodní soudní tribunál uznal mezinárodní trestní soud v Haagu zřízen. Pak tady samozřejmě, jak už jsem řekl, máme řadu
důkazů o tom, že jsou páchány válečné zločiny zločiny proti lidskosti stíhány být mohou nejenom na mezinárodní úrovni ze
strany Mezinárodního trestního soudu, který už vede své vyšetřování, tak i v rámci národních jurisdikcí v dalších zemích,
protože to jsou zločiny, které mají univerzální jurisdikce, které nepodléhají promlčení, byť v praxi to, co zjevně bude
komplikované, a tak jenom teda to nechám na právnících se tady skutečně připadá do úvahy nebo ne, ale je potřeba tady
podtrhnul jsi o tom bavíme, že ta válka je ohromná humanitární katastrofa. Máme tady už desítky tisíc mrtvých, bohužel ta ruská
válečná kampaně doprovázena takovými zvěrstvy, že je potřeba těmto aspektům tzn. tím hrubým případům porušení
mezinárodního humanitárního práva nebo válečného práva přikládat plnou váhu hlavně pozornost.

mluvčí 
Se vrátíme čistě vojenské linii tak ve válce se těch několik měsíců hovořilo o tom, že mají překvapivou sílu právě samotní
Ukrajince. V tuto chvíli experti upozorňují, že za prvé Rusové už zabrali na Ukrajině území o velikosti zhruba tří českých krajů.
Kdybych měla přirovnat, že ta ofenzíva sílí a že rozhodně nejsou ze silami u konce povolávají další vojáky. Další síly další
zbraně další zkrátka arzenál, co teď ještě můžeme čekat.

mluvčí 
V konflikty mají jednu nepříjemnou vlastnost, a to je to, že mohou eskalovat tzn. v případě, že Rusové narazí na odpor. Ukáže
se, že za použití síly v té stávající intenzitě nejsou schopni dosáhnout nějakého pokroku, tak to riziko eskalace tady
samozřejmě. Nadále existuje s tím, že eskalovat teda řadou způsobů, ať už vertikálně tzn. použití nějakých nových typů zbraní,
a to nechci předjímat, abych tady mimo jiné bych nevyvolával paniku, ale viděli jsme třeba sýry, že je Rusové mě problém s
použitím chemických zbraní srdce, že Ukrajinců se váží víc než Syřanů, by bylo asi hodně hodně naivní. Takže tohleto riziko
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tady určitě existuje, nebral bych, nalezl lehkou váhu eskalovat teda horizontálně tzn. tím, že do té války se zatáhnu další aktéři.
Viděli jsme, že v případě minimálně toho Běloruska tohle taky potřeba brát mimořádně vážně, protože Bělorusko už bylo
donuceno, ať už chtělo nebo ne poskytnou svoje území pro ty ruské vojenské operace, zejména v té první fázi, když Rusové
snažili táhnout táhnout na Kyjev a dalším způsobem eskalace toho, o čem jsme hovořili. V případě té genocidy tzn. a stále větší
neúcta k pravidlům zákonům vedení války spojeným menu spojená s útoky na civilní obyvatelstvo nebo nevybíravými nerozlišují
svými útoky a bohužel vidíme každým dnem v těch záběrech. Ze zničených měst, která byla doslova do písmene srovnána se
zemí tzn. tohle to jsou všechno faktory, které mohou vést k tomu, že ta velká nejenom se nedostane více pod kontrolou, ale
může se z něj vymknutá, a to samozřejmě můžeme k tomu, že ten konflikt se ještě dal protáhne.

mluvčí 
Ruský národ velikosti 150 000 000 obyvatel pak jsou tady Ukrajince. Ten národ čtyřicetimilionový, jak dlouhou fázi, nebo jak
dlouho válku může vydržet právě Ukrajina čistě touhle tou optikou?

mluvčí 
Tedy jde o to, že zase to je věc, která v Evropě není často dobře chápána Ukrajinci mají motivaci bojovat, protože skutečně to,
co spustilo Rusko. Dnes se už dneska, a to to říkám při plném vědomí to, co říkám, parametry parametry vyhlazovací války, tzn.
Ukrajina by se přestal bránit, tak přestane existovat v tomto ohledu Ukrajinci. Mají vůli klást odpor budou klást ještě dlouho i v
případě, že by nějaké území přišli tam existuje dlouhá tradice v partyzánské války občanské odporu atd. tzn. o vůli na to se
bránit, tak vidíme mají větší než kdokoliv 10 byl myslel před těmi třemi a půl měsíci, kdy ta ruská invaze začala. Je otázka, jestli
je na to, aby se mohli bránit. Budu mít dostatek prostředků a tady připadá klíčová role mezinárodní společenství, včetně včetně
zemí západu zemí Evropy tak, aby Ukrajinců dodali ty potřebné systémy zbraňové systémy. Dneska se bavíme zejména o
těžkých dělostřeleckých systémech, které by umožnily se účinně bránit a a to je velká otázka, nakolik nás v Evropě nezačíná
pohlcovat nějaká únava únava válkou únava Ukrajinou, protože tohle to je další. Faktor, který se může promítnou do toho, kdy
ta válka skončí a jak dopadne a samozřejmě tady potřeba udržovat dále stupňovat ten sankční tlak na ruskou federací. Viděl
jsme v posledních týdnech, že schválení šestého balíčku sankcí na Evropské unii ukázalo těžší než kdokoliv očekával. My.

mluvčí 
Se k tomu za malou chvíli dostaneme expert na postsovětský prostor Jan Šír. Mým hostem pořadu vědce.

Nepravé Evropy, aut diplomacie a tady často slyším v rozhovorech, že o příměří se zkrátka musí jednat, ale kdo by o něm měl v
tuhle chvíli jednat.

mluvčí 
No tak jednají o něm ty válčící strany, což je samozřejmě Rusko Ukrajina. Já už jsem ale naznačil v odpovědi na vaši první nebo
otázku. Obě strany zatím jsou přesvědčeny, že ta situace, tak jak byla vytvořena na bojišti, jim neskýtá, neposkytuje nedává
dobré vyjednávací podmínky, a to je velké míry důvod i toho, proč zatím na té diplomatické scéně nějaký větší pokrok
nevidíme.

mluvčí 
Já se ptám z toho důvodu, protože se objevují komentáře ve finále těch jednání nebude sám prezident ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj, ale bude tam například americký prezident Joe Biden tak jako takovým komentářům přikládat váhu.

mluvčí 
Tady to je, jestli na to máme čas operace pokusím vysvětlit tady je problém ten, že Rusko napadlo Ukrajinu, ale paralelně s tím
Rusko vede soudu kampaň za za změnu mezinárodní uspořádání země, tedy pravidel hry. A ten ruský plán, jak ta revize
mezinárodní uspořádání měla vypadat jsme viděli. V prosinci v podobě těch návrhů těch dvou smluv jednak směrem k
Spojeným státům jednak směrem k NATO. A tam ty požadavky v zásadě šlo shrnout do tří bodů 1 je kdekoliv není na toto ruská
vlivová zóna. A druhý je rozpad na to na té členské země, které tvořily součást NATO před rokem 97, kdyby se v zásadě toho
tolik pro ně neměnilo a a NATO část na to na ty země, které vstoupily do aliance po roce 97, které by v zásadě bude přetvořen
na určitou šedou zónu, které by se mohli bránit v případě napadení až poté, co Rusko k něčemu takovému dá souhlas, a to je.
To je to jsou věci, na které zatím západ není ochoten připustit přistoupit a které nepřipouští, nicméně to jsou věci, o kterých by
mohli případně jednat Američané o něčem takovém, ale ale pokud ruskou krymskou válku tam je to věc samozřejmě ruská a
Ukrajiny.

mluvčí 
Když to zmiňujete, nejsem historik ani expert, přesto se dá zmínit, že po pádu berlínské zdi při sjednocování Německa zazněly
jakési slevy, že se nebude aliance NATO dál rozšiřovat. Na východ tam teď na to, zda západ nemohlo, jak si zadělat zůstávající
situace vzhledem k tomu, že třeba právě směrem k Ukrajině dalším zemím vydal určitou Planou naději, že by sem mohli
zaměstnat členy podobných seskupení, ale zároveň sliboval něco Rusku. Co vlastně nereálné současného pohledu?
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mluvčí 
Co francouzské volby dopadly podle představ například našich politiků také na to se za chvíli zeptám poslankyně Evy
Deckerová, články zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, ale 5,5 minuty po čtrnácté hodině. Je pondělí 13. června
Antonín slaví svátek a já vám posílám písničku také.

9 minut po čtrnácté hodině z té z rádia zet centristická koalice spolu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ziskem
25,75 % hlasů jasně zvítězila. V nedělním prvním kole francouzských parlamentních voleb nad levicovou formací nová lidová
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socialistická a ekologická unie. Bývalého prezidentského kandidáta Jeana Luca Mélenchona a ta dostala 25,66 % hlasu. Podle
francouzských médií jde o konečný výsledek. Každopádně volby budou pokračovat druhým kolem v neděli. Ve spojení jsme s
Evou Deckerová členkou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny českého parlamentu, hezké odpoledne.

mluvčí 
Já vás zdravím, dobrý den.

mluvčí 
Tak dopadly ty volby je podle vás dobře ve Franci?

mluvčí 
Nevím, jestli bych si dovolila použít slovo dobře, nicméně asi bych si dovolil řídit, dopadly malinko podle očekávání, protože ten
souboj těchto dvou silných kandidátů nebo uskupení se očekávala pouze. A teď poměrně zajímavé na tom francouzském
volebním systému vzhledem k tomu, že většinový, že dvoukolový, a tak velmi často i původní předpoklady nemusí úplně
odpovídat tomu reálnému výsledku, což se stalo i v tomto případě, protože ta to levicové uskupení levicová u levicová koalice
tzv. pes to nazývají Francouzi. Dokonce v těch předvolebních výsledcích větší a větší pravděpodobnost než Macronovo
uskupení, ale předpokládalo, že právě to většinové hlasování dvoukolový systém by se mohlo malinko malinko ten říká lidově
zamávat, což vidíme i v těch výsledcích, které jsou nicméně velmi těsné. Jen možná připomenout, protože v těch procentech se
nám špatně orientuje, že rozdíl mezi těmito dvěmi hlavními soupeři pouhých 21 000 hlasů, což opravdu není mnoho.

mluvčí 
Nicméně není tam tedy ta Marie Le Penová, kterou se, řekněme, všichni báli, že by se mohla tam dostat, takže z tohoto pohledu
je to, řekněme, dobrý výsledek.

mluvčí 
No, tak jenom zase je potřeba si malinko vrátit do kontextu, protože volební výsledky úplně sám doma Nacional nebudete
strany Marine Le Pen a posilují. Ona má velkou pravděpodobnost získat více křesel v parlamentu než v minulých volebních
období. Znamená, že z tohoto pohledu to úplně dobré není. Na straně druhé rozhodně to není tak, že by měla nějakou většinu,
a ale na straně druhé už být nějaký koaličním partnerem budoucnosti v případě vítězství a té levicové koalice chce na tu, které
mohou nastat. V zásadě nyní není mnoho. A prozatím většina prognostiků doufá, že Macron obhájí nejenom to prvenství, ale i
svoji absolutní většinu tak, aby nadále mohl jakožto prezident se opírat o silnou vládu. Druhá varianta ale může být taková, že
sice bude na tom prvním místě, ale neobhájí absolutní většinu, což nějakých 280 ústí 9 křesel. Ve francouzském parlamentu v
tom okamžiku by musel opět musela tam Crohnova koalice, respektive jeho strana ansámbl výbor republika vpřed vší 12 se
mění by museli spolupracovat s někým jiným. Tam se domnívám, že na chvíli ten by nebyla úplně jeho koaličním partnerem,
takže by zůstala na okraji. A její no a okamžik by zřejmě přišel pouze, kdyby nastal ten třetí scénář, kdyby opravdu milá Šanova
koalice já levicová, která možná důležité podotknout mší obsahu i komunistickou stranu tzn. nejenom stranu socialistickou
ekologickou, ale i tu komunistickou, kdyby opravdu získala tu většinou. V tom okamžiku zřejmě mohli vládnout na Filipem, že
pro mě to úplně dobré výsledky nejsou, protože stále vidíme ve Franci posilování té extrémní a tentokrát nejenom pravice, ale i
extrémní levice, protože strana a pan Milan Šamaj extrémní levicí a ten její program je opravdu extremistický, ať už se jedná.
Možná ne tak úplně o důchody, ale o regulaci cen nebo nebo některé názory na to, že by Francie měla vystoupit na to nebo už
kterého poměrně extremistické názory na na Brusel na Evropskou unii.

mluvčí 
Ale je možné, aby spolu spolupracoval Milan Sean Marine Le Pen, aby extrémní levice šla s pravicí to trochu zvláštní
kombinace ne.

mluvčí 
No, já vzhledem k tomu, že ve Francii jsme nyní svědkem toho, že standardní levicová socialistická strana schopná spolupráce
s komunistickou stranou, když třeba pro mě stále úplně lidičky oříšek nad námi nějaké pohnutí, tak neumím předvídat, ale
samozřejmě záleží na těch výsledcích. Já stále věřím tomu, že tito scénáře a zase a nyní jsme situaci, kdy velká část politického
spektra udělá vše pro to, aby se sjednotila proti straně straně Mach. Ten jsme toho svědky a od toho okamžiku, kdy už vlastně
ty výsledky začaly být zřejmé, znamená, jak republikáni již výsledek je spíše Neveselý získali pouhých 13 % pro nějakou
standardní pravicovou trh. Už tuto stranu mně blízkou není zřejmě úplně jako výsledek, kterému bychom mohli tleská, ale
všechny tyto strany a nyní se sjednocují v odporu v tom, aby byli voleni jiní kandidáti než kandidáti Martin ten, což by v tom
druhém kole mohl zase výsledek snad doma Nacional vlastním způsobem ovlivnit. Je nadále snaha. Ty extrémy v politické mapy
spíše spíše odstraňovat nebo je nějakým způsobem snižovat.

mluvčí 
Zároveň také ty volby provázela nízká volební účast. Čím to podle vás je?

mluvčí 
Je to něco, na co upozorňují francouzští politologové už dlouhou dobu. Ona totiž ta křivka volební účasti ve Francii konstantní,
ale bohužel i kompletní staletí jedním směrem, protože tentokrát volební neúčast na 52 % 49, což je zase o procento horší než
těch posledních volbách v roce 2017. A především, co je na tom dovolím říct nebezpečné je to, že ti, kteří se nedostavují
volebním urnám, jsou především mladí lidé. Nám mladí lidé ztrácí postupně ve Francii zájem o fungování státu nedůvěřují
fungování státu. Ještě projevuje i tímto písně neúčastí v těch volbách. Myslím, že dokonce pan prezident to opakovaně
upozorňovala snažil nějakým způsobem vytvářet tenké politiky nána na vracení zájmu nebo na navracení lidí do politiky. Zřejmě
se mu to nepovedlo, protože tomu odpovídáte účast na straně druhé asi to není úplně. Bohužel specifikum francouzské, ale ani
ostatním státům se úplně nevyhýbá. Znamená je to asi práce pro nás všechny tímto tímto nějakým způsobem pracovat.

mluvčí 
Jak významnou roli hraje v ukrajinsko ruském konfliktu. Současná Francie snaží se ještě hrát nějakou roli, anebo to byli nějaké
pokusy Emmanuela Macrona, využít třeba i právě před těmi volbami a teď, když je po volbách, tak už tento konflikt je stranou
zájmu.
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mluvčí 
A my potřeba zřejmě zase odlišovat, co se týče Lawrenci obyčejných Francouzů, tak to jejich zapojení úplně jiné než zapojení
nebo vůbec jakoby sledování toho konfliktu ze strany české populace, protože pro nás tam ta historická zkušenost do oka
geografická blízkost přece jenom růst nebo Sovětským svazem. Máme nějakou zkušenost pro Francii toto téma pro obyčejného
Francouze toto téma vzdálenější tzn. mnohem více těch volbách rezonovaly důchody nebo regulace cen až na to na straně
jedné na straně druhé. Dle mého názoru prezident Macron se snaží od počátku toho konfliktu nějakou roli hra a TOS, jestli ta
role byla pravá část Prahy uchopena, jestli skalnaté stráně z peněz správně pochopil. To se domnívám, že nám řekne až až až
budoucnost ze strany, v uvozovkách toho našeho křídla zaznívá už mu dokonce toho středoevropského, zaznívá malinko kritika
a jestli je až opravdu správné. Správný ten apel na to vyjednávání s Ruskem, když Rusko zjevně není dnes připravena úplně
vyjednávat, ale ti všichni opravdu to nám zřejmě asi odpoví historie a následující měsíce a jakým způsobem se to bude vyvíjet.
Ale předpokládám, že pan prezident bude nadále chtít nějakým způsobem roli v tomto konfliktu hrát.

mluvčí 
Říká Eva Deckerová, členka zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Mluvili jsme o včerejších volbách ve Franci. Díky na
slyšenou.

mluvčí 
Já vám děkuji, jenom bych ale podotkla pozor, to bylo pouze první kolo voleb.

mluvčí 
ANO první kolo.

mluvčí 
Nejsou konečné. Ano.

mluvčí 
V neděli se vlastně definitivně rozhodne o tom, jak to nakonec bude. Každopádně Eva krát díky na slyšenou.

mluvčí 
Díky.

mluvčí 
Což 14 hodin 19 minut už jsme teď nebo Deckerová to částečně nakousli, a to sice téma Ukrajiny. Rusko ukrajinský konflikt nás
bude zajímat za chvíli s Karlem svobodou z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy.

14 22 James Newman na rádiu zet ruská armáda s podporou dělostřelectva zaútočila na centrum sever do Německa na
východě Ukrajiny a vytlačila z něj ukrajinské jednotky. Podle agentury Union to dnes oznámil ukrajinský generální štáb ve své
pravidelné ranní zprávě z frontové linie. Boje ve městě. Podle toho štábu pokračují, jaký může být další vývoj na to se teď budu
ptát Karla Svobody z katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Dobrý den. Myslíte si, že přichází nějaká nová ruská ofenzíva a nebo jaký bude další vývoj?

mluvčí 
Tak Rusové budou pokračovat v tom tlaku. Oni už dosáhl nějakých úspěchů, takže takže oni budou pokračovat navíc. Zdá se,
že mají čím dál větší převahu v tom smyslu, že jsou schopni koncentrovat tu svoji sílu na určitý úsek a Ukrajincům samozřejmě
docházejí zbraně prostě. Ten rozdíl, kdy Rusko 20 nebo 25 let jenom brojilo Ukrajina řešila vlastní problémy, tak se někdy
projevit musí.

mluvčí 
Britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky uvedlo, že v nadcházejících měsících budou
pravděpodobně. Ty nadcházející měsíce budou patřit k rozhodujícím faktorům pro vývoj války. Jak myslíte, že to bude důležitá
důležitý je ten sever Doněck?

mluvčí 
Tak to je samozřejmě důležitý letní, co tzn. úplně to, že kdyby padlo, padlo sever do Německa a asi to nějaké fázi stane, takže
tím tím veškerá válka končí. Ono ten základní problém je, že Rusko sice deklarovalo léčit jakési dobytí Donbasu, ale i kdyby se
tohle to povedlo, tak oni prostě pravděpodobně budou pokračovat dál. Ten cíl není jenom Donbas.

mluvčí 
Moskva ten vývoj sever Doněcké nekomentovala, ale informovala o svém útoku v Doněcké oblasti. I dalším útoku v luhanské
oblasti, jak tohle to číst?

mluvčí 
Tak ono je problém, takže ruské ministerstvo obrany to jsou informace na úrovni a rádia Jerevan, takže, takže tam jako to moc
čitelné není. Po kdybych na ně spoléhal, tak o už byla ukrajinská armáda zničená asi 15 ×, takže strašně těžký obě strany
používají samozřejmě informace, které staví v tom nejlepším světle, popřípadě, řekněme, vytvářejí tlak na nějaké spojence, byť
tedy Rusko těch spojenců zas tolik nemá. A strašně těžko se v tom orientuje, čili já bych ty zprávy zase úplně nepřeceňoval. A
jako jako těžko těžko z toho soudit.

mluvčí 
Když se bavíme o těch informacích, které zaznívají z jedné nebo z druhé strany, tak právě britské tajné služby přišli s těmi
zprávami o nemoci Vladimíra Putina. Takových zpráv se objevilo v minulosti několik nakolik třeba těmto informacím věříte.

mluvčí 
Takhle 1 věc, jestli věřím, nebo nevěřím, nepůsobí zrovna zdravě druhá věc, že ta, co by to přineslo, kdyby kdyby si Vladimir
Putin zemřel nebo byl vyřazen z vyřazených z provozu nemohoucností. Já si nejsem úplně jistý, že by to radikálně něco změnilo,
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že by přišel někdo, kdo bych řekl, hele, tohle prostě zahájit válku kvůli kvůli dalšímu územím, když jsme Rusko Beko splácí přes
2 kontinenty, tak a deku nejsem jistý, že by někdo takový takový přišel. Čili 1 věc je ta, jestli tomu věřím, nebo ne a druhá věc je
ta, že si nemyslím, že by to mělo vůbec nějaký extra vliv.

mluvčí 
Myslíte, že Rusko má tu strategii vyhladovět Ukrajinu a případně celou Evropu, anebo jaká může být ta strategie, kterou bude
sledovat v té, řekněme, ne úplně vojenské oblasti?

mluvčí 
Tak samozřejmě oni oni prostě dělají to, že likvidují veškeré zásoby, a to jak zásoby potravin, tak zásoby zásoby munice
vytvářejí samozřejmě tlak na Ukrajinu na západ tím, že tím, že prostě brání vývozu vývozu ukrajinského obilí Mikolaj Ivu
bombardovali, bombardovali sklady obilí, a to už jako není náhoda. Čili oni takhle vytvářejí tlak i na západ, aby uvolnil sankce,
ono ne nadarmo, tedy jednou z jejich podmínek jsou pro to, aby umožnili výbor z ukrajinského obilí také prostě to, aby ty
sankce byly zrušeny. Čili je to součástí ruské strategie, řekněme, v tom širším širším rámci.

mluvčí 
Kdy vlastně zasáhnou Rusko ty sankce, nebo jak ho zasahují, jak moc je pocítilo ještě pocítí?

mluvčí 
Ono ještě pocítí zatím zatím Rusko jeden ze zásob, byť tedy už už pociťuje to, že prostě ty firmy odcházejí paradoxně asi
největší. Největším problémem jsou právě ty sankce, které uvalily takzvaně firmy západní firmy, a to ne určitě v tom, že odešel
McDonalds, ale v tom, že odešli výrobci různých náhradních dílů součástek do ruských strojů. Takže vidíme, že třeba Lada
začala, začala prostě produkovat auta, která jsou z dnešního pohledu naprosto směšná bez bez ABS bez airbagů. Je to prostě
návrat někam do devadesátých let, ale tohle je teprve první část, začne klesat samozřejmě i produkce ropy, protože Rusko
nahradilo, nahradilo vlastně Evropu částečně Indií, ale to bude to bude klesat. Oni budou muset zavírat ty vrty a tam prostě
dojdou k tomu problému, jestli zabírat méně produktivní vrty, které, které prostě už nikdy neotevřou nebo ty produktivnější a
levnější. A pak zase tratit peníze začaly tohle budou tohle budou ty efekty, které můžeme očekávat ty budou, řekněme, začnou
prostě v létě na podzim a Rusko pocítí pocítí je hodně.

mluvčí 
Říká Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
Jste z rádia zet za 2 minuty bude půl třetí. Toto jsou Lost frekvencích School další zprávy a pak repríza dnešního Radka.
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Tereza Fousek Krobová: Od hraní genderu po hraní si s genderem Nové rozhrania / Galéria Medium, Bratislava / 16. 6. 2022 o
18:00 hod.

Srdečne Vás pozývame na prednášku hernej teoretičky Terezy Fousek Krobovej, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16. júna o 18.
hodine v Galérii MEDIUM. 
Kde končí hranice virtuálna a začíná realita? A dá se něco takového vůbec najít? Tato přednáška zkoumá hranice mezi
“skutečnou” sociální realitou a virtuální prostorem počítačových her. K prozkoumání toho, co nám můžou v kontextu identity a
její propustnosti hry dát, přitom zkoumá především vztah hráčů a hráček s avatarem, tedy postavou, kterou ve hře ovládají.
Proč si ji vybrali? Jak se při hraní tohoto konkrétního člověka nebo tvora cítí? A jaký vztah s ním navážou? 
Vztah s avatarem odhaluje konstruovanou povahu našich identit, například té genderové. Dá se tedy tvrdit, že hraní je
principiálně queer aktivita. S užitím klasických konceptů gender studies jako je performativita genderu (Butler) nebo doing
gender (West a Zimmerman) tak tato přednáška ukáže disruptivní potenciál hraní počítačových her, a to i tehdy, kdy toto
“politické hraní” není záměrem nebo se nejedná o jakkoli podvratnou hru. Hráč a hráčka totiž při budování vztahu s avatarem
(přičemž nejběžněji se samozřejmě jedná o vztah identifikační) vědomě ale i nevědomě „hraje gender“ podobně, jako ho
performuje v sociální realitě. To znamená, že kromě toho, že běhá, střílí nebo luští hádanky, taky „hraje“ muže a ženu. Hry by
tak v tomto smyslu mohly být chápány jako „tutorial“ pro to, jak se ve společnosti chovat – pravidla ostatně nepíše umělá
inteligence, ale herní vývojáři a vývojářky z masa a kostí. Základní argument ale v této fázi nekončí – nejde totiž jen o
rekonstrukci a potvrzení reálných nebo ideálních genderových identit, ale především o jejich dekonstrukci – tedy „hraní si s
genderem“. O to spíš, že je to „jen hra“, ve které jde primárně o to se pobavit a hrát si. 
Tato základní premisa o novém chápání virtuálna i hravosti bude ilustrována na několika příkladech i vlastních studiích
strategií LGBT hráčů a hráček, kterých se těchto experimenty týkají především, ale také všech ostatních, pro které jsou tyto
experimenty také otevřené. Cílem je ukázat hraní her jako unikátní zážitek, který je sice možná rámcován základním a často
homogenním textem, je ale signifikantně komplexní, heterogenní a subversivní. Diskurzivní posun od „hraní genderu“ k „hraní
si s genderem“ tak vede k chápání jakékoli hry jako potenciální virtuální arény otevřené pro dekonstrukci a vyjednávání
zdánlivě stabilních genderových identit a identifikací. 
Tereza Fousek Krobová je herní teoretička a pedagožka. Ve své vědecké práci se věnuje především různým genderovým
aspektům herní kultury, převážně pak publikům a strategiím, které volí při volbě a hraní počítačových postav. Je také členkou
týmu na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který zkoumá specifické aspekty českého herního průmyslu. Vyučuje na
NYU (Game Studies), MUP (předměty z oboru mediální studií, genderových studí a game studies) a také na FAMU (studijní
obor Game Design). Kromě vědecké práce pracuje také jako dramaturgyně České televize (dětský pořad o počítačových hrách
DVA3). 
Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová.
Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry,
psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a
umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok
poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní
unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či
diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu
galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What's the Point? 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Odpoledne na Rádiu Z 16:30
RÁDIO , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 17:27 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 16:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 367 900,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
3 minuty po půl páté zprávy rádia zet a Zuzana Kleinová. Krásné odpoledne. Pražský magistrát poskytne organizacím
pomáhajícím ukrajinským uprchlíkům zhruba 17,4 milionu korun. Peníze určené na fungování tzv. dětských a nadačních skupin
nebo na potraviny a ubytování. Město na pomoc uprchlíkům vyčlenila už 2× 250 000 000 Kč. Z 90 bodů Česko polské dohody
o trhu se už podařilo naplnit 2 desítky a práce postupují podle harmonogramu, například podzemní bariéra, která má zastavit
odtok vody z Česka, bude hotová do 30. června. Vedení hlavního města se teď nechystá ustoupit od záměru uzavřít ve středu
krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ve Vysočanech. Centrum ještě ve středu bude fungovat a uzavře se o půlnoci na
čtvrtek. Důvodem jsou přeplněnost metropole a nedostatečné kapacity. Zítřek bude poměrně slunečný, když během dnes se
mraků na obloze objeví přechodně víc. Ranní teploty se budou pohybovat většinou kolem osmi stupňů odpolední kolem 22 °C.
Pozor si dejte na D10 mezi čtrnáctým a sedmnáctým kilometrem leží mezi jízdními pruhy ve směru Praha Turnov kus blatníku a
opatrně na D1. Nás v osmnáctém a půltém kilometrů na trase Praha Brno stojí tam porouchané auto. Tolik zprávy v půl páté a
pokračuje Martin Karlík.

mluvčí 
Máme 4 minuty po půl páté stále posloucháte rádio zet, kolik má Česká republika obyvatel. Podle nejposlednějších údajů
Českého statistického úřadu to vám prozradíme už za malou chvíli teď Reflex.

Obyvatel České republiky v letošním prvním čtvrtletí přibylo 3200. Takže nás je 10,5 milionu, vyplývá to z předběžných
výsledků Českého statistického úřadu, které zveřejnil na svém webu. Podle něj přírůstek zajistila jen zahraniční migrace. Lidé,
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kteří získali v souvislosti s válkou na Ukrajině dočasnou ochranu v České republice, ale v této bilance zahrnutí nejsou. Podle
dat cizineckého informačního systému takových lidí bylo na konci prvního čtvrtletí čtvrt milionu. S Robertem Stojanova
populačním geografem z Mendelovy univerzity v Brně jsem mluvil o tom, jak roste počet obyvatel České republiky a jestli se to
dalo předpokládat, že ten počet obyvatel bude i nadále růst.

mluvčí 
Úmrtnost v České republice je dlouhodobě větší i porod rodnou. Souvisí to s postupným stárnutím lidské populace. To je
zvyšující se předpokládanou délku života. Ta aktuálně v průměru 79 let. Na českou populaci a také odsouvání věku, kdy ženy
se rozhodnou založit rodinu, takže jen pro zajímavost v České republice předpokládaná délka života přibližně 76 let u mužů a
82 let u žen. A podle předpovědi OSN by se tento věk mohl stoupnout v roce 2050 na 82 let u mužů a 86 let už jen takže. Jistým
nadhledem můžeme říct, že kromě určitých fyziologických predispozice ženy jednoznačně ty moudřejší bytosti, protože dokáží
žít kvalitnější život a soustředit na ty mnohem. Životně důležitější věci než my muži, takže máme se my muži od žen co učit.

mluvčí 
Nicméně stále tedy se prodlužuje délka toho života, nezastaví se to někdy a není třeba, řekněme, vzhledem k tomu, v jakém
žijeme prostředí. Není to trochu možná zvláštní, že se pořád vlastně dožíváme vyššího věku.

mluvčí 
Tak evidentně máme kvalitnější život, jak jsem jako s jistým nadhledem naznačil, tak prostě ty ženy dokáží jako lépe než my
muži tzn. máme kvalitnější život, takže se nám životní prostředí tím čistějším prostředí. Ano, ale asi ještě určitý zůstává třeba
stresu těch mužů, ty konflikty, které tam mezi sebou vedou, vedou k tomu, že vlastně ty ženy dokáží jako dítě jakoby je ale ještě
srovnal. Ale je pravda, že za růstem české populace, když se vám jako vrátím k té vaší původní otázce, tak jako stálo to kladné
migrační saldo zhruba 222 000 znamená, že do České republiky se přistěhoval během prvních dvou dekád prvních dvou
desetiletí tohoto století o více než 222 000 lidí. Víte, než se vystěhovalo, no a když se vrátím k tomu, co jste říkal, že vlastně do
toho současného počtu 10,5 milionu obyvatel České republiky není započítána. Ty jsou účastním uprchlíci tykám přišli z
Ukrajiny, to je podle odhadu ministerstva vnitra zhruba 300 000 ukrajinských uprchlíků, kteří zůstali, tak bude hodně záviset na
tom, zda se tady rozhodnou jakoby zůstat u nás, nebo jestli se budou pak vracet ještě na Ukrajinu nebo případně, jestli vše se
posunou dál třeba někam na západ.

mluvčí 
Vy jste říkal, že to bylo nějakých 220 000 za ty 2 dekády tzn. takže kdyby teďka všichni ti Ukrajinci tady zůstali toho čtvrt milionu,
tak by to bylo asi největší skok v naší novodobé historii.

mluvčí 
Já přesně přesně tak. Řekl to, pane redaktore, úplně přesně, ale není to tak úplně jednoduché, co se týká toho počtu, bude
hodně záviset, řekněme, na dvou základních faktorech. První je délka trvání konfliktu a jeho intenzita. Pokud by válka skončila
zítra, můžeme úspěšně předpokládat, že většina tohoto počtu těch 300 000 uprchlíků vrátí. Pokud se konflikt trvat i další
měsíce nebo i případně zamrzne ten konflikt a ruská intenzita bombardování ani není těch civilních cílů infrastruktury bude jako
nadále pokračovat v tom v tomto silném tempu v určitě v České republice zůstane větší počet Ukrajinců. No a úspěšnost
integrace tím druhým faktorem, pokud si ukrajinské děti a v nich bude opravdu hodně záležet, zda zvyknout naučit český jazyk
písmo, oč ve většině případů lze očekávat půl roku jejich pobytu. Tady u nás, tak i jejich rodičům, tak nebo jejich rodiče můžou
usoudit, že Česká republika poskytuje dětem lepší budoucnost v podobě větší bezpečnosti kvalitnější vzdělání, lepší zdravotní
péče, ale také třeba budoucích větších možností. Uchycení se na pracovním trochu vyšších mezd atd. a i pro ty samotné rodiče
zde život může představovat třeba naplnění nějakých jejich ambicí, které nemohly dosáhnout z celé řady důvodů na Ukrajině.
No a podobě může probíhat bude určitě probíhá dalších zemí střední Evropy, takže já předpokládám, že významná část této
populace určitě vytí desítky tisíc možná něco mezi STEM a 200 000 těch ukrajinských uprchlíků jako dlouhodobě trvale v
České republice sídlí těch výše uvedených důvodů, anebo jenom zkrátka, protože tady najdou nový domov nové přátele nové
příležitosti, anebo bohužel kvůli tomu jsme k tomu, protože se nebudu mít kam vrátit, protože domovy budou zničené ruskou
armádou nebo okupované Rusy. Nezapomněli, nezapomeňme totiž na to, že tento konflikt není jenom válkou o moc, ale je to
také válkou přírodní zdroje, jako je třeba úrodná půda voda, takže můžeme předpokládat příliv imigrantů z Ruska do těch
okupovaných částí.

mluvčí 
Ruská armáda s podporou dělostřelectva zaútočila na centrum severo Doněcku na východě Ukrajiny a vytlačila z něj ukrajinské
jednotky. Podle agentury unie na to dnes oznámil ukrajinský generální štáb ve své pravidelné ranní zprávě z frontové linie boje
ve městě. Podle něj pokračují, jaký může být další vývoj těch bojů, jak moc je sever Doněcké důležitý a jak dlouhou by mohla ta
další ofenzíva trvat i na to jsem se ptal Karla Svobody. Z katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

mluvčí 
Rusové budou pokračovat v tom tlaku. Oni už dosáhl nějakých úspěchů, takže takže oni budou pokračovat navíc, zdá se, že
mají čím dál větší převahu v tom smyslu, že jsou schopni koncentrovat svoji sílu na určitý úsek a Ukrajincům samozřejmě
docházejí zbraně prostě. Ten rozdíl, kdy Rusko 20 nebo 25 let jenom brojilo Ukrajina řešila vlastní problémy, tak se někdy
projevit musí.

mluvčí 
Britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky uvedlo, že v nadcházejících měsících budou
pravděpodobně. Ty nadcházející měsíce budou patřit k rozhodujícím faktorům pro vývoj války. Jak myslíte, že to bude důležitá
důležitý je ten sever Doněck.

mluvčí 
Takový je samozřejmě důležitý letní dostat to neznamená úplně to, že kdyby padlo Pavle severo do Německa a asi se to v
nějaké fázi stane, takže jiný tím veškerá válka končí. Ono ten základní problém je, že Rusko sice deklarovalo léčit jakési dobytí
Donbasu, ale i kdyby se tohle to povedlo, tak oni prostě pravděpodobně budou pokračovat dál. Ten cíl není jenom Donbas.
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mluvčí 
Moskva ten vývoj sever Doněcké nekomentovala, ale informovala o svém útoku v Doněcké oblasti. I dalším útoku v luhanské
oblasti, jak tohle to číst?

mluvčí 
Tak ono je problém, takže ruské ministerstvo obrany to jsou informace na úrovni a rádia Jerevan, takže, takže tam jako to moc
čitelné není. Pokud bych na ně spoléhal, tak o už byla ukrajinská armáda zničeno asi 15 ×, takže strašně těžký obě strany
používají samozřejmě informace, které staví v tom nejlepším světle, popřípadě, řekněme, vytvářejí tlak na nějaké spojence, byť
tedy Rusko těch spojenců za tolik nemá. A strašně těžko se v tom orientuje, čili já bych ty zprávy zase úplně nepřeceňoval. A
jako jako těžko těžko z toho soudit.

mluvčí 
Když se bavíme o těch informacích, které zaznívají z jedné nebo z druhé strany, tak právě britské tajné služby přišli s těmi
zprávami o nemoci Vladimíra Putina. Takových zpráv se objevilo v minulosti několik nakolik třeba těmto informacím věříte.

mluvčí 
Takhle 1 věc, jestli věřím, nebo nevěřím, nepůsobí zrovna zdravě druhá věc, že ta, co by to přineslo, kdyby kdyby jaksi Vladimir
Putin zemřel nebo byl vyřazen z vyřazených z provozu nemohoucností. Já si nejsem úplně jistý, že by to radikálně něco změnilo,
že by přišel někdo, kdo bych řekl, hele, tohle prostě zahájit válku kvůli kvůli dalšímu územím, když jsme ruskou Beko splácí přes
2 kontinenty, tak a deku nejsem jistý, že by někdo takový takový přišel. Čili 1 věc je ta, jestli tomu věřím, nebo ne a druhá věc je
ta, že si nemyslím, že by to mělo vůbec nějaký extra vliv.

mluvčí 
Myslíte, že Rusko má tu strategii vyhladovět Ukrajinu a případně celou Evropu, anebo jaká může být ta strategie, kterou bude
sledovat v té, řekněme, ne úplně vojenské oblasti?

mluvčí 
Tak samozřejmě oni oni prostě dělají to, že likvidují veškeré zásoby, a to jak zásoby potravin, tak zásoby zásoby munice
vytvářejí samozřejmě tlak na Ukrajinu a na západ tím, že tím, že prostě brání vývozu vývozu ukrajinského obilí Mikolaj Wu
bombardovali, bombardovali sklady obilí, a to už jako není náhoda. Čili oni takhle vytvářejí tlak i na západ, aby uvolnil sankce,
ono ne nadarmo, tedy jednou z jejich podmínek jsou pro to, aby umožnili výbor z ukrajinského obilí, tak prostě to, aby ty sankce
byly zrušeny. Čili je to součástí ruské strategie, řekněme, v tom širším širším rámci.

mluvčí 
Kdy vlastně zasáhnou Rusko ty sankce, nebo jak ho zasahují, jak moc je pocítilo ještě pocítí?

mluvčí 
Ono ještě potřetí zatím zatím Rusko jeden ze zásahu, byť tedy už už pociťuje to, že prostě ty firmy odcházejí paradoxně asi
největší. Největším problémem jsou právě ty sankce, které uvalily takzvaně firmy západní firmy, a to ne určitě v tom, že odešel
McDonalds, ale v tom, že odešli výrobci různých náhradních dílů součástek do ruských strojů. Takže vidíme, že třeba Lada
začala, začala prostě produkovat auta, která jsou z dnešního pohledu naprosto směšná bez bez ABS bez airbagů. Je to prostě
návrat někam do devadesátých let, ale tohle je teprve první část, začne klesat samozřejmě i produkce ropy, protože Rusko
nahradilo, nahradilo vlastně Evropu částečně Indií, ale to bude to bude klesat. Oni budou muset zavírat ty vrty a tam prostě
dojdou k tomu problému, jestli zabírat méně produktivní vrty, které, které prostě už nikdy neotevřou nebo ty produktivnější a
levnější. A pak zase tratit peníze začaly tohle budou tohle budou ty efekty, které můžeme očekávat ty budou, řekněme, začnou
prostě v létě na podzim a Rusko pocítí pocítí je hodně.

mluvčí 
Blíží se sedmnáctá hodina pomalu se s vámi rozloučím teď opět nabídneme další zprávy. Potom byznys s Romanem Komárkem
zakladatelem Vera City protokolu a o půl šesté interview Martina Kováře. Ten si pozval místopředsedu Asociace cestovních
kanceláří. Jana papeže Martin Karlík se s vámi loučí a těším se, na slyšenou. Opět zítra dopoledne.

mluvčí 
Ojedinělý výskyt silných bouřek s nárazy větru kolem 70 km/h a menší míře i s kroupami. Přívalovými srážkami hrozí dnes
odpoledne večer na většině území Česka. Varování meteorologů platí do 20 hodin pro celou Českou republiku s výjimkou
severu a jihozápadu Čech. Bouřky se podle meteorologů na území Čech vyvíjejí dynamičtěji, než předpokládaly na Žatecku na
západ od Prahy dokonce zaznamenali štěpení, které svědčí o super celá v nich bouřích.

Z 90 bodů Česko polské dohody o tu dobu se už podařilo naplnit 2 desítky a práce postupují podle harmonogramu, například
podzemní bariéra, která má zastavit odtok vody z Česka, bude hotová do 30. června pokračuje i příprava valu, který má
ochránit obce na české straně před prachem hlukem. Okomentoval to liberecký hejtman Martin Půta.

mluvčí 
Co se týká té podzemní filtrační stěny, tam jsme byli ujištěni, že začne technicky fungovat podle smlouvy tzn. koncem června
tím, že tam nové smlouvy potom je rok na monitoring a výpočty a prověření pomocí měření toho, jaká je skutečná účinnost.
Vzniká zemí ochranného valu, tak tam podle té dnešní informace do konce tohoto týdne získá polský vládní zmocněnec pan
Bartovský od TGM projektové dokumentace. A my potom následně obdržíme prostřednictvím českého ministra snažili.
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Karel Svoboda: Rozdíl, kdy Rusko dvacet let jen zbrojilo a Ukrajina řešila své problémy, se někdy projevit musí
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 17:34 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast O epizodě podcastu Ruské okupační síly s podporou dělostřelectva zaútočily na centrum
Severodoněcka na východě Ukrajiny a vytlačily z něj ukrajinské obranné jednotky.

Podle agentury Unian to dnes oznámil ukrajinský generální štáb ve své pravidelné ranní zprávě z frontové linie. Boje ve městě
podle něj pokračují. Jaký může být další vývoj? Na to odpovídal Karel Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií
Institutu mezinárodních studií Fakulty sociální věd UK. 
„Rusové budou pokračovat v tlaku, dosáhli nějakých úspěchů. Navíc zdá se, že mají čím dál větší převahu v tom smyslu, že
jsou schopni koncentrovat svou sílu na určitý úsek. Ukrajincům samozřejmě docházejí zbraně. Prostě ten rozdíl, kdy Rusko
dvacet nebo pětadvacet let jen zbrojilo a Ukrajina řešila vlastní problémy, se někdy projevit musí,” myslí si Karel Svoboda. 
Popis podcastu 

Evropa ty zbraně prostě nemá. Expert se smutně dívá na „seznam přání“ Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: jma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 18:47 , Celková návštěvnost:
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Odborný asistent na katedře bezpečnostních studií FSV  UK  Jan Ludvík v sérií tweetů nastínil, proč Ukrajina marně prosí
západní státy o masivní dodávky vojenského vybavení. Požadované vybavení totiž podle Ludvíka Evropě chybí, protože se na
obraně dlouhodobě šetřilo.

„Stalin údajně řekl, že kvantita má v sobě kvalitu sama o sobě. A není dobré to brát na lehkou váhu. Ukrajina v posledních
dnech stále více upozorňuje na to, že objem západní pomoci je nedostatečný. Lehký problém spočívá v tom, že v Evropě
prostě potřebná kvantita není,“ uvedl na úvod Ludvík.

Stalin údajně řekl, že kvantita má v sobě kvalitu sama o sobě. A není dobré to brát na lehkou váhu.

Ukrajina v posledních dnech stále více upozorňuje na to, že objem západní pomoci je nedostatečný. Lehký problém spočívá v
tom, že v Evropě prostě potřebná kvantita není: pic.twitter.com/doKew2r7qy
— Jan Ludvík (@nuclearJan) June 13, 2022

Ukrajinská armáda vyčíslila své potřeby v boji s početnější ruskou armádou na 1 000 nových děl, 200 salvových raketometů,
500 tanků a 2 000 obrněných transportérů. „Taková čísla ovšem nemá ve výzbroji ani jedna z evropských velmocí. V
hlavňovém a raketovém dělostřelectvu by dokonce nestačilo, ani kdyby Německo, Francie a Británie daly dohromady vše, co
mají,“ upozornil Ludvík.

Taková čísla ovšem nemá ve výzbroji ani jedna z evropských velmocí. V hlavňovém a raketovém dělostřelectvu by dokonce
nestačilo ani kdyby Německo, Francie a Británie daly dohromady vše, co mají. pic.twitter.com/O01CF0hTh2
— Jan Ludvík (@nuclearJan) June 13, 2022

A lepší to není například s municí. „Minimálně do roku 2015 bylo oblíbenou kratochvílí většiny evropských ministerstev obrany
NEKUPOVAT munici, protože tam lze ušetřit, nikdo si nevšimne a dokoupí se až v krizi. Velké díky v poznámce pod čarou
ovšem patří hlavně ministerstvům financí,“ pokračoval Ludvík. 

Podobný případ bude munice. Minimálně do roku 2015 bylo oblíbenou kratochvílí většiny evropských ministerstev obrany
NEKUPOVAT munici, protože tam lze ušetřit, nikdo si nevšimne a dokoupí se až v krizi (velké díky v poznámce pod čarou ovšem
patří hlavně ministerstvům financí).
— Jan Ludvík (@nuclearJan) June 13, 2022
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Evropa podle něj prostě nemá plné sklady, ze kterých by mohla posílat vybavení na Ukrajinu, a tak se posílá jen to, co by
mohly jednotlivé státy postrádat. „Logickým důsledkem je, že podpora Ukrajině někdy vypadá, jako bychom jim chtěli pomoct
postavit nové muzeum vojenské techniky. Od každého typu vyráběného na Západě dostanou pár kusů,“ vysvětlil bezpečnostní
expert. 

Logickým důsledkem je, že podpora Ukrajině někdy vypadá, jakoby jsme jim chtěli pomoc postavit nové muzeum vojenské
techniky. Od každého typu vyráběného na západě dostanou pár kusů.
— Jan Ludvík (@nuclearJan) June 13, 2022

Řešením je podle něj zvýšení výrobních kapacit a vytvoření jednotné strategie vojenské pomoci Ukrajině. „Pokud Západ chce,
aby Ukrajina neprohrála, pak by měl vytvořit skutečnou strategii vyzbrojování Ukrajiny. Je třeba unifikovat dodávky na pár typů
techniky, která se stále vyrábí a do které se vyrábí munice, a být připraven na to, že bude třeba významně navýšit výrobní
kapacity,“ má jasno Ludvík.

Pokud Západu chce, aby Ukrajina neprohrála, pak by měl vytvořit skutečnou strategii vyzbrojování Ukrajiny. Je třeba unifikovat
dodávky na pár typů techniky, která se stále vyrábí (a do které se vyrábí munice) a být připraven na to, že bude třeba
významně navýšit výrobní kapacity.
— Jan Ludvík (@nuclearJan) June 13, 2022

Konec války pak podle něj nastane jedině politickým tlakem. „Vojenská pomoc sama o sobě nic nerozhodne. Tato válka
neskončí tažením na Moskvu. A než mě obviníte, že jsem Putinův trol, připomeňte si, že to samé říká ředitel BIS Michal
Koudelka. Vojenská pomoc a diplomacie se nevylučují a jsou nástrojem k dosažení politického cíle. Ukrajina potřebuje
kombinaci obojího. Válka je vrcholně politická a vždy končí politickým rozhodnutím!“ dodal Ludvík.

Vojenská pomoc a diplomacie se nevylučují a jsou nástrojem k dosažení politického cíle. Ukrajina potřebuje kombinaci obojího.
Válka je vrcholně politická (vzpomeňte na Clausewitze) a vždy končí politickým rozhodnutím!
— Jan Ludvík (@nuclearJan) June 13, 2022

Karel Svoboda: Rozdíl, kdy Rusko dvacet let jen zbrojilo a Ukrajina řešila své problémy, se někdy projevit musí
Podcast , Datum: 13.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.06.2022 18:55 , Pořad: 18:38 Zprávy Rádia Z ,
Země: Česko
Ruské okupační síly s podporou dělostřelectva zaútočily na centrum
Severodoněcka na východě Ukrajiny a vytlačily z něj ukrajinské obranné
jednotky. Podle agentury Unian to dnes oznámil ukrajinský generální štáb ve
své pravidelné ranní zprávě z frontové linie. Boje ve městě podle něj
pokračují. Jaký může být další vývoj? Na to odpovídal Karel Svoboda z Katedry
ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociální věd UK.
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Blíží se druhý díl Wienerberger fórum 2022 URL
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(13. 6. 2022) Odborná online konference pro projektanty, architekty, studenty a stavební firmy proběhne již 16. června Blíží se
druhý díl Wienerberger fórum 2022

Poslední Wienerberger fórum 2022, které proběhlo v lednu tohoto roku, přineslo převratnou novinku, která dosud neměla v
oboru českého stavebnictví obdoby. Společnost Wienerberger při něm představila nový virtuální svět World of Wienerberger,
který poskytuje unikátní možnosti pro zobrazení technických detailů za pomoci 3D animací a znázorní navrhování v několika
různých prostředích. 
Díky online konferenci se mohli podobné akce poprvé zúčastnit nejen odborníci, ale také všichni, kteří se celkově zajímají o
stavebnictví. A protože byla konference velmi úspěšná, už 16. 6. 2022 se dočkáme jejího pokračování. 
Praktické ukázky online Pokračování odborné konference bude i v tomto případě pro všechny projektanty, architekty, studenty
i stavební firmy. Zúčastnit se pochopitelně může i široká veřejnost. Ve volném pokračování Wienerberger fóra 2022 ale
nečekejte žádné další běžné semináře ani workshopy. Společnost Wienerberger opět připravuje virtuální svět s praktickými
ukázkami, které ještě více propojí přednášející odborníky se všemi účastníky akce. 
Pozvání tentokrát přijalo sedm odborníků, kteří postupně uvedou přednášky na vybraná téma. Jako při každé podobné akci, i
zde je možné získat body do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Za účast na Wienerberger fóru 2022 je udělen 1 bod do
programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a 1 bod do celoživotního profesního vzdělávání ČKA. 
Účast na pokračování Wienerberger fórum 2022 je ZDARMA Online konference proběhne 16. června 2022 a je již tradičně pro
všechny účastníky zdarma. Svou registraci můžete provést na stránce www.wipzona.cz . Více informací o online konferenci,
která poradí a inspiruje, najdete na stránkách www.wienerberger.cz/forum22 
Wienerberger fórum 2022, 2. díl – témata a přednášející: 
? Úvod: Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger 
Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger 
? Stavební konstrukce v souvislostech 
Jan Huber, DiS., produktový manažer značky Porotherm 
? Kvalita vnitřního prostředí 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze  
? Bytový dům Wienerberger 
Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro developery ve společnosti Wienerberger 
Ing. Milan Rotek, technický poradce společnosti Wienerberger 
? Jak při návrhu staveb zohlednit změny akustické normy 
Ing. Robert Blecha, ředitel technické podpory projektantů ve společnosti Wienerberger 
? Skladby nadkrokevní izolace Tondach iRoof 
Pavel Kaderka, technik pro tepelné izolace Tondach iRoof 
podle podkladů společnosti Wienerberger 
Komentáře ke článku 
Vložit příspěvek 
Registrace k zasílání newsletteru 

KULATÝ STŮL: Snižování uhlíkové stopy ve výstavbě URL
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Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se
uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály?

Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. května Kulatý stůl na téma: Snižování uhlíkové stopy
ve výstavbě a využití trvale udržitelných materiálů. 
Partnerem kulatého stolu byla společnost Deceuninck, spol. s r.o. 
Pozvání přijali architekti Josef Tlustý (Ateliér Tlustý, PS ČKA Udržitelnost, Centrum pasivního domu), Jan Soukup (Second
Nature, PS ČKA Udržitelnost), Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects, PS ČKA Udržitelnost), Ondřej Hofmeister (Projektil
architekti), Adam Havel (VŠUP, matériO Prague), architekt a vědecko-výzkumný pracovník Jan Růžička (KUBUS atelier, ČVUT
UCEEB, FSv ČVUT, Centrum pasivního domu), dále za developery Eva Nykodymová ze společnosti Skanska, Ondřej Franek ze
společnosti Metrostav, a.s., a Radek Pergler, produktový a technický manažer společnosti Deceuninck, spol. s r.o. 
Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy v jednotlivých fázích projektu? 
Ondřej Hofmeister: Začíná to u investora, který se rozhoduje, zda bude stavět, nebo ne. A když se rozhodne pro výstavbu,
udělá rozhodnutí, kterým vznikne uhlíková stopa. Pokud se rozhodne, že nebude stavět, pak je uhlíková stopa nulová. Je to
absurdní, ale naše povolání je s uhlíkovou stopou spojené, bohužel. 
Myslím si však, že architekt má následně obrovské možnosti. Může společně s investorem připravit návrh stavby, který je
úsporný nebo chytrý, a který do budoucna umožňuje určité jednoduché úpravy, tedy je univerzální. Dřív se tomu neříkalo
udržitelnost, ale třeba kvalitní architektura. 
Pane Rujbre, jak to vnímáte vy? 
Adam Rujbr: Jako architekti máme omezený vliv, zkrátka dostaneme od investora určité zadání. Kdyby za mnou někdo přišel, že
chce postavit krytou sjezdovku v Chuchli, tak to odmítnu, ale mnoho zadání je racionálních, realistických. My jsme aktuálně
navrhli porodnici, kde probíhá o něco málo více porodů než ve vedlejší porodnici, ale je dvakrát tak velká. V mezičase se
strašně zvedly prostorové nároky. Vymýšlíme proto super pasivní nemocnici, která je přitom dvakrát tak velká než dříve. 
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Pro mě je udržitelnost v tom, říct si, kde je míra. Máme větší byty, větší auta. Musíme si říct míru. To musí vzejít z nás, kdo
dáváme zadání, od investorů. My jako architekti jsme součástí zadání. Snažíme se dělat menší zlo, ale pořád děláme větší a
větší domy. Bylo by potřeba, aby to vnímali všichni včetně těch, kdo dávají zadání – to jsou i lidi na městských úřadech, politici. 
Než zadají projekt, měli by se zamyslet, jestli nejde využít třeba stará budova. Jít úplně na začátek, když vzniká zadání.
Například u depozitářů se ukázalo, že požadavky jsou přemrštěné. Pokud se zefektivní způsob skladování, pak stačí menší
výměra staveb. 
Ondřej Hofmeister: Skutečně velký potenciál je u stávajícího fondu budov, který je napojený na infrastrukturu, což je velmi
cenné, protože i vícenáklady spojené se stavbou nového objektu, tedy doprava, infrastruktura atd., přinášejí další ekologickou
zátěž. Z hlediska energetických úspor i uhlíkové stopy je proto třeba vrátit se k využití stávajícího fondu budov. Maximalizovat
dobudovávání a znovuvyužívání budov pro nové účely. 
Pane Růžičko, vy máte k tématu rekonstrukcí co říci? 
Jan Růžička: Minulý rok jsme zpracovávali na UCEEB Metodiku adaptace školských staveb na změnu klimatu na území hlavního
města Prahy pro Odbor ochrany prostředí Oddělení environmentálních projektů Magistrátu hl. m. Prahy. V Praze je tisíc
školských budov, přičemž každá se má rekonstruovat, proto jsme připravovali doporučení, jakým způsobem by se to mohlo
dělat. 
Kromě technických opatření, která technici a inženýři dokážou navrhnout, jsme se dlouhou dobu věnovali procesní koncepční
stránce tak, aby vždy jednotlivá technická opaření přispěla ke komplexní kvalitě budovy, tj. jak po technické, tak po estetické a
provozní stránce. To znamená, aby investor, což je městská část, ředitel školy nebo zřizovatel, měl krok za krokem určeno, kdy
co má udělat, koho se má zeptat, kdo mu s čím poradí. 
Přišli jsme v diskuzích na to, že bychom potřebovali funkci koordinátora projektu, který na začátku ředitelům škol řekne: „Když
chcete rekonstruovat školu, energeticky sanovat, tj. zateplit apod., tak se také zeptejte žáků a učitelů, jestli jsou spokojení, jestli
nepotřebují něco změnit.“ Takového průvodce rekonstrukcemi postrádáme, a to nejen u škol. 
Jak na snižování uhlíkové stopy pohlížejí developeři, paní Nykodymová? 
Eva Nykodymová: Když stavíme, tak musíme stavět rozumně a udržitelně. Co se týče zabudovaného uhlíku – vypočítáváme
uhlíkovou stopu po dobu 60 let životnosti objektu. Máme projekt, který projde v budoucnu demolicí, ale ještě předtím ho
rozebereme a vše, co půjde, smysluplně a v maximální míře využijeme. Nechceme a nebudeme jen jednoduše bourat. 
Pane Franku? 
Ondřej Franek: V první řadě je nutné uvést, že projektanti i zhotovitelé musí ctít příslušné právní a technické předpisy.
Například dřevo lze označit za relativně šetrné k uhlíkové stopě, jeho využití ve vyšších stavbách je však v České republice
významně omezeno požárními předpisy. Obdobně je předpisy omezeno využití recyklovaného kameniva do nových betonových
konstrukcí plnící statickou funkci, což jsou u budov například nosné stěny a sloupy. 
Z hlediska developerů může být v současné době rizikem uplatnění vyššího množství recyklátu v betonových směsích, než
dovoluje závazná harmonizovaná norma. Následní vlastníci potom vnímají toto opatření ke snížení uhlíkové stopy jako nižší
kvalitu stavby. Proto je nutné vytvořit legislativní a normové prostředí, které narovná rozdílné vnímání kvality pro použití
recyklátů, případně použitých výrobků. Použití recyklátů nepřináší horší kvalitu, jež je daná základními požadavky na stavby,
ale kvalitu, respektive vlastnosti jiné, kdy v některých případech jsou tyto vlastnosti výhodnější než výrobek z prvotních surovin.
V druhé řadě na to musí být ze strany investora peníze, neboť environmentálně šetrná výstavba může znamenat významné
zvýšení nákladů výstavby. Pokud třeba konopná izolace je několikanásobně dražší než minerální vata, tak si investor dobře
rozmyslí, jestli to použije, nebo ne. Obecně je nutné exaktně definovat, co lze považovat za udržitelnou výstavbu, a co nikoliv,
respektive jaká uhlíková stopa je ještě přijatelná a šetrná. 
Pane Soukupe, mohl byste přiblížit, jak funguje Pracovní skupina pro udržitelnost v České komoře architektů, jaké jsou její cíle?
Jan Soukup: Naše společné úsilí a rozpaky pramení z toho, že se snažíme ve své profesi dělat menší zlo. To vede k různým
rozporuplným výsledkům. Naší finální snahou v dlouhodobém horizontu je, aby stavby skutečně byly udržitelné, aby byly o něco
menší zátěží pro životní prostředí. Ale to už přesahuje naši kompetenci, co jsme schopni v této skupině řešit. 
Zaobíráme se tedy především mapováním nástrojů, jsou nám jasné nějaké směry nebo koncepce, kam by se architektura měla
ubírat, protože máme vizi skutečné udržitelnosti a uhlíkové neutrality. Chybí nám opora ve státu, který by měl koncepci a
zhodnotil by stávající budovy, jejich energetickou zátěž a jejich emise, také jako koncepci, kam se chce dostat do roku 2030, do
roku 2050 a jakými prostředky toho chce docílit. 
Josef Tlustý: Pracovní skupina si vytyčila sedm základních pilířů. Definovali jsme si mimo jiné i část legislativní, kterou bychom
se chtěli zaobírat. Prioritou je komunikace se státem, komunikace s architekty, informovanost atd. Myslím si, že naší úlohou je i
ovlivňovat politiku, připomínkovat legislativu, ne pouze kritizovat stát. 
Jak ovlivňuje Centrum pasivního domu rozšíření nízkoenergetických, pasivních a aktivních budov u nás? 
Josef Tlustý: Centrum pasivního domu spolupracuje v rámci Šance pro budovy i s Českou radou pro šetrné budovy a dalšími
subjekty, které se zaobírají snižováním uhlíkové stopy budov, směřující k uhlíkové neutralitě. Počínaje školeními pro architekty
nebo projektanty, školeními pro municipality nebo úředníky. Snažíme se také politicky lobovat za tyto cíle. 
Kromě této základní agendy dělá Centrum také další projekty, jako je právě dokončovaný projekt ClimArchiNet, který měl za cíl
informovat architekty a municipality. Dále připravujeme projekt, který je zaměřen právě na budovy a materiály s nízkou
uhlíkovou stopou. 
Pane Havle, jaké vlastnosti musí mít materiál a jaká kritéria musí splňovat, aby ho bylo možné označit za trvale nebo
dlouhodobě udržitelný? 
Adam Havel: To je velmi těžká otázka. Faktorů je hodně, my se zde bavíme o uhlíkové stopě, což je v určitém ohledu nějaký
zjednodušující rámec, jak toto hodnocení počítat. Lepší než posuzovat materiál, je posuzovat jeho aplikaci. 
Samozřejmě je to až následující krok po tom, co máte projekt, vstoupí do něj investor, vstoupí do něj architekt. Tam můžete
ovlivňovat třeba objemy, které mají na použitý materiál velký dopad s ohledem na udržitelnost. 
Velkým tématem dneška jsou recyklované materiály. Pane Perglere, jaké jsou vaše zkušenosti s využitím recyklátu? 
Radek Pergler: Co se týče recyklace PVC, Česká republika je na začátku. Pokud budu odpovídat z pohledu společnosti
Deceuninck, nabízíme plně recyklovaný profil a máme první projekty v Nizozemí. Chtěli jsme tento profil uvést i v Česku, ale
narazili jsme na detaily. Jedna norma nás trochu omezovala v tom, že sice recyklát je možný, ale pokud jde o profil, tak
pohledové plochy nemohou být z recyklátů. Nyní nám trochu pomohlo, že vyšla nová norma, která stanovuje, že regenerát
rovná se prvoplast. 
Díky tomu jsme trochu postoupili o krok dále. Jakou má recyklát výhodu? Díky opětovnému zpracování má recyklát lepší
pevnostní parametry než původní prvoplast. Životnost plastového profilu je někde kolem třiceti až třiceti pěti let. Lze jej až
desetkrát recyklovat, aniž by ztratil mechanické nebo jakékoliv jiné vlastnosti. Ty zůstávají stejné nebo jsou trochu lepší než v
případě prvoplastu. V tom vidím budoucnost. 
Současně však musíme dostat tyto informace do povědomí, zlepšit informovanost lidí. Koncový zákazník totiž dostane nabídku
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na recyklovaná okna, ale poté přijde konkurence a říká: „Recyklát je strašný odpad, my máme čistý prvoplast.“ U koncového
zákazníka pak při výběru vzniká logicky dilema, protože neví, co je lepší. 
Pane Rujbre, jaké jsou vaše zkušenosti s využitím inovativních trvale udržitelných materiálů například na projektu depozitáře ve
Východočeském muzeu v Pardubicích? 
Adam Rujbr: Celý depozitář jsme řešili tak, aby bylo potřeba co nejméně technického zařízení a aby bylo zároveň udrženo klima
za všech okolností. Dělali jsme si rešerše, jak se staví depozitáře, a byl jsem překvapený tím, že se často řeší jako obyčejná
průmyslová hala, plechový sendvič. Když v létě vypadne elektřina, tak budova okamžitě zvedne teplotu a bez klimatizace by
byla úplně vyřízená. 
Pokud tam má být konstantní klima, tak mi tento způsob přišel naprosto nevhodný. Začal jsem se zamýšlet nad tím, jak to
fungovalo na zámcích, když tam sbírky vydržely tak dlouho. V zámcích nikdo netopil a nikdo tam nic nechladil, ale protože měly
silné stěny, tak výkyvy teplot nebyly nikdy moc velké. V našem projektu jsme se proto snažili tento princip nasimulovat jako
záměr. Navrhli jsme metr silné stěny, a zároveň jsme chtěli, aby vnitřní klima umělo rozumně hospodařit s vlhkostí. 
Proto jsme na vyzdívky použili nepálené cihly. Jde o železobetonový skelet, ale vyzdívky jsou z nepálených cihel. Díky tomu
jsme docílili tepelné i vlhkostí akumulace. Zvenku jsme použili vrstvu tepelné izolace. Původně jsme ji chtěli udělat na bázi
dřeva, ale tam zase narážíme na požadavek nehořlavosti, proto jsme museli použít minerální vatu. Potom následuje
odvětrávaná mezera. Plášť jsme navrhli z cortenu, protože tento materiál nevyžaduje průběžnou údržbu. 
Ondřej Hofmeister: Za sebe volám po jednoduchých principech. Bylo by skvělé, kdyby existovala učebnice, která říká: „Děláš
depozitář? Zamysli se nad tím, zde jsou různé reference.“ Pokud architekt ví, že už se podobné zadání někde realizovalo a
funguje, může se inspirovat. To nám tady pořád chybí. 
Diskutující 
Radek Pergler 
Technický a produktový manažer společnosti Deceuninck, která vyrábí profilové systémy pro okna a dveře mj. z recyklovaného
PVC i kompozitních materiálů. 
Josef Tlustý 
Od roku 2019 je členem Centra pasivního domu, kde intenzivně spolupracuje na projektu ClimArchiNet. Jeho cílem je dosažení
větší informovanosti veřejnosti v oblasti uhlíkové neutrality. 
Adam Rujbr 
Roku 2001 spoluzakládal obecně prospěšnou společnost Archall a od roku 2004 vede studio Adam Rujbr Architects s.r.o. s
ateliéry v Praze a Brně. 
Jan Soukup 
Architekt dlouhodobě se věnující udržitelným stavbám. Společně s kolegou Markem Dohelským pracuje pod názvem Second
Nature Studio. 
Ondřej Hofmeister 
Od roku 2003 je partnerem ve studiu Projektil architekti. Externě působí na AVU v Praze jako konzultant a lektor. 
Jan Růžička 
Na UCEEB ČVUT se věnuje udržitelné výstavbě a komplexní kvalitě budov. Je praktikujícím architektem v ateliéru KUBUS,
zaměřuje se na pasivní domy a ekologickou architekturu. 
Adam Havel 
V matériO‘ Prague se věnuje přípravě seminářů v oblasti inovativních technologií a pokročilých materiálů pro architekturu a
stavebnictví. Vyučuje předmět Materiologie na VŠUP. 
Eva Nykodymová 
Ve společnosti Skanska se věnuje různým oblastem udržitelnosti: certifikacím, zdravému pracovnímu prostředí, cirkulární
ekonomice, odpadovému hospodářství a snižování uhlíkové stopy. 
Ondřej Franek 
Ve společnosti Metrostav a.s. působí od roku 2019 v rámci Úseku výrobně- -technického ředitele. Specializuje se na kvalitu
vnitřního prostředí budov. 
Článek vyšel v časopisu ASB 3/2022. 
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O ROZDÍLECH MEZI VIETNAMEM A ČESKEM, VZTAZÍCH PŘES PŮLKU PLANETY A DŮVĚŘE V INTUICI 

Hoang Thuyet Hanh přijela z Hanoje do Prahy v roce 1982. Studovala malbu na AVU v ateliéru Radomíra Koláře, předtím v
Hanoji vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Její dcera „Mimi“ Nguyen Hoang Lan se za ní přistěhovala, když jí
bylo patnáct a česky neuměla ani slovo. O čtrnáct let později si otevřela obchod s vlastní módní značkou La Femme MiMi. 

* Ještě než začneme – poradily byste mi, jak správně vyslovit vaše jména? 

H: Hoan Thůit Hain, ale nechávám si říkat Hanka. 
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M: Mně říkají všichni Mimi. 

* Ptám se proto, že spousta Čechů má problém vietnamská jména vyslovit a nevědí, které je příjmení a které křestní. Jak to s
těmi jmény tedy je? 

M: Naše jména začínají příjmením. A pak máme dvě jména. 

H: Moje Hoang je příjmení, křestní je Thuyet Hanh – znamená to Bílá královna, Hanh znamená také štěstí. 

M: Příjmení u nás nemá žádný význam, ale jméno ano. Moje Mimi je domácí jméno, celé jméno zní Nguyen Hoang Lan. Hoang
je příjmení po mamince, Nguyen po tatínkovi. A křestní Lan znamená orchidej. 

H: A Hoang taky znamená žlutá, takže Mimi je žlutá orchidej. Ty já mám ráda. 

* A jak vzniklo domácí Mimi? 

M: Nevím, kdo to vymyslel. 

H: To jsem vymyslela já. Když jsi byla malinká a roztomilá. 

M: Jednou za mnou ale třeba přišla kamarádka domů a hledala Lan. Tam jí někdo řekl, že tam žádná Lan nebydlí. Kamarádka
mi pak říkala, že si vymýšlím. Jsem prostě odmalička Mimi. Každý máme nějaké domácí jméno, ale ne každý ho má rád. 

* To je asi všude stejné. 

M: Ano, vy tady zase máte Anču a Andulku, to my nemáme. Vietnamština neskloňuje, proto máme domácí jména. 

A když Vietnamci přijdou do ciziny, vymyslí si tam ještě další jméno. 

M: Ano, protože třeba pro Čechy jsou naše jména opravdu obtížná. Některá musíte správně vyslovit vzadu v krku a 
spojit s nosem. Možná by to zvládli Francouzi, ale Češi hůř. 

* Hanko, vy jste přišla do Čech v roce 1982. Proč? 

H: Byla jsem sem vyslaná jako vedoucí skupiny švadlen v rámci mezivládní spolupráce. Podle smlouvy jsem tu měla být čtyři
roky. Pak jsem se přihlásila na AVU a dostala jsem se. A tak jsem zůstala. 

* Ale doma jste nechala rodinu, děti, Mimi. Jaké to pro vás bylo? 

H: Těžké. Pořád jsem plakala. 

M: Já jsem taky plakala, byly mi čtyři. Bráchovi jedenáct. Zůstali jsme s tatínkem, vychovávali nás i prarodiče. Bratr Huy mě
utěšoval, že máma šla jen nakoupit, že se brzo vrátí. 

* Tak jste si dopisovali? Telefonické spojení asi v té době nebylo. 

M: Jenom dopisy. Vždycky jsme na ně čekali. Maminka často posílala pohlednice. H: A taky oblečení a dárky, aby mě pořád
měli rádi. 

M: Ano, nosila jsem oblečení po českých dětech – možná to byly moje zákaznice! Mělo to ale své kouzlo, že jsme v té době
nebyli nonstop v kontaktu. Pamatuju si, že jsem se ze školy těšila domů, jestli je tam dopis. Nebo jsme z balkonu mávali na
pošťáka a on na nás volal: Dneska nic! V něčem jsem za to ráda, že jsem zažila dobu bez internetu. Teď můj syn netrpělivě
čeká na dopis od školy, jestli ho přijali, tak jsem mu říkala: To je, co? 

* Takže chápe, jaké to pro tebe bylo… 

M: Ano. Myslím si, že je to důležité – věci a vztahy tím získají jinou hodnotu. Člověk se naučí trpělivosti. Nemít všechno hned.
Pak je člověk zbytečně chamtivý nebo arogantní. Čekání mi hodně dalo. 

* Ale být bez maminky ve čtyřech letech muselo být těžké. Co ti pomáhalo? 

M: No, měla jsem tátu, bráchu a prarodiče. Ten pořád brečel, tak jsem si z toho ještě dělala srandu. On si to více uvědomoval,
spíš než já. Jen mě pak v pěti letech táta šoupnul do školy. Úplně si to pamatuju, jak říká: Půjdeš do školy. A já mu povídám:
Ale… ostatní ještě nejdou. Tak řekl: No, ty půjdeš první. Táta už to nezvládal, domluvil to s paní ředitelkou. Vysvětlil jí situaci a
slíbil jí, že pro ni namaluje obraz. Byl malíř, stejně jako maminka. Pak mě poslali sednout do třídy a řekli, že když tam zvládnu
týden, tak si mě nechají. 

* A tys to zvládla. 

M: Zvládla, ale neuměla jsem pořádně držet tužku. Každý večer se mnou táta cvičil. Já jsem držela tužku, táta mi držel ruku a
psal se mnou abecedu. Nakonec jsem se to naučila a zůstala jsem. Teď se spolužákům směju, když někdo slaví narozeniny, že
jsem o dva nebo i tři roky mladší. 

* Jste pořád v kontaktu? 
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M: Ano, v naší čtvrti v Hanoji jsme měli takovou komunitu, všechny děti bydlely v sousedství. A přátelství nám vydrželo doteď.
Vždycky, když letím do Vietnamu, sejdu se s nimi. 

* A vy jste tady mezitím byla sama, Hanko. Plánovala jste, že za vámi děti přijedou? 

H: Chtěla jsem, aby přijely. Ale vietnamská vláda nepovolovala, aby lidé opustili zemi. Když člověk opustil zemi, manžel nebo
manželka za ním nesměla. Po sametové revoluci to pomalu povolili. 

M: Báli se emigrace, jako tady. I teď moji kamarádi, aby mohli získat české vízum, museli zastavit svůj majetek ve Vietnamu.
Kdyby se nevrátili, vláda jim majetek sebere. 

* Takže tam pořád panuje drsný režim, jako byl u nás. 

M: Ano, pořád je tam komunismus. Teď lidi mohou cestovat, ale musejí na to mít spoustu peněz. Člověk tady, který má třeba
dvacet tisíc a našetří si, tak se jednou za rok podívá třeba do Thajska. Člověk ve Vietnamu, který má průměrnou výplatu a
chtěl by sem třeba přijet na Vánoce na Šumavu, to neexistuje. I kdyby měl peníze na letenky a cestování, vízum nedostane. 

* A vy jste ho dostali v roce 1993? 

M: Máma požádala o vízum pro mě. To povolili. Ale tatínek s bratrem zůstali ve Vietnamu. 

H: Syn v té době studoval vysokou školu. Chtěl po absolvování taky přijet, navštívil nás, ale necítil se tady jako doma, tak se
vrátil. 

* A jaké to pro vás bylo, přestěhovat se do Česka, co bylo jinak? 

H: Úplně všechno! 

* Měla jste tu nějakou komunitu, přátele? 

H: Byla jsem tu sama. Pár přátel jsem měla a mám. A vietnamská komunita je tu početná. Kontaktů je hodně. 

* Takže kdybyste něco potřebovala, bylo na koho se obrátit. Zpočátku jste tedy pracovala v továrně? 

H: V textilce Slezan ve Frýdku-Místku jako pomocná síla. Další skupina byla v Kyjově. Já jsem naši skupinu vedla a pomáhala
všem, když bylo s něčím potřeba. Měla jsem na starost sto žen. Byl to takový speciální program v rámci socialistické
spolupráce. Přivezli nás sem prostě jako vietnamskou pracovní sílu. Naše vláda takhle prací svých lidí částečně vyplatila dluh,
který k Československu měla. Československo dodávalo Vietnamu zbraně během vietnamské války, ale Vietnam je nezvládl
všechny zaplatit. Sem pak poslali lidi, jako jsem já, kteří měli plat tisíc korun, zatímco čeští pracovníci měli třeba tři čtyři tisíce. 

* A Vietnam svým lidem nějak finančně pomáhal? 

M: Moje máma pomáhala těm pracujícím Vietnamkám. Byla jejich zástupce, ony neuměly česky. Kdyby měly nějaký problém
nebo něčemu nerozuměly, máma to za ně vykomunikovala. Když jsem později mamince zařizovala důchod, tyhle roky do toho
stát nepočítal. To byla prostě smlouva v rámci vietnamského dluhu. Uzavírali je na čtyři roky. Buď to ženy prodloužily už s
českou továrnou, nebo je poslali zpátky do Vietnamu. Většinou jim to ale neprodloužili a vrátily se nebo se snažily získat jinou
práci. 

* Jak jste se stala vedoucí takové skupiny, Hanko? 

H: Poslala jsem ve Vietnamu přihlášku na úřad práce a v rámci výběrového řízení mě vybrali. Měla jsem v té době
vystudovanou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Hanoji. Musela jsem splnit všechny testy a naučit se česky. 

* Když jste sem jela, plánovala jste zůstat? 

H: Chtěla jsem zůstat. A vystudovat AVU. Už ve Vietnamu jsem sem chtěla. 

* Znala jste nějaké české malíře? 

H: Ne, málo. Já znala jen Franze Kafku. A kolik bylo tobě, Mimi, když jsi přijela? Uměla jsi česky? 

M: Bylo mi patnáct. Česky jsem neuměla, ale musela jsem se to rychle naučit. Uměla jsem anglicky a francouzsky, to mě učil
děda. Otec mého otce byl profesor francouzštiny. Odmala mě to učil, pouštěl mi Edith Piaf a četli jsme Colette. Snídani říkal
petit-déjeuner, a tím mě jazyk pasivně učil. 

* Takže jste ve Vietnamu patřili k vyšší společenské třídě a měli společensky dobré postavení? 

M: Byli jsme takoví intelektuálové. Babičky a dědové studovali vysokou školu, mluvili francouzsky. Můj prapraděda byl něco jako
ministr vnitra a sekretář krále. Když jsme ve Vietnamu, tak nám všichni sousedi a známí prokazují respekt. Cítí z nás asi
nějakou noblesu, nebo jak to říct. 

H: Ale dědeček neměl žádné jmění. Teď jsou ministři díky úplatkům bohatí, ale být ministrem před dvěma sty lety byla spíš
otázka cti pro celou rodinu. Navíc být ministr krále znamenalo odevzdat králi majetek, prokazoval tím čest, že může pro krále
pracovat. Předtím byla naše rodina velmi bohatá. Můj pradědeček dostával od krále každý měsíc výplatu, ale víc ne. Žádné
úplatky, to se nedělalo. 
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M: Během komunismu jsme o všechno přišli. Tak máme aspoň 800 korun ročně za pronájem bytu. Četla jsem o osmnáctém
století ve Vietnamu hodně knih. Bylo to v podstatě spravedlivé období. Teď tam jede korupce ve velkém. Jediný zdroj
svobodného média je dnes Facebook. Ostatní média se cenzurují, jsou kontrolovaná. Byly případy, kdy si hodně lidí začalo
stěžovat na sociálních sítích třeba na podplacený a nespravedlivý soud, který se na základě toho musel odehrát znovu.
Takové případy se dějí denně. 

* A bouří se tam proti tomu lidé? Funguje tam nějaký disent? 

M: Ne. Disidenty vláda okamžitě zatýká. A je jedno, jestli je to matka čtyř dětí nebo svobodný mladý muž. Ve vězení sedí
spousta lidí. Třeba právníci, kteří právě proti nespravedlivým soudům protestovali nebo zveřejnili zprávu o korupci mezi policií
nebo soudy. 

ŽIVOT V ČESKU A VAZBY NA VIETNAM 

* Jste rády, že žijete právě v Česku? 

H: Ano, mám to tu ráda. 

* Nemáte žádné negativní zkušenosti? 

M: Do svých patnácti let mi nikdo neřekl nic ošklivého nebo urážejícího. A pak jsem přijela sem. A už to jelo. Člověk to musí
jedině akceptovat. Jakmile člověk odejde ze své země, je cizinec. A je jedno, jestli jsi americký miliardář nebo chudý Vietnamec.
Ta země ti nepatří, jsi prostě outsider. 

* Takže Češi se k Vietnamcům nechovají dobře? 

M: To bych neřekla. Ale hloupí lidé jsou všude. A na celém světě se chovají stejně. 

* Našly jste si mezi Čechy přátele? 

H: Našla, ale málo. Já mám celkově málo přátel, nemám na ně čas. Maluju obrazy a starám se o zahrádku! 

M: Já mám spoustu přátel! Já jsem opak mé matky. Navíc mám manžela Čecha, ale jsem prostě kontaktní člověk. Já ty vztahy
udržuju, mám třeba kamarádku z Vietnamu už od školky. Ty ne, mami. 

H: Nemám, ale oni taky nechtějí. Už jsou staří. Ale bavím se i se spolužáky z Vietnamu. Na Facebooku si třeba píšu i se
spolužáky, které znám od osmi let. Ale domů mi chodí málo lidí. 

* Je Facebook ve Vietnamu běžný i mezi seniory? 

M, H: Hodně! 

M: Jedou o sto šest. Všechno sdílejí, označují fotky… 

* Nahrazuje to rodinné album, když spolu rodina není? 

H: Ano, ale sdílíme si i fotky a informace třeba o bylinkách nebo o zahradě… 

ČAJE Z VIETNAMU, OBRAZY DO FRANCIE 

* Čím jste se tady po AVU živila, Hanko?

H: Měla jsem stánek v Holešovické tržnici, prodávala jsem keramiku a čaje z Vietnamu. A byl to hezký stánek! Vietnamci za
mnou chodili a říkali, ať radši prodávám cigarety nebo podprsenky. Že budu mít víc peněz. Ale já jsem nikdy nechtěla, čaje a
keramika mě bavily. Nějaký čas jsem měla i kamenný obchod v Panské ulici v Praze. A prodala jsem tam i dva obrazy turistům z
Francie. Pak jsem obchod zavřela. Bylo čím dál těžší zaplatit nájem a sehnat spolehlivou prodavačku. Některé byly spíš
zákaznice, co neplatí. A ještě do loňského roku jsem měla internetový obchod s čaji. 

* Jezdíte do Vietnamu často? 

H: Když moje maminka ještě žila, jezdila jsem domů dvakrát ročně. Zemřela před třemi lety, bylo jí 97 let. A ve Vietnamu se slaví
roční výročí úmrtí, takže rok po její smrti jsem jela do Vietnamu znovu. A pak už začal covid, utekla jsem sem zpátky v březnu. 

* A jak dlouho tam většinou zůstáváte?

H: Teď na měsíc, dřív jsem jezdila na tři měsíce. Létala jsem vždycky v zimě, abych před ní utekla, ve Vietnamu je tou dobou
teplo. 

* Jak jste si zvykala na rozdíly mezi oběma zeměmi? 

H: Bylo to hrozné, ale zvykla jsem si. Co jsem měla dělat! Zimu pořád nemám ráda. Mít v domě jen šedo je hrozné. Jen díky
malování nejsem v zimě smutná. 
A třeba když za mnou přijel můj nejmladší brácha, měl problém s dodržováním pravidel na semaforech. Tady je to zákonem
dané, ve Vietnamu ne. Je tam hodně motorek a ty jezdí, jak chtějí. Když byla červená, můj bratr jel pořád dál. Říkal: Vždyť to
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nevadí! 

* Co máte na Česku ráda? 

H: Je tu krásná krajina. Procestovala jsem celou republiku, byla jsem všude. Líbí se mi na Moravě, tam jsou lidé moc příjemní.
A mají tam krásné kroje. A když jsem tam pracovala v továrně, pamatuju si, jak některým holkám, které byly ubytované na
vesnici, přinesli sousedi plnou bednu jablek a hrušek. Jen tak, zadarmo. Říkali, že je mají schovat ve sklepě a v zimě budou mít
co na zub. Byli tam na nás opravdu hodní. 

LA FEMME MIMI 

* Kdy jsi, Mimi, začala s šitím? 

M: Někdy v deseti. Vyrůstala jsem s babičkou. A když jsem jednou chtěla pyžamo, babička řekla: Dobře, tak si ho sama ušiješ.
Se sestřenicí jsme si vybraly látku a ušily jsme si pyžamo. Ona to nesnášela, mě to bavilo. Taky jsem odmala hodně vyšívala.
Chodila jsem do Japonského kulturního centra na vyšívání a ikebanu. To mě bavilo. Našla jsem v tom klid. Ne každého to ale
bavilo. A když jsem přijela do Čech, všechno mi tady bylo velké. Tak jsem kombinovala dětské oblečení, věci ze secondhandu,
přešívala jsem rukávy… Nikdy jsem ale nešila profesionálně, spíš jsem přešívala. „Upcyklovala“ jsem, ještě než to byla móda. A
fakt hodně mě to bavilo. 

* Takže maminka ti koupila stroj, když jsi přijela? 

M: Ne, všechno jsem šila ručně. Babička mě učila hodně věcí šít ručně. Na stroji mě to moc nebavilo. Zjistila jsem, že mě nebaví
ten proces šití, ale spíš ten proces vymýšlení, předělání, najít tomu další možnosti. A když to člověka nebaví, ani mu to nejde.
Pak jsem se učila dělat střihy. Chodila ke mně soukromá učitelka. Vydělávala jsem peníze jinde a dávala peníze na šití. Učila
jsem se pracovat se strojem. U jedné krejčové jsem třeba měsíc nedělala nic jiného, než vyměňovala všechny zipy. Džíny,
kalhoty, bundy, šaty, skrytý, kovový… Řekla jsem: Dobře, naučím se to, abych věděla, jak to funguje a kam se všude dá zip
použít. Ale pak už to dělat nebudu! Byla to ale skvělá škola, Zdeňka byla ze staré školy. Učila mě tímhle způsobem a já jsem
vděčná, že jsem tím prošla. V té době jsem byla svobodná, neměla jsem děti ani přítele. Jen jsem chodila do školy, na brigádu
a učila se šít. Byla jsem docela samotářka – to je přece skvělé období! Ani mi nevadilo, že ostatní cestovali a pařili a já jsem
makala. 

* Když jsi přišla, měla jsi za sebou základní školu, takže jsi nastoupila na střední. 

M: Kousek střední školy mi chyběl, dodělala jsem ji dálkově. Pak jsem se tady intenzivně učila český jazyk. Asi dva roky, každý
den. Na Karlově univerzitě mají intenzivní kurz pro cizince. Pak jsem chodila na přípravy na vysokou školu. Od nuly jsem se
začala učit českou historii, všechno. Čtyři roky jsem se intenzivně připravovala na přijímací zkoušky. 

* A vzali tě na Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Proč jsi nestudovala umění? 

M: Máma nechtěla, abych šla na UMPRUM. Říkala, že se tím neuživím. Studovala jsem Mezinárodní vztahy a dostala jsem se i
na práva, i když nechápu jak. Je fakt, že jsem od patnácti do dvaceti nedělala nic jiného, než se učila. Všechno jsem se musela
naučit od začátku. Všechno – od doby bronzové! Hrozně mě to nebavilo. Ale díky tomu, že mě to nebavilo, našla jsem zábavu v
šití. Mezi učením jsem pořád něco přešívala a vyšívala. 

* Jak se na to teď zpětně díváš? 
Šla bys radši na uměleckou školu? 

M: Jsem vlastně hrozně vděčná za to, že mě máma donutila dělat tuhle školu. Díky tomu jsem pochopila Čechy, Evropany, jejich
vzájemné vztahy. Získala jsem vhled do místní mentality. Když člověk přijde ze zahraničí, spoustu věcí nechápe. Proč tohle
dělají takhle? Proč mají s těmihle takové vztahy? Proč Češi tak nenávidí Rusy? Vždyť Dostojevský je skvělý spisovatel! Nebo
proč Češi nadávají na Němce, že jsou Skopčáci? Nebo proč jsou Sudety tak zničené, když předtím byly tak krásné. To všechno
se propisuje do lidského chování. Češi se třeba bojí oslovit jako první – myslím si, že je to tím zažitým útlakem. Rakousko-
Uhersko, válka, Sověti… Nemohli jste se rozhodovat o svém osudu. Lidé se tady automaticky stáhnou a čekají, co bude. Nikdy
si nemohli říct: Hele, já chci bojovat! Ani za první, ani za druhé války… 

* Jsou v tom Vietnamci jiní? 

M: Vietnamci jsou blíž Slovákům a Ukrajincům. Jak jsme blízko Číny, která se nás pořád snaží podmanit, jsme bojovní. Jsme
taková malá žížala, která se pořád snaží probojovat zpátky. Ale zase jsme velcí bordeláři, hlavně v systému. Furt jsme bojovali,
s Čínou, Mongoly, s Američany, Francouzi, pak zase s Číňany, pořád jsme komunistický stát… Je to pořád něco. A díky tomu
se umíme přizpůsobit jakékoli situaci. Ve Vietnamu je bordel ze všech stran. Ten národ je ale velmi trpělivý. Máme neskutečnou
trpělivost. Ta je ale už ve výchově. Učí nás trpělivosti a pokoře. Myslím, že máme velkou výdrž. Lidé tu pracují ve večerkách a
vůbec si nestěžují. 

* A ty jsi založila módní značku. 

M: Založila, ale nejdřív jsem to nemyslela vážně. Francouzsky jsem ji nazvala proto, že mě ten jazyk učil dědeček. La femme,
protože mi vždycky chyběla maminka. Mimi tam mělo být jako roztomilá žena. V roce 2007 jsem si patentovala název, šila jsem
už od roku 2005. A v roce 2008 jsem si otevřela obchod. 

* Předtím jsi šila na zakázku. 

M: No, tak se tomu asi nedá říkat. To jsem spíš měla na přednášce něco na sobě a někdo řekl: Jé, to je hezký! Tak jsem řekla:
Chceš? – Jo! – Tak za týden! Měla jsem hodně práce se studiem. Bylo to pro mě hrozně těžké. Každý semestr jsem
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odevzdávala tak čtyři až pět esejů, každý měl mít třeba 12 stran. To bylo hrozné. Běhala jsem za kamarády pro informace a pak
ještě k učiteli češtiny, abych to měla správně. A pak jsem relaxovala u šití. 

* A po škole jsi s tím začala naplno? 

M: Už během školy jsem pomáhala mámě se stánkem s keramikou a čaji. A chodila jsem na různé brigády. A pak mi maminka
udělala kousek místa na stánku. Pověsila jsem tam svoje oblečení. Pak jsem si založila značku, odprezentovala jsem to na sobě
jako modelce a začalo to jít lépe a lépe. A v jednu chvíli jsem třeba neměla ani jednu zakázku, ale stejně jsem potřebovala šít.
Bylo to pro mě relaxující. Tak jsem prostě šila a věšela to k mámě na štendr. A večer mi třeba řekla: Hele, tohle se prodalo! Tak
jsem řekla: Super, udělám další! V té době by mě opravdu nenapadlo, že jednoho dne budu mít vlastní obchod, bude to moje
jediná práce a budu o tom s někým dělat rozhovor. 

* Takže splněný sen! 

M: On to ani nebyl úplně sen. Upřímně, vůbec jsem nevěděla, co budu dělat. Práce si vybrala mě a jsem vděčná, že jsem ji
neodmítla. Že jsem poslouchala intuici. To mě naučili moji babička s dědou. Že se nemáš do ničeho nutit. Pořád něco dělat, ale
přitom sledovat okolnosti, kam tě to vede. 

Foto autor:   FOTO: JAN BARTOŠ
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„Nejasné, rozbředlé, střízlivé jako Fiala“
TISK , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 16 , Autor: TOMÁŠ PETRILÁK , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.06.2022 00:44 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Anketa , AVE: 25 666,79 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Oslovili jsme pět expertů, aby zhodnotili motto českého předsednictví v Radě EU, které začne už za sedmnáct dní. 

Motto českého předsednictví bude znít nakonec takto – Evropa jako úkol: reformovat, obnovit, posílit (Europe as a task:
rethink, rebuild, repower). Pro Deník N jej okomentovalo pět odborníků. 
Jak motto hodnotíte? 
Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy :
Motto českého předsednictví by jistě fungovalo dobře v normálních časech, kdy si přiznáváme, že EU nefunguje dobře, a
chceme s tím něco dělat. V době, kdy jsme ale pod útokem Ruska na naše hodnoty, ho považuji za příliš akademické, nejasné
a rozbředlé. Mělo by být motivační, pozitivnější a mělo by jasně deklarovat hodnoty, na kterých naše civilizace stojí, jako jsou
demokracie, svoboda a ochota pomáhat. 
Jakub Horák, marketingový odborník: Je to sympaticky střízlivé, podobně jako profesor Fiala. Evropa je skutečně ve fázi, kdy by
se měla přestat opájet woke fantaziemi. Pro sociálně slabší vrstvy je klíčový jejich životní standard, a pokud jim bude klesat,
budou volit extremistické strany. Když položíte lidem otázku, kde na společenské stupnici mezi jedničkou a dvacítkou se dnes
cítí, a potom se zeptáte, kde na této stupnici se cítili před patnácti lety, tak ti, kdo klesli, mají podle výzkumů tendenci volit
extremisty. Není to žádná raketová věda. 
Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM: Motto hodnotím pozitivně, určitě je
mnohem vhodnější než motto našeho předchozího předsednictví (motto předsednictví v první polovině roku 2009 znělo
„Evropa bez bariér“, do obecného povědomí se více rozšířilo heslo informační kampaně „Evropě to osladíme“, pozn. red.). 
Projev Václava Havla, na který se motto odkazuje, je relevantní i dnes. Evropa nyní čelí mnoha nečekaným výzvám a úkolům,
které musí společně řešit. Bylo by však dobré, aby české předsednictví nezapomnělo ani na dlouhodobější výzvy a úkoly, jako
je klimatická krize. 
Tomáš Jungwirth, projektový koordinátor a analytik Asociace pro mezinárodní otázky: Odkaz Václava Havla do motta
promítnutý oceňuji. Je potřeba si připomínat, o čem Havel v projevu „Evropa jako úkol“ mluvil dále: o lidmi způsobené devastaci
přírody a o iluzi nekonečného ekonomického růstu, o tendenci zavírat se tváří v tvář globálním výzvám do vlastních ulit nebo o
klíčovém pilíři evropské tradice – univerzalismu. Ten Havlovými slovy velí myslet na všechny, počínat si tak, jak by si měli
počínat všichni, a hledat pro všechny přijatelná řešení. 
Zuzana Stuchlíková, výzkumná pracovnice EUROPEUM: Odkaz na jeden z nejznámějších projevů Václava Havla je podle mě
dobrá volba. Havel je stále jedním z nejznámějších Čechů s jasným evropským odkazem, a motto tak má šanci sloužit jako
připomínka jeho myšlenek, které jsou stále velmi aktuální. 
Druhá část motta reflektuje, v jak zlomovém momentu se Česko předsednictví ujímá. Právě skončila velká debata o
budoucnosti EU a je potřeba rozhodnout, jak vůli občanů implementovat. Ekonomická obnova po pandemii se sráží s
ekonomickými důsledky války na Ukrajině a otázky energetické bezpečnosti dominují uvažování o udržitelnosti a zelené
transformaci. 
Je podle vás z motta patrné, na co se Česko bude chtít zaměřit? 
Denisa Hejlová: Z motta není zřejmé nic jiného než to, že EU nyní není tím, čím by chtěla být. To je fajn pro interní diskusi, ale
ne pro předsednictví. Leadership musí hodnoty nastavovat. 
Jakub Horák: Anglická verze je oproti té české delší. A v ní jako klíčové vnímám poslední slovo „repower“. Je správné, že na to
jako bývalý stát ostbloku dáváme důraz. 
Kateřina Davidová: Motto vnímám jako závazek, že české předsednictví bude opravdu pracovat pro Evropu jako celek, nikoliv
pro sebe a své zájmy. Je z něj také patrné, že si je ČR vědoma toho, že Evropě bude předsedat v nelehkých časech. Anglická
verze motta je možná o něco výmluvnější díky dodatku „rethink, rebuild, repower“, který odkazuje na konkrétní priority
předsednictví. To v české verzi trochu chybí. 
Tomáš Jungwirth: V obecné rovině podle mě tuto roli plní. V anglické verzi vidíme i odkaz na velmi aktuální debaty o zbavení se
závislosti na fosilních palivech z Ruska. Nejsem si ale jist, že to ve větší míře detailu ví samotné české předsednictví, jehož
agenda zůstává poměrně vágní a lidské kapacity velmi napjaté. Například v evropském klimatickém balíčku nemáme skoro
žádnou uchopitelnou národní prioritu s výjimkou prioritizace krátkodobých energetických cílů. 
Zuzana Stuchlíková: Úkolem motta není shrnutí priorit. Jde o symbolický prvek, který ale na rozdíl například od loga není
součástí běžné komunikace. Lehkým paradoxem je, že v projevu Evropa jako úkol z roku 1996 Havel vyzývá k reflexi a obrací
se k hodnotovým základům evropské integrace, což úplně nesouzní s obvykle pragmatickým českým přístupem k EU.
Odhlédnemeli od inspiračního zdroje, sousloví „Evropa jako úkol“ dobře vystihuje přístup současné vlády k EU jako faktu, který
„nemá alternativu“, jak je uvedeno v programovém prohlášení. 

Odkaz na jeden z nejznámějších projevů Václava Havla je podle mě dobrá volba. 

Zuzana Stuchlíková EUROPEUM 

O autorovi: TOMÁŠ PETRILÁK, spolupracovník redakce
Foto autor:   ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK
Foto popis:   Česko s odkazem na slova Václava Havla považuje Evropu jako úkol.
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Kajakářům připomenu, že zůstali bez medaile, smál se bronzový kanoista Rohan
TISK , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 14 , Autor: MILAN NOVOTNÝ , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.06.2022 01:27 , Čtenost: 27 796 , Rubrika: Sport , AVE: 10 803,11 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Sbronzem ze světového poháru ve vodním slalomu byl Lukáš Rohan spokojený. 
V neděli završil tažení českých kanoistů, kteří v pražské Troji získali tři medaile a připojil se k vítězné Tereze Fišerové a třetí
Martině Satkové. Po olympijském stříbru stál poprvé na stupních vítězů. „Trochu jsem napravil vystoupení z květnového
mistrovství Evropy, kde se mi to nepovedlo. Jsem rád, že jsem zpátky,“ vyprávěl s bronzovou medailí na krku sedmadvacetiletý
Lukáš Rohan. 

* 

Jak dlouhé pro vás byly minuty čekání na konec závodu? Byl jste třetí, ale nevěděl, jestli vás někdo ze soupeřů z medaile
nevyšoupne? 

Dost, ale byl jsem v klidu. Měl jsem tušení, že mě může porazit třeba Slovinec Savšek nebo Němec Tasiadis a budu čtvrtý nebo
pátý. Nakonec to ale dopadlo dobře a se svou jízdou jsem spokojený. 

* Máte za sebou náročný týden. Světový pohár, diplomka na Fakultě  sociálních  věd . Jste rád, že je za vámi? 

Jsem, moc. Nějak to na mě všechno dopadalo. V neděli bylo navíc strašné vedro a po semifinále jsem byl úplně koženej. Zase
se ale potvrdilo, že finále v Troji je v báječné atmosféře něco speciálního. Člověk zapomene, že nemůže, a jede jak v transu.
Publikum a moderátoři Daniel Stach a Miroslav Lenc nás vyburcují k lepším výkonům. 

* Na jaké téma jste psal diplomovou práci? 

Bylo to o olympiádě v Riu a o mediálním obrazu českých sportovců – pochopitelně jsem psal o Jířovi Prskavcovi a také o Báře
Špotákové a Lukáši Krpálkovi. 

* V neděli se v Troji dařilo kanoistům, kdežto o den dřív vyšli kajakáři naprázdno. V minulosti to často bývalo naopak. Co tomu
říkáte? 

Za mě super… Jednou to přijít muselo a oni už stárnou. (směje se) Ale ne, kdyby si Jířa s Terkou v sobotu neškrtli o branku,
tak měli taky medaile. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je strašně tenká. Na druhou stranu, jim to určitě připomenu.
(směje se) 
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Čistě brandové spoty lidi nechytí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 08:04 , RU / měsíc:
130 809 , RU / den: 10 351 , Rubrika: Marketing , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
Značku budujeme v produktové komunikaci, která nabízí reálný benefit, říká David Daneš, ředitel marketingové komunikace a
brandu O2.

V komunikaci vybočujete digitální hrdinkou, proč jste se pro ni rozhodli?

Chtěli jsme značku výrazně odlišit a kreativně zhmotnit její esenci — Chytrou (dnes už Inteligentní) síť. Před tím jsme vytvářeli
nové kreativní koncepty na každou kampaň, značce chyběl spojující prvek a dlouhodobě budovaný příběh. Interní kreativní tým
tehdy přišel s ideou zhmotnit technologii do podoby postavy, které interně říkáme Eva. Za odvahu a podporu na začátku
realizace vděčíme studiu R.U.R. a Armada Films pod vedením režiséra Romana Valenta. Dnes už je celý koncept Evy a všech
lokací jejího světa tvořen kompletně v CGI, což ještě podtrhuje technologický a futuristický charakter brandu O2.

Neplánujete digitální influencerku?

Je to jedna z možností dalšího rozvoje konceptu, kterou zvažujeme. Baví nás digitální charakter Bejby Blue slovenské
Tatrabanky i další zahraniční influenceři. Zatím nás odrazuje produkční náročnost v kvalitě, z které nechceme slevovat. Věřím
ale, že technologie pokročí a brzy to budeme moci realizovat snáz. Teď se totiž jeden spot na supervýkonných strojích
renderuje kolem 350 hodin.

Od klasické produkce upustíte?

K většině kampaní filmovou produkci krom 3D studia nepotřebujeme. Výjimkou je vznikající kampaň pro O2 TV, která poběží v
srpnu. V té se Eva znovu setká s Petrem Čechem, což je náš hlavní sportovní ambasador, který se objeví i v televizi. Natáčení
se ujala Boogie Films a režie Maxmilian Turek. V ostatních médiích pokračujeme i ve spolupráci s Makhmudem Muradovem a
Karolínou Plíškovou. Petr už ale nebude jen sportovní tvář, posouvá se blíž do role zákazníka, který objevuje prémiový televizní
obsah a funkce, potká se i s draky z Her o trůny. Sama O2 TV se ukáže v trochu jiném světle, posouváme ji z ryze sportovní
televize i k zábavnému obsahu.

Čistě brandové spoty nechystáte?

Nepotřebujeme čistě brandové spoty, značku budujeme v produktové komunikaci. I podle studií zákazníky málokdy „chytne“
reklama, která nedoručuje reálný benefit. Proto se snažíme konkrétními produkty a službami pomáhat řešit situace, se kterými
se spotřebitelé potkávají. Třeba kampaň pro 5G internet na doma vycházela z toho, že řada domácností na vesnicích nemá
dostupný rychlý internet a je odkázána na nestabilní WiFi. Ukazovali jsme samotné řešení přes 5G síť, ale i vysvětlovali, jak
nestabilita WiFi souvisí se špatným počasím nebo zatížením sítě sousedy — šlo o „pain pointy“ ze zákaznického průzkumu.
Lidem kampaň pomohla řešit problém a nám posílila vnímání značky jako technologicky inovativní.

Máte pod vlastní značkou modem i sluchátka. Bude brandových produktů přibývat?

Letos chystáme novinky ve fixním hardwaru. Zákazníci nám píšou, kdy budeme mít také vlastní high-endovou řadu sluchátek.
Máme i další iniciativy. Do budoucna uvažujeme o hlasovém asistentovi, v současnosti pilotujeme virtuální asistentku na
zákaznické lince a vytváříme vlastní digitální hlas. Snažíme se, aby naše vlastní produkty byly odlišné, zaměřujeme se na
ergonomii a špičkový design. I proto máme designéra přímo u nás v týmu.

David DanešU operátora O2 působí přes devět let. Marketingovou komunikaci a brand vede od února 2018. Ve firmě začínal
jako digitální marketér, než se přesunul do týmu nadlinkové komunikace. Předtím přes tři roky na FSV  UK  pomáhal rozvíjet
praktické dovednosti studentů sociologie v oblasti marketingového výzkumu a statistiky, téměř pět let fungoval jako editor webu
ZaKulturou.cz

Na co se O2 soustředí při vyhodnocování kampaní? Jak se firmě spolupracuje s in-house agenturou a jak má nastavenou
strategii pro TikTok? Více se dočtete v rozhovoru v aktuálním vydání Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 13. června.

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 08:32 , Sledovanost pořadu: 54 609 , Pořad:
07:40 Živé vysílání , AVE: 10 727 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ještě pokračovat.

mluvčí 
Nebo to jsou obávám, že jednak těžko lze předpokládat a samozřejmě k tomu se těžko vyjadřuje, protože my nevíme, jak to
válka bude dál probíhat, jak dlouho ještě potrvá. A jakými dalšími všemi fázemi ještě projde, nebo ne v každém případě potřeba
tady říci, že momentálně to, co se odehrává. A v severo Doněck a kolem to je oblast, kam směřuje hlavní osa toho stávajícího
ruského úderu. V případě, že by Rusové nepokročili, tak mohou získat důležité taktické výhody zlepšit svoje postavení, zejména
se to týká toho, že by tady velmi pravděpodobně ta část ukrajinských obránců, která působí v té zóně operace sjednocených
sil se mohla dostat do určitého kotle tzn. to jsou elitní jednotky ukrajinské armády, to by samozřejmě byla byla velká
komplikace. V případě, že by Ukrajinci ty svoje pozice byli schopni vydržet do té doby, než dostanou další zbraňové zejména
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posily a podporu ze zahraničí, tak by jim to umožnilo se poté soustředit na na vyhánění těch okupačních armád. Odjinud ale tak
daleko ještě nejsme. Ale.

mluvčí 
Právě z toho, že Rusko právě do téhle oblasti nasadilo většinu vlastně svých sil vojenských, dá se z toho usuzovat, že to je ten
hlavní cíl, který tady vlastně celou dobu jde. A po tom, když doba, řekněme, získá Rusko, že už by to mohlo, řekněme, si stačit,
v uvozovkách, pro Rusko nebo nezastaví.

mluvčí 
Já se obávám, že tenhle optimismus, který mezi řádky prosvítá tím, co jste řekl, určitě není na místě. Já si myslím, že ty
strategické cíle Ruské federace zůstávají stejné, co na počátku. To je zničení Ukrajiny nejenom coby subjektu mezinárodních
vztahů, ale zničení průmyslového vůbec ekonomického potenciálu uchvácení dalších území a velmi pravděpodobně kdysi ta ta
zvěrstva ruské armády zasadíme do kontextu. Projevu Vladimira Putina i změna demografické situace v podobě, ať už vyhnání
nebo nebo fyzické likvidace toho ukrajinského elementu, který žije na těchto územích tzn. v té strategické rovině si myslím, že
se ruské strany toho tolik nemění. Určitě se mění taktický postup, a to je dáno tím, že, jak se ukázalo zejména v prvních
týdnech od té invaze po 24. únoru. Rusové nebyli schopni dosáhnout žádných větších svých cílů a minimálně v té taktické
operační rovině byli nuceni redukovat to, co je dosažitelné a úměrně tomu přizpůsobit svůj další postup.

mluvčí 
Ukrajina potřebuje 1000 houf nic 500 tanků 300 filmových raketometů 2000 obrněných vozidel 1000 dronů, aby ukončila válku.
To včera napsal na sociální síti jeden z poradců ukrajinského prezidenta, tak jak reálné je, že Ukrajina tolik zbraní dostane?

mluvčí 
Já si myslím, že je dostane v tomto ohledu, já bych byl optimista. Problém je ten, že ty dodávky mohou při příliš pozdě a
nemusejí se v ten konkrétní moment, kdy přijdou ukázat jako dostatečné tzn. tady je potřeba se připravit na to, že ta válka bude
ještě trvat a ne pouze v horizontu dní nebo týdnů. Může trvat další měsíce, bohužel roky, protože Vladimir Putin zjevně vsadil
na uchvácení Ukrajiny veškerý svůj politický kapitál, který mu zbyl, a to bude vyžadovat setrvalou skutečně nejenom pozornost,
ale pomoc mezinárodního společenství. A pokud my chceme, aby ta válka. A co nejdříve skončila také potřeba Ukrajinu posílit
natolik, aby, aby byla skutečně schopna tu invazní okupační armádu země vyhnat a jakýkoliv jiný scénář bude mít katastrofální
důsledky nejenom pro Ukrajinu, ale velmi pravděpodobně ji pro a evropskou bezpečnost podobu mezinárodních vztahů a
pochopitelně další země v sousedství, kam patří Česká republika.

mluvčí 
Na druhou stranu ale zaznívají hlasy. Já mám pocit, že se objevují čím dál častěji, že vlastně není dobré, aby Rusko utrpělo
porážku, aby ses cítil poražené, protože samozřejmě to může vyvolat další reakci nepředvídatelnou, tak, jak se dívat na tyhle
názory z kontextu toho, co jste teď zmínil, že jediné řešení je růst vytlačit ruské okupanty.

mluvčí 
To je to je názor, který slýcháme 15 let a 1500 nevedl k tomu, aby se podařilo Rusko nějakým způsobem integrovat do
mezinárodního společenství naopak vzbuzoval v ruském vedení dojem, že veškeré ty agresivní kroky, které za těch 15
demonstrovalo nejen můžu projít, ale že můžou vést k nějakým strategickým nebo územím. Ziskům, takže já se domnívám, že
nějaké mírové soužití s někým, kdo vyhlazovací válku dost dobře možné není. Nevěřím tomu, že s někým takovým je možné
uzavřít jakoukoliv dohodu, která by se mohla stát základem nějakého trvalého soužití urovnání těch konfliktních situací právě,
protože cokoliv bylo podepsáno. A tady skutečně bylo podepsáno toho už hodně všechno z toho Vladimir Putin porušil tzn. tady
jediné stabilní řešení, které vidím na delší dobu je skutečně oslabení Ruska. A oslabení ruského útočného potenciálu natolik,
aby i v případě, že by nadále mělo vůli a úmysl pokračovat v těchto akcích NATO NATO nemělo zdroje. A a to bude taky ještě
běh na dlouho trať.

mluvčí 
Tento týden mají do Kyjeva podle zatím těch neoficiálních informací dorazit, jak německý kancléř, tak francouzský prezident
italský premiér. Samozřejmě ještě nevíme, jestli se tak stane, když se tak stane, nicméně média o tom spekulují, co by mohli tito
3 muži do Kyjeva přinesl zprávu. Je to potvrzení, že Ukrajina bude kandidátskou zemí Evropské unie?

mluvčí 
Já se domnívám, že to bude asi tím hlavním symbolickým výsledkem této návštěvy, jestli k ní dojde, protože tady nadále se
pohybujeme v situaci informačního šumu tzn. jednou z návštěvy potvrzená vzápětí informace o tom jsou jsou demontovány.
Možná.

mluvčí 
Z bezpečnostních důvodů, také to nechce nikdo potvrdit.

mluvčí 
Částečně ale ale zároveň tady to může svědčit o tom, že skutečně nadále probíhají zákulisní jednání a a že ne všechny detaily
jsou doladěny zejména tedy může jednat o určitý odpor části evropských zemí vůči přiznání kandidátského statusu za Ukrajinou
plus, případně dalšími zeměmi východního partnerství. Tady se nejčastěji hovoří ještě v Moldavsku otázka, co bude, co bude s
Gruzií a v optimálním nebo v tom v tom lepším mise tónem scénáři by toto návštěva mohla být doprovázena i s tvrzením
nějakého přehodnocení dosavadního postoje největších evropských zemí. Třeba v otázce dodávek zbraní na Ukrajinu, ale to je
taky otázka. Necháme se překvapit, doufejme, že to překvapení nebude. To bude nepříjemné.

mluvčí 
Čekáte překvapení ještě poslední věc, prosím, krátce ohledně zítřejšího projevu Volodymyra Zelenského v českém parlamentu
bude, nebo to bude spíš něco podobné, jako zaznělo na Slovensku nebo v jiných parlamentech?

mluvčí 
Překvapení určitě neočekávám. Myslím si, že na Ukrajině má Česká republika v posledních měsících velmi dobrý zvuk a
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Vladimír zlínský toto ocení.

mluvčí 
Říká Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme, na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
V 7 hodin 46 minut nabízím přehled dnešních očekávaných událostí. Dobré ráno. Poslanci se na odpolední schůzi budou
zabývat vládním návrhem na příspěvek 5 000 Kč na dítě do 18 let. Kabinet ho chce projednat zrychleně legislativní nouzi.
Nárok na dávku by podle návrhu měli mít rodiny s hrubými příjmy do milionů korun za loňský rok. Příspěvek má pomoci
chudším domácnostem. Vyrovnat se s rostoucími cenami energií inflací. Opozice ho podporuje. Navrhuje ale změny, například
hnutí SPD chce, aby se okruh dětí rozšířil na studenty do 26 let. Podle hnutí ANO by pak měl být příspěvek vyplácen každý
měsíc.

Z Velké Británie zřejmě odletí první let, který do Rwandy deportuje nelegální uprchlíky. Žalobu proti nařízení britské vlády zamítl
odvolací soud. Cílem opatření je podle kabinetu Borise Johnsona odradit uprchlíky od nelegálního vstupu do země a narušit
aktivity pašeráků. Kontroverzní opatření schválila Johnsonova vláda v dubnu.

Krajský soud v Ústí nad Labem se začne zabývat odvoláním řidiče, který před dvěma lety havaroval u Blšan na Podbořansku.
Patrovým autobusem se studenty gymnázia. Desítky cestujících utrpěly zranění. Několik z nich těžce Okresní soud v Lounech
rozhodl o čtyřleté podmínce čtyřletém zákazu řízení. Podle něj jel na namrzlé silnici rychleji než měl.

Středočeský krajský soud se bude znovu zabývat případem prodeje údajně padělaných obrazů. Odvolací senát totiž zrušil třem
obžalovaným nepodmíněné tresty za podvod. Podle obžaloby prodávali do galerií a obchodníkům padělané obrazy českých
umělců, které měly falešné znalecké posudky a způsobili tak škodu za desítky milionů korun. Proti rozsudku se trojice odvolala
soud vyšší instance zpochybnil některé znalecké posudky a prvoinstančnímu soudu nařídil, aby se s těmito pochybnostmi
vypořádal.

mluvčí 
Já přidám pozvánku ke sledování ČT sport. Dobrý den. Jedete třetí etapa Tour de Suisse dresu lídra ji absolvuje nejlepší z
první etapy Brit Steffen Willian. Včerejší vítěz Nor lekl. Dnes už je průběžně čtvrtý se ztrátou sedmi vteřin. Přímý přenos
vysíláme od 15 35 na ČT sport. Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková vstupuje do sezóny. Kvůli
problémům s lýtkem opožděně. Světová rekordmanka se představí na mítinku v Kladně, kde budou jejími soupeřkami,
například Nikola Ogrodníková nebo olympijská vítězka z Ria Chorvatka Kolaková. Přímý přenos vysíláme od 17 hodin na ČT
sport. Atletický mítink zlaté kontinentální tury hostí finské Turku českých reprezentantů tam nabité oštěpařské soutěži bude
startovat stříbrný olympijský medailista z Tokia Jakub Vadlejch. Vít Müller poběží závod na 400 m překážek. Přímý přenos
vysíláme od 18 hodin. Na platformě ČT sport plus.

mluvčí 
Evropa spustila svůj nejvýkonnější superpočítač. Jmenuje se slumy je nainstalovaný ve finském krajany a aktuálně funguje asi
na třetinu výkonu. Zabírá plochu kolem 150 m2 to je asi jako tenisový kurt. Váží 150 000 kg a do plného provozu by se měl
dostat letos v září, pak bude mít výkon. Na úrovni zhruba jednoho a půl milionu moderních notebooků pro představu,
kdybychom naskládali na sebe, vytvoří věž vysokou přes 23 km. Na financování tohoto projektu se podílí i Česko a díky tomu
mohou využívat i čeští vědci. Více teď doplníme, víte modráky ředitelem národního super počítačového centra IT for Innovation
na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava tak dobré ráno, pane docente.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Základní otázka komu a čemu mi slouží?

mluvčí 
Tak lomy především bude sloužit výzkumným pracovníkům v podstatě z celé Evropy. Tím pádem se týkají České republiky a
nejen nejen jim jako plánuje se samozřejmě, že by ho mohli využívat i průmysloví partneři pro svůj výzkum veřejné instituce a
podobně. Takže takže to nás to využití opravdu bude poměrně poměrně široké.

mluvčí 
Jak to využití vypadá v praxi, v jaké fázi výzkumu potřebuje vědec právě takový superpočítač?

mluvčí 
Tak v dnešní době v principu počítačové simulace na takto velkých počítačích jsou velmi často využívány. Všude tam, kde není
reálně možné prostě provádět experimenty, jo, případně, když ty experimenty jsou poměrně drahé nebo jsou velmi časově
nákladné, nebo dokonce bych řekl nebezpečné jde o nejčastěji to se využívá. Je samozřejmě ty prvotní výpočty při vývoji léků
před téměř říkal před každým lékem dneska stojí jakási počítačové simulace. Stejně tak tomu jej třeba materiálovém výzkumu,
když se zamyslíte, třeba automobily, průmyslová letecký průmysl všude tam vlastně se nejdřív simulují ty mosty všechny
procenty procesí, jak to vypadá, vytváří se ty modely teprve pak se přistupuje k experimentům, aby se ověřilo, že opravdu, tak
jak to, jak teď to bylo navrženo v té první fázi funguje. Já bych řekl, že to úplně nejzajímavější, co se teďka chystá právě zřejmě
řešit na gumy, jen je tzv. projekt testy než ES, což je digitální tvoří dvojče země a mělo by se vlastně simuluje veškeré klimatické
procesy na zemi. To by mělo pochopitelně třeba pomoci jako pochopit klimatické změny a podobně.

mluvčí 
Jak se tenhle počítač superpočítač tlumit liší výkonem od těch, které máte třeba v Ostravě?
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mluvčí 
Tak my jako Česká republika máme v počítači mumii podíl 3,5 % toho jeho výkonu a pro představu, ačkoliv se to zdá být
strašně maličké číslo, tak díky tomu obrovskému výkonu je to výkonnější než náš nejvýkonnější počítač Karolina, který máme
nalistoval vás na IT for Innovation. Národní odpor člen centru, takže ten výkony opravdu obrovský, takže kdybych měl tak
zhruba odhadnout, jak to bude zhruba 30× větší víko.

mluvčí 
Jednou z těch avizovaných výhod umístění umyje to, že bude fungovat čistě na obnovitelnou energii, tak, jak energeticky velmi
náročný.

mluvčí 
Danou chvíli danou chvíli, protože je zprovoznit teprve třetina, tak spotřeba asi 3 MW 3 MW, což je, což je asi zase trojnásobek.
Oproti nám což na Karolině, což ukazuje opravdu tu obrovskou energetickou efektivitu, ono navíc jako podtržena tím, že
vlastně zbytkové teplo toho superpočítače mise bude využívat vytápění části vlastně města rány, které tady vlastně soudce v
sousedství tohoto superpočítače.

mluvčí 
Už bejt říkali, že tenhle superpočítač budou moci využívat Češi, tak už si ho mohli, byť v tom zkušebním provozu vyzkoušet, jak
často se k němu budou dostávat a k čemu ho budou nejčastěji používat?

mluvčí 
Už si ho určitě mohli vyzkoušet, dá. Zkoušejí ho teďka, protože byla vlastně do instalována zase další nová část jako tak opět
dostanou nový přístup nejnovější nejvýkonnější částí tohoto superpočítače principu čeští uživatelé se k němu dostanou
skrzevá běžný proces přidělování výpočetních kapacit superpočítačů, které realizujeme u nás České republiky. Řekl v České
republice tzn. stačí jako pouze vlastně říci. Já bych rád chtěl využít. My pak samozřejmě ta hodnotící komise rozhodne, zdali
opravdu jako tohleto je vhodné na tak velký výkonný počítač a tímto způsobem se k tomu dostanou mi to uzavíráme principu 3×
ročně. Takovouto soutěž by si už kdysi vlastně ty věci mohou žádat o výpočetní kapacity.

mluvčí 
Jak je tam vlastně ta propojenost využívání financování záleží na tom čím víc země přispěla tím víc ten počítač může používat
nebo třeba třeba záleží na tom, jak důležitý výzkum, který na něm chtějí provázet provádět.

mluvčí 
Tam jsou 22 typy přístupu, protože ten superpočítač jednak financován financován z prostředků těch jednotlivých zemí, což je
ale dohromady asi 50 % ten úmysl propočítat, že je vlastně po jako vybudoval z těch 50 % konsorcia 10 zemí převážně
severských plus jako Polsko. Švýcarsko Belgie je mi a vlastně zbývajících 50 % přispěla Evropská unie tzn. těch dalších 50 %
skutků bude poskytováno skrze zase mechanismy, které asi bude definuje vlastně Evropská unie. Tady budou čistě postavené
opravdu na na volné soutěži, kdo kdo nabídne zajímavější projekt, ten ho dostane, zatímco ta část, která jim vlastnictví těch
národních těch těch národních příspěvků, tak ty budou rozdělovány vlastně poměrově tak jak kdo přispěl.

mluvčí 
Jste zmínil ten český superpočítač Karolína, ale pokud se dobře pamatuji, tak to není první už před ním byli nějací předchůdci,
tak plánuje si nějaký další nový někdo, kdo nahradí Karolínu.

mluvčí 
Určitě ale Carolina teďka běží teprve rok, takže si myslím, že ještě byl docela mladá na to, abysme už po poslaly někde došlo,
takže myslím si, že právě teďka nabírá vlastně největší množství těch uživatelů. Ona, byť menší, tak samozřejmě jako svoji roli
jako plní velmi dobře, protože má například trošičku jinou architekturu než, než má právě počítač gumy. Mi zprávy na ten druhý
počítač chceme spíše poslat ty největší uživatelé, kteří využívali, vytěžovali tu kartu nejvíce tzn. tím se zase uvolní prostor pro
pro české výzkumné výzkumné týmy, aby mohli lépe využívat jako pohodlněji Karolínu u nás.

mluvčí 
Možná tedy na závěr pohled do budoucna kamaše je možné posunout vývoj a výrobu superpočítačů. A proč, co všechno by v
budoucnu mohli vlastně sloužit, napadá mě umělá inteligence například.

mluvčí 
Ano, přesně to je možná jedno téma, které jsem zmínil jako umělá inteligence a zpracování je obrovský množství dat. To je
samozřejmě téma, které dneska jsem výrazně přesouvá právě na ty superpočítače, protože byl pouze ty jsou schopny
zvládnout tak enormní množství dat jako a pro to je nezbytný nástroj. Tzn. myslím si, že to bude posouvat další téma, které se
velmi diskutuje diskutuje ne, tak je potřeba kvantové počítání kvantové počítače, které by měly zase některé typické úlohy jako
velmi velmi urychlit. Tzn. ta hranice těžko předvídatelná. Dneska jsme se dostali na hranici miliarda miliard operací za sekundu
Lumír pro zajímavost bude mít polovinu tady tohohle toho v dnešní době už ten nejvýkonnější počítač na světě, který umístěn
ve Spojených státech americký Frontier. Ten právě ten tu hranici tzv. ex za ex offo lupu oznámili Jarda miliard operací za
sekundu již dosáhl.

mluvčí 
Naším hostem byl doc. Vít Vondrák, ředitel Národní superpočítačové centra, tak moc děkujeme. Mějte se hezky, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou přeji pěkný den.

Živé vysílání 10:00
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mluvčí 
10 hodin startuje studio ČT 24.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vítám vás. A začínáme přehledem zpráv.

Český hydrometeorologický ústav připustil, že se na Břeclavsku mohou objevit tornádo. Podle starosty obce Lanžhot Ladislava
Straky místní včera natočili mobilem Věra, který se podobal menšímu tornádo nebo troubě. Meteorologové situaci prověří na
místě v Lanžhotě. Bouře poškodila několik ulic. Podle starosty je poničená celá čtvrť.

mluvčí 
Na místo 2 pravděpodobně bylo včera večer zaznamenané tornádo v Lanžhotě, tak tam míří naši kolegové, kteří budou dělat
terénní průzkum. Znamená to, že se budou dívat na škody, budou shánět další materiály, podle kterých by se dalo ověřit, jestli
skutečně jednalo o tornádu. A ty předběžné výsledky by mohly být už během dnešního dne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Evropská komise doporučí kandidaturu Ukrajiny do Evropské unie. Napsal to bruselský web Politico. Právě o možném statusu
Ukrajiny jako kandidátské země na členství v sedmadvacítce diskutovala předsedkyně komise Ursula von Der Leyenová s
prezidentem Volodymyrem Zelenským v sobotu v Kyjevě. Konečné slovo bude mít příští týden summit lídrů unijních zemí.

Průměrná cena benzínu v Česku dosáhla nového maxima. Včera za litr Naturalu 95 prodával v průměru za 47 Kč a 43 haléřů.
Naftu natankovali řidiči u čerpacích stanic v průměru o 80 haléřů levněji. Litr stála 46 Kč a 63 haléřů. Ceny pohonných hmot
rostou už několikátý den v řadě navzdory opatřením, které vláda přijala kvůli jejich zdražování.

Bývalý šéf Bílého domu Donald Trump odmítl podle spíš bývalých spolupracovníků naslouchat svým poradcům, když po
prezidentských volbách v roce 2020 označoval hlasování za zmanipulované. Prezidentovi tehdy řekli, že jeho tvrzení o
volebních podvodech jsou nepodložená a nezvrátí jeho prohru. Členové Trumpova týmu to prozradili výboru americké
Sněmovny reprezentantů, který vyšetřuje útok na Kapitol 6. ledna. Trump to odmítl jako výsměch spravedlnosti.

mluvčí 
Celé mě to poněkud demoralizovat zlo pomyslel. Jsem si bože, jestli takovým věcem opravdu věří, musel se odtrhnout od
reality.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Nákazu covidem 19 za poslední den laboratoře v Česku odhalily u 459 lidí. Je to o 56 víc než před týdnem. Epidemie
koronaviru začala zrychlovat na začátku června. Vzrostlo incidenční i reprodukční číslo v nemocnicích je teď 92 lidí s touto
infekcí.

Ruská armáda zničila všechny mosty vedoucí Rosa v Doněcku. Podle šéfa luhanské oblastní administrativy Sarah Hajda je je
ale do města, kde se už několik dnů tvrdě bojuje. Stále možný přístup a ukrajinské síly tu nadále kladou odpor. Včera vláda v
Kyjevě vyzvala západ, aby urychleně poskytl Ukrajině zbraně, hlavně dělostřelecké houfnice, tanky raketomety.

mluvčí 
A drony.

mluvčí 
Obránci vyšší sever Doněck už jen ze třetiny brání taky areál závodu AZOS, kdy se má ukrývat na 500 civilistů. Ruská armáda
se snaží ukrajinské obránce obklíčit.

mluvčí 
Ty ukrajinské jednotky, které severu Doněcku stále jsou, tam už zůstaly, navždycky mají 2 možnosti buďto následovat příkladu
kolegů a stát se nebo zemřít jiná možnost tu není.

mluvčí 
Ukrajinští vojáci ale odmítají, že by se ocitli v izolaci a jsou odhodláni bojovat i nadále novému.

mluvčí 
Máme, co dočinění s absolutním zlem a není jiná možnost než zvítězit a vytlačil okupanty z celého našeho území, a přestože
délka naší Fronk říční 2,5 tisíce kilometrů. Zdá se, že strategická iniciativa je v našich rukou víc vajec.

mluvčí 
Ještě všemi silami evakuuje během ostřelování poslední obyvatelé sousedního města si šance ku. Stavil.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Si to situace nás donutila už to nemůžu sedět, když to mám říct drsně ostřelování zabilo u nás tvoří jednu holku tvary ubývá.

mluvčí 
A ostřelování nabírá na síle i v dalších městech. Třeba ve Slavjansku nebo Bach hmotu boku.
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mluvčí 
Zmizel balkon a nejsou tu okna na podlaze je silná vrstva skla. Spadlo to přesně před můj balkon a já jsem byl lehce zraněn
tlakovou vlnou.

mluvčí 
Můžou na prezidiu Vsetínska, jsou to Putinovi bastardi. Co.

mluvčí 
Bude, kam vlastně má mít já, kde budou v noci spát.

mluvčí 
Zatímco jižní frontě ještě Ukrajina drží pozice, a dokonce získala nazpět několik vesnic. Na Donbase má převahu Rusko, a to
hlavně dělostřelectvu. Nejedno ukrajinské dělo připadá 10-15 děl ruských. Chybí hlavně děl dalekonosné dělostřelecké
systémy a raketové systémy prezidentská kancelář požadavky vyčíslila na 1000 houf nic a 500 tanků. Členské země NATO taky
hodlá Ukrajina požádat o raketomety obrněná vozidla drony.

Podle italských médií by německý kancléř Olaf Scholz francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi
měli společně navštívit Kyjev ve čtvrtek. Úřady to ale nekomentují.

mluvčí 
Poslat kam od.

mluvčí 
Rusko nemůže nesmí a nevyhraje tuto válku.

mluvčí 
Z nich oknu a došlo až.

mluvčí 
Ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj požádal kancléře Scholze o jasné gesto podpory v boji proti ruské invazi. Podle něj nemůže
existovat kompromis mezi Ukrajinou a vztahy s Ruskem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A my jsme ve spojení s expertem na jaderné zbraně Vlastislavem břízou z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Zdravím vás. Dobrý den přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vám i česká média citují bývalého polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který v neděli v polské televizi prohlásil,
že západ má právo Ukrajině poskytnout k obraně jaderné zbraně. A zdůvodnil to tím, že Rusko porušilo tzv. budapešťské
memorandum, kde získala Ukrajina bezpečnostní záruky výměnou za to, že se vzdala jaderných zbraní, co o tom soudíte?

mluvčí 
Pravdou je. Tím závěrem musím souhlasit. Pak jde v roce 94 Ukrajina taky málo známí, tak byla vlastně cítí největší jaderná
velmoc na světě měla měla co dopočtu přes 2000 hlavy tzn. po Spojených státech Ruské federace byla opravdu třetí největší
držitelem jaderných zbraní touto optikou, kdybysme se na to podívali, tak by si určitě Ruská federace rozmyslela. V dnešní
době zaútočit na na Ukrajinu, protože takový jaderný arzenál by je bezesporu odradil, vidíme to i na příkladu Severní Koreje,
kde několik málo jednotek nebo myslí desítek jaderných hlavic taktického charakteru stačí k odstrašení odstrašení protivníka.
Takže v tomto určitě má pravdu. Tím začátkem je to mimořádně složité, to je velice ostré Jestřábí prohlášení, které znamenalo
precedent, víte nikdy se nestalo, že v dějinách válčí válčení dvacátého století druhé poloviny dvacátého století, kdy jaderné
zbraně byly zařazeny do výzbroje některých států, by některá dni to dělala konfliktu, v kterém by vystupovala ta druhá tyto
zbraňové systémy. Vzpomeňme, například Koreu, Vietnam Afghánistán, nikdy se tak nestalo ani sovětský pas, ani Spojené
státy jaderné zbraně nedodávaly. Jinak tomu s konvenčními zbraněmi, proto tam tam ta opatrnost určitě na místě není tam, jak
to jak Spojené státy, tak Sovětský svaz vždy protistraně dodávali i pokročilé zbraňové konvenční systémy, tak těžké zbraně,
jako jsou uvnitř tanky raketomety atd. takže to je mimořádně zásadní prohlášení, které by určitě nechal ruskou federaci drak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A když se právě na to podíváme v tom kontextu tady a teď vedlo by hypoteticky dodání jaderných zbraní Ukrajině a odstrašení
Ruska o před použitím jaderných zbraní nebo by to spíš eskalovalo ten konflikt dál.

mluvčí 
Tak ruské minimálně rétorické rétorické stránky, jestli by to ten konflikt eskalovalo. Rusko by klidně začalo tvrdit, že najednou je
v ohrožení vůbec sama existence jaderné zbrani. Bardon, sama existence Ruské federace a tím pádem i díky své vojenské
doktrině vyhrazuje právo, případně použít jadernou zbraň jako první, takže určitě by to ten konflikt eskaloval.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak vážně vůbec brát ruské pohrůžky použití jaderných zbraní?

mluvčí 
Tak určitě je potřeba brát vážně. Nicméně není důvod, co není důvod zase podléhat panice Rusko ve své jaderné rétorice vždy
tahalo daleko dál podstatně dál než západ. Západ byl klidnější, chtěla se Spojenými státy, zatímco Ruská federace tento tento,
a tak jde používala, je to její teorie chtěla eskalace prodej eskalaci. Navštěvujeme si, že od začátku konfliktu minimálně 3×
Ruská federace použila tento nátlakový prostředek celkem výrazné charakteru poprvé, když uvedla jaderné zbraně do vyšší po
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pohotovosti, podruhé už byla ta známá ukázka testu mezikontinentální balistické rakety Cermatu. No a konečně naposled to
není tak dávno je tomu zhruba týden, co Ruská federace předvedla, že je schopna i velkého cvičení jadernými silami
severovýchodně od Moskvy, kde použila několik komplexů systému JAR, takže Ruská federace určitě tímto sleduje jedno
jediné, aby právě nedošlo to změnili, abyste západ nezapojil buď přímo, takže vstoupí do války aktivně a nebo že bude dodávat
vyšší zbraňové systémy typu jaderných zbraní na území Ukrajiny.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To všechno zní jako logické kroky. Je důvod se za stranu Ruska brát nějakého bát nějakého iracionálního kroku o v tom směru
použití jaderných zbraní, když by Rusko mělo pocit, že jsou extrémně nedaří.

mluvčí 
Jde to byly čestné diskuze na začátku ruská invaze na začátku války, kdy panovala obava, že vedení v čele s prezidentem
Putinem je nějak duševně disponované, ale jak jsem zmínil právě na těchto prosí ty kroky z hlediska jaderných zbraní byly
opravdu racionální. On prezident Putin poté, co byl uveden v omyl svými tajnými službami svými bezpečnostními službami
nakonec i armádou je 2 plány, které vypracovali tak viděl, tak nevyšel ani 1, tak jemu nezbývalo nic jiného, než řeknu lidově
harašit jadernými zbraněmi tzn. preventivně odvrátit eskalaci toho konfliktu tak, aby Rusko fatálně prohrál. Jste první fázi,
protože ANO musíme brát vážně, nicméně v tuto chvíli nedomnívám, že by růst použil jaderné zbraně, ale vaše otázka
směřovala k tomu, kdyby použil tak moje domněnka odborného charakteru vychází z toho, že stejně tak nám to prezentoval
mluvčí Peskov, že Rusko je ochotné použít jaderné zbraně v případě existenčního ohrožení Ruské federace. Tzn. že kdyby
Ukrajina přešla do protiofenzívy takového charakteru, že by se nezastavila na svém území a přešla hranice s ruskou federací,
tak v tu chvíli bych nevyloučil, že Ruská federace jako zvíře zahnané do kouta, aby odvrátila případnou porážku by mohla
sáhnout k podobným zbraňovým systémům. Na druhou stranu myslím, že to je nereálné, protože jako první krok Ruská
federace především mobilizovala a ta nově sestavená početně nesrovnatelně větší armáda by by samozřejmě i konvenčních
prostředků dokázala zabránit tomu, že by projekt armáda měla snad v době ruské území.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jaké kondici vlastně vůbec ruský jaderný arzenál?

mluvčí 
Stručně krást ve vynikající tam je potřeba to zásadně děly, všiml jsem si, že někteří analytici poslední měsíc 2 přicházejí k
mylnému závěru, že konvenční jednotky, které jsou opravdu v nedobrém stavu, tam je potřeba to podtrhnout všichni. Jsme
překvapeni, vím já všichni jsou prostě překvapeni tím, jak konečně jednotky jsou, nechci říct v dezolátním, ale ne v dobrém
stavu, protože tam stane nepovedlo to ta reforma pro Prahu pro Prahu nového uspořádání těmi ukončena. Vidíme ten počet
padlých ruských generálů, protože to mužstvo není 100 bez těchto generálů vůbec fungovat útočit, ale tam je potřeba opravdu
to Ďurík udělat, abych odpověděl na vaši otázku ruské strategické jaderné síly jsou ve vynikající kondici v posledních dvou
dekádách. Prezident Putin provedl generační výměnu zbraňových systémů tzn. ty zbraně jsou jsou nové, jsou přesné dokážou
proniknout jakýmkoliv jaderným deštníkem západní aliance a jak mají dostatečný počet pro to, aby byli schopny proniknout na
území jakéhokoliv?

mluvčí 
No.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě poslední věc z druhé strany. Jak výrazně Rusko musí obávat západního jaderného arzenálu?

mluvčí 
Stejně tak od začátků sedmdesátých let existuje tzv. tzv. teorie vzájemného zaručeného zničení. Angličtina má proto termín
odstrašující med jako šílený znamená to účel, až když strašný obě dvě strany, rozumějte objevy jediné jaderné supervelmoci,
Spojené státy Ruská federace disponují takovým počtem kvalitou Deník N těch v případě útoku jedné druhé strany. Bude ta
druhá strana dítě tzn. obě strany se z hlediska jaderného arzenálu drží šachu tento systém vzájemného zaručeného zničení
platí domy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vlastislav bříza, moc vám děkuju, mějte se dobře, přeju hezký den.

mluvčí 
Já vám krásný den na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak to byla vojenská stránka věci. Teď pojďme přesunout k politice a připomíná má spekulace italských médií o tom, že by
právě tento týden měli Ukrajinu Kyjev navštívit. Francouzský prezident Emmanuel Macron. Německý kancléř Olaf Scholz taky.
Italský premiér Mario Draghi a připomínám taky spekulace webu Politico o tom, že Evropská komise doporučí kandidátský
status Ukrajiny. Při vstupu do Evropská unie. Jakub brala výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů s námi ve spojení.
Dobré dopoledne přeju.

mluvčí 
Dobré.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dopoledne vám, když zhodnotíme všechny ty signály a spekulace o možné návštěvě a francouzského prezidenta německého
kancléře italského premiéra v Kyjevě, jak pravděpodobná ta návštěva podle vás FIA.

mluvčí 
Návštěvu rodiny nepotvrdil, nicméně když se podíváme na některé nepřímé indicie, například z toho, že má kromě dnes
návštěvu jsem sousedních zemích v Moldávii, nebo to, že je nikdo vlastně dementoval. Já jsem se moc lidu oficiálního
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kalendáře, tam se řešil sám na čtvrtek, tam nemá vůbec jezdí na chvíli, tak si myslím, že ty zprávy zprávy mají úmysl újmu může
mráz dostane, ale pracovišti jako ránu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Moc ukrajinský prezident Zelenský se navíc včera opět velmi ostře vyjádřil směrem k Německu, a to tak Německo by se nemělo
obávat jasně. Postavit na stranu Ukrajiny bez ohledu na to, co to bude znamenat. Pro jeho vztahy s Moskvou i to může být
nějaký signál, že by se ta návštěva mohla chystat.

mluvčí 
Může může ale.

mluvčí 
Loňský loňský se v Německu vyjádřil poměrně často princi v té informační, kde jsou velmi aktivním, jim zřejmě nezbývá jiná. No
tak poměrně 18. Jedna ze silných zbraní, kterou kterou pro ni mají vůči vůči Evropě se pokouší pracovat s veřejným míněním v
tom v tom loňský loňský velmi dobrý. Je to může nevím, proč tento názor německé televize včera včera, ale ale dál také smysl.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A dostat to naznačil Německo čelí výtkám, že ság válce na Ukrajině staví nebo k té podpoře Ukrajině staví liknavě. Francouzský
prezident zas čelí kritice za své telefonáty s ruským prezidentem Putinem má hlavně za ten výrok z minulého týdne, že Rusko
nemůže. Odejít z toho konfliktu ponížená. S čím by za těchto okolností podle vás musely oba dva státníci do Kyjeva přijat, aby
to dávalo smysl?

mluvčí 
Tak dál smysl.

mluvčí 
Pro koho musíme uvědomit, co se to co co chtějí chtějí Ukrajinci, musí úplně stejná, jsou to i Francouzi Němci nebo nebo
Italové.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, ale to dával jsme si právě z pohledu Ukrajiny, protože ta kritika ze strany Ukrajiny směrem k Německu směrem k
francouzskému prezidentovi opravdu byla velmi silná, aby to dávalo smysl i z toho, že se ta návštěva vůbec uskuteční.

mluvčí 
Bych to bych to.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak říct bojím já tady bylo konkrétní a mluví se například o tom, že by oba státníci museli přijet s podporou kandidátského
statusu Ukrajiny v Evropské unii, tak to by dávalo smyslu.

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Jsem sem, prosím, vás trošku jakoby mezitím dává smysl auta přijedou. To evidentně si účast ministra smysl dává vše od
zástupců přivezu expertů se o tom ano, že to může být například například kandidátský statut, respektive podpora. Zároveň je
potřeba říci, že třeba Němci posledním ohlásili, dává dávky další a další systému. Stojí nesnímá pouze kritika, že myslím, že
tohle to je prostě trošku trošku zkreslený obrázek. Myslím si, že pokud tam dobře určitě tam spolu, takže to oznámení by
nějakým způsobem významné, může to být podpora kandidátského stavíš, to je pravda, zároveň užít oznámení Inda. Německý
novinář spekuluje o tom, že by Němci tedy konečně známo, dodávky dávky uvítal účtů se bránili, myslím to nějaká kombinace
kombinace těchhle věcí, ale po srážce uskuteční, tak. Ukazuje to smysl dává současný.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak významná je to o čem píše web Politico Evropská komise nejspíš podpoří ten kandidátský status Ukrajiny?

mluvčí 
Politiku řekl, aby dobře informované. Zároveň Evropská komise vlastně po celou dobu války války proti Ukrajině, tak je
poměrně aktivní, tentokráte často bývá bývá zvykem dokonce spíš váhá parlament ruský, ale tím tím protáhnete okem po celé.
My se vlastně začátků je velmi na straně Ukrajiny už fond Vanda Ukrajině minimálně 2× zná platů, takže tady v tomhle tom
ohledu bych, když se tohle to nespadlo. Mi to zároveň potřeba říci, že tady opravdu velký rozdíl všichni no zdůrazňují mezitím
dělení poselství to kandidátského statusu členství samo členstvím v samotném členství ve odměnu prostě celou celou řadou
změn všech ostatních zemí a já prostě některé země například na západním Balkáně. Film Frem šla do vedení týden, pak cesta
trvá desítky let.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na druhou stranu řada západních zemí se ale velmi ostře vymezovala vůči tomu kandidátského statusu. To se nějak mění v
posledních týdnech tam nálada se mění nějakým způsobem.

mluvčí 
Matka mně přijde nepřijde a že mu je při starém 88 inter probíhá, a to právě proto, že pravděpodobně dochází při tom
hodnocení zejména v tom řemesle to vidět toho, že opravdu vůči krajině třeba byla nějaké silné symbolické gesto právní status
kandidáta bylo zejména tím významným symbolickým gestem. A díky tomu, že došlo k tomu vlastně jasnému, zdůrazní to, že
Ukrajinu nečeká žádná zrychlená procedura, takže tu chvíli si myslím, který se řešení, které by dávalo smysl smysl všem a úřad
udělit kandidátský status. Otázka tzn. pro jiné zájemce konsenzus, například Dubovskou, například chůzi, ale uděláme zároveň,
řekněme, jasně, že to neznamená zdroj nastoupí Evropské unie za rok za 2 nebo zavedla v tomhle musí pryč 8 je. Zároveň
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jsme slyšeli třeba nějaké vyjádření třeba nizozemského premiéra je tradičně určitou Bon velmi kritický. Samozřejmě v tom
postoji Macron, zda k tomu, že má informovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Buď má zpátky k Francii Německu a Itálii v souvislosti s těmi spekulacemi o návštěvě má státníků z těchto zemí v Kyjevě. A jak
vyhodnotí tato výrok Emmanuela Macrona o tom, že Rusko nemůže odejít ponížená, možná načasování toho výroku?

mluvčí 
Já jsem to načasování zásadní to načasování zásadní to, že nemůžete pomůže na druhou stranu diplomacii, pokud nejednáte z
pozice Sistání, těšíte u moci už naprosto jasné, ale jinak si, kdo říká a kdy to říká. Pokud prostě říká prezident Macron, který
tady prostě 1 byl, který prostě nepatří mezi takové, řekněme, největší největší zastánce, partnerem Ukrajiny a zdůrazňuje
vlastní straně. Ten pohled loňská, a to prostě politicky politicky příliš Šťastné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Německo jeho postojem nutná Německo obviňovat nějakou lavírování a anebo Německo navzdory veškeré kritice za Ukrajinu
staví poměrně jasně.

mluvčí 
Já si myslím, že.

mluvčí 
To je někdo musel mezitím mezi těmi dvěma pozicemi jste říkal Německo s Ukrajinou stojí poměrně jasně s tou, že Německo
přijalo a dokonce prosadilo řadu šancí od stavu vstupoval aktivní pomoc nejen ropného embarga. Německo dodává absolutním
čísle. Podle těch dat, které jsou víme v páté největší páté největší množství moci na Ukrajině vysoce HDP, tak samozřejmě není
míň a je tam prostě spíše muset Opole. Zároveň Německu má velký problém těch posledních měsíců vysvětlovat svoje
rozhodnutí prostě často třeba není důvodem, proč dává jenom některé zbraně často ve vleku událostí ženskosti. 1 den řeknou
něco udělají za týden úplně jinak, žádné vidím velký problém Německa vlastně být schopni vysvětlovat, proč dělá to udělal. A to
samozřejmě nepůsobí nepůsobí dobře sjezdu německých politiků poměrně nepůjdu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ještě, prosím, stručně, Itálie její přístup k Ukrajině mírové výzvy k míru mírový plán kupříkladu.

mluvčí 
A je potřeba uvědomit, že Itálie opravdu věci vnímá skrze trošku trošku jinou jinou zkušenost, ale prostě mají větší strach,
například právě s tou rizika jaderné války, která onkologa bříza přede mnou, než prostě rizika nějakého velkého ústupků
souzen v mateřské banky, která mohou být motivovány, jak snahu zjistit, tak dobrovolnický.

mluvčí 
Jakub a byla moc vám děkuju. Je to hezké.

mluvčí 
Děkuji.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky by v Praze mělo fungovat do zítřejšího večera. Magistrát tak jeho zavření
rozhodl kvůli přetíženosti metropole a chybějícímu systému přerozdělování běženců do jiných méně vytížených krajů. A
podrobnosti doplní přímo z Vysočan Jakub Pacner. Jakube, včera se před centrem tvořily dlouhé fronty, jak to tam vypadá
dnes?

Jakub PACNER, redaktor 
Bude dopoledne i dnes se zde tvoří fronty, ale mění v čase ostatně za chvíli to uvidíte. Dnes ráno jsme sem přišli mezi osmou
devátou, tak ta fronta, kterou za malou chvíli víte, byla dvojnásobná. Teď je poloviční možná třetinová, takže těch lidí, řekněme,
často mění přibývá, ubývá, jsou postupně odbavováni vpouštěni dovnitř po malých skupinkách s tím, že pracovníci zde
obcházejí a matky s dětma pouštějí přednostně. Nečekají dlouhé hodně jich hodně lidem ještě více ta fronta těch pár minut, co
jsem teď na frontu Ivo zkrátila, může teď není skoro žádná. Ti lidé čekali maximálně desítky minut nebyly dlouhé hodiny teď toto
čekání asi bude ještě o něco kratší, co se týče, pak ta situace v momentě, kdy dojde k uzavření toho centra, tak zde v tomto
místě bude pouze informační stánek řekne informační centrum pro lidi prchající před válkou na Ukrajině. Není, takže by mělo
být trvale zavřeno. Praha hovoří o tom, že na neurčito, takže asi do doby, než se podaří vyřešit tu situaci to o čem Praha volá a
sice, aby vláda přerozděloval lidi prchající před válkou i do jiných krajů. Ten krok chce uzavřít centrum, jak si říkal, zopakuji,
odůvodňuje tím, že už nemá ubytovací kapacity a že chce, aby došlo k přerozdělování těch lidí prchajících třeba na Ukrajině.
Pravdu, ale někteří hejtmani mezi nimi i předseda předseda Asociace krajů České republiky jihočeský hejtman Martin Kuba
považuje toto gesto za nekolegiální a v podobném duchu kritickém vyjadřoval taky ministr vnitra Vít Rakušan.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Poslanci projednají poskytnutí příspěvku 5000 komínů dítě rodiny, které měly loni příjem do milionů korun hrubého by mohly
dávku začít dostávat během léta jednorázově na každé dítě, kterému 1. srpna ještě nebude 18 let. Opoziční hnutí ANO návrh
označilo za nedostatečný a chce, aby rodiny dávku dostávali letos každý měsíc.

mluvčí 
Vládní recept pro zmírnění dopadů zdražování na rodiny. Ty s nižšími příjmy dostanou od státu jednorázovou podporu ve výši 5
000 Kč. Předpokládáme, že to bude, takže ty ti, kteří automaticky dostanou tento příspěvek, jsou ti, kteří pobírají přídavek na
dítě. A ti, kteří tento přídavek nepobírají, tak asi vyplní žádost zažádat si bude možné i pro děti, které se narodí do konce
tohoto roku určující hranice milionového příjmu. Mají se ale započítávat nejen příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ale i z
autorských práv nebo prodeje nemovitostí a třeba i výživné. Stačí.
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mluvčí 
Když vyplní čestné prohlášení, že rodina splňuje podmínky a uvede číslo bankovního účtu. My máme dostatek informací, abych
už stát vlastní databázi zkontroloval, zda to čestné prohlášení odpovídá realitě.

mluvčí 
Kabinet původně rozhodl, že požádá sněmovnu o schválení návrhu v prvním čtení. Po schůzce s opozicí, která vyjádřila zájem
podávat pozměňovací návrhy, ale vláda od tohoto postupu ustoupila.

mluvčí 
Tento návrh zákona v tomto jednorázovém příspěvku na dítě tedy bude předkládat i také ve stavu legislativní nouze tak,
abychom opravdu umožnit nejkratší legislativní projednání a zároveň možnost opozice. Podle Voznici návrhy, aby byla
naplněna.

mluvčí 
Opozice označila návrh za nedostatečný. Hnutí ANO chce například prosadit, aby rodiny dostávaly pětitisícovou částku každý
měsíc do konce roku, ale i další zmírnění podmínek. My.

mluvčí 
Navrhujeme, aby to bylo jako do 26 let, pokud jsou v péči rodičů, studují vysokou školu a chceme, aby to bylo opět co nejméně
byrokraticky náročné.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ 
Vláda by spíše se měla zaměřit na to, aby snížila cenu energií snížila cenu pohonných hmot, aby se nezvyšovala cena bydlení
a a ne, aby aby to zaplavovala tímto jedním z pěti tisícovým příspěvkem.

mluvčí 
Nárok na dávku by podle odhadů ministerstva práce mělo mít víc než 1,5 milionu dětí. A rozpočet by to mělo stát bezmála 8
miliard korun.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Poslanci mají jednat taky o třetí novelizaci tzv. Lex Ukrajina. Odpoledne nad ním zasedne přímo sněmovní plánům. Teď ho
projednávají výbory od 10 hodin. Třeba ten školský. Ten se zabývá mimo jiné novelou, která školám umožní zřizování
oddělených tříd pro ukrajinské děti. A všechno sleduje Anna Martincová. Anno jaké pozměňovací návrhy padly?

Anna MARTINCOVÁ, redaktorka 
Já jsem mluvila s předsedou školského výboru Ivo Vondrákem láhev z hnutí ANO a ten mluvil například o tom, že on sám by
chtěl do toho zákona zapracovat pozměňovací návrh, který by umožňoval studentům z Ukrajiny. Pokud se účastní distančního
vzdělávání podle ukrajinského ministerstva školství, aby právě v tomto distančním vzdělávání pokračovali, protože v tuto chvíli
to zákon neumožňuje. A on to považuje za vhodnou alternativu právě povinné školní docházce v Česku. Každopádně opozice
souhlasí s tím, že je třeba ty příchozí studenty žáky co nejvíce integrovat a zapojit je právě do českého vzdělávacího systému
do těch českých tříd. Ostatně těch dětí ve věku 3-18 let přišlo do Česka už 150 000. Nicméně zatím se jich do mateřských
základních škol zapsali jen zlomky těch, kteří by právě na takové vzdělávání měli mít nárok například do mateřských škol. Se
zapsalo jen 20 % dětí z těch, které by na to podle věku měli nárok, co se týče základních škol. Je to asi 38 % dětí. No a je
pravděpodobné, že od září se tato čísla změní, protože ta novela zákona zavádí povinnost pro všechny děti, které přichází do
Česka, aby do 90 dnů od získání toho dočasného víza zahájily povinnou školní docházku v Česku. I proto by měly vzniknout
mimo jiné, pokud to bude nutné. Ty oddělené ukrajinské třídy, nicméně opozice stejně jako koalice to vnímají spíše jako
dočasné řešení.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Lanžhota na Břeclavsku se zřejmě prohnalo tornádo. Lidé tam včera natočili větrný vír, který vypadal jako malé tornádo nebo
Tomba. Podle starosty Ladislava Straky je poškozená celá čtvrť a situace na místě prověří Český hydrometeorologický ústav.
Výsledky by mohly být známé už během dneška. Na podrobnosti doplní přímo z místa. Barbora světová. Barboro, jak to tam
vypadá?

Historici: Mírem násilí na Ukrajině neskončí, může se táhnout roky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 12:35 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Rozhovory, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
„Největší erupce násilí se v zázemí odehrává paradoxně až po ukončení frontových bojů,“ říká pro Seznam Zprávy historik
Rudolf Kučera. S kolegou Otou Konrádem rozebírají, co lze z moderní historie násilí směrem k Ukrajině vyčíst.

Když historikové Rudolf Kučera s Otou Konrádem v roce 2018 vydávali knihu Cesty z apokalypsy, která se zabývá násilím v
první světové válce, ani náhodou je nenapadlo, že za pár let budou novinářům odpovídat na otázky o příčinách masakrů,
jejichž dějištěm je aktuální konflikt v Evropě. 
Ještě po začátku ruské invaze si ani jeden z nich nemyslel, že zanedlouho dojde k tomu, co se stalo v Buči a na dalších místech
Ukrajiny. Nyní se historici obávají, že násilí se bude spíš stupňovat. 
Zastavit, nebo při nejmenším omezit násilí páchané na civilistech podle nich v tuto chvíli může především ruské velení, které k
tomu z Kremlu ale zjevně nedostává žádný impuls. Ukrajina a Západ mohou jen dělat maximum pro to, aby do ruských rukou
nepadlo další území. 
Konec lidského utrpení podle historiků nemusí přinést ani mír. Historie totiž zná příklady, kdy násilí trvalo i roky po oficiálním
konci konfliktu. A stav věcí na Ukrajině takovému scénáři nahrává. 
Rudolf Kučera a Ota KonrádRudolf Kučera je ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Specializuje se na dějiny střední
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Evropy 19. a 20. století. Přednáší moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií FSV  UK  a jako permanentní hostující
profesor na Univerzitě v Kostnici. V minulosti působil na univerzitách ve Freiburgu, Jeně a Vídni.Ota Konrád je docent
moderních dějin na Institutu mezinárodních studií FSV  UK . Jako hostující profesor působil na univerzitách v Regensburgu,
Mnichově a na Sciences Po v Paříži. Specializuje se na dějiny násilí ve 20. století.Kučera s Konrádem spolu napsali knihu
Cesty z apokalypsy, v níž mimo jiné rozebírají, jak a proč docházelo k násilí během první světové války. Kniha právě vychází v
rozšířeném anglickém překladu v prestižním nakladatelství Oxford University Press.Co se Vám honilo hlavou, když Rusko
zahájilo invazi na Ukrajinu? Bylo od začátku jasné, že ten konflikt bude splňovat většinu z kritérii pro páchání onoho zbytečného
násilí včetně zabíjení civilistů? 
Ota Konrád: Myslím si, že takovou míru násilí, jakého jsme svědky v případě tohoto konfliktu, nikdo nečekal. Většinový názor
byl, že ke konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou ani dojít nemůže. Možnost rozsáhlého násilí na civilistech existovala nepochybně
již na počátku války, ale tento typ násilí je až výsledkem splnění celé řady předběžných podmínek, z nichž některé závisí i na
specifické situaci na daném místě a na konkrétním vývoji válečného konfliktu. Také proto nikdo nemohl na začátku konfliktu s
jistotou předpovědět, že k takovému násilí nutně musí dojít. 
Na druhou stranu, jakmile k podobnému násilí dojde, znamená to, že řada zábran ke konání brutálního násilí byla překonána a
bohužel tak lze očekávat, že se bude opakovat i na dalších místech v rámci daného konfliktu. Džin vypuštěný z láhve se do ní,
jak víme, vrací jenom obtížně. 
Rudolf Kučera: Ani z mého pohledu nebylo možné něco takového na začátku očekávat. Už samotný fakt, že v roce 2022 může v
Evropě vypuknout klasická válka mezi dvěma státy tak, jak jí většina současníků zná už jen z učebnic dějepisu, mě překvapil. 
Teprve postupně, jak se konflikt rozvíjel a začal svou podstatou kopírovat některé aspekty z obou světových válek 20. století,
mi docházelo, co se vlastně děje. Nejen ohromné počty lidí a techniky vržené na frontu, ale i překotná mobilizace válečného
zázemí na obou stranách, aktivizace propagandy, brutální potlačení domácí opozice v Rusku, zavedení válečné cenzury a další
aspekty konfliktu postupně odhalovaly, že toto je skutečně konvenční válka v mnohém podobná tomu, co známe z historie. 
Na druhou stranu ani tento fakt ještě nemusí znamenat, že bude docházet k takovému teroru na civilistech. V naší knize jsme s
Otou poměrně detailně zkoumali, za jakých podmínek takové násilí vznikalo v letech 1914–1922 a já jsem si teprve zpětně, po
zveřejnění masakrů v Buče, uvědomil, jak je toto poznání vlastně aktuální. 
Jak se to vyvíjí v čase? Vnímáte nějaké signály, které by k těm podnětům k násilí buď přispívaly, nebo je naopak krotily? 
Rudolf Kučera: Jak postupují boje a s nimi i ruská armáda okupuje sice pomalu, přesto však stále větší území, zdá se, že se
přidávají nové formy násilí. Vedle odkrývání dalších masakrů civilistů se množí zprávy o nuceném zavlékání občanů Ukrajiny na
ruské území, odebírání dětí za účelem jejich rusifikace, či dokonce o mobilních krematoriích, která mají zahladit stopy po teroru
okupačních jednotek. 
Ta podobnost s nacistickými vojsky a jejich chováním na okupovaném území východní Evropy začíná být až děsivá. 
Ota Konrád: Také se obávám, že riziko další eskalace násilí narůstá. V současnosti se často diskutuje dokonce o tom, jestli
nejsme již svědky i genocidálního jednání ze strany Ruska. Tato diskuse je složitá, závisí hodně i na definici genocidy a
samozřejmě nemůžeme vědět, jaké přesně mají ruští vojáci rozkazy. Nicméně, jak už řekl Ruda, z historie bohužel známe řadu
případů, kdy násilí na civilistech během války nabylo podoby cíleného fyzického ohrožení a likvidace nepřátelského etnika
právě jako odlišné etnické skupiny. Pokračujícímu násilí na civilistech může reálně zabránit asi jenom úspěšná ukrajinská
obrana, která znemožní další ruský postup do vnitrozemí a obsazení nových území. 
Jak byste tento konflikt zasadil do kontextu ostatních evropských konfliktů moderní historie od války v Jugoslávii až po první
světovou válku? 
Rudolf Kučera: Z rusko-ukrajinského konfliktu se postupně stává čím dál více tvrdý, opotřebovávací střet, který je veden z
obou stran všemi dostupnými prostředky konvenční války. Mnohem více než občanské válce v Jugoslávii se svou formou (nikoli
ale rozsahem) podobá druhé světové válce, v některých aspektech i té první. Válka v Jugoslávii byla svou podstatou válka
okamžitě navazující na rozpad mnohonárodnostního státu. Takové války jsou zpravidla extrémně brutální, avšak nezanechávají
po sobě v podstatě spálenou zemi. 
Taktika absolutní destrukce, kterou v současnosti uplatňují ruské jednotky v doněcké a luhanské oblasti, má paralelu asi
skutečně jen v nacistickém postupu v letech 1941–1943, možná i v americké občanské válce let 1861–1865, kde ostatně
taktika spálené země původně vznikla. 
Evropské válečnictví se až do roku 1914 vyznačovalo omezenými vojenskými kampaněmi, kdy se vojska většinou střetla v
jedné velké, rozhodující bitvě, jejíž výsledek následně předurčil i mírová jednání a další politické uspořádání. Teprve první
světová válka přinesla totální vedení konfliktu, které mělo za cíl nejen porazit nepřátelskou armádu, ale zároveň podlomit i
celou nepřátelskou společnost – ekonomicky, kulturně i morálně. 
Druhá světová válka k tomu přidala představu o absolutní biologické nadřazenosti jedné válčící strany nad druhou. Bohužel,
probíhající rusko-ukrajinská válka v sobě snoubí právě tyto aspekty totálních válek 20. století. 
Je vůbec cesty zpět? Může Rusko ještě udělat něco, aby ruští vojáci nebyli takto násilní? 
Ota Konrád: Určitě. Je omylem se domnívat, že Rusko nemůže nic dělat a je ve slepé uličce. Není. Stačí ukončit válku či
alespoň změnit nastavení vlastní armády, stíhat válečné zločiny páchané vlastními vojáky apod. Spíše je otázka, jestli toto
Rusko chce a jestli je ochotné přistoupit k podobné kontrole násilí na civilistech, či dokonce k ukončení války. 
Znamenalo by to přinejmenším změnit navyklý způsob válčení počítající s rozsáhlými oběťmi mezi civilním obyvatelstvem, možná
tak ustoupit od svých původních cílů, začít vysvětlovat válku vlastnímu obyvatelstvu, reálně začít jednat s Ukrajinou… To je ale
odpovědnost ruského vedení a jeho politických a vojenských elit. 
Rudolf Kučera: Rusko tuto válku započalo a je zcela v jeho moci ji také ukončit. Zjevně k tomu však zatím chybí politická vůle. I
tak ale může armáda vyvíjet vnitřní mechanismy, aby páchání násilí na bezbranných civilistech či válečných zajatcích
zabraňovala. To se sice nepovede nikdy stoprocentně, incidence takového násilí ale může i tak výrazně klesnout. 
Jak říká Ota, brutální vedení války je v současnosti pevnou součástí ruské vojenské doktríny. V ruské armádě neexistují
sebeomezující mechanismy, které by se snažily násilným excesům předcházet, spíše naopak. Masakry civilistů a všudypřítomný
teror jsou ruskými veliteli chápány jako legitimní nástroj zastrašování civilní populace v procesu ustavení okupační správy. 
Opravdu záleží primárně na tom, jak je ten konflikt veden a jaká je kolem něj rétorika? Myslím to tak, jestli to je důležitější než
nějaké starší historické křivdy a další věci, co si sebou konkrétně ruští vojáci mohou nést. Případně by se otázka dala položit
tak, o kolik míň násilí ze strany ruských vojáků by bylo, nebýt té dehumanizační rétoriky a dalších věcí, ke kterým dochází v
posledních maximálně několika letech? 
Ota Konrád: Nelze vybrat jenom jednu příčinu. Dehumanizace je důležitá, ale není určitě jediným spouštěčem násilí na
civilistech. Ostatně, nějaká forma dehumanizace je vždy ve válce přítomná. U tzv. historické křivdy záleží na tom, co daná
společnost za křivdu považuje. A to souvisí zase s tím, jak svoji přítomnost i svůj „příběh“ vykládá. 
Chci tím říct: násilí, včetně vojenského násilí na civilistech, není většinou nějaký izolovaný akt. V moderní společnosti není
snadné rozpoutat brutální a opakované násilí. Aby k tomu došlo, musí se sejít celá řada okolností. K nim patří jak
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dehumanizační jazyk, tak třeba právě i specifický a hluboce zakořeněný výklad historie, který říká jaké „křivdy“, příkoří, porážky
či naopak vítězství daná společnost zažila a které pak v očích pachatelů mohou jejich jednání ospravedlňovat. 
Zkoumali jste, jak takové násilí vnímá veřejnost? Podléhá ke svolnosti k násilí ze stejných důvodů jako samotní vojáci? 
Ota Konrád: Ano, postoje veřejnosti, ale třeba i politického vedení jsou podstatné. I během války vytváří rámec, v němž může
být vojenské násilí vnímáno a chápáno jako legitimní, či dokonce jako hrdinský čin. Myslím si ale, že v takovém případě musí
být násilí, páchané ve válce, podáváno doma určitým způsobem. 
Za první světové války nebyla válka domácímu publiku ukazována ve své špinavosti, krutosti, nesmyslnosti, v tom, jak je
vyčerpávající, ale jako příběh, odpovídající hluboce zakořeněným narativním vzorcům, jakým je například vyprávění o hrdinské
smrti. 
Podle všeho i v současné době považuje řada Rusů násilí páchané ruskou armádou na civilistech v Ukrajině za „fake news“, a
to nejenom kvůli vládní propagandě, ale také proto, že se vzpírají uvěřit, že by „ruští hrdinové“ mohli něco takového páchat.
Právě proto je ale zásadně důležité toto násilí zveřejnit, vyšetřit ho a mluvit o něm – a to také, či především, v Rusku. Jenom tak
lze otřást heroizujícím narativem, který podobné násilí nepřímo umožňuje, či ho dokonce ospravedlňuje. Čelit tomu, že nejsme
hrdinové či oběti, ale vrazi a pachatelé, je pro každou společnost těžké, ale zřejmě jenom tak lze vytvořit jednu z brzd, které do
budoucna mohou podobnému násilí zabránit. 
A jak je to s násilím páchaným samotnými civilisty? 
Rudolf Kučera: Obecně lze říci, že míra násilí ve válečném zázemí v první fázi války vždy výrazně klesá. Řada mužů je
odvedena na frontu, válka bývá provázena zásobovacími problémy, takže roste spíše kriminalita majetková a společnost má
obecně tendenci spíše se semknout za svou armádou. Čím déle ale válka a s ní spojené materiální a emoční útrapy trvají,
násilný potenciál roste. 
Paradoxně k největší erupci násilí v zázemí pak dochází právě po ukončení samotných frontových bojů. Část frontových
navrátilců chce pokračovat v boji i v podmínkách formálního míru, a útočí proto na všechno, co je skutečně, či domněle
spojeno s bývalým nepřítelem. Část mužů má po válečných traumatech problém se znovu vrátit do civilního života. Výrazně
roste počet vražd a dalších násilných trestných činů, stejně jako případů domácího násilí v rodinách. 
Co zpravidla rozhoduje o tom, jestli tato erupce násilí po vyhlášení míru nastane? 
Rudolf Kučera: Když jsme zkoumali dopady první světové války na veřejnost v zázemí, viděli jsme, že situace byla během války
všude podobná, radikálně se však začala lišit po konci války. 
Pro zvládnutí poválečného násilí hraje podstatnou roli to, na které straně vyjednávacího stolu se ten který stát nachází.
Poraženým společnostem často chybí základní étos, který by dal obyvatelstvu naději do budoucna. Lidé postrádají identifikaci s
poraženým státem, někdy přestávají věřit v jeho další životaschopnost. V těchto podmínkách výrazně upadá státní autorita a
dochází k dalšímu společenskému rozvratu, kdy lidé přestávají ve zvýšené míře respektovat byť základní normy vzájemného
soužití a berou právo a spravedlnost do vlastních rukou. 
Vítězné společnosti to mají v tomto ohledu výrazně jednodušší. Smysl válečných obětí je pro ně mnohem hmatatelnější, a k
násilí proto sahají jen v momentech, kdy si myslí, že plody jejich válečných obětí mohou být ohroženy. Budoucnost je pro ně po
konci války světlá, a není proto nutné se k násilí tak často uchylovat. 
Jaký by musel být mír na Ukrajině, aby nedocházelo k poválečnému násilí, a jaký konec války by tomuto scénáři naopak nejvíc
nahrával? 
Rudolf Kučera: Podíváme-li se do moderních evropských dějin, můžeme vidět dvě odlišné cesty poválečného vývoje. Násilnosti
provázející první světovou válku přetrvávaly ve východní a jihovýchodní Evropě ještě zhruba čtyři roky po uzavření oficiálního
míru. Někde byly dokonce horší než válka samotná. Mírové uspořádání nebylo zdaleka přijímáno všemi. Právě naopak, řada
frustrovaných válečných veteránů viděla smysl svého života i po oficiálním skončení války v pokračování v boji. 
Po druhé světové válce však nic takového nevidíme. Vlna vypořádávání účtů sice částečně přesáhla květen 1945, nicméně
můžeme říci, že po druhé světové válce fyzické násilí poměrně rychle vyklidilo veřejný prostor. Něco jiného je samozřejmě již
výše zmíněná vlna individuálního násilí, které výrazně rostlo i po druhé světové válce. Nicméně po, často velmi brutálním,
vyřízení účtů s německojazyčným obyvatelstvem středovýchodní Evropy se celá Evropa na nějakou dobu soustředila na
rychlou poválečnou obnovu. Agresor byl jasně určen a na hlavu poražen, což i sám uznával. 
Vzhledem k tomu, jak je rusko-ukrajinská válka v současnosti vedena, si neumím představit mírovou dohodu, která by byla tak
univerzálně přijímaná jako uspořádání po druhé světové válce. Nějaká větší porážka Ruska je v podstatě nemyslitelná a ani
drtivá porážka Ukrajiny se nezdá jako příliš pravděpodobný scénář. Pokud tedy konflikt skončí nějakým polovičatým mírem,
který nebude vyhovovat ani jedné z válčících stran, nebude takový mír ani zdaleka znamenat ukončení násilností. 
Má ukrajinská armáda míň důvodů k násilí na civilním obyvatelstvu? Představme si, že třeba obsadí nějaké území ovládané
ruskými separatisty s většinově ruským a separatistům nakloněným obyvatelstvem. Jak by se taková situace lišila od opačného
případu, kdy Rusové obsadí ukrajinské území? 
Ota Konrád: To je zajímavá otázka a upřímně řečeno, moc nevíme. Informací o ukrajinské straně máme paradoxně velice málo.
Respektive – informací máme spoustu, ale evidentně se jedná o pečlivě řízené zprávy či videa, která mají za cíl podpořit
morálku Ukrajinců i vyburcovat Západ. 
Na jednu stranu je řada indicií, které nejsou příliš povzbudivé. Dehumanizace nepřítele (ruští okupanti jako „Orkové“ a „skřeti“),
znovu a znovu se objevující důkazy o zločinech a zvěrstvech ruských vojáků, které vyvolávají zlobu na ukrajinské straně a dále
podporují pocit, že „Rusáci“ nejsou lidé, rétorika existenčního boje, v němž může zvítězit a přežít jenom jeden, to vše
nasvědčuje tomu, že by k podobnému násilí mohlo dojít i v obráceném gardu. 
Na druhou stranu jsou ale některé pozitivní skutečnosti, které by snad mohly případnému násilí na ruských civilistech či
zajatcích podobnému tomu, které spáchala ruská armáda v Buče, zabránit. Ukrajinská společnost byla a je pluralitní, má
vybudované demokratické sktruktury, nepodléhá slepé poslušnosti autoritám, plynoucím ze strachu, vojáci evidentně vědí, za
co bojují, a tedy, že jejich cílem není zničení cizího národa, ale obrana vlastního území, a ukrajinská armáda na všech stupních
velení působí zatím daleko profesionálněji než ruská. Takže nemůžeme vyloučit, že k násilí na civilistech či válečných zajatcích
dojde a dochází i z ukrajinské strany, ale domnívám se, že právě z těchto důvodů nenabude takových rozměrů jako ze strany
Ruska. Ostatně, pokud si dobře pamatuji, tak se velení ukrajinské armády postavilo jasně proti případům poprav ruských
válečných zajatců, jež se objevily v médiích. 
Rudolf Kučera: Navíc ukrajinská armáda, alespoň ústy svých velitelů, se chápe jako armáda chránící evropskou civilizaci před
ruským barbarstvím. Ukrajina usiluje o vstup do EU a veškerá její dosavadní kampaň je provázená vysoce profesionální
propagandou, která je směřována právě do západních zemí. Základním motivem této propagandy je úspěch civilizovaných
Ukrajinců v boji za svět, jaký jsme doposud znali. 
Jak říká Ota, násilné incidenty vůči ruskému obyvatelstvu či ruským válečným zajatcům samozřejmě nemůžeme vyloučit.
Nicméně nějaký kvalitativní posun k masivnímu teroru na civilním obyvatelstvu bych neočekával. Ukrajinci by tím přišli o veškerý
morální kredit, který doposud u západních zemí nastřádali. To si i s ohledem na svou závislost na západních dodávkách
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vojenského materiálu nemohou dovolit. 
Přispívá ke zbytečnému násilí v této válce nějak i Západ? Je něco, co by mohl na své rétorice nebo činech změnit, aby situaci
uklidnil? 
Rudolf Kučera: Nemyslím si. V některých evropských zemích jsou slyšet hlasy, že dodávání zbraní Ukrajině jen prodlužuje válku
a že by tedy měl Západ s podporou Ukrajiny ustat. To je zcela absurdní argumentace, jejíž vyslyšení by ke konci války sice asi
vedlo. Nicméně následky by mohly být hrozivé, a to nejen pro Ukrajinu. 
Ota Konrád: Jak už říkal Ruda, Západ spíš aktuálně vytváří rámec, v němž by případné ukrajinské násilí na civilistech mohlo
podkopat podporu Ukrajině v západní veřejnosti. 
Z čeho vlastně vycházíte, když říkáte, že k tomu nejhoršímu násilí docházelo až ve válkách, kde už se pracovalo s národní
identitou? 
Rudolf Kučera: Teprve 20. století zrodilo koncept totální války, jejímž cílem není jen porazit nepřátelskou armádu, ale
nepřátelskou společnost zcela zničit, a to bez milosti, do posledního jejího člena, a to klidně i za cenu konfliktu, který se táhne
značnou dobu a vyžaduje oběti daleko přesahující samotná bitevní pole. 
V první, ale zejména ve druhé světové válce byl nepřítel portrétován jako naprostý opak civilizovanosti a lidskosti. To pak
ospravedlňovalo i to nejbrutálnější násilí nejen vůči konkrétním protivníkům, se kterými se vojáci potkávali v boji, ale vůči úplně
všem členům nepřátelského národa. Zcela se zde smyla hranice mezi válečníkem a civilistou. Každý byl viděn jako legitimní cíl. 
Něco podobného známe snad jen z náboženských válek 17. století, i tam ale stále přicházela v úvahu náboženská konverze.
Pro tehdejší lidi nebyla změna náboženství vůbec jednoduchá, nicméně jakmile k ní došlo, mohli násilí uniknout. Moderní
nacionalismus 20. století takovou možnost neposkytoval. 
Národnost byla v první, ale zejména ve druhé světové válce chápána jako v podstatě biologická kategorie, které se člověk
nemůže zbavit, která ale zároveň v bezpočtu každodenních situací rozhodovala o životě a smrti. Už za první světové války např.
srbští nebo ruští vojáci často okamžitě popravovali rakousko-uherské vojáky, kteří mluvili německy nebo maďarsky, zatímco ty
česko- nebo polskojazyčné nechávali žít. Stačila dvě, tři slova v mateřské řeči a o Vašem osudu bylo rozhodnuto. O druhé
světové válce asi nemusí být v tomto kontextu ani řeč. 
Ota Konrád: Masakry civilního obyvatelstva ale nacházíme už v Antice. Například řecký geograf Pausaniás popisuje nájezd
Galů na město Kalliai, během něhož si nájezdníci počínali tak nelítostně, že ženy a dívky se raději samy zabily a ty, které tak
neučinily, byly brutálně a opakovaně znásilňovány. Všechny ostatní – muže, děti, starce – Galové zmasakrovali. 
Nábožensky motivované násilí středověku i raného novověku bylo v tomto ohledu také velice extenzivní a ani možnost
přestoupit na jinou víru nebyla dána všem a vždy. Ten rozdíl spočívá podle mě spíše v tom, že moderní nacionalismus je z
definice schopen mobilizovat široké vrstvy obyvatelstva a vrhnout je do války, do zbrojní výroby, vyžadovat po nich, aby přežily
několikaleté strádání na domácí frontě. Tedy, jak říká Ruda, snášet útrapy války po mnohem delší dobu, než tomu bylo zvykem
dříve. 
Moderní nacionalismus chce navíc po každém, aby „přiznal barvu“ a přihlásil se k (jednomu) národu. Pak je taky snazší
identifikovat celé mnohamilionové společnosti jako „naše“ nebo „cizí“ a díky prostředkům moderní státní správy, jako je
například registrace obyvatelstva, je učinit terčem násilí. V tom jsou války 20. století a násilí, které se v jejich stínu děje na
civilistech, nové. 
Zohledňujete ve vaší práci nějakým způsobem i psychologii? Říkal jsem si, že psychologové by na otázky týkající se toho, proč
vojáci konají zbytečné násilí, odpovídali nejspíš jinak než historikové. 
Rudolf Kučera: Psychologie jako disciplína se věnuje převážně individuu. Zkoumá, co jedince k násilí vede, jak ho prožívá,
nebo jak násilí vnímá oběť a jaké v jejím životě zanechává následky. To je nesmírně důležitá perspektiva, která i nám pomohla
porozumět řadě na první pohled nelogických násilných činů v době, kterou jsme zkoumali. 
Když si ale uvědomíme, že se konkrétní činy – jako například již zmíněné masakry civilistů – mají tendenci opakovat v určitých
geografických, sociálních a kulturních kontextech, zatímco v jiných ne, začnou nás zajímat pro vysvětlení násilí právě spíše tyto
kontexty než niterné prožitky konkrétních lidí. Ty jsou navíc z minulosti jen stěží zrekonstruovatelné. 
Psychologie násilí tak pro nás hrála roli jednoho z kamínků mozaiky, která vysvětluje, proč, kdy, jak a kde docházelo, či
nedocházelo k různým projevům fyzického násilí ve střední Evropě během první světové války i těsně po ní. 
Ota Konrád: Ano, psychologie je důležitá a historie násilí s ní musí pracovat. Historie (ale i sociologie či politologie) ale chápe
fenomén násilí nejenom jako jednu z forem lidského jednání, ale také jako sociální a kulturně-historický fenomén a zkoumá ho
právě v těchto širších souvislostech. 
Už jsme na to narazili i přímo v tomto rozhovoru – Ukrajina označuje Rusko za barbarskou civilizaci. Tohle ale není jen slovník
ukrajinské propagandy. Podobná slova o tom, že ruská invaze není jen dílem Putina, ale něčeho zakořeněného v „ruské
civilizaci“, zaznívají i v Česku z úst některých novinářů nebo rusistů. Oponenti tohoto názoru to označují za xenofobní. Co na to
říkáte vy? 
Ota Konrád: To je neexistující dilema. Násilí ve společnosti nelze vysvětlit jenom jako důsledek nějaké „národní psychologie“,
specifické „ruské civilizace“. Není ale ani náhodné, vyvolané jenom rozhodnutím a jednáním konkrétního člověka. 
Takže tvrdit, že to, co se děje v současné době na Ukrajině, je jenom důsledkem nějakých „divných“ ruských dějin, které se
zvrtly již někdy ve 13. století po vpádu Mongolů, je nesmyslné jak metodologicky, tak je to vlastně pochybné i morálně: za své
jednání by tak tito pachatelé vlastně ani nemohli – neměli přece svobodu volby. 
Násilí je ve skutečnosti komplexní sociální, historický i psychologický fenomén. A co je pro jeho porozumění (a snad i
předcházení násilí) nutné, je právě potřeba zohlednění velkého množství faktorů: od hlubších společenských, politických
struktur (jako je například místo násilí či role a podoba maskulinity v dané společnosti) přes rétoriku vládních elit a otevřenost
či naopak regulovanost veřejného prostoru, profesionalitu armády a jejích důstojníků až po rozhodnutí konkrétních lidí na
konkrétním místě a v konkrétní situaci. 
Jinými slovy: násilí, jehož jsme v současné době svědky, nejsou schopni jenom Rusové. Je ale nutné také vysvětlit, proč jsou to
aktuálně právě ruské vojenské jednotky, které se ho dopouštějí. 
Rudolf Kučera: Je pravdou, že ve srovnání se západními zeměmi je v Ruské společnosti dlouhodobě přítomný znatelně větší
potenciál řešit rozličné situace pomocí násilných prostředků. Podle oficiálních statistik je například incidence vražd v Rusku
několikanásobně vyšší než ve většině evropských zemí včetně Česka. Taky si ale nemyslím, že by to bylo něco civilizačně či
biologicky daného. 
To bychom se vraceli zpět do debat o „národních charakterech“, které probíhaly v 19. století. Rusko je chudá, sociálně
deprivovaná země, která prošla katastrofálně neúspěšnou postkomunistickou transformací k liberálně-demokratickému režimu.
Špatné životní podmínky většiny, všudypřítomná korupce, ohromné sociální rozdíly mezi úzkou elitou a zbytkem společnosti,
absence liberálních hodnot chránících jedince před státem, to vše je podhoubím pro frustraci, která se pak vybíjí právě
násilnými prostředky. To ale není nic, co by bylo unikátně ruské. 
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Andrej Babiš nepřejde druhé kolo prezidentských voleb, míní politolog. Popsal, co by mu tam v případě
kandidatury ublížilo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Čtk Hlavní, Michal Brož, Jan Handrejch Právo Profimedia , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 14.06.2022 15:14 , RU / měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,15
Šéf hnutí ANO v úterý neuspěl u krajského soudu v Bratislavě. Ten v obnoveném líčení zamítl žalobu Andreje Babiše (67), že je
neoprávněně veden v archivních svazcích StB jako agent. Expremiér se snaží své jméno očistit dlouhodobě, aktuálně může mít
zvýšenou motivaci kvůli blížícím se prezidentským volbám, ve kterých uvažuje o kandidatuře. Podle politologa Josefa Mlejnka
(43) z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  by bývalý premiér pravděpodobně postoupil do druhého kola. "V něm si
ale myslím, že neposkládá potřebných 50 procent hlasů," uvedl pro ŽivotvČesku.cz.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (vpravo) 

Pomoc Ukrajincům slábne. Prvotní nápor neudržíte dlouhodobě, říkají experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Dominik Stein , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 16:59 , 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
Válka na Ukrajině trvá již více než 100 dnů a uprchlíci stále přicházejí do České republiky, ačkoliv již v značně menším počtu.
Pomoc nabízená Čechy podle dat angažovaných organizací rapidně klesla. Poptávka po materiální pomoci ze strany Ukrajinců
je podle Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty dočasně nasycená, transformuje se ale do jiných potřeb.

„Největší vlna solidarity následovala bezprostředně po invazi, vlastně v prvních několika dnech. Přes miliardu a půl lidé na SOS
Ukrajina poslali během února a března,“ uvedl na dotaz šéf mediálního oddělení neziskové organizace Člověk v tísni Tomáš
Urban.

Úbytek ochoty pomoci lze ilustrovat na serveru pomahejukrajine.cz, který slouží jako rozcestník pro ty, co pomoc hledají, či pro
ty, co pomoc nabízejí. Platformu provozuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Zatímco v březnu se zde
vyskytlo 4 316 nabídek materiální pomoci, v květnu jich bylo již pouze 102 a v červnu 11. Obdobná je situace u nabídek
ubytování: v březnu jich bylo 8 498, v červnu 21.

Nabídky pomoci byly podle koordinátorky webu Lucie Kellnerové zadávány nejvíce v průběhu prvních tří týdnů od spuštění
platformy. „Od druhé poloviny března počet zadaných nabídek v oblastech už nikdy nepřesáhl 500 denně a v současnosti, tedy
na začátku června, jsou to jednotky denně. Tento trend poklesu je stejný i u ostatních nabídek pomoci,“ sdělila.

Podobná je situace i u dobrovolných pracovníků. „Co se týká dobrovolníků, v Praze tuto agendu řeší Český červený kříž. Podle
našich informací čerpají dobrovolníky ze svých řad, noví se také hlásí, ale zájem už poklesl,“ uvedl za pražské Krajské
asistenční centrum pomoci Ukrajině mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Platforma pomahejukrajine.cz taktéž eviduje pokles
v této kategorii. Zatímco v březnu přišlo 4 215 nových nabídek o dobrovolnickou pomoc, v květnu jich bylo již jen 44.

Podle Miroslavy Jirůtkové z Českého červeného kříže (ČČK) platí obecné pravidlo, že největší finanční dary přichází v prvních
dnech a týdnech od mimořádné události a posléze četnost i výše příspěvků klesá. „V případě Ukrajiny jsme zaznamenali
skutečnost, že ze začátku poskytovali finanční dary spíše jednotlivci z řad veřejnosti. Po určité době se však situace změnila a
finanční dary začaly poskytovat převážně firmy,“ sdělila.

Aktuálně se podle vedoucí programového oddělení Jirůtkové dá říci, že počet dárců postupně klesá, což ale není třeba vnímat
jako negativní jev, ale jako naprosto pochopitelný vývoj.Boj s bezmocí

„Něco obdobného jsme pozorovali za covidu. Při první vlně jsme měli všichni chuť pomáhat, to tedy ale následně razantně
vyprchalo. Nejpatrnější je to u krizí, které se táhnou delší časový úsek,“ uvedl psychoterapeut Jan Kulhánek. Spontánní aktivita
veřejnosti časem slábne a nahrazuje ji nezájem či negativní emoce.

Nevídaná míra solidarity na začátku ruské invaze byla podle Kulhánka vyvolána sociálními sítěmi, které umocňovali rychlost
přísunu informací k lidem a tím pádem i potřebu se altruisticky realizovat a udělat dobrý skutek. „Do jisté míry jde o boj s naší
frustrací, vztekem a strachem o náš život a svět. Být aktivní pomáhá vyrovnat se s tím stresem,“ vysvětlil Kulhánek.

Časem ale množství informací podle psychoterapeuta relativizuje černobílé vidění problému. Částečně je tento proces
přirozený, zčásti jde prý také o úmyslnou snahu kremelské propagandy. „Skupina lidí, která se stále zvětšuje, prostě s přílivem
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informací v altruismu poleví a začne se starat o své problémy. Hledá se viník a hlavně se hledá nejrychlejší cesta ven,“ sdělil
Kulhánek.

Přehlcenost vede podle psychoterapeuta ke stresu, špatné zprávy vypadají, že nemají konce. „Od odhlédnutí od sebe se
člověk vrací k sobě a mění se nálada společnosti. Odborníci v těchto případech doporučují mediální dietu. Místo neustálého
nutkavého kontrolování zpráv, které nikam nevede, je lepší sledovat třeba přehled zpravodajství z pečlivě vybraného zdroje v
jasně definovaný čas, pokud to má dotyčný zapotřebí,“ doplnil Kulhánek.

I podle Tomáše Urbana z Člověka v tísni je snaha pomoci reakcí na bezpráví a utrpení a způsobem, jak se nimi vypořádat.

Odlišný názor má Marie Jelínková, expertka na mezinárodní migraci a integraci uprchlíků, která působí na Fakultě  sociálních
věd  UK . Varuje před unáhlenými závěry. „Je třeba rozlišit mezi rychlou pomocí v nouzi a ochotou zapojit se do dlouhodobého
závazku. Ačkoli se často jedná o stejné dobrovolníky, zdaleka to není totéž,“ sdělila pro iDNES.cz.

Nasazení pro rychlou pomoc je podle Jelínkové velmi pozitivní reakce. „Na stranu druhou se jedná i o reakci nebýt v nastalé
situaci, se kterou nemůžeme nic dělat, pasivní. U části populace se tedy jedná i o obrannou reakci,“ shoduje se s Kulhánkem a
dodává, že to vůbec nesnižuje její hodnotu. Počet dobrovolníků podle ní logicky bude ve chvíli, kdy je situace nová a kritická,
největší.

„Kritické situace a reakce na ně by neměly trvat víc než 6 týdnů, maximálně pak tři měsíce. Během této doby by potřebná
dobrovolná pomoc měla být ve strukturálních věcech nahrazena pomocí systémovou,“ doplnila Jelínková.Dávky za 3,4 miliardy

Vlajkovou lodí pomoci ukrajinským uprchlíkům je takzvaná humanitární dávka. K jejímu získání je třeba, aby se uprchlík
prokázal platným pasem a uděleným vízem či dočasnou ochranou. Ovšem v případě 2. až 6. výplaty pak už dotyčný prohlašuje,
že mu jeho celkové příjmové, sociální a majetkové poměry neumožňují zabezpečit si v daný kalendářní měsíc základní životní
potřeby.

„Jinak řečeno, nemá dost peněz na stravu, ošacení, léky a další potřeby,“ uvedla Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.
Podle dat, která úřad poskytl portálu iDNES.cz, se počet žádostí o humanitární dávku v čase příliš nemění. Mezi 25. březnem a
7. dubnem přijal ÚP ČR celkem 154 972 žádostí o tuto dávku, mezi 25. květnem a 7. červnem žádostí bylo 145 260.

Ministerstvo práce a sociálních věcí do současnosti eviduje zhruba 670 tisíc žádostí o humanitární dávku. „Vyplacených či
určených k výplatě je zatím přes 647 tisíc žádostí. K dnešnímu dni bylo na humanitární dávky vyplaceno přibližně 3,4 miliard
korun,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace resortu Jakub Augusta.

Konsorcium organizací pomáhajících uprchlíkům stát kritizuje za neochotu naslouchat jejich know-how a nedostatečnou
evidenci. „Jako zástupci organizací přímo pracujících s příchozími Ukrajinci vnímáme ochotu státu i samospráv příchozí
podpořit, ale narážíme na chybějící informace o volných kapacitách ubytování, škol i zaměstnání, což znesnadňuje
dobrovolnou relokaci našich klientek a klientů do regionů,“ podotýká v tiskové zprávě z 2. června Magda Faltová, ředitelka
Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), které je součástí konsorcia.

Obrovská role nevládního sektoru je dle organizací zastoupených v konsorciu neudržitelná. „Stále na mnoha místech tvoříme
základní kostru systému za cenu obrovského nasazení a zapojení mnoha dobrovolníků. Tento systém je dlouhodobě
neudržitelný. Voláme po větším zapojení obcí, které potřebují metodickou a finanční podporu ze strany státu a krajů,“ uvádí v
tiskové zprávě národní koordinátorka pomoci uprchlíkům z organizace Charita Česká republika Klára Boumová.Poptávka
Ukrajinců se mění

Kromě nabídky pomoci klesá částečně i poptávka po ní, jde ale jen o některé segmenty. Je to patrné na datech z webu
pomahejukrajine.cz, ačkoliv lze vyčíst pouze přesný počet reakcí na veřejné nabídky. V rámci neveřejných nabídek, které
musely zprostředkovávat neziskové organizace, nejsou data přesná.

Nabídku materiální pomoci na zmíněné platformě využilo v březnu 6 259 uprchlíků z Ukrajiny, v dubnu pak 3 689 uprchlíků a
mezi 1. a 20. květnem již pouze 1 538 lidí. Stejné je to s nabídkou dopravy: v březnu byla využita 517krát, v dubnu 274krát a ve
zmíněném období v květnu již jen 93krát.

„Celkově lze konstatovat, že uprchlíci nejvíce využivali a využívají nabídky materiální pomoci,“ uvedla za platformu
pomahejukrajine.cz Lucie Kellnerová. „Pokles ve využívání nabídek pomoci nebyl tak strmý jako pokles zadávání nových
nabídek,“ doplnila.

Příčiny okomentovala ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty Andrea Krchová. „V tuto chvíli jsou lidé
podpořeni tím, že mají základní hmotné vybavení, tedy možná klesá poptávka po materiální pomoci. To je dáno i tím, že
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uprchlíků nyní přichází řádově méně,“ sdělila.

„Nicméně stále stejná či lehce navyšující se je poptávka po podpoře. Jde zejména o tlumočení, kurzy českého jazyka či
volnočasové aktivity,“ doplnila ředitelka. To lze ilustrovat opět na datech platformy pomahejukrajine.cz. Zatímco v březnu tuto
pomoc využilo 385 lidí, v dubnu 505 a v květnu 395.

Podle Krchové může být ale i nasycení poptávky po materiální pomoci jen dočasné, podobné to může být i s ubytováním.
„Poptávka po prvoubytování nemusí být nyní vysoká, postupně se ale bude zvyšovat poptávka po druhoubytování, kde mohou
uprchlíci zůstat delší dobu a kde mají zajištěny návazné služby,“ doplnila.

„Hledání ubytování je čím dál zoufalejší. Přibývá i dotazů ze stran soukromých ubytovatelů, kteří se snaží najít alternativu pro
své nájemníky. Často je jim to velmi líto, ale potřebují odjet na léto na delší dobu, nebo nepočítali, že budou ubytovávat tak
dlouho,“ uvedla vedoucí help linky organizace Člověk v tísni Vlastimila Sachrová.

Foto:
Ukrajinská vlajka pod někdejším pomníkem sovětského diktátora Stalina na pražské Letné. (9. března 2022)
Petr Topič, MAFRA

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 16:59 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 304 450,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Vyplacení příspěvku 5 000 Kč na dítě do 18 let rodinám z nejvýše milionovým hrubým příjmem sněmovna zřejmě schválí beze
změn. Přijetí předlohy ve vládní verzi dnes doporučil plénu sociální výbor. Poslanci opoziční hnutí ANO a SPD neuspěli se
sedmi pozměňovacími návrhy, které by okruh příjemců dávky rozšířily. Sněmovna by měla schvalovat vládní návrh zákona
zrychleně ve stavu legislativní nouze. Svůj názor na tento příspěvek řekl ve vysílání rádia zet sociolog bývalý poslanec Ivan
Gabal.

mluvčí 
Pro rodiny, kde opravdu mají hlouběji do kapsy těch 5000 jsou peníze a vůči ostatním je to spíš Bestovi, už jsem to zažili u
minulé vlády, když se rozdávalo 5000 důchodců má zřejmě k tomu dojde k tomu schválení, ale fakt, že my nemůžeme dovolit to,
co neutrálního bohaté Rakousko. A dál plošně vrtulníkové peníze mezi lidi podle mého názoru ten problém vyřeší.

mluvčí 
Zemřel herec dabér Dalimil klapka, jehož hlas znají všichni milovníci animovaného seriálu Simpsonovi nebo detektivek s
inspektorem Kolumbem. Jeho herecká kariéra je spjatá zejména s dnešním Švandova divadla v Praze, kde působil dlouhých 33
let. Umělec se dlouhodobě potýkal s rakovinou. Bylo mu 89 let.

Bratislavský krajský soud dnes v obnoveném líčení zamítl žalobu nynějšího šéfa hnutí ANO a bývalého českého premiéra
Andreje Babiše, že je neoprávněně vedený v archivních svazcích někdejšího někdejší československé tajné policie StB jako
agent. Soud svůj verdikt v souladu s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu zdůvodnil tím, že žalovanou stranou ve sporu
nemá víc. Slovenský Ústav paměti národa. Předseda tříčlenného senátu krajského soudu ve zdůvodnění vysvětlil, že žalovat
by bylo třeba slovenské ministerstvo vnitra. Babišův právník Marek Benedikt má za to, že v celém sporu došlo k porušení práva
na spravedlivý proces.

mluvčí 
Žaloval volat byla podána Janu Harry si 12 konec trvat 10 velkou. Žaloba byla podána v souladu s další judikaturou Nejvyššího
soudu, že pan Němec legitimování Ústav paměti národa a jeho psa. Pan Babiš se starat dozvěděl, to je pasivně legitimován
jistoty daně Ústav paměti národa, tak ta situace už v minulosti vyhodnotilo ruský soud. O porušení práva na spravedlivý
proces.

mluvčí 
Andrej Babiš se kvůli své evidenci komunistické státní bezpečnosti bude soudně bránit dál.

mluvčí 
Krajské.

mluvčí 
Asistenční centrum pomoci Ukrajině ve Vysočanech, které společné pro Prahu střední Čechy a které plánuje hlavní město o
půlnoci na čtvrtek uzavřít denně registruje stovky uprchlíků. Co to bude znamenat pro zvládání příchodu běženců z Ukrajiny,
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řekla ve vysílání rádia zet hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, podle které se ukrajinští uprchlíci i nadále budou mít
kam obrátit.

mluvčí 
Já si myslím, že ti ukrajinští uprchlíci se najdou cestu do na odbory azylové a migrační politiky, který v Praze několik na úřady
práce, kterých v Praze několik na na oddělení cizinecké police, který je v Praze několik, stejně tak je ve Středočeském kraji.
Nemáme ve Středočeském kraji stále otevřená centrum asistenční pomoci v Kutné Hoře, ale stejně tak máme v pěti městech,
odbory azylové a migrační politiky a pěti městech cizineckou policii.

mluvčí 
Novým trenérem fotbalistů Verony byl jmenován Gabriel čil si na lavičce devátého týmu uplynulého ročníku italské ligy nahradil
Igora února. Podrobnosti připojuje sportovní redaktor Jan Hloch.

mluvčí 
Gabriel či AFI povede v nové sezóně českého záložníka Antonína Baráka s vedením hlasu podepsal smlouvu na 2 roky či AFI
ho čeká první stálé angažmá v roli hlavního trenéra nejvyšší soutěži, tedy sérii a dosud působil v Udine, kam přišel v roce 2020
jako asistent Luky boty ho. Muž uvedl dočasně jako kouč při jeho onemocnění covidem 19 a také od loňského prosince, kdy byl
beauty odvolán. Udine skončila v soutěži na dvanáctém místě a města zamilovaných pochází i další zpráva spojená s fotbalem.
Bývalý italský fotbalový reprezentant Damián Thomasi se hodlá ucházet o funkci tamního starosty za 2 týdny se rozhodne, zda
Verona zažije kromě trenérské rošády i změnu na radnici.

mluvčí 
Tak už to padlo ve zprávách herec Dalimil klapka, který mimo jiné namlouval třeba i Colomba. Zemřel ve věku 89 let. Teď máme
5,5 minuty po šestnácté hodině. Pojďme se podívat na další aktuální dění, konkrétně nás bude zajímavé dění na Ukrajině
mluvit budu s odborníkem na postsovětský prostor Janem Šírem a především se zaměříme na sever Doněcké. Je úterý 14.
června. Roland slaví svátek a tady je song válka tu děláš.

9 minut po šestnácté hodině jste stále s rádiem z ruské síly se snaží upevnit své pozice v centru severo Doněcku na východě
Ukrajiny a provádějí tam dál dělostřelecké útoky. To ve své pravidelné zprávy o bojích na Ukrajině uvedl generální štáb
ukrajinské armády. Ve vysílání vítám Jana Šíra odborníka na postsovětský prostor z fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , hezké odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak jakého scénáře jsme v posledních dnech na Ukrajině svědky jsou to úspěchy ukrajinské obrany nebo se vyčerpávajícím
boji daří Rusku ukusovat další území sever Doněcké a okolí.

mluvčí 
Na to je potřeba se dívat většinu kluků odstupem více větší rozhled, takhle to velice těžko komentuje. Co lze říci, nicméně to, že
momentálně ten sever doněcký směr představuje hlavní osou toho ruského úderu, kam Rusko koncentrovalo hlavní útočnou
sílu, kde vidíme jednak vysokou intenzitou srážek a jednak nějakou větší dynamiku v ostatních oblastech. Vidíme, tam se tady
operuje ruská armáda se týká zejména východu a jihu Ukrajiny, tam vidíme spíše spíše poziční válku a zakopávání. Ten sever
Doněcké zajímavý tím, že je to poměrně velké město, že Rusové se nechali vtáhnout do toho musí zástavby, které Ukrajinci
mají větší možnost jednak ukrytí jednak manévru nejdál na vás ničivá spouštěl, která nastala úsudku těch těch bojů i ty velké
ztráty Bus strach.

mluvčí 
A dá se tedy předpokládat, že ta válka vlastně teď se bude protahovat do doby než jedna ze stran nebude zcela vyčerpaná,
případně nedojdou zbraně?

mluvčí 
No, myslím si, že to je možnost, respektive scénář, se kterým Ukrajinci počítají. I z toho důvodu apeluje na mezinárodní
společnosti, aby jim dodalo tolik potřebné zejména tedy dělostřelecké systémy, tak mírně tomu Radce ruský útočník potenciál
vyčerpává. Ukrajinci jsou schopni nebo budou schopni přistoupit k nějakým roli útočným Controls útočným operacím.

mluvčí 
Muže dosavadní pomoc ze západu a kondice ukrajinské armády. Stačit na to ukončení té války, anebo to bude trvat roky a
Rusové budou dlouho odolávat, než se podaří díky dodávkám zbraní Ukrajině z velké části světa vlastně o oslabit natolik, že
budou muset to vzdát.

mluvčí 
Velké je natolik komplexní záležitost, ano tak dynamická, že to se samozřejmě velice těžko předpovídá. A ten konec velké míry
je pořád otevřené a je otevřen a bude odviset od toho, nakolik skutečně mezinárodní společenství bude ochotno přistoupit k
akci Ukrajinu podporovat a nakolik včas rychle a vzali dostatečné míře se ta případná mezinárodní pomoc průběh těch tolik
potřebných dodávek zbraní dostaví a Ukrajinci toho budou moci moci využít. Myslím si, že i v případě další opotřebovávají války
Rusko nemusí mít dobré výchozí pozice, pokud skutečně Ukrajina dostane veškerou pomoc, která byla mimo jiné přispěla
částečně schválena, narážím zase mandlí americké strany, ale je potřeba nepolevovat a čím dřív ta pomoc Ukrajině přijde s tím
větší šance, že ta válka skončí.

mluvčí 
Ta se chování Rusů vytušit, jestli upravují nějak své plány a cíle toho vlastně, co chtějí na Ukrajině dosáhnout, zda půjde
nakonec třeba jenom o Donbas a nebo nebo jenom iluze.
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mluvčí 
Takhle ty cíle samozřejmě je potřebách a je možné rozlišovat, pokud jde o cíle strategické politické nebo vojenské vojenské
rovině. Tady vidíme určitě, jo, korekci těch cílů, které si ruská armáda Rozina, tedy ruské velení před sebe staví, a to je dáno
tím, že Fenyk počáteční, což ukázal příliš ambiciózní. Dost možná byl i špatně naplánována ještě už byl proveden tzn. Rusové
byli nuceni mimo jiné šetřila stáhnout ze severní a Ukrajiny a zříci se těch plánů, které měly, pokud jde o dobytí Kyjeva
nastolení nějaké nové vlády hnůj koňské v hlavním městě. A tomu odpovídá i to, že momentálně ten hlavní směr úderu rozvede
skutečně na Donbasu, což by Rusku v optimistickém za optimistické situace umožnilo prohlásit aspoň vyhlásit aspoň určité
těsný skutečně tady obsazeni těch o oblasti Donbas tzn. doněcká luhanská, ale tady Rusové postupují určitě pomaleji, než by
si kdokoliv kdokoliv představovat.

mluvčí 
Co se nabízí jako reálné pro nějaké ukončení toho konfliktu, je to nějaká razantní vojenská operace, anebo to může být
diplomacie nebo diplomacie v tomto konfliktu už byla dávno škrtnuta jako naprosto neschůdná.

mluvčí 
To se opozici odsun byl úplně nevíme ještě, ale ale dopadne každopádně diplomatické cestě případnému u případného
urovnání nebo řešení. Já momentálně moc šancí nedává Mika dáno tím, že ani 1 poctivá 1000 stran nedosáhla svých cílů. Tzn.
nemá vybudovány příznivé příznivé podmínky na místě proto, aby mohlo přejít nějakým nějakým rozhovorům a a zároveň,
protože strany jsou přesvědčeny, že po tom bojišti jsou schopni se případně lepší přímější podmínky podmínky, kdo by se, že.
Já se obávám, že válka může ještě nějakou dobu trvat a v unii pak skutečně až ukrajinský front protiofenzíva.

mluvčí 
Vypadá to, že se vlastně promění i druhy zbraní, kterými se válčí teď se do té do těch akcí víc zapojuje dělostřelectvo. Je to
výhoda pro některou z těch stran, nebo je to v podstatě jedno, čím se válčí na vývoj té situace.

mluvčí 
Tak jedno to určitě není. Momentálně Rusové využívají těch výhod, které jim poskytuje větší palebná síla a třeba zejména těch
dělostřeleckých systémech jsou vysoce třeba proto, aby se invazní jednotky mohly postupovat za situace vyšli Rusku
nepodařilo zcela ovládnout ukrajinský vzdušný prostor. Nicméně nárůstem dodávek ze zahraničí na Ukrajinu a lze
předpokládat, že sem směr šel se v kategorii zranil čistá mysl může postupně měnit menší neprospěch Ukrajina, respektive
větší prospěch se dnes.

mluvčí 
O čem svědčí to ničení skladů s obilím na Ukrajině, čemu to může vést?

mluvčí 
Já se obávám, že tady může jít ze strany Ruska o snahu narušit dodávky potravin v širším regionálním globálním měřítku tímto
způsobem kumulovat vyvolat větší potravinovou krizi, případně spojenou až hladomor. Pokud jde o situaci v severní Africe, což
by mohla navazovat migrační krize, která by postihla v prvé řadě Evropu coby bohatý kontingent kontinent, který je samozřejmě
v Africe blíž, která už migrační krizí ze severní Afriky trpěla, byla postižena výrazně v letech 2015 2016 jako Rusové mohou mít
snahu později využít jako určitý nátlakový prostředek na Evropu, aby Evropa byla více v potaz ruské zájmy, případně alespoň k
nějakému rozštěpení. To zatím plus minus jednotného postoje západu se Rusům podaří nebo ne záleží na tom, jestli se podaří
otevřít případné potravinové koridory. To jsou AFI ještě ty zásoby, které na ukrajinském území a ukrajinských přístavech
momentálně nacházejí vyšle mohli dostat, aby dopraveny překlad.

mluvčí 
Říká Jan Šír odborník na postsovětský prostor fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju.

mluvčí 
16 hodin 18 minut stále jste z rádia lze za chvíli se podíváme podrobněji na ceny benzínu.

Benzín v Česku je opět na novém rekordu Natural 95. Od víkendu zdražil zhruba o desetník, takže včera se prodával v průměru
za 47 Kč 43 haléře, vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Současné době tak
řidiči tankují paliva dráž předtím, než se snížila spotřební daň. Ve vysílání s námi makroekonomický analytik ČSOB Dominik
rostlinka, vítejte, hezké odpoledne.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

mluvčí 
Tak ceny ceny pohonných hmot rostou, byť vláda slíbila snížení spotřební daně, k čemuž opravdu došlo, přesto to řidiči nemají
šanci moc pocítit. Co zatím je jsou zatím distributoři provozovatelé čerpacích stanic, anebo je potřeba hledat příčinu někde
jinde?

mluvčí 
No on zatím, když to řeknu obecnost, jsem ten tržní vývoj a ten je opravdu překotný. Tzn. jsou zatím ceny ropy na světových
trzích a pak zejména ceny, řekněme, ty velkoobchodní, tzn. ceny, dieselu a ceny benzínu a na tom trhu v Rotterdamu, kde ten
vývoj a je opravdu nepříznivý pro české řidiče, a proto došlo k tomu, že ten efekt toho snížení spotřební daně o korunu 50 v
zásadě vyprchal za možná týden. Dnes už vlastně řidiči to ani nepoznají.

mluvčí 
Ale ty ceny ropy, když se podíváme na ně, tak nejsou zas tak vysoké už jsme tady v minulosti měli vyšší cenu ropy přitom nižší
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cenu benzínu k tomu ještě teď nižší cena spotřební daně, tak to dohromady trošku nějak nedává smysl běžnému člověku.

mluvčí 
Tady jsou asi ve věci, které třeba zmínit za prvé. Ten druhý faktor, který ovlivňuje ceny pohonných hmot v Česku, je také kurz
koruny vůči americkému dolaru, a přestože historicky byly ceny ropy a vyšší, tak to bylo také situaci, kdy byla korunám výrazně
silnější vůči americkému dolaru. Dnes tak na období, kde koruna poměrně výrazně oslabila o ten 1 efekt a ten druhý efekt a
ten souvisí s tím, co se děje na těch velkoobchodních trzích na těch trzích s finálními ropnými destiláty, tedy benzínem naftou,
které se částečně odtrhli od toho globálního trhu se surovou ropou, a to je dáno zejména tím, že jednoduše nestíhá tak
globální rafinérská kapacita jednoduše. Ta poptávka stále poměrně robustní, nicméně ten problém na straně nabídky, kde to
úzké hrdlo je opravdu na straně rafinérií, které jednoduše nestíhají.

mluvčí 
Petrolejáři tvrdí, že čerpací stanice snížily ceny a že Besta nižší daně by benzín byl ještě dražší, takže má to nějaký minimální
alespoň dopad to, že nám vláda nám nějaké 4 měsíce snížila tu spotřební daň.

mluvčí 
Když se podíváme, jak se vyvíjely ceny pohonných hmot hned vlastně den, poté došlo ke snížení spotřební daně, tak vidíme,
že sem nepromítl celý ten koruna 50, respektive koruna 80, když do toho započteme i píší základnu, ve které se počítá a DPH,
takže došlo ke snížení cen o nějakou korunu, nebyla koruna 80. Takže přibližně ta koruna to je podle mě efekt té snížené
spotřební daně a tolik by zřejmě bývaly byly dražší pohonné hmoty, kdyby k tomuto kroku vláda nesáhla.

mluvčí 
Například německý ministr hospodářství Robert Habeck chce výrazně zpřísnit proti kartelovým zákon, aby zabránil Petro
chemickému průmyslu ve zneužívání té současné situace toho snížení. Daně z pohonných hmot. Německá vláda tuto daň od
června také snížila podobně. Jako se to stalo v České republice. Myslíte, že třeba je to řešení i pro Českou republiku a že zatím
může být nějaký kartel?

mluvčí 
My tady v České republice na to máme speciální úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který to má v popisu práce.
Zatím jsem nezaznamenal, že by teď indikoval, že by mělo dojít k porušení hospodářské soutěže a ten trh v Česku trh,
řekněme, maloobchodní prodejci pohonných hmot je relativně konkurenceschopný. Tzn. já si nemyslím, že by ten problém byl
na straně čerpacích stanic, které byly zejména v té první fázi poté ruské agresi často démonizování za to, jak si, v uvozovkách,
mastí kapsu. My dnes vidíme, že i ty vysoké a historického pohledu možná až bezprecedentní marže jsou opravdu na straně
rafinérii, nicméně dresu zase 2 příběhy. Ten 1 je ten, že částečně jsou ty marže jednoduše opodstatněné tím, jak silná je
poptávka a jak nestíhá nabídka a ten druhý příběh, kde možná se můžeme bavit o tom, do jaké míry je morální nebo není je tak
jsou tady některé rafinérie, které stále nakupují tu extra levnou ruskou ropu, která je stále levnější o nějakých 30 % tu pak ve
svých rafinériích využívají, nicméně prodávají na těch západních trzích, jak už standardní západní cenu, takže tohle si dokážu
představit, že že jako mnoho lidí dnes v oku nicméně bohužel tímhle tím česká vláda kupříkladu vlastně není moc schopna
něco dělat.

mluvčí 
Dostaneme se ještě někdy na ty ceny před válkou, nebo to už je v podstatě vyloučené, už se budeme muset zvyknout na to, že
benzín, ať se bude dít, co se bude dít, bude stát přes 40 Kč.

mluvčí 
Myslím si, že se na to budeme muset zvyknout, jde minimálně v těch nejbližších týdnech měsících a já si troufám tvrdit, že ta
situace se nějak dramaticky nezmění ani třeba v roce 2023, protože my vidíme, že opravdu ten globální ropný trh je enormně
napjatý. Vidíme, že opravdu ta nabídková strana a jednoduše nebude dostatečně flexibilní, nebude stíhat tu stranu poptávky,
která zůstává nadále poměrně jako solidní kondici, takže jsou mého pohledu platí spíše to, že si budeme muset zvyknout na
jakýsi nový normál nový normál toho, že cena ropy nebude už okolo těch, řekněme, 60 USD, kde jsme byli zvyklí, že byla v tom
období 2014 2020. Ale nastává nějaký nový normál cen ropy někde možná okolo 100 USD, když bude dobře, když bude hůř,
tak tak možná ještě výš.

mluvčí 
Normálu i ona tu hrálo jsme teď mluvili s Dominikem Rusnokem analytikem ČSOB. Díky na slyšenou.

mluvčí 
Díky na slyšenou.

mluvčí 
Blíží se půl pátá půl páté na rádiu zet další zprávy. Teď již elektro a staré Mexiko.

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 18:01 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:00 Živé vysílání , AVE: 21 654 270,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ve studiu ČT24, dobré odpoledne stručné zprávy. Ruská invaze na Ukrajinu způsobí podle ukrajinského ministra zemědělství
kdykoliv selského celosvětový nedostatek pšenice na dobu nejméně tří pěstitelských sezón. Velká část ukrajinské úrody se
nedostane na trh, což prý vyvolá enormní růst cen. Ukrajině, které se přezdívá obilnice Evropy, totiž Rusko zablokovalo
námořní cesty pro vývoz obilí. Země má ale řadu dalších problémů od zamilovaných pšeničných polí. Podle dostatek
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skladovacích prostor.

Poslanci s největší pravděpodobností schválí ve vládním znění beze změn pětitisícový příspěvek na dítě. Kabinet tím chce
domácnostem kompenzovat všeobecně se zvyšující náklady. Dopoledne nezískali ve sněmovních výborech podporu
pozměňovací návrhy opozice. To třeba chtěla, aby příspěvek nebyl jednorázový, ale vyplácený každý měsíc do konce tohoto
roku navrhovala také rozšířit okruh příjemců na lidi do 26 let. Pokud studují.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí ČR 
Realistického kvůli legislativním procesu pokládám tu spíše opravdu s tím začátkem měsíce srpna začne vyplácet, až
rozeběhne i ten systém žádostí. Samoživitelka dítě na 18 a podobně. Tady je připraven sociální systém. Systém režimu hmotné
nouze. Tito lidé v případě pokud jsou v těžkostech problém potřeby pomoci, mohou požádat o podporu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
OSN začala připravovat skupinové financování, které má pomoci odčerpat přes 1 000 000 barelů ropy z rozpadajícího se
tankeru u jemenských břehů 46 let stará loď se může podle organizace kdykoliv rozlomit nebo explodovat. To by způsobilo
mimořádnou ekologickou katastrofu. O špatném stavu lodi se dlouho a přečerpání ropy je zapotřebí v přepočtu bezmála 2
miliardy. Dárcovské státy přislíbily zhruba 3/4 potřebné sumy.

Mendlova univerzita v Brně přišla o akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. Podle národního akreditačního
úřadu má nedostatečný systém kontroly plagiátorství. To se už v minulosti v několika případech na škole potvrdilo úřad taky
upozornil, že řada studentů dokončila doktorské studium za výrazně kratší dobu, než je standardní. Rozhodnutí se nedotkne
stávajících ani budoucích studentů v aktuálních programech.

Ukrajina dostane podle informací bruselského webu Politico od Evropské komise doporučení na kandidaturu do Evropské unie.
Komise v pátek oficiálně zveřejní hodnocení, jak je Ukrajina připravená stát se kandidátskou zemí. O samostatném o samotném
přiznání uchazeče o členství musí jednomyslně rozhodnout unijní státy. Klíčový bude summit členských zemí příští týden.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Komise nezapomíná, že Ukrajina je jedinou zemí v Evropě, kde lidé umírali a střílelo se daně, protože v ulicích nosily vlajky
Evropské unie. Nemůžeme jim teď říct, promiňte, měli jste špatné vlajky.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ruské síly se mezitím dál snaží upevnit své pozice v centru sever od Doněcku na východě Ukrajiny. Obránce, kteří se podle
Moskvy ukrývají v průmyslovém areálu města, okupanti vyzvali, aby se vzdali. Podle agentury Interfax Rusko umožní bezpečný
odchod civilistů. Těch se v chemičce zoot ukrývá na 500, včetně dětí. Dělostřelecké útoky na město přitom podle ukrajinského
generálního štábu pokračují.

Ondřej TOPINKA, moderátor 
Čelíme absolutnímu zlu a nezbývá nám nic jiného než nepolevit osvobodit celé naše území vyhnat okupanty pryč ze všech
našich regionů, přestože teď šířka naší fronty přesahuje 2,5 tisíce kilometrů. Zdá se, že ve strategických manévrech
nominujeme víc vajec ještě.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ve studiu ČT24 komentáře s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobré odpoledne, pane Svobodo.

mluvčí 
Dobrý.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Den. Žádné velké posuny zdá se ani na jedné straně maximálně nějaká menší území. Očekáváte nějaký průlom, ať už z té nebo
z té strany průlom na Donbase průlom třeba na jihu Ukrajiny, kde se také odehrávají boje, co vlastně máme v nejbližších dnech
očekávat.

mluvčí 
Očekávejme především chaos na bankách chaos ostatně jako jakákoliv jiná válka, ty z BIS strany informují. Takže, aby to
vypadalo pro ně co nejlépe, nicméně z těch dostupných zpráv, které máme, tak tak je vidět, že své severu Doněcku postupují
opravdu velmi pomalu, ale vstupují. Ono to pomalé postupování má taky i své důvody díky tomu vlastně mají daleko menší
ztráty, než měli v tom takovém tankovém postupu, který zvolili na začátku něco, co té války, takže nebo téhle fáze války, takže
jako očekávejme, zatím pomalý postup Rusů a strašně těžko se to odhaduje. A my nemáme. Nemáme zprávy o tom, jak jsou na
tom svém ona konkurenci prostě těch zpráv málo.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ukrajinský ministr obrany vznikl tento týden vyjádřil určitou nespokojenost s tím, jak rychle Ukrajina dostává ze západu zbraně.
Je to dobrá taktika, takto komunikovat se Západem?

mluvčí 
Tak ono.

mluvčí 
Jako oni nemají moc jiná šance. Oni potřebují zbraně teď potřebují vytvářet tlak, uvědomme si ještě jednu věc, že prostě a v
západních zemích většinové veřejné mínění nakloněno pomoci pomoci Ukrajině, kde, ale to samozřejmě může tak těmi vanout.
Zatímco politici jsou takový hodně zdrženlivý Německo, je to vždycky typickým příkladem, čili on ten tlak na politiky vlastně
docela logický, protože oni tlačí, řekněme, řekněme, jakoby v uvozovkám, shoda, ale zespoda jsou ti politici tlačení zase na své
obyvatelstvo, aby ta pomoc byla větší, byla rychlejší. Ukrajina zbraně potřebuje teď ona je nepotřebujeme, je někdy Rusové
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prostě budou budou v Kyjevě a jako už nebude kam dodávat.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ukrajina to kvantifikoval 1000 houf nic 500 tanků 300 raket metu 2000 obrněných vozidel 1000 dronů. Takhle to požaduje
Ukrajina, proč to západním zemím podle vás nejde rychleji, jestliže tedy je souhlas s tím, že pomáhat, tak když se pro něco na
západní Evropa rozhodla, proč to nedělá rychle efektivně?

mluvčí 
Ono ty zbraně hlavně musíte mít. A tady prostě máme trošku bylo v minulosti. Ono upřímně upozorňoval na to třeba Donald
Trump, jak kdy říkal, kde říkal prostě začněte se konečně starat o svoji obranu a nenechávejte to nenechávejte to jenom na
nás nebo nám úplatek. A tohle to je prostě. Nemá dostatek těchhle těch zbraní, no některé ty zbraně, tuším, že ty jsou
raketomety a prakticky ten požadavek znamená, že by, že by za všech evropských země odevzdali vše, co mají čili, čili to je ten
důvod dalším problémem je samozřejmě to, že každá ta zbraň má používá jinou munici. Prostě strašně složitý ideálně, když
máte prostě pan zbraní, který, který může osekat munice, je céčkem.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Mimochodem, co v tomto smyslu nebo vlastně dál v tomto smyslu, že být obecná otázka očekáváte od Volodymyra Zelenského
a jeho zítřejšího projevu. Ten se bude týkat České republiky českých poslanců senátorů, tak k čemu to podle vás využije?

mluvčí 
To vím, že k tomu, že bude apelovat na další další podporu. Samozřejmě tam zazní asi nějaký dík nebo něco podobného, ale
bude bude apelovat na další podporu bude hlava na to, že a Rusko je prostě to zlo, které jenom pan Rosen, že vlastně
pravděpodobně bych tipoval, že tam použije nějaké historické reminiscence a atd. ale bude jednoznačný Eska a jeho svoji
existenci a. A mně Rusové ani příliš konec zakrývají, že vlastně cílem je zničit Ukrajinu aspoň v té podobě, ve které současné
době je zde samostatný stát.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Připojení těch odštěpeneckých území, řekněme, Ukrajiny k Rusku možná dostává konkrétnější obrysy. Zaznamenal jsem
informace na serveru iDNES, že by se tyto oblasti měly stát dalším ruským federálním okruhem, a to po referendech na daném
území se tedy připojit k nějakému stávajícímu ruskému federálním okruhu, ale asi vytvořit tedy nějaký nový, ale coby součást
Ruska po referendech. Vidíte jako reálný možný scénář?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Já to vidím měl jako naprosto reálný scénář v tom smyslu, že Rusové tam jsou schopný vyhlásí nějaké referendum. Výsledky
budou mít moment vyhlášení referenda a oni si s tím nebudu dělat těžkou hlavu a oba říkat, jak je to účast vztahy, ale na to
zaútočíte, tak nemáme pravomoc vyřizovat. Není to není to nic až zas tak a zastat překvapivého, nebylo by to nic zvláštního čaj.
Čaj mě to přijde docela docela realistický scénář je na věcech, takže a docela začíná dnes začínám pochybovat co velmi
pochybuju o tom, že oni se zastaví nějakým persona nebo něčím podobným. Vlastně cílem je i je ostatně několikrát mluvilo o
tom, že Kyjev je růst té město a že že mají jakési historické. Já nevím, co všechno odjezd a takže, i kdyby teď nastalo jakési
příměří nebo já nevím, co prostě nedojde k zastavení.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Já jsem minulý týden mluvil s ním z poslanců parlamentu České republiky s panem Jiřím Horákem a ten tady ve vysílání
zpravodajské čtyřiadvacítky mluvil o tom, že Rusku jde o zásoby plynu na Donbasu, aby Ukrajina nemohla využívat pro sebe i
pro obchod. Pochopitelně. Chce si podle vás ruskou vzít ukrajinský plyn?

mluvčí 
To nosil chce vzít Havany zjistím, že to primární motivace, nebo že to hlavní motivace. Já si myslím, že vládne prostě chce
území chce ten prostor, což vstoupit do dějin jako ten znovu sjednotitel toho historického ruského území. A ten plyn to už bude
takový jako jako příjemný zastat příjemný dodatek, čili nejsem jistý, že je to úplně primární motivace. Samozřejmě kalkulaci
celkové.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Karel Svoboda z Univerzity Karlovy ve studiu ČT24. Děkuju na shledanou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
V břeclavském se večer prohnalo tornádo zřejmě o rychlosti kolem 150 km/h. Potvrdili meteorologové hasiči kvůli následkům
silného větru zaznamenali víc než 40 výjezdů v celém regionu. Nejvíce byla zasažena Lanžhot, kde je poškozená zhruba třicítka
domů. Jakub Vácha je na místě takové začaly už v obci opravy poškozených domů.

Jakub VÁCHA, moderátor 
Dobrý den, situace je různá. My jsme v ulici zámecká na obou most na obou stranách jsou vidět rozdílné situace, pokud se
podíváme po mé pravici, tak vidíme prakticky ještě úplně rozbitou střechu, která možná ještě vypadá trochu nebezpečně.
Vidíme tam poházené střešní tašky, střešní krytinu, pokud by spadla na zem, může třeba dokonce ještě stále někoho zranit. Na
druhou stranu tady za mnou podle starosty, se kterým jsem mluvil před malou chvílí, byla poškozená střecha. Teď už je
opravená a a tam je ta další fáze. Tady aktuálně probíhá oprava už vidíme na střeše, odborníky pokrývače ještě úplně vzadu
možná kamera vidí, je modrá plachta. Znamená to tedy, že ta střecha je, řekněme, provizorně zajištěná, aby do ní případně
nezatékalo a ta oprava se teprve chystá. Podle starosty tady bylo poškozeno 30 domů ještě během dne bylo 10 domácností
bez dodávek elektrické energie, nicméně i to už by mělo být napraveno, pokud se budeme bavit o škodách na městském
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majetku, tak nejvíc poškozeno je nově vybudované oplocení fotbalového hřiště. Starosta ještě nemá vyčíslenou škodu mi říkal,
že ještě vlastně ani nebyla zaplacena faktura té stavební firmě, takže firma se do toho pustí znovu a pak akorát město doplatí
ten rozdíl mezi tou, řekněme, původně sjednanou cenou a tou cenou, která vznikla díky té rekonstrukci té opravě. Důležité je
zmínit, že tak, jak to vidíme, tak určitě ty následky toho tornáda, které tudy prošlo, nejsou takové jako máme v paměti rok
starých událostí východně od Lanžhota. Třeba z Mikulčic nebo z Moravské Nové Vsi tam to vypadalo úplně jinak hůř
samozřejmě tím nechci snižovat, co tady lidé zažili a jaké starosti jim průchod tornáda včera večer a způsobil už jen závěrem
dodám, že nejde jenom Lanžhot, ale i okolní obce tam řádil rychlý silný vítr. Dnes během dne tak opravovali střechy, případně
čistili cesty nebo odklízeli stromy a třeba v zaječí na Břeclavsku.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Poslanci zahájily dnešní jednání debatou o pětitisícovém příspěvku na dítě. Dostat by ho měli rodiny, jejichž hrubý příjem loni
nepřesáhla 1 000 000 Kč. Vláda tím reaguje na všeobecné zvyšování nákladů domácností. Debatu na místě sleduje Izabela
Niepřejová. Izabelo, opozice příspěvek podporuje, chce ale změny jaké.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Hezké odpoledne. Opoziční hnutí ANO a také SPD připravila 7 či 8 pozměňovacích návrhů. Je také ale nutné zmínit, že už tyto
návrhy dnes projednávali poslanci ve výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Ani jeden z těchto návrhů nedostal
jejich podporu. Obě dvě hnutí by chtěla například zvýšit tu věkovou hranici příspěvku na dítě z 18 na 26 let tak, aby se to
týkalo například i studentů. Hnutí SPD by potom chtělo zrušit milionovou hranici hrubého příjmu pro domácnosti, protože od
zástupců tohoto hnutí zaznívá, že ta situace vzhledem k inflaci se pro rodiny značně změnila. Měla by tam podle nich být tedy
takto daná hranice na hnutí ANO například navrhuje také i o to, aby byl tento pětitisícový příspěvek. Vyplácen každý měsíc až
do konce roku, což by mimochodem stálo státní rozpočet zhruba 50 miliard korun. Téměř jisté nebo ne, téměř ale naprosto jisté
je, že poslanci dnes schválí pětitisícový příspěvek na dítě a také je naprosto jisté, že to bude v tom formátu, jak to navrhuje
vláda, jak to navrhuje pětikoalice, protože pochopitelně má v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu. Ty parametry tak jak
tedy vzešly od vlády, jsou takové, že pětitisícový příspěvek by byl na dítě do 18 let, jak už jsme zmínili, tak pro domácnosti,
které za minulý rok měli hrubý příjem do milionů korun. Také ale je nutné zmínit, že to platí i pro rodiny, které jsou takzvaně
očekávání tzn. pro rodiny, kterým se teprve dítě narodí, protože tento příspěvek bude možné pobírat nebo jednorázově, tedy o
něj zažádat i že pro děti, které se narodí do konce tohoto roku a také vláda počítá s tím, že bi se začalo s vyplácením už v
srpnu. Ministr práce Marian Jurečka dnes ale řekl, že domácnosti budou mít 12 měsíců NATO o příspěvek zažádat. Tzn. že
rodiny nemusí žádat hned teď v srpnu, pokud se například jejich finanční situace zhorší, oni změní svůj názor, tak mohou
zažádat právě od srpna v následujících 12 měsících v následujícím roce kdykoliv. Ale je tedy nutné zdůraznit, že ten příspěvek
je jednorázový. Poslanci tady v dolní komoře parlamentu o tom debatují něco přes hodinu následně poté, co schválí tento
návrh tak, aby měl putovat nebo poputuje rovnou do horní komory, tedy do senátu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Zítra se uzavře pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky pojednání krizového štábu to potvrdil primátor Zdeněk Hřib.
Důvodem jsou podle vedení města vyčerpané ubytovací kapacity. Běžence je proto nutné motivovat k registraci v jiných
krajích.

Jakub PACNER, redaktor 
Včera po celý den zde byly k vidění dlouhé fronty. Ty dlouhé fronty byly dnes k vidění pouze ráno mezi osmou devátou hodinou
zde byla fronta dlouhá několik desítek metrů. Odhaduji 30 40 m postupně ne od deváté hodiny ranní se snižovala ta fronta
zmenšovala se někde do úrovně tohoto stanu od oběda a pak už bylo možná hlouček lidí pouze v místech, která se před malou
chvílí viděli. A poslední 3 hodiny. Zhruba zde žádná fronta není posedávají lidé na lavičkách, ale pak jsem se s pracovníky
tohoto centra a uváděl, že se nejedná o lidi, kteří by čekali na vstup dovnitř, protože uvnitř jsou země všichni ti. Lidé, kteří
potřebovali dovnitř té fronty, jsou to lidé, kteří čekají nejspíš své příbuzné kamarády, kteří jsou uvnitř, takže dnes zde žádné
možná přetlaku nedochází. Co se pak týče toho uzavření centra, už jsi řekl, ty podstatné informace k tomu zítra zítra večer byla
také informace, že pokud Praha uzavře své asistenční centrum, tak poté se k tomuto kroku uchýlí také Pardubice. Nicméně tam
ta informace teď nová asi taková, že od července omezí svůj provoz o několik dní v týdnu má ty argumenty, proč dochází k
uzavření od zítřka večer tohoto centra v Praze známe v Praze došly ubytovací kapacity. Podle jejího primátora Zdeňka Hřiba
bude chtít jednat s premiérem Petrem Fialou o tom, jak přerozdělovat uprchlíky do jiných krajů, které mají větší kapacity k tomu
jednání dojde v pátek.

mluvčí 
Já chápu, že nikdo z toho nemá radost. Opravdu nemůžeme přijímat lidi v místě, kde se o ně neumíme. Nemůžeme přesněji
řečeno, postarat, protože ty kapacity jsou prostě plné.

mluvčí 
Asistenční centrum zavírat nebudeme. Budeme ho provozovat i nadále. Já nemyslím, že krizi nějaké problémy při odstraňování
té krize jde dělat tímhle způsobem tzn. že jedno asistenční centrum se zavře odkazem na to, že přetížené.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pardubický kraj avizoval uzavření krajského asistenčního centra pro ukrajinské uprchlíky. Pokud tak učiní hlavní město. Zatím k
tomuto kroku ale nepřistoupí, oznámil to dnes pardubický hejtman. Centrum však bude omezovat svou provozní dobu na konci
prázdnin by mělo přestat fungovat úplně.

mluvčí 
Jedno s panem ministrem na toto téma, že by případně došlo k posílení krajského finančního centra. To je 1 varianta druhá
varianta, pokud k tomu nedojde, tak naopak přistoupíme k určitému omezení času, a to od 1. 7. tak, že by v provozu bylo pouze
3 dny v týdnu s výhledem, že bychom chtěli, aby na normálních standardních prostorách tj. v objektech jednotlivých státních
institucí. Poté uprchlíci nebyli přijímáni počátkem září tzn. že krajská asistenční centrum v prostorách krajského úřadu by
zaniklo 1. září.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Kapacita plynovodu Nord stream 1 klesla asi 40 % denně jim tak proteče na 100 000 000 m3. Příčinou snížení kapacity podle
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Gazpromu. Prodleva u opravárenských prací Nord stream 1 je přitom hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské
unie po dně Baltského moře. Podle některých analytiků by ale omezení nemělo mít na dostupnost nebo cenu plynu na trzích
zásadní vliv.

Ve studiu ČT24 analytik poradenské společnosti ENA ředitel asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Já vás vítám,
dobré odpoledne. Dobrý den. 40 % pryč nebo 40 % nižší kapacitu. Ten velký problém při dodávkách plynu do Evropy.

mluvčí 
Je to problém, ale není to takový problém, který by znamenal významnější nebo vůbec jiskry by znamenal ruchu zásobování
plynem střední Evropy, konkrétně České republiky. Koneckonců Nord stream 1, přestože to je hlavní stěžejní trasa v
současnosti pro Gazprom pro dodávky plynu do Evropy. Pořád není to jediná trasa. Gazprom pořád může využívat na základě
dodatečných denních aukcí i trasu přes Ukrajinu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A využívá ji nebo nevyužívá a co se stalo tím, co jsme se dnes dozvěděli, že tady je o 40 % nižší kapacita pro dodávky plynu.

mluvčí 
Může to rozhodně zpráva, která trhy znervózňuje a dopad na ceny to má naštěstí ne příliš významný dnes z celé plynou na
hlavní evropské burze TTS vzrostly zhruba 10 %, což podle mého názoru odpovídá významu této zprávy. Je to bohužel
nešťastně načasováno tato možná, že to je záměr v současné době totiž probíhají i opravárenské udržovací práce na norském
systému plynovodů a i kapacita norských plynovodu je tím pádem poněkud omezena.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Takže to je využití situace v tom není nutná oprava plynovodu.

Jiří GAVOR, analytik, poradenská společnost ENA 
To se nikdy nedovíme, bohužel samozřejmě Gazprom to vydává jako objektivní fakt, nicméně nepochybně jen jeho zájmu, aby
takovými zprávička mít okolní událostmi pořád udržoval tedy napětí a zvyšoval zvyšoval tak ceny na trhu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A proč na to ty trhy takto reagují, když vidí, že jsou to zprávičky, který Gazprom vypouští nějaké balonky, aby podráždil
obchodníky s plynem, tak když to vědí, proč na to reagují?

mluvčí 
Protože nikdy není jistota, zda tahle ta zprávička nepřemůže nepřeroste opravdu závažnější poruchu. A pro to je to tak,
koneckonců zásobování plynem jsme se dočkali lecjakých nemilých překvapení a nikdy nemáme tu jistotu, takže opravdu je v
zájmu Gazpromu taková ta mírná nervozita. A koneckonců tomu tomu pak odpovídá, že letošní finanční rok bude pro ruský
Gazprom, ale zároveň pro Rusko v Mostě zcela vlastně finančně úspěšný bohužel.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
My jsme ne v takovém zvláštním období i z jiného důvodu Evropa se snaží co nejvíce se zásobit před další zimou. Tzn. asi
potřeba dodávek by byla poměrně velká. Na druhou stranu zase léto skončila topná sezóna, takže spotřeba danou chvíli není
zas až tak velká. Je to určitý problém i z hlediska právě toho předzásobení se na další zimu?

mluvčí 
Ano nepochybně Evropa se nyní snaží maximálně plnit uskladňovat kapacity a zatím se jí to poměrně úspěšně daří, a to je také
důvod, proč ten trh nereaguje opravdu nepřiměřeně až chaoticky. Růst o 10 % vzhledem k divokému vývoji v minulých
měsících je poměrně standardní reakce. Co se týče naplněnosti zásobníků, tak už jsme překonali stav, který byl v loňském
roce, ale tam byla ta celková naplněnost opravdu velmi nízká. Ale blížíme se už dlouhodobému průměru, máme naplněné
zásobníky zhruba v Evropě na 52 % v Česku ještě když.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Poslední věc u těch taktických tahů, když to tak řeknu nebo toho nepříliš vysoké zvyšování ceny, zaznamenal jsem informaci,
že příčinou té snížení kapacity je jakýsi agregát, který se opravuje. Držím v Německu někde a tyto opravárenské práce se
zdrželi, jestli to je zdržení nějakých prací, tak ty práce už probíhají a těch 40 % předpokládám, tedy chybí delší dobu, tak proč z
toho problém teď?

mluvčí 
Já si myslím, že zkrátka práce postoupily, pokud to budeme respektovat oficiálně získala Gazpromu. Práce dostoupí-li smyslem
časovém harmonogramu to takového bodu, kdy určitá komponenta nebo agregát je nutně potřeba a není. Takže trochu došlo
k došlo k omezení kapacity, nicméně detailní komentář, k jaká je opravdu příčí má, jestli to bylo nutné nebo ne, jestli to byla
opravdu určitá taktika. Pro vyvolání zase zvýšení napětí na trhu, to se bohužel už nikdy nedovíme. Jiří.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano, prosím, dokončete nechtěl jsem vám do toho vstoupit.

mluvčí 
Anebo se to dovíme, ale bohužel za značným zpožděním a z neveřejných zdrojů.

mluvčí 
Tak vám děkuji Jiří Gavor, energetický konzultant na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
Netradiční cvičení několika složek vojáci čtyřicátého třetího výsadkového pluku dnes seskakuje do vodní nádrže rozkoš. Hasiči
složky záchranného systému zase zkoušejí vysoce rizikovou situaci. Záchranu velkého množství osob na hladině. Podrobnosti
zjišťovala Kateřina by byl nová.

mluvčí 
Na hladinu vodní nádrže rozkoš seskočila z několika set metrů 30 výsadkářů čtyřicátého třetího výsadkového pluku na to, jak
důležitá je pro vojáky tato činnost. Na to už se ptám jako Debrecín jeho rotmistra, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. A tak seskakovat dohody provádíme jednou 2× ročně. Je hlavně v těch letních měsících a z principu se snažíme
vždycky dopadnout na pevnou plochu. Nicméně musíme víc připraveni na všechno, a proto cvičíme i to, kdyby se náhodou
stalo, že budeme nuceni přistát do vody.

mluvčí 
V čem je jiná oproti tomu, když se přistává na pevnou plochu, nakolik je to třeba pro vojáky složitější, nebo je to jednodušší.

mluvčí 
A složitější to určitě je, protože jsou tam nějaké úkony, které ten voják musí udělat jinak na rozdíl od toho, kdy dopadá na
pevnou půdu. A několik desítek metrů nad tou zemí už se připravuje nebo odepínací vlastně z toho postoje tak, aby při dopadu
na tu vodní hladinu z toho ostré mohl vyklouznout a vlastně ten padák nějakým způsobem v té vodě nesáhnul nesvázal, aby se
výsadkář do něj nezamotal.

mluvčí 
Je to tedy nebezpečnější.

mluvčí 
A nebezpečnější to určitě ne, ale pokud výsadkář udělá všechno, co má, tak jak má, tak tam není problém.

mluvčí 
Proč jsou tyto výskoky méně časté, proč pro vás bojové činnosti opravdu potom při tom skutečném nasazení. To pro vás není
ta prioritní možnost.

mluvčí 
Tak, když si divák laicky představí to, že několik výsadkářů já v tomto případě 30 výsadkářů se ocitne v podstatě bez zbraně na
vodní hladině, tak to samozřejmě pro plnění bojového úkolu je nesmysl. My potřebujeme dopadnout na pevnou plochu rychle
se po tom prostoru rozmístit tak, aby nás nepřítel nemohl lokalizovat.

mluvčí 
Všichni známe film Tmavomodrý svět, kdy si člověk v Česku představí výsadkáři, jak se skokový do vody asi nejenom já tam
vidím Ondřeje Vetchého, jak seskakuje do těch do toho vlnobití. Jemu je to také něco, co by nacvičuje, dá se to vůbec seskoky
do rozkoše nějak srovnat.

mluvčí 
A myslíte dopady do z vlněného o nazvu?

mluvčí 
Myslím dopady do moře ne do sladkovodní relativně klidné hladiny teda teďka pár vln vidíme, protože přijeli čluny, ale jinak se
rozkoš prakticky nehne.

mluvčí 
Jasně těch reáliích pro náš útvar čtyřicátý třetí výsadkový pluk a my bysme se pravděpodobně do takové situace nikdy
nedostali. Pokud by někde v zahraničí někde u moře výsadkáři se pakovali přímo do moře, tak to si myslím, že práce pro
speciální síly, nikoliv pro nás. My bysme se do takové situace troufnu říct nikdy nedostali.

mluvčí 
My už jsme o tom mluvili seskoky důvody jsou zřejmě nebezpečnější, nějaká komplikovanější činnost komplikovanější výsledek
než na pevnou půdu. Je to také důvod, proč by to dnes nacvičuje spolu se složkami integrovaného záchranného systému. Je
tady množství hasičů, je tady množství záchranářů, kteří to mají své vlastní cvičení záchrany velkého množství osob z vodní
hladiny?

mluvčí 
Tak my jsme v podstatě spojily síly, protože u jedné akce dokážeme cvičit o všechny složky. My tady nacvičujeme jako
výsadkáři seskoky do vody, přitom je nás tady malý počet, takže hasiči si při příležitosti mohou zde nacvičit záchranu nějaké
nějakého většího počtu tonoucích osob.

mluvčí 
Je to pro vás, řekněme, bezpečnější, protože máte tady opravdu velký Support ze strany dalších složek?

mluvčí 
A samozřejmě určitě jsme rádi, že v podstatě to naše cvičení můžeme provádět úplně v klidu, protože záchranu žluté
záchranářů je tady více než dost.

mluvčí 
Zvažovali se to i vy z hlediska toho, že zas naopak pro hasiče, řekněme, bezpečnější mít figuranty vojáky znamená perfektně
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trénované lidi Kor takto elitního čtyřicátého třetího výsadkového pluku.

mluvčí 
Určitě máte pravdu. Tomu asi není co dodat.

mluvčí 
Já vám moc děkuji ještě doplním, že část čtyřicátého třicátého čtyřicátého třetího výsadkového pluku je teď nasazena na
Slovensku nestřeží východní hranice na to.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Krátce po půl šesté. Dobré odpoledne u zpráv České televize. Zítřejší ukončení provozu pražského asistenčního centra pro
uprchlíky podle premiéra Petra Fialy neuvážené a nerozumné, a to z důvodu, že se tato zařízení osvědčila. Praha uzavření hájí
tím, že už zcela vyčerpala své kapacity a je potřeba schválit mechanismus, který bude uprchlíky motivovat k odjezdu do dalších
regionu. Primátor Zdeněk Hřib má o dalším řešení uprchlické krize jednat s premiérem v pátek.

mluvčí 
A myslím si, že ta centra se osvědčila, že právě i díky jejich působení jsme tak dobře zvládli migrační vlnu a do.

Návrh Sikorského na dodání jaderných zbraní Ukrajině není reálný, jen by to přitížilo, míní politolog Bříza URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: vkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.06.2022 20:04 , 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
Bývalý polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v neděli prohlásil, že Západ má právo poskytnout Ukrajině k obraně jaderné
zbraně. Zdůvodnil to tím, že Rusko porušilo Budapešťské memorandum, jímž Ukrajina získala bezpečnostní záruky výměnou za
to, že se vzdala jaderných zbraní. Podle Vlastislava Břízy z Univerzity Karlovy však v současnosti hrozí riziko použití jaderných
zbraní na Ukrajině pouze v extrémních a nepravděpodobných případech. „Prohlášení bývalého polského ministra je ovšem
mimořádně zásadní a pokud by k něčemu takovému došlo, určitě by to Ruská federace nenechala bez reakce,“ vyjádřil se ve
vysílání ČT24.

Podle odborníka na jaderné zbraně z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislava
Břízy byla v roce 1994 Ukrajina třetí největší jadernou velmocí na světě. „Jde o poměrně málo známý fakt. Měla co do počtu
přes dva tisíce hlavic, více měla pouze Ruská federace a USA. Kdybychom se na dnešní konflikt podívali touto optikou, tak by
si určitě Rusko rozmyslelo, jestli na Ukrajinu zaútočit, protože takový jaderný arzenál by je bezesporu odstrašil,“ míní politolog.

Bříza jako další příklad uvádí Severní Koreu, kde i několik málo jednotek nebo nízkých desítek jaderných hlavic taktického
charakteru stačí k odstrašení protivníka.

„Avšak ještě se v historii válčení, specificky tedy v druhé polovině 20. století, kdy jaderné zbraně byly zařazeny do arzenálu
některých států, nestalo, aby nějaká země poskytla jiné zemi jaderné zbraně. Vznikl by tedy v tomto případě jistý precedens, na
který nevíme, jak by Rusko zareagovalo.“

Jiné je to podle něj v případě konvenčních zbraní, proto se s jejich dodáváním většina států až tak neostýchá. „Jak USA, tak
Sovětský svaz a posléze Ruská federace vždy protistraně dodávaly i pokročilé zbraňové konvenční systémy a těžké zbraně
jako jsou houfnice, raketomety a podobně.“

Bříza také uvedl, že dodání jaderných zbraní na Ukrajinu by konflikt z rétorické stránky spíše vyeskalovalo než uklidnilo. „Rusko
by klidně začalo tvrdit, že najednou je v ohrožení sama existence Ruské federace a tím pádem si díky své vojenské doktríně
vyhrazuje právo případně použít jadernou zbraň i jako první.“

Eskalace pro deeskalaci

Podle politologa je třeba brát ruské pohrůžky použitím jaderných zbraní vážně, ale není třeba podléhat panice. „Kreml ve své
rétorice vždy sahal daleko a dál než Západ. Ten byl střídmější, zatímco Ruská federace tento aspekt vždy používala, je to její
teorie eskalace pro deeskalaci.“ Bříza uvedl tři případy, kdy Ruská federace použila tento nátlakový prostředek: „Poprvé, když
uvedla jaderné zbraně do vyšší pohotovosti, podruhé to byla už známá ukázka testu mezikontinentální balistické rakety
Sarmat.“

„A naposledy, tomu není tak dávno. Je to zhruba týden, co Rusko předvedlo, že je schopno i velkého cvičení s jadernými silami,
když použilo severovýchodně od Moskvy několik komplexů systému Jars. Kreml tedy tímto sleduje dva cíle: aby se Západ buď
nezapojil přímo a aktivně do války, nebo aby nedodával vyšší zbraňové systémy typu jaderných zbraní na území Ukrajiny,“
zhodnotil politolog.

Rusko podle něj nepoužije na Ukrajině jaderné zbraně, dokud nebude mít pocit, že je v existenčním ohrožení. „Pokud by
ukrajinská armáda přešla do ofenzivy takového charakteru, že by se nezastavila na svém území a přešla by hranice, tak v tu
chvíli bych nevyloučil, že Ruská federace, jako zvíře zahnané do kouta a aby odvrátila případnou porážku, by mohla sáhnout k
jaderným zbraním.“

„Na druhou stranu si myslím, že je to nereálné, protože jako první krok by především mobilizovala. A nově sestavená, početně
nesrovnatelně větší armáda, by samozřejmě i za konvenčních prostředků dokázala zabránit tomu, že by ukrajinská armáda
měla dobývat ruské území,“ řekl politolog.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 309 / 357

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3505860-navrh-sikorskeho-na-dodani-jadernych-zbrani-ukrajine-neni
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3505860-navrh-sikorskeho-na-dodani-jadernych-zbrani-ukrajine-neni
http://www.newtonmedia.eu/


Na rozdíl od konvenčních jednotek, které jsou v nedobrém stavu, jsou podle něj ruské strategické jaderné síly ve výborné
kondici. V posledních dvou dekádách nařídil prezident Vladimir Putin generační výměnu zbraňových systémů. Zbraně jsou
nové, přesné, dokážou proniknout jakýmkoli jaderným deštníkem západní aliance a Rusové jich mají dostatečný počet pro to,
aby byly schopny proniknout nad území jakéhokoli státu, uvedl Bříza.

Změnu ve válce by přinesly konstantní dodávky zbraní, říká profesor Kříž

Podle profesora politologie na Masarykově univerzitě Zdeňka Kříže patří Německem a Nizozemskem dodávané houfnice PZH
2000 na absolutní špičku současné produkce v této kategorii. „Jedná se o zbraňový systém vyvinutý v Německu, který se
speciální municí dostřelí až přes čtyřicet kilometrů a s experimentální municí ještě mnohem dále. V praxi se většinou stejně
nestřílí na větší dálky než je 15 až 20 kilometrů, z vyšší dálky se musí používat speciální munice s GPS navedením nebo
koncovým laserovým navedením,“ informoval profesor politologie ve vysílání Studia ČT24.

Ukrajinci podle něj přecvičují na tyto moderní západní systémy již vycvičené dělostřelce a Kříž soudí, že u tažených houfnic by
se dal výcvik zvládnout během dvou týdnů, u samohybných zhruba za měsíc. „Jde samozřejmě také o to, že tyto systémy
přijdou na Ukrajinu bez systému řízení palby, protože ten si dodá Ukrajina sama. Má vlastní, velice kvalitní, na který jsou jejich
obsluhy vycvičeny. Takže o tento proces by výcvik mohl být kratší a jednodušší,“ míní politolog.

Jak PZH 2000, tak slovenská houfnice Zuzana 2 podle něj používají standardní dělostřeleckou munici ráže 155mm a jejich
výkony z hlediska dostřelu a přesnosti jsou tedy v zásadě srovnatelné, liší se pouze v některých technických detailech. Houfnic
PZH 2000 by mělo přicestovat na Ukrajinu dohromady dvanáct, sedm z Německa a pět od nizozemské vlády. Slováci pak dodají
osm Zuzan 2.

„Pro srovnání, ukrajinské dělostřelectvo před ruskou invazí mělo zhruba tisíc hlavní a ruské dělostřelectvo disponuje několika
tisíci kusy zbraňových systémů. Z tohoto úhlu pohledu není dvacet dalších děl žádný 'game changer'. Pokud je to však začátek
jakéhosi kontinuálního dodávání dělostřeleckého materiálu a hlavně munice ukrajinské straně, tak by to mohl být začátek
změny ve válce,“ myslí si Kříž.

„Ale samo o sobě těch dvacet kusů nic nemění, je to dost tak na to, aby se cvičily obsluhy. Podobné je to s raketovými systémy
HIMARS od USA a britskými M270, pokud by to měl být začátek větších dodávek, šlo o významnou pomoc. Americké raketové
systémy mají totiž vyšší rychlost palby, než ruské raketomety Uragan a Smerč,“ zhodnotil darované vybavení politolog.

Streamovací války o gauče URL
Automatický překlad
Podcast , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 03:23 , Pořad: 02:58 Vinohradská 12 ,
Země: Česko
Český divák a streamovací služby. Třeba Netflix, HBO, Amazon. A teď nově i
Disney. Blíží se konec televize, jak ji známe? A co kina? Vyměníme je za gauč?
Zamýšlí se profesor Martin Štoll, teoretik médií a filmu z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . 
Všechny díly pro Vinohradská 12 můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci
mujRozhlas pro
Android
a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz.

Vinohradská 12: Streamovací války o gauče URL
Automatický překlad
Podcast , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 04:17 , Pořad: 04:13 Radiožurnál ,
Země: Česko
Český divák a streamovací služby. Třeba Netflix, HBO, Amazon. A teď nově i
Disney. Blíží se konec televize, jak ji známe? A co kina? Vyměníme je za gauč?
Zamýšlí se profesor Martin Štoll, teoretik médií a filmu z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy .

Jeden se schází s Putinem, druhý patří k nejbohatším Rusům. Jejich investice v Česku zkoumají úřady URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Mikel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 05:31 , 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
Podle zjištění Radiožurnálu Finanční analytický úřad (FAÚ) prověřuje čtveřici sankcionovaných oligarchů blízkých ruskému
prezidentovi Vladimiru Putinovi. Je mezi nimi třeba Michail Fridman, jeden z nejbohatších Rusů, nebo Petr Aven, který chodí
pravidelně za Putinem do Kremlu. V hledáčku FAÚ se ocitli oligarchové spojení se společností Alfa group a Alfa bankou. Ta
například sponzorovala Putinově dceři Marii charitativní projekt. Skrze jednu ze svých společností mají sankcionovaní
oligarchové podíl v českém investičním fondu. Ten nyní řeší, jak se od nich odstřihnout.

Michail Fridman patří k nejbohatším ruským občanům. Oligarcha s izraelským občanstvím, původem z Ukrajiny, žijící několik
posledních let v Londýně patří ke spoluzakladatelům skupiny Afa Group a Alfa banky – největší soukromé banky v Rusku. S
Alexejem Kuzmičevem, Germanem Chanem a Petrem Avenem je pojí obchodní partnerství sahající až do 80. let minulého
století. „To jejich bohatství vzniklo už za perestrojky,“ připomíná Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV  UK .
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Ředitel ruské pobočky protikorupční organizace Transparency International Ilja Šumanov pro Radiožurnál popsal, že
spolumajitelé Alfa banky patří mezí výrazné postavy ruského byznysu i politiky. „Patří k takzvané první vlně oligarchů,“ zmiňuje
Šumanov.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se všichni během pár dní ocitli na evropských sankčních seznamech kvůli mnohaletému
úzkému napojení na Kreml. Stopu mají ale i v Česku. Přes kyperskou firmu totiž vlastní podíl v české investiční společnosti.
FAÚ proto zakázal Rusům peníze do firmy posílat a ti je nesmí ani vyplácet.

„Bylo zahájeno správní řízení s uvedenými osobami,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová.
„Vzhledem k mlčenlivosti, kterou nám ukládá zákon o provádění mezinárodních sankcí, ale nebudeme v této fázi věc více
komentovat,“ podotkla.

Podle zjištění Radiožurnálu se FAÚ zajímá o ruský podíl v jedné firmě z portfolia investiční skupiny Enern. Konkrétně jde o
společnost Enern Sprout II, která se zaměřuje na investice do technologických firem v jejich začátcích. V Enern Sprout II totiž
podle veřejně dostupných údajů vlastní nadpoloviční podíl kyperská společnost ABH Financial Limited, za kterou stojí čtveřice
sankcionovaných Rusů.

Zapojení Rusů i správní řízení FAÚ potvrdil Radiožurnálu mluvčí skupiny Enern Jan Husták. „Správní řízení se týká pouze
specializované společnosti Enern Sprout II. Ta z celkových aktivit skupiny drží méně než dvě procenta objemu spravovaného
kapitálu,“ uvedl.

Podle Hustáka současná situace fakticky nijak chod společnosti neohrožuje. Nicméně kvůli běžícímu řízení nemůže Enern
posílat peníze ABH a ani od ní žádné přijímat. Čeští společníci Enern Sprout II díky zakladatelským smlouvám drží nad
společností i přes nadpoloviční podíl ABH kontrolu. Podle Hustáka se vedení Enernu chce i tak od Rusů odstřihnout.

„V Enernu podporujeme boj Ukrajiny za svobodu a s tím spojené sankce proti Rusku jako agresorovi. Mezi českými společníky
již padlo rozhodnutí aktivně hledat cestu, jak ABH vyčlenit,“ vysvětlil.

Charita s Putinovou dcerou

Pozice čtyř zmíněných sankcionovaných oligarchů v rámci ruských mocenských skupin je podle oslovených odborníků lehce
specifická. Na jedné straně mají hlavně Aven s Fridmanem velmi blízké vztahy přímo s Putinem. Podle Svobody z Institutu
mezinárodních studií patří zakladatelé Alfa Group k zásadním postavám ruského světa. „Jsou to lidé, kteří měli obrovský vliv na
to, jak Rusko funguje,“ říká Svoboda.

O tom svědčí i zdůvodnění, které zveřejnily evropské orgány k jejich zařazení na sankční seznamy. „Petr Aven je jedním z
nejbližších oligarchů Vladimira Putina. Patří mezi přibližně 50 zámožných ruských podnikatelů, kteří se s Putinem pravidelně
scházejí v Kremlu,“ stojí mimo jiné v odůvodnění. Aven také patřil ke skupině 13 ruských oligarchů, které si Putin 24. února
pozval do Kremlu, aby jim vysvětlil důvody k invazi na Ukrajinu a kde probírali, jak se postavit k západním sankcím, které v
souvislosti s tím očekávali.

Evropští úředníci také připomínají, že Aven se s Putinem spřátelil začátkem 90. let. „Když byl ministrem pro zahraniční
hospodářské vztahy, pomáhal Putinovi, tehdy náměstkovi primátora Petrohradu, v souvislosti s vyšetřováním ze strany komise,“
stojí v dokumentu. Podle úředníků je Aven také obzvláště blízkým osobním přítelem Igora Sečina, generálního ředitele
společnosti Rosněfť a klíčového Putinova spojence.

Nejstarší Putinova dcera, Maria Faassenová, vedla charitativní projekt Alfa-Endo, zaměřený na pomoc dětem s
endokrinologickými potížemi. Maria se sama jako specialistka na biomedicínu touto oblastí zabývá. Projekt byl podle veřejně
dostupných informací výrazně financován právě Alfa bankou.

O dalším ze sankcionované skupiny, Germanu Chanovi, pak úředníci přímo píšou: „Má se za to, že je jednou z nejvlivnějších
osob v Rusku.“

Proti válce, ale opatrně

Na druhou stranu – zatímco Aven se účastnil schůzky v Kremlu, Fridman patří mezi pár oligarchů, kteří se proti válce opatrně
vymezují. Po zahájení invaze napsal zaměstnancům ve své další společnosti LetterOne dopis, v němž uvedl, že válka je
„tragédie“ a nikdy by neměla být řešením. Ani mírná kritika války však Fridmanovi nepomohla. Na sankčních seznamech dál
zůstává. V půlce května navíc přistoupila Ukrajina k zabavení jeho majetků.

Fridman patří zároveň k hlasitým kritikům západních sankcí. Podle něj jsou kontraproduktivní a neměly by mířit na soukromé
podnikatele. „Neexistuje žádný klub oligarchů,“ uvedl Fridman nedávno pro El País. „Vždy jsme se výhradně věnovali byznysu a
nikdy jsme se nechtěli dostat blízko moci,“ tvrdí oligarcha. Web Politico před pár dny uvedl, že Fridman s Avenem již kvůli
uvaleným sankcím podali žalobu na Evropskou unii.

Karel Svoboda zmiňuje, že Fridman s Avenem tako argumentovali i dříve. „Říkali, že provázanost velkého byznysu s politikou je
naprosto obvyklá. Funguje to to tak i v jiných zemích. Zároveň popírali, že by měli na Putina takový vliv, aby mu zavolali a on
ukončil válku,“ zmínil.

Podle Šumanova je podobná schizofrenie pro vedení Alfa Group typická. „V Rusku se vždy prezentovali jako ruská firma, s
ruskými majiteli. V zahraničí ale chtěli být vidět jako evropská společnost se sídlem v Lucembursku,“ vysvětluje.

„Když jdete na audienci k Putinovi den po vypuknutí války, činíte tím nějaké rozhodnutí. Je to vaše rozhodnutí a rozumíte všem
jeho následkům. Nemůžete sedět na dvou židlích – být západní byznysmen a zároveň být na jednání s Putinem den po
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vypuknutí války. Z těch dvou židlí musíte zákonitě spadnout. Nejsou totiž už ani v jedné místnosti. Jsou v úplně jiné dimenzi,“
popisuje svůj pohled Šumanov.
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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.

Sledujete streamovací platformy Netflix, HBO a podobně? Pokud o nich můžeme mluvit a neděláme jim reklamu, tak ano,
sleduji. A jsem schopen se ženou vidět seriál, který má sedm sérií po 10 kouscích po hodinách, to je 70 hodin života.

Takže jste stejně jako my všichni ostatní i vy v jisté míře obětí streamovacích služeb. Ano, ale rád.

Reklamu dělat nebudeme, budeme mluvit o mnoha těchto službách. Už jsem zmínil Netflix, HBO Max, Amazon Prime…Má šanci
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se další streamovací služba, tedy Disney+, prosadit na tom už silně konkurenčním trhu?Já bych řekl, že ano. Konkurenční trh
to je, ale ten náš je tak mikroskopicky malý, že si myslím, že my tady můžeme možná tak sledovat, co se odehrává v tom
vesmíru, a to je souboj gigantů. A ten gigant samozřejmě je Netflix. Disney+ podle mě chce Netflix porazit nebo nějakým
způsobem být hlavním konkurentem. Taky proto ty investice, které do toho dávají, jsou teď tak obří.

„K vidění bude na Disney+ například nedávný animovaný hit Encanto, který letos získal Oscara za nejlepší celovečerní
animovaný film nebo seriál Boba Fett: zákon podsvětí, který platforma nabídne příznivcům sci-fi ságy o hvězdných válkách.
(Radiožurnál 29. 3. 2022)“

Disney+ nabídne přístup ke svému exkluzivnímu obsahu, což je jedna z těch zbraní, kterou si chce získat české diváky. Mají
tam být filmy Pixaru, studia Marvel, National Geographic, což, myslím si, může být pro spoustu zejména asi mladších diváků
poměrně atraktivní. Vnímáte to podobně?To určitě. Tak nejhorší televizní divák je divák mezi 12 a 25 lety, a to v tom smyslu, že
se těžko chytá. Jak ho chytit? A jak ho chytit klasickou televizí? To se v podstatě nedaří. Změnil se způsob spotřebitelského
chování, právě to, co tady říkáme - ty VOD platformy, placené obsahy, kdy si to člověk pouští, kdy chce, a ne, kdy mu to někdo
prostě promítá.

VOD - video on demand.Ano, on demand platforma. Na přání. Tak toto přesně je věc, kterou se vlastně všechny ty televize a
tyto streamovací platformy snaží se k těm divákům dostat. Samozřejmě Disney je ještě pro menší diváky. A tam je taky přetlak,
tam jsem zvědavý, co to udělá se sledovaností ČT:D například.

A co to může udělat třeba? No, tak může to snížit tu sledovanost, protože i ty děti, to vidím na vlastních dětech, ty už ovládají
tyto věci daleko dřív, než my, mají to snad už s mateřským mlékem téměř dneska, takže si myslím, že si to najdou možná
rychleji, než aby čekali na nějaké Déčko, kde bude něco v pět hodin, ale nevím. Samozřejmě přichází jako dinosaurus, který
najednou možná požere i ty menší. Tak uvidíme. Ale to není tak, že bych tady říkal, že Déčko končí. To vůbec ne, ale to déčko
mělo určitě historickou úlohu, kterou myslím od roku 2013 splnilo na tisíc procent.

Jak do tohoto konkurenčního boje podle vás vstoupí atribut dabingu? Disney chce nabídnout velkou porci dabovaných filmů,
seriálů. Může to být cesta, jak oslovit víc českých diváků? Já jsem začátkem tohoto tisíciletí dělal film, který jsem chtěl, aby byl
celý jenom titulkovaný a byl v původní řeči. A tehdy mi v televizi řekli, že to v žádném případě nejde, že to tam musí být
přemluvené, protože když český divák vidí titulky, tak ze 70 procent to vypne nebo přepne. A že to odmítá v podstatě. Ale to je
úplně jiný vesmír v roce 2001 než dneska. Právě už ty generace, které vyrůstají na těchto všech platformách a YouTube a já
nevím, na čem všem, už mluví přirozeně anglicky a dokonce se často i štítí té češtiny. Prostě když to pak vidí v té češtině, tak
se tomu smějí, protože to mají samozřejmě v tom přirozeném jazyku, v té angličtině. Takže nevím, co to udělá. Ještě tam
vstupuje ta debata o tom, jestli tím posilujeme výuku jazyků nebo ne, když se děti dívají na věci rovnou v originále. Já si myslím,
že to posiluje určitě a je otázka, jestli ten dabing je pro to dětské publikum potřeba. Na druhou stranu i ty blockbustery, co jsou
třeba v kinech, samozřejmě pro ty úplně menší děti by dabované být měly, to je jasné, ale když si to můžete tady zastavit a
můžete se na to podívat znovu a můžete si s tím jakoby trávit ten čas…No, myslím si, že od nějakého věku už to je neúčelné
potom.

No, mě to zaujalo i v konturách toho, jak asi významný český trh pro takové dinosaury, jako je třeba Disney, může být, protože
bych měl ten dojem, že významný moc není…Ale jestli Disney nastoupí s tím, že bude velká porce dabovaných filmů a seriálů,
tak asi chce ukořistit v Česku to prvenství, které teď připadá Netflixu. To je možné, ale zároveň si myslím, že to může být i
taková ta strategie namlouvání. Prostě si získá pro tu platformu diváky a potom může z toho ustupovat, nebo už s tím poměrem
původních a dabovaných pracovat. Takže díky tomu, že už tam ty diváci budou, tak už pak můžou vnímat další a další věci. Ano
- když ptáčka lapají, tak mu pěkně zpívají. Třeba i česky.

Co jako teoretik médií a filmu říkáte na pojem streamovací války? Zaznamenal jste ho?Dneska prostě už televize není to, co
televize byla. A myslím si, že se neustále hledá, co to ta televize je a jestli ještě vůbec to je televize. Stejně tak si myslím, že je
otázka, jestli film a kinematografie, je kinematografie vůbec. Já si myslím, že spíš je konec kinematografie postupně, protože jí
tak přestaneme říkat nebo už to nebude mít smysl. A televize, i kdyby přestala sama produkovat, tak bude pořád tím
distribučním kanálem, který může mít podobu i na internetu. Teď už to je jedno, kterými vlnami to jde nebo kterými datovými
toky to jde. Ale to, jak se to všechno spojilo, speklo se to do takového jednoho audiovizuálního toku, tak ta kinematografie se
přesunula do té televize, ale zároveň ta televize prostě vnikla těmi principy do té kinematografie. Technologicky úplně, protože
dneska na film nikdo netočí, všechno je to digitální. Takže spíš bych řekl, že možná, jestli něčeho bude konec, tak možná kin.
Čím se kino udrží? Už jenom tím, že zprostředkuje nějaký event, nějaký zážitek, to ano, ale těch už nebude potřeba tolik anebo
se s tím musí marketingové hodně pracovat. No ale to jsem vám neodpověděl na tu streamovací válku. Streamovací války
určitě. Kdo urve na tom internetovém prostoru největší koláč a získá nejvíc závisláků, tak samozřejmě vyhrává, to ano,
pochopitelně.

„Streamovací služby si v Česku předplácí 1,5 - 2 miliony lidí. Nejoblíbenější jsou platformy Netlixu a HBO. (Radiožurnál, 29. 3.
2022)“

Protože vezměme si čísla - Netflix 220 milionů předplatitelů, Disney+ 140 milionů lidí. To jsou obrovská čísla. Jsou to obrovská
čísla. Na druhou stranu pro mě bylo třeba překvapivé číslo, že máme takový ten fenomén, který se jmenuje odložená
sledovanost, že se díváte na něco v jiném čase. Ty televize to umožňují, i ta Česká to umožňuje, na i-vysílání máte všechny ty
modemy a můžete si to pustit zpětně. A to by člověk řekl - a možná žije ve vlastní bublině - že vlastně já už se na televizi
nedívám vůbec tak, jak mi to ta televize naplánovala. Já se prostě dívám, kdy chci, Vinohradskou 12 si pustím, kdy chci, a tak
dále. A teď najednou člověk by si řekl, tak takto musí asi žít všichni žít. Poslední čísla, co jsem viděl, tak jsou z minulého roku, a
v ČR ta odložená sledovanost stoupla hodně, asi na 12 procent nebo 13 procent. A je to veliké číslo, protože před pěti lety to
bylo 0,02 procent, takže opravdu je to nárůst o stovky procent, nicméně pořád je to takto málo. Já jsem myslel, že 12 procent
lidí zůstává u té klasické televize. Není to tak. A i v jiných zemích, i v tom Švédsku nebo v Německu kupodivu je to pořád do 21,
22 procent. Ale samozřejmě myslím si, že tento jev samozřejmě se bude neustále zvětšovat. A s touto generací, jak bude růst a
stárnout, tak si myslím, že se v klidu dostaneme na 50 procent.

Ale zpátky k těm streamovacím službám, protože i v Česku soukromé televizní stanice učí své diváky sledovat streamovací
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služby. Je tu konkrétní příklad TV Nova a Voyo. Myslíte si, že třeba Voyo může být ohroženo i nástupem další světové
streamovací služby jako je Disney+?Tak na jednu stranu může, na druhou stranu nezapomeňme, že český divák má jednu
vlastnost, a to jak televizní, tak filmový patriotizmus. Takže já myslím, že věci, které vzniknou přímo pro českého diváka, a to
neznamená, že to je Disneyovka s českým dabingem, myslím skutečně, že to je třeba příběh o Ivetě Bartošové nebo něco
takového, tak to všechno, myslím, jsou body, nějaké sociální body navíc, které ten Disney nezíská, i kdyby se zbláznil. O tom
svědčí i ta popularita českých filmů v kinech, i když samozřejmě dneska tou pandemií a vším je to zdecimováno, ale ještě před
pandemií to tak platilo. My a Francouzi jsme jedni z nejpatriotičtějších diváků. Ohrožené to určitě bude, protože jde o ty návyky
a ten prostor. Když se to naučíme jednou, tak se nám otevírá prostor všech těch gigantů, i těch malých. A můžeme úplně
zapomenout na tu klasickou televizi. Tak jako jsme se naučili s internetem, tak prostě teď se naučíme toto a tam může být, že
podívat se na Voyo nás napadne, jen když tam bude opravdu něco patriotického, hodně zajímavého, bulvárního.

Originální obsah. Originální obsah.

Stejně tak jako Netflix a HBO atd. tvoří originální obsah, který potom umisťují pouze na své platformy.Ano, ale jsme zase na to
natolik malý trh, že třeba Netflix netvoří originální obsah pro český trh, to se už nevyplatí. Dát tam české filmy, třeba úspěšného
Karla, dokument, to ano, ale nevyrábí filmy. Ale pro Polsko se už mu to vyplatí.

České filmy tam ale jsou a teď se taky řešil a bude řešit podíl těch národních filmů na těch streamovacích platformách. Ono to
souvisí s tím, co zamýšlí EU. Já tady připomenu, ono se to týká i toho vstupu Disney+ na český trh, slova filmového producenta
Pavla Strnada, který na Deníku N zveřejnil komentář k nárůstu streamovacích služeb, kdy on píše, že vstup Disney+ do Česka
je určitě skvělá zpráva pro filmové fanoušky, horší už pro distributory a producenty. Napsal to právě v souvislosti s novou
směrnicí EU, už mnou zmiňovanou, kterou teď projednává i naše česká sněmovna, a která by měla více chránit tuzemské
tvůrce, aby se jim tedy ty peníze z těch streamovacích služeb více vracely. Jak se na to díváte vy?

„To je určitě skvělá zpráva pro filmové fanoušky, horší už pro distributory a producenty. Na jednu stranu se sice rozšiřuje
možnost distribuce jejich filmů a přichází náhrada za zhroucený trh s DVD, na druhou stranu bude mít streaming velký dopad
na návštěvnost kin, která jsou pro české filmy stále hlavním zdrojem příjmů. (Deník N, 9. 6. 2022)

“

Připadám si jako ve 30. letech 20. století, kdy byl zaveden tzv. kontingenční systém, kdy se mělo z každého filmu, který se
dopraví, měl, ten, kdo to kupoval a distribuoval v Československu, odvést nějakou paušální daň podle toho, z které země to
bylo. Do fondu, dneska bychom řekli kinematografie, na podporu české tvorby. Jak říká kolega Strnad, tak to je, protože
samozřejmě to dopadne na ty distributory. Jedna věc je distributor a další věc je výrobce. Musí potom taky člověk přemýšlet
nad tím, co všechno bude a nebude možné nejenom distribuovat, ale i vyrábět.

Ono těch peněz vůbec v tom českém filmovém průmyslu bude asi čím dál méně i s ohledem na to, co teď oznámila ČT…No jo,
tak ČT je v kleštích svým způsobem, protože koncesionářský poplatek, neroste už mnoho let, inflace stoupá, hodnota reálná
toho poplatku je prostě, jak říkal Petr Dvořák myslím na 80 korunách.

„Téměř miliardu korun hodlá během příštích dvou let ušetřit Česká televize, důvodem je hlavně rostoucí inflace, zdražování
energií a klesající hodnota poplatku.(Události ČT, 31. 5. 2022)“

„Její generální ředitel Petr Dvořák počítá se zrušením 250 pracovních míst a s omezením tvorby nových pořadů. (Radiožurnál
31. 5. 2022)“

„Reálná hodnota televizního poplatku, který je už 14 let 135 korun měsíčně, se za tuto dobu snížila kvůli inflaci o 36%. (Události
ČT 31. 5. 2022)“

Zpět na internet. Zmínili jsme Voyo, Disney+, Netflix. Můžeme přidat AppleTV, Amazon Prime a HBO Max. Vy jste už zmínil, že
soumrak televize neočekáváte, ale že návštěvnosti kin by se ty streamovací války a boj o diváky, boj o gauč - dá se tomu tak
asi říct, myslím, že jsem to i v nějaké literatuře zaznamenal takto pojmenované - ony totiž i streamovací služby budou nově
dávat filmy nebo uvádět filmy v mnohem kratším časovém odstupu od kinopremiér. I to může ten tradiční průmysl vlastně
zasáhnout, předpokládám?To jenom dokládá, jak se vlastně začíná prolínat tento televizní průmysl s tím kino průmyslem. Ten
vztah filmu a televize celou dobu od té doby, co televize začala mít nějakou sílu v 50. letech, je poznamenán konfliktem mezi
filmovým průmyslem a televizním průmyslem právě v tom, že ten boj o ten tzv. hold back, to znamená právě o tu dobu, kdy si to
může ta televize pak už dát do premiéry, tak to bylo vždycky vybojováváno, aby to bylo nejdřív půl roku, pak rok, prostě se to
drželo jako svatý grál nebo svaté pravidlo, že to nemůže ta televize tomu filmu přece udělat. No, a jestli se toto zlikviduje nebo
postupně prolne, spíš bych řekl, tak to jenom svědčí o tom, že už to je jedno. Ve smyslu televize a film jedno jsou.

Když jsem říkal, že ta televize nezanikne, já bych řekl, že ta klasická televize, ta zanikne postupně, ale že to bude jiná televize.
HBO, když začínalo, tak mělo heslo „jiná televize“, což tehdy platilo stoprocentně, protože to bylo něco úplně jiného než
všechny ty televizní programované televize. No a teď myslím, že se dostáváme do fáze, kdy všechno bude jiná televize. Já
myslím, že i ta interaktivita a ta možnost, že si to ten člověk sám řídí, i tu mladou generaci možná dostihne v tom, že až bude
stárnout, tak si to ráda odpustí. Takže to, na čem jsme vyrostli, protože nebyla jiná možnost, tak možná k tomu dozraje. Ale
nevím za 20 let, jak to bude vypadat, jestli budou rádi u toho gauče sedět a budou si říkat: tak co nám tam zase kdo připravil?
Myslím, že budou dva světy spolu pořád existovat a jenom se bude možná měnit ten poměr toho, kdo si to zvolí a kdo si počká.

Ona je otázka, jestli ty streamovací války nebudou mít ve výsledku nějaký opačný efekt, že se ten trh nasytí. Připomeňme, že
Netflix nedávno oznámil, že už nerostou jeho předplatitelé, že poprvé klesli za dobu jeho existence.

„Video služba Netflix poprvé hlásí pokles platících uživatelů. (ČRo Plus, 22.4.2022)“

„Netflixu se v prvním čtvrtletí letošního roku snížil počet předplatitelů o 200 tisíc. Vedení společnosti přitom očekávalo jejich
navýšení o 2,5 milionu. (ČT24, 20.4.2022)“
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„Netflix tvrdí, že za to může odpojení v Rusku, konkurence, inflace a uvolnění covidových opatření. (NBC News 21. 4. 2022)“

„Firma zmiňuje také sílící konkurenci, kdy se do streamingu v posledních 3 letech vrhla řada velkých tradičních mediálních
firem (ČRo Plus, 22.4.2022)“

Tak jak očekáváte, že toto se vyvine do budoucna?Nejsem věštec, to kdybych věděl, tak už mě možná Netflix zaplatí jako
významného poradce. Nevím.

Tak jestli se Netflix nevrátí k tomu - vzpomeňme si na to, on začínal jako klasická videopůjčovna, pak teprve se přesunul na
internet, tak jestli se k tomu nevrátí?No, to nevím, to nevím. Já bych ještě úplně nezahazoval ta kina v tom smyslu eventů. Já si
myslím, že jak se o televizní kultuře mluvilo v 60. letech jako o bačkorové kultuře, tak teď už jsme na gauči. Já myslím, že i z
toho gauče bude možná časem určitá touha a potřeba jít ven. A teď je otázka, jestli to budou kina nebo jestli to budou nějaké
festivaly a nevím, co všechno. To je možné, že to bude mít různou podobu, ale možná, že až začnou tito giganti organizovat
takové akce, tak se najednou ukáže, že ještě je další rovina té nabídky nebo možného vnímání těch věcí, že se to spojí s
nějakým zážitkem, který nebude jenom doma ve dvou nebo samotných v noci po šesti hodinách jednoho seriálu. Rozhodně se
ten trh nasytí, to si myslím, že určitě přijde. Nebo už to přichází a je možné, že ten Disney to může až zahltit. Zahlcený jste v
okamžiku, kdy už vlastně nevíte, co si máte vybrat a začíná to být jedno..

Over-choice effect. A už na to vlastně rezignujete a jdete do lesa nebo něco. Ale určitě to zahlcení samozřejmě je problém a já
ho očekávám, ale jakou podobu bude mít, to nevím.
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Únava z války? Naznačil ji šéf NATO a mluví o ní i analytici URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 07:06 , 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
Válka na Ukrajině probíhá již čtvrtým měsícem a stále více se začíná mluvit o tom, zda lidé nejsou konfliktem unavení.
Kontroverzního prohlášení se o víkendu dopustil i generální tajemník NATO. Může Západ utlumit svou podporu?

„Jak prezident Zelenskyj několikrát avizoval, tahle válka skončí u vyjednávacího stolu. Otázkou je, jakou pozici bude ukrajinská
strana mít, až řešení vyjedná. Naše odpovědnost je udělat tu pozici tak silnou, jak je to jen možné,“ pronesl v neděli generální
tajemník NATO Jens Stoltenberg. 
„Víme, že existuje velmi úzké spojení mezi tím, čeho lze dosáhnout během vyjednávání a tím, jaká je pozice na bojišti. Naše
vojenská pomoc je tedy způsobem, jak posílit jejich pozici u vyjednávacího stolu, až vyjednají mírovou dohodu,“ sdělil dále
politik během své návštěvy Finska. 
Pronesené věty nepůsobí zvláštně a pokud by Stoltenbergův monolog skončil po nich, lidé by se nejspíše ze židlí nenadzvedli
tak, jak se stalo. Rétorika, kterou generální tajemník ohledně situace na Ukrajině zvolil, totiž nesouhlasí s tím, co veřejnost
slýchala zejména v prvních týdnech války. 
„Mír je možný, to není otázkou. Otázkou je, jakou cenu jste schopni za něj zaplatit. Kolik území, nezávislosti, suverenity,
svobody, demokracie jste schopni pro něj obětovat,“ pokračoval politik a nejen uživatelé sociálních sítích nyní vznášejí otázku,
kam se podělo přesvědčení o ukrajinské výhře či jestli má snad NATO války už plné zuby. 
Politikova slova jen přidávají diskuzi, která se v nedávné době začala objevovat ve veřejném prostoru: Přichází na scénu únava
z probíhajícího konfliktu? Týká se jen běžných občanů, nebo i vedení jednotlivých států? A hrozí Ukrajině, že ji Západ nechá na
holičkách? 
Unavená veřejnost?„Řekl bych, že celkově padá zájem veřejnosti o téma války. Na začátku konfliktu šlo jednak o něco nového
a za druhé to bylo téma, kdy řada lidí měla pocit, že se jich potenciálně přímo dotýká,“ nastínil v rozhovoru pro Seznam Zprávy
svůj pohled Jan Ludvík, bezpečnostní expert z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
„Lidé měli pocit, že konflikt může eskalovat v jadernou válku nebo že by Rusko mohlo okupovat celou Ukrajinu, a oni – v těch
zemích, které sousedí s Ukrajinou – by se tak najednou mohli stát v podstatě sousedy Ruské federace. Vyjasnilo se ale, že
Rusko ani Západ nemají zájem o vzájemné vojenské přepnutí a že Rusko celou Ukrajinu téměř s jistotou okupovat nebude,
jelikož na to nemá sílu.“ 
Dané nastavení pak určitým způsobem vytváří limity pro to, co západní politici vlastně mohou prosazovat. Přímo v
institucionálním aparátu, tedy ve státní podpoře, však podle Ludvíka zájem paradoxně neklesá. „Profesionálové o tu podporu
mají zájem větší, je ale otázka, do jaké míry mohou Ukrajinu podporovat ve chvíli, kdy to jejich veřejnost přestává zajímat,“
dodal analytik. 
„Politici budou zvažovat, kam až můžou zajít bez toho, aby jim to voliči v příštích volbách sečetli. Nemyslím si ale, že by podpora
Ukrajiny úplně skončila, spíše bude těžké ji navyšovat. A obzvláště to bude těžké, pokud se nebude efektivně vysvětlovat, jaký
vlastně máme cíl. Za cíl máme ukrajinské vítězství, není ale vlastně úplně jisté, co tím myslíme.“ 
Polevující médiaZa upadající zájmem veřejnosti stojí nejspíše i neustálý přísun informací, které zejména v prvních týdnech
války přinášela média a které je obtížné delší dobu konzumovat. Od konce února, kdy Rusko invazi zahájilo, však média s
podrobným zpravodajstvím do určité míry polevila. Na Ukrajině proto sílí obavy, zda a jak se klesající pozornost médií projeví. 
„To, že se lidé psychicky unaví, je velmi reálná hrozba,“ cituje britský list The Guardian Lesiu Vasylenkovou z ukrajinské
politické strany Hlas. Myslí si, že snižující se čísla mezinárodního pokrytí konfliktu zvyšují riziko, že klesne podpora, kterou její
země od Západu dostává. 
Obavy podtrhuje i fakt, že konflikt se postupně stává součástí běžného života těch lidí, kteří zjistili, že se jich vlastně zcela
netýká, minimálně ne přímo. Někteří odborníci pak také poukazují na to, že občané Západu nebudou ochotni navždy tolerovat
vyšší ceny zboží a energií, které se k válce vážou. 
„Vzhledem k současnému stavu války je pravděpodobnější scénář blízké budoucnosti ten, kdy ruský kolaps zůstane příjemnou
fantazií, konflikt uvízne na mrtvém bodě, zamrzne a my budeme muset postavit naši ukrajinskou politiku na udržitelném základě,
aniž bychom odstranili Putinův režim či demontovali ruské impérium,“ avizoval ve svém textu pro list The New York Times
americký politický analytik Ross Douthat. 
„V tomto scénáři nemůže být naším plánem pokračovat ve vypisování bezpočtu šeků a zdrženlivé chození po špičkách kolem
Ukrajinců, zatímco je necháme diktovat, k jakým účelům budou naše zbraně a výzbroj použity,“ uvedl dále publicista. 
Závislá UkrajinaUkrajina se ovšem s pokračující válkou stala na pomoci Západu závislá, a to jak z hlediska dodávek zbraní, tak i
v případě humanitární podpory. V budoucnu navíc také bude potřebovat peníze na to, aby mohla znovu vybudovat města,
která Rusové zničili v rané fázi bojů. 
„Je třeba vidět, že Ukrajina, byť měla před válkou poměrně rozvinutý zbrojní průmysl, má ruskou kampaní proti ukrajinské
ekonomice v podstatě velmi omezenou schopnost vyzbrojovat sebe samu. Těžko by tak bez zbrojních dodávek ze Západu
mohla v této konvenční válce obstát. Byl by to pro ně zcela zásadní problém,“ okomentoval problematiku český analytik Ludvík.
Země je tak podle něj na západní pomoci jednak závislá, ale paradoxně také pomoc Západu potřebuje víc, než se jí v
současnosti dostává. „Ukrajina se totiž v nejlepším případě úspěšně brání, perspektiva, že by dokázala přejít do protiútoku, je
ale spíše méně pravděpodobná.“ 
Jak Ludvík upozornil již na twitteru, na Západě také začínají docházet věci, které by se Ukrajině mohly poslat. „Naposílala se
tam spousta materiálu, který měly východní členské státy NATO zděděný ještě z doby Varšavské smlouvy a který buď ležel ve
skladech, nebo byl v aktivní službě a předpokládalo se, že se v budoucnosti stejně vyřadí a budou se za něj muset koupit nové
věci. Ekonomicky je to tedy úplně nebolelo,“ vysvětlil blíže v rozhovoru. 
„Až se však na Ukrajinu budou muset nakupovat nové zbraně, bude to hodně drahé. Západní průmysl zároveň úplně nemá
kapacitu je vyrábět, musel by výrazně rozšířit své existující kapacity. Velký konvenční konflikt jsme mezi průmyslovými zeměmi
totiž neviděli desítky let, a ani jsme se na něj tedy v podstatě od konce studené války nepřipravovali.“ 
Na východě Ukrajiny mezitím stále zuří boje a zdá se, že Rusko se blíží plnému dobytí zničeného donbaského města
Severodoněck. Tam se v továrně Azot podle úterního vyjádření tamního gubernátora skrývá před těžkým ruským ostřelováním
asi 500 civilistů, včetně 40 dětí. 
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Ze Zlína do Gottwaldova a zase zpátky. Od Baťova sociálního experimentu přes komunismus k současnému
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Seriál Přepište dějiny: Při základním povědomí o tom, kdo byl Tomáš Baťa a co představoval za první republiky „jeho“ Zlín, by
se mohlo zdát, že jde především o příběh úspěšného kapitalisty. Jenže to je spíše náš porevoluční výklad, odvozený navíc v
lecčems od komunistické propagandy. Ve skutečném Baťovi bylo mnohé z původního socialismu a o jeho Zlíně bychom klidně
mohli mluvit jako o sociálním experimentu.

Když 14. prosince 1989 přistál na pražském letišti bělovlasý Tomáš Baťa mladší, byl to jeden ze symbolů konce komunismu a
příchodu nové epochy se vším všudy. Vítaly ho davy lidí za velkého zájmu médií a veřejný prostor se naplnil na jedné straně
sentimentem po „baťovské první republice“, na druhé rétorikou podnikatelství a kapitalistického úspěchu. Není náhoda, že se s
Baťou přivítal a vyfotil čerstvý ministr financí Václav Klaus i sotva vystoupivší člen KSČ a novopečený ministr obchodu a
průmyslu Vladimír Dlouhý, k rodinnému hrobu ve Zlíně Baťu doprovázel donedávna šéf Prognostického ústavu Valtr Komárek.

Fenomén Baťa se navrátil do československého (českého) veřejného prostoru, ale dostával již dobové nálepky počátku 90. let,
které často nesouvisely s realitou baťovského přístupu zejména do smrti Tomáše Bati v roce 1932. Nevrátil se kapitán
průmyslu, který se chopí podnikání v bývalé vlasti, ale mnohem více příběh o hrdinovi, který se nevzdal a uspěl ve světě.

Václav Havel s Tomášem Baťou mladším v prosinci 1989. Foto: ČTK
Nejde přitom o jediné přepisování baťovského fenoménu, kdy se vybere jediný motiv – v tomto případě úspěšné budování
kapitalismu – a ostatní jaksi padne pod stůl. Samotné baťovské centrum Zlín žilo od 1. ledna 1949 jedno z nejviditelnějších
přepsání vlastních dějin, když neslo od tohoto data jméno prvního dělnického prezidenta Gottwalda. Za dobové nuance
nástupu komunismu pak můžeme považovat diskusi, zda by se město nemělo nazývat spíše po sovětském zvyku „Gottwaldovo“.

Každopádně ani následující generace místních obyvatel [lock]vnitřně nepřijaly tento název a stále žily prostě ve Zlíně, ať byl
oficiální název jakýkoliv. Návrat k původnímu jménu hned 1. ledna 1990 pak byl více než logický, nehledě na to, že to bylo na
revolučních náměstích ve Zlíně již na podzim 1989 jasně proklamované heslo. Jiný příběh ale prožily například někdejší
slovenské Baťovany, které dostaly po roce 1948 název Partizánske a i přes nesmělé pokusy o návrat jim toto jméno zůstalo
doposud. Baťovská tradice zde totiž nezakotvila natolik, aby přetrvala po desetiletí komunistického režimu. Ostatně ani
Otrokovice se nevrátily ke svému jménu Baťov z let 1939–1946.

Na prostou otázku, co se člověku vybaví, když se řekne Zlín, nemůže snad padnout jiná odpověď nežli „Baťa“, případně ještě
fenomén animovaného filmu s poměrně silnou tradicí tvůrců Karla Zemana nebo Hermíny Týrlové. Vztahovat se k dalším
osobnostem a rodákům, jakkoliv by se našly významné osobnosti, nebude mít nikdy takovou sílu a potenciál, jako má Baťa. A
to bychom mohli v klidu sáhnout po významných rodácích typu Evy Jiřičné, Toma Stopparda nebo Josefa Abrháma, ale vedle
toho i po postavách méně všeobecně opěvovaných, jako je Felix Slováček, Petr Robejšek nebo Ivana Trumpová.

V prosinci 1989 se Tomáš Baťa junior po padesáti letech vrátil do svého rodného města Zlína. V ulicích ho vítaly davy lidí.
Foto: ČTK
Nejde však ani tak o rodáky, jako spíš o bezpochyby nesrovnatelný historický fenomén, který dokázal určit charakter, dějiny i
identitu místa na desetiletí. A přitom může jít o prostou historickou náhodu, že se tak stalo právě ve Zlíně, neboť sourozenci
Baťovi žádali o výrobní licenci nejprve v Uherském Hradišti a teprve po jejím odmítnutí zkusili Zlín s několika málo tisíci obyvatel.
Jestliže měl Zlín kolem roku 1870 nějakých sotva tři tisíce obyvatel, v roce 1930 to bylo již přes dvacet tisíc, a s přeskokem
dalších dvou desetiletí pak dokonce více než padesát tisíc.

Ze socialisty vydřiduchem

Od 90. let 19. století se zde rozbíhal vskutku historicky jedinečný fenomén baťovského podnikání, které však nebylo primárně
postaveno pouze na zisku a podnikatelském úspěchu, ale mělo v sobě i hlubší přesvědčení vůdčí osobnosti celého podniku
Tomáše Bati o společenské roli, či přímo odpovědnosti. Kdo ví, do jaké míry jej ovlivnila například četba Tolstého a jeho
myšlenky, jak sám tvrdil, každopádně považovat Baťu za kapitalistický symbol má hodně daleko do pravdy.

V konečném důsledku byly jeho myšlenky dosti blízké původním socialistickým ideálům, které se navíc ještě i konkrétně začaly
projevovat ve snaze o kolektivistické pojetí života „jeho“ dělníků. Kapitalisty sám ve svých textech, popisujících jeho názory na
podnikání hlavně v mladších letech, označoval za vydřiduchy, a tím se stát rozhodně neplánoval. Chtěl se vyšvihnout, ale růst
hodlal dopřát také těm, kteří pro něj pracovali. Sice poté, co firma na počátku skoro zkrachovala, musel na výkonu sám přidat,
ale stejně nakonec uskutečnil mnoho ze svých sociálních vizí, když už si je firma mohla dovolit. Přepsat v dějinách Baťu na
symbol kapitalismu je zkrátka kombinace nepochopení jeho práce a komunistické propagandy.

Ostatně, ta se sama se zlou potázala, když na motivy literárního díla zhrzeného zaměstnance natočila v roce 1954
propagandistický film Botostroj, který se s jistým úspěchem mohl promítat po celé republice, nikoliv však v samotném
Gottwaldově (Zlíně), kde diváci zareagovali po několika minutách filmu na očerňovací a manipulativní propagandu pískotem a
nakonec i demolicí kina. Film se ani celý nedopromítal, bylo zjevné, že místní nelze jen tak jednoduše nakrmit antibaťovskou
propagandou, na to byly jejich vzpomínky na situaci před rokem 1939 ještě stále příliš živé.

Velmi dobře věděli, jak se k ním Baťové chovali a jestli jim v dané době moderní kolektivismus vyhovoval, nebo ne. Scény z
filmu, kdy herec Vejražka v roli „šéfa“ demoluje návrh toalety pro dělníky s tím, že stěny zakrývají její interiér příliš, pracující se
budou na toaletách cítit pohodlně, a budou tedy méně pracovat, byly výsměch. Baťa o dělníka pečoval, možná na dobové
české poměry nezvykle, ale pečoval. Nebyl to vydřiduch, jakého z něj komunisté toužili udělat.

Z vesnice pestrým centrem
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Když se vrátíme k podstatě fungování firmy Baťa, nepůjde nám na půdorysu tohoto stručného článku ani tak o analýzu Baťova
podnikatelství, jako spíše o společenskou a komunitní roli. Baťovi se totiž podařilo „uzmout“ lidem jeden nově se rodící
fenomén – a tím byl volný čas. Baťovská snaha organizovat kolektivní kulturní, sportovní a nakonec i náboženské aktivity
neměla obdoby v jiných průmyslových centrech, jako byly Ostrava či Kladno.

Pohled na Zlín v roce 1939, v době jeho největšího rozkvětu. Foto: ČTK
Ve Zlíně byl i volný čas součástí komunity a baťovského vnímání světa. Tady začal běhat Emil Zátopek, tady se chodilo do kina
po západním způsobu, který Baťa viděl v Paříží, kam vzápětí poslal na otočku svého architekta Gahuru. A tady také vznikla
zcela nová kvalita propagace, když byl veřejný prostor zaplňován hesly vyzývajícími k vyšší výkonnosti a soutěživosti. To, co
dnes známe z open space prostor velkých firem, bylo již dávno zvykem u Bati.

A navíc Baťa v rámci volného času zasahoval i do tak specifické oblasti, jakou bylo náboženství. Relativně nedávno vydaná
publikace dvojice Jemelka–Štofaník brilantně analyzuje náboženský charakter Zlína, a to právě i ve srovnání s dalšími
průmyslovými centry. Jednou ze zajímavých charakteristik rozvoje Baťova Zlína byla totiž i postupná náboženská a církevní
diverzifikace, kdy se z jednolitě katolické oblasti stalo místo mnoha denominací. Ještě v roce 1900 zde nalezneme jediného
přiznaného evangelíka, ale již v roce 1937 otevřela českobratrská církev novou budovu kostela, neboť její komunita čítala na
1500 věřících a také se snažila zajistit podporu vládci Zlína.

Na webu Deníku N i v jeho tištěné podobě najdete každou středu novou část seriálu, která navazuje na oblíbený podcast
historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana Přepište dějiny. Předchozí díl byl věnován mýtům kolem knížete
Václava a tomu, jak si do dějin rádi projektujeme, co se nám zrovna hodí.

Baťové (musíme vtáhnout do dějin také Jana Antonína Baťu, který se po Tomášově smrti v roce 1932 stal jedním z hybatelů
Zlína) totiž ovládali nejen své podniky či veřejný prostor, ale také radnici, a určovali tak v podstatě směr a rozvoj celého místa.
V tom jsou nepodobní i jiným velkým světovým podnikatelům, přibližují se snad pouze Fordovým americkým aktivitám. Církevní
diferenciaci způsobovala mimořádná migrace a fluktuace, příchod nových stovek a tisícovek lidí do Zlína, který se tak
proměňoval doslova před očima. Týkalo se to ostatně i baťovské expanze do světa, a tak se například v roce 1935 můžeme ve
Zlíně setkat i s pěti hinduisty a osmi muslimy.

Jan Antonín Baťa a T. G. M. v roce 1937. Foto: archiv Michala Stehlíka
Nad tím vším se přitom vznášela přísná morální pravidla otce zakladatele, který se dokonce snažil o zavedení prohibice a
vzývání k pracovitosti a soutěživosti mělo prostupovat všemi činnostmi. A opět – doklad nám přináší i náboženské aktivity. Když
se například v roce 1937 konal ve Zlíně katolický den za účasti 200 kněží z olomoucké diecéze, vystoupil zde kromě Jana
Antonína Bati, který „kázal panáčkům“, také páter Alberti Dokoupil, který doslova řekl, že Zlín není místem pro „…švejkování,
nestřídmost, nemravnost a prázdné řeči“. Nejen tedy pouhý výkon a výdělek, ale také snaha po jakémsi hodnotovém kompasu,
to vše v sobě nesl odkaz Tomáše Bati.

Ruce v bok a pohled do země

Velmi často se srovnávají osobnosti Tomáše Bati a jeho nevlastního bratra Jana Antonína. Srovnává se povaha, způsob řízení
města i podniku, ale i osudy. I současný pomník obou Baťů ve Zlíně toto srovnání obsahuje – Tomáš stojí v popředí, ruce v
bok, pohled vizionářsky upřený do dáli, Jan Antonín za ním, ruce podél těla, ramena svěšená, pohled zapíchnutý do země.

Jenže nám v tomto srovnání uniká jeden velice důležitý dobový kontext. Svět Tomáše Bati je spojen s prací mezi předválečným
obdobím a přelomem 20. a 30. let. Naopak Jan Antonín Baťa je postaven před situaci konce třetí dekády 20. století, před
situaci války a poválečných změn. Je jen velmi těžké srovnávat tyto dva světy ve chvíli, kdy se opravdu dynamicky proměnila a
proměňovala doba.

Když v roce 1937 absolvoval Jan Antonín Baťa svoji slavnou cestu kolem světa a zároveň vydal knihu „Budujeme stát pro 40
milionů lidí“, působil jako weltman a vizionář. Zároveň mu následně někteří neopomněli kriticky připomenout jeho chválu
italského fašistického systému. Jenomže vnímání fašismu roku 1937 je přece jen něco jiného než po kataklyzmatu druhé
světové války. Což samozřejmě nic nemění na jedovaté podstatě tohoto systému.

Foto: archiv Michala Stehlíka
V této souvislosti by možná s jistým odstupem ale stálo i za zamyšlení, zda vlastně není baťovský všeobjímající systém práce i
volného času zároveň systémem s rizikem zneužití, pokud by se jeho myšlenkové základy nepostavily na pozitivních hodnotách,
ale právě na národní či jiné výlučnosti. Disciplína a kolektivismus, které se po první světové válce mohou jevit jako projevy
progresivity a modernity, se o dvě desítky let později v kontextu totalitní politiky snadno změní na rizikové faktory.

Z fenoménu Baťa tak pro mnohé dnes žel zůstává jen ten příběh o úspěchu, úspěchu navzdory smrti, válce, nacistům i
komunistům. Mizí z něj poměr k pracujícímu člověku, snaha o péči o své podřízené, která se omezuje možná tak ještě na
dokumenty a studie o baťovské architektuře ve Zlíně. Když se ale Andrej Babiš (a zdaleka nejen on) svého času přirovnával k
Baťovi, mluvil o tom, že také on bude pochopen až po smrti. Jenže Tomáš Baťa byl velký už za svého života, a jeho úspěch
nebyl dokonce navázán na konkrétní stát – uspěl za Rakouska, profitoval z války, dal tvář podnikání první republice,
expandoval do světa, který chtěl, jak říkal, obout. Přirovnávat se k takovému výkonu může kdokoliv z podnikatelské generace
devadesátých let opravdu jen stěží.

Jméno Baťa se u nás stalo synonymem kapitalistického podnikání v dobrém (jak jej vnímaly nejen davy lidí, kteří v prosinci
1989 vítaly Tomáše Baťu po návratu do Zlína) i ve zlém (jak se jej snažili vykreslit komunisté).
Myšlenky zakladatele firmy byly ale blízké původním socialistickým ideálům, které se navíc ještě i konkrétně začaly projevovat
ve snaze o kolektivistické pojetí života „jeho“ dělníků.
Z fenoménu Baťa pro mnohé dnes zůstává jen příběh o úspěchu, úspěchu navzdory smrti, válce, nacistům i komunistům. Mizí z
něj poměr k pracujícímu člověku, snaha pečovat o své podřízené, která se omezuje možná tak ještě na dokumenty a studie o
baťovské architektuře ve Zlíně.
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Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.

Lékaři mají vysokou důvěru ve vakcinaci proti covid-19. Povědomí o jejich konsensu může zvýšit proočkovanost
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Veřejnost v otázce očkování velmi důvěřuje lékařům, přesto jejich postoje vnímá vlivem médií značně zkresleně a domnívá se,
že odborníci jsou rozděleni zhruba půl na půl. Pokud by však lidé měli k dispozici kompletní informace o tom, že drtivá většina z
lékařů je proti covid-19 očkována, snáze by se sami nechali přesvědčit očkování. Takové jsou závěry české studie zaměřené
na vliv informování o vakcinaci a roli lékařů při něm publikované v prestižním žurnálu Nature. Proočkovanost lékařů je navíc v
České republice výrazně vyšší než u obecné populace. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky dostalo k 7. 6.
2022 posilující dávku vakcíny proti covid-19 dokonce 86,8% českých lékařů a lékařek. Pro srovnání, u obecné populace starší
18 let je toto číslo výrazně nižší. Posilující dávka byla podána pouze 47,8% z nich.
Lékaři a lékařky mají naprosto klíčovou roli v důvěryhodnosti očkování proti covid-19. Oni sami jsou tím nejlepším příkladem
pro své pacienty. Pokud však veřejnost podlehne falešnému dojmu, že lékaři a lékařky jsou v otázce rozděleni půl na půl, její
ochotna nechat se očkovat bude nižší. Naopak informovat širokou veřejnost o konsensu odborné veřejnosti v otázce vakcinace
proti covid-19 může být pozitivní motivační faktor pro očkování. Prokázala to nová česká studie publikovaná v prestižním
žurnálu Nature. Jedná se o navíc o velký úspěch české vědy, protože tato studie je vůbec první z oblasti společenských věd,
kde převažují a hrají vedoucí roli autoři působící na českých výzkumných pracovištích, a byla publikována v tomto významném
vědeckém časopise. Studie je o to cennější, protože je vůbec první prací, která mapuje vztah mezi vnímáním očkování ze
strany lékařů a chováním veřejnosti v otázce vakcinace. Současně ukazuje smysluplný směr pro efektivní informování
veřejnosti, což může být cenné i při pokračování očkovacího programu nejen proti covid-19.
Autorský tým složený z vědců a vědkyň působících na CERGE-EI (společném pracovišti Univerzity Karlovy a
Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR), Institutu ekonomických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , Univerzitě v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově realizoval rozsáhlá dotazníková šetření. Ta se jednak
zaměřila na zjištění názorů lékařské komunity ohledně očkování a vedle toho na povědomí veřejnosti ohledně těchto názorů
lékařů. Poté tým zkoumal vliv poskytnutí informace o skutečných názorech lékařů na rozhodnutí jednotlivců nechat se očkovat.
Veřejnost důvěru lékařů v očkování podcenila
První ze zmíněných dotazníkových šetření proběhlo v únoru 2021 mezi českými lékaři ze všech částí republiky. Zaměřovalo se
na názory lékařů týkající se schválených vakcín. Z 10 tisíc lékařů, kteří se průzkumu mínění účastnili, věřilo vakcínám 89%.
Zároveň jich 90% již bylo očkováno nebo se plánovalo naočkovat. Až 96% lékařů by pak doporučilo očkování svým zdravým
pacientům. Většina veřejnosti si však tohoto konsensu lékařské komunity vědoma nebyla, naopak její vnímání bylo značně
zkreslené.
To se zjistilo díky druhému šetření, které proběhlo v rámci šetření domácností Život během pandemie, realizované agenturou
PAQ Research, jehož se zúčastnilo 2 101 respondentů. Respondenti odhadovali, jaké procento lékařů vakcínám věří a chce
být naočkováno. Zhruba 90% z nich podcenilo míru podpory očkování uvnitř lékařské komunity. V průměru si lidé myslí, že
schváleným vakcínám věří pouze 60% lékařů, a že jen 57% lékařů se chce nechat naočkovat.
Náhodně vybraná polovina respondentů pak dostala v březnu 2021 pravdivé informace o názorech mezi lékaři na očkování,
tedy že 90% z nich vakcínám důvěřuje a chce se očkovat. Druhá polovina respondentů tyto informace nedostala. To vědcům
umožnilo věrohodně odhadnout, jakou roli hraje znalost skutečných názorů lékařské komunity pro ochotu se očkovat. Po dobu
následujících 9 měsíců totiž výzkumníci u respondentů sledovali, zda se nechali naočkovat. Ukázalo se, že poskytnutá
informace nejen korigovala zkreslené domněnky o názorech lékařů na očkování, ale také zvýšila proočkovanost o 4,5
procentního bodu. Procento lidí, kteří se rozhodli nenaočkovat, se tedy snížilo o celých 20 %.
„Vliv na proočkovanost byl stabilní a dlouhodobý. I jednorázové poskytnutí informace zvýšilo proočkovanost po dobu minimálně
9 měsíců a přispělo i k zvýšenému zájmu o třetí dávku,“ upřesňuje spoluautorka studie Julie Chytilová, která působí na
CEGRE-EI.
Falešná objektivita médií škodí
Zásadní roli v tom, jak je očkování vnímáno, mají média, která svým přístupem mohou skutečnost značně zkreslit. „Novinářská
praxe poskytovat stejný prostor různým názorovým proudům, i těm okrajovým, by neměla být brána jako lakmusový papírek
objektivního informování, zejména u kontroverzních témat, jako je očkování. Není to ale o tom, že by se neměly prezentovat
různé názory. Novináři by se ovšem měli snažit poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky, ale snažit
se upozorňovat na jejich relativní rozšířenost či upozorňovat na široký konsensus, pokud existuje,“ říká docent Michal Bauer,
spoluautor studie, který působí na CERGE-EI.
Mylné představy veřejnosti o názorech lékařské komunity jsou pravděpodobně způsobeny snahou řady médií zprostředkovat
ke kontroverzním tématům opačné názory. Poskytnutí obdobného prostoru protichůdným názorovým proudům totiž přitahuje
pozornost diváků a vytváří zdání objektivního přístupu ze strany médií. Tato praxe však může ve společnosti vytvářet
zkreslenou představu o míře názorové neshody mezi odborníky a podrývat její schopnost čelit celospolečenským výzvám.
„Novináři by se proto měli snažit poskytovat informace nejen o názorových rozdílech mezi odborníky, ale i o míře konsensu
názorů mezi širokou odbornou veřejností,“ uvádí Chytilová.
Snahu o falešnou vyváženost médií v otázce očkování vnímá jako velmi problematickou i Česká lékařská komora, která od
počátku očkovacího programu proti covid-19 zdůrazňuje, že její členové vakcinaci podporují. „Falešná vyváženost, kdy musí
být stejně zastoupeny obě strany a která neodpovídá procentuálnímu zastoupení obou pozic, vytváří dojem rozkolu. Přílišná
medializace různých minoritních a hloupých nápisů na dveřích ordinace také vytvářela dojem, o jak velkou skupinu jde. Navíc
se na tom podíleli i některé lékařské mediální hvězdy, které se rády vyjadřují ke všemu. A hlavně k tomu, v čem nejsou
specialisté. I jim se dával neodpovídající prostor,“ kritizuje vývoj předchozích měsíců mluvčí komory Michal Sojka.
Špatné bylo zejména to, že otázky související se zvládáním pandemie, včetně vakcinace, běžně v médiích komentovali lékaři
zcela nesouvisející specializace. „Svých přátel, kteří mi argumentovali jejich často scestnými názory, jsem se ptal, zda by si
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nechali operovat srdce nebo opravit zuby od epidemiologa nebo infekcionisty. Někteří pochopili, někteří nikoliv… Doktor jako
doktor, přeci…,“ krčí rameny.
Nesmysly z úst některých lékařů jako živná půda pro dezinformace
Zavádějící nebo vyloženě lživé výroky z úst některých lékařů směrem k očkování navíc páchaly i další škody, protože se staly
živnou půdou pro dezinformační prostředí, které se ostře stavělo proti vakcinaci proti covid-19. Bez ohledu na to, že takových
lékařů je v porovnání s těmi, kteří se nechali očkovat, hrstka, dokázali získat značný dosah i díky dezinformátorům.
„Čeští dezinformátoři mají málokdy možnost opřít se o legitimní autority. Poměrně často používají klasickou dezinformační
techniku opírání se o falešné blíže nespecifikované experty či odborníky, ale to se nedá srovnat s tím, když se mohou odkázat
na skutečného lékaře, takže se té příležitosti pochopitelně chopili,“ přibližuje Veronika Krátka Špalková, analytička
Bezpečnostního centra Evropské hodnoty.
Možnost sáhnout po autoritě je pro dezinformační prostředí velmi lákavá, protože zvyšuje závažnost sdělení. „Opřít se o
skutečnou autoritu s konkrétním jménem výrazně zvyšuje důvěryhodnost dezinformací a manipulací, takže v případě koronaviru
v tomto smyslu lékaři sehráli roli dost důležitou. Navíc podle průzkumů Češi lékařům opravdu důvěřují, takže to ještě více
zvýšilo domnělou kredibilitu těchto prohlášení,“ dodává analytička.
Lékaři mají být ambasadory očkování
Z pohledu ČLK se proti očkování proti covid-19 staví pouze hlasitá menšina lékařů, zatímco drtivá většina členů komory
vakcinaci podporuje. Tomu odpovídají i údaje o proočkovanosti lékařů a lékařek. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací
a statistiky posilující dávku vakcíny proti covid-19 dostalo k 7. 6. celkem 86,8% lékařů. Pro srovnání, v obecné populaci straší
18 let tvoří lidé s posilující dávkou 47,8% osob.
Vysoká proočkovanost českých lékařů a lékařek je úspěchem a současně nástrojem pro podporu očkování také podle
Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. „Tato studie potvrzuje to, co dlouhodobě potvrzují naše
behaviorální studie zaměřené na otázky spojené s pandemií covid-19 v České republice, a to sice, že česká veřejnost věří
lékařům a zdravotnickým zařízením více než komukoliv jinému,“ říká Srdan Matić, zástupce WHO v České republice, podle
kterého je vysoká proočkovanost českých lékařů i relativně vysoká proočkovanost české populace úspěchem na poli
veřejného zdraví.
„V případě, že přicházejí nové vakcíny, které má využít široká veřejnost, je naprosto nezbytné využít podporu očkování ze
strany zdravotníků,“ dodává Matić. Jinými slovy, právě lékaři, stejně jako další zdravotníci, mají být ambasadory očkování.
Jejich osobní příklad je velmi cenný pro úspěch celého očkovacího programu.
Lékaři věří očkování, to má být součástí komunikace směrem k veřejnosti
Závěry studie, tedy že veřejnost je ochotná změnit svůj přístup k očkování, pokud se dozví, že lékaři vakcinaci důvěřují a sami
jsou očkováni, lze v budoucnu využít při plánování dalších očkovací programů i pokračování vakcinace proti covid-19.
„Jednoduchý fakt, že 90% očkování věří, by podle mě nemělo být složité do kampaní integrovat. Je ovšem důležité mít na
paměti důvěryhodnost samotného nositele informace a způsob, jak ji podá. Pro úspěšnost takovéto kampaně je třeba, aby lidé
informaci věnovali dostatek pozornosti,“ dodává docent Bauer.Využít v podpoře očkování shodu odborné veřejnosti je navíc
levným opatřením, které má prokazatelně pozitivní efekt.
Ludmila Hamplová
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Vydařené lednové Wienerberger fórum 2022 se brzy dočká svého pokračování. Už 16. června 2022 budete mít možnost opět
nahlédnout skrz náš virtuální World of Wienerberger do světa stavebnictví pohodlně a jinak. I tato odborná konference je
určena pro všechny projektanty, architekty, studenty, stavební firmy i kohokoli z řad veřejnosti.

Druhý díl Wienerberger fóra opět nepřináší formát jako klasické semináře či workshopy. Společnost Wienerberger opět přímo
ve virtuálním světě připravila praktické ukázky dostupné všem účastníkům. Díky revolučnímu virtuálnímu světu World of
Wienerberger mají všichni přednášející odborníci unikátní možnost zobrazit účastníkům fóra veškeré technické detaily ve formě
3D animací a znázornit navrhování v několika různých prostředích. Registrujte si své místo na online konferenci, která poradí a
inspiruje. 
Wienerberger fórum je tu pro vás. 

Získejte body do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA 
Za účast na Wienerberger fóru 2022 získáte 1 bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a 1 bod do celoživotního
profesního vzdělávání ČKA. 

Účast na pokračování Wienerberger fóru 2022 je ZDARMA 
Online konference proběhne 16. června 2022 a je již tradičně pro všechny účastníky zdarma. Svou registraci můžete provést
na stránce www.wipzona.cz. Více informací o online konferenci, která poradí a inspiruje, najdete na našich stránkách
www.wienerberger.cz/forum22. 

Harmonogram přednášek 
? Úvod: Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger 
Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger 
? Stavební konstrukce v souvislostech 
Jan Huber, DiS., produktový manažer společnosti Wienerberger 
? Kvalita vnitřního prostředí prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických zařízení budov na FSv  ČVUT v  Praze
? Bytový dům Wienerberger 
Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro developery ve společnosti Wienerberger 
Ing. Milan Rotek, technický poradce společnosti Wienerberger 
? Jak při návrhu staveb zohlednit změny akustické normy 
Ing. Robert Blecha, ředitel technické podpory projektantů ve společnosti Wienerberger 
? Skladby nadkrokevní izolace Tondach iRoof 
Pavel Kaderka, technik pro tepelné izolace Tondach iRoof podle podkladů společnosti Wienerberger 

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 12:17 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:10 Živé vysílání , AVE: 16 246 395,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
I podruhé kromě a je to, že na použití této techniky ji potřebuju krajské si nějaký část něco vydělal rychlo. Něco trvá delší dobu,
například Němci teda oznámil, že vlastně dokončil výcvik na ovládaní jejich samozřejmě vůbec nic pancéřových vzor 1000. Tak
to nedostanou Německa od Holandska, ráda jezy začal tu volí jednodušší je dodávat Ukrajincům Ostravy Hevlín a udělal si
protitankové chtěli jako jehla v albu a ti ručně odpalované protiletecké rakety. Tak v případě bojové techniky je to daleko
složitější, jednak je to složitější na přepravu, ale ani nemají Ukrajiny také velké zásoby. Je pozorně registr žena světa, tak taky
velký zbrojařský koncern jako dnes startuje vydává francouzské houfnice, Caesar a popisoval tras kontrakty s belgickou málo
vozy dvou ale unesou dodávka k zániku a několik rukou. Slováci taky to dávali Zuzanou obhajobu zónu o zámku jsou a dělal si
budu až o někoho komisi, a to rozhodlo a vyrovnal kapacita ani k Velka. Jednoduchou je tu problém, že na skladové zásoby ve
všeobecnosti v rámci aliance je město tak velké krajní jelen. Velmi těžko vzdávají těchto zásob. Egypt vidíme tu Progres a za
chvíli bude trvat druhá věc je, že Ukrajina bude putovat systematickou podporu. Ona dostala na spoření zhruba 170
dělostřeleckých systémů. Začínala s tisícovkou Alena to počasí bojovat. Proti jsou velmi velké ztráty, takže to je sucho ty, které
by Bory nějakým gangem, jenomže změny silná vojsku je to velmi důležité ne. Celé to máte Ukrajinců, ale ale si myslím, že ze
strany Ukrajiny určitý určitou míru ztrát je lze i dodávky by mohly být rychlejší částkou, která svou řečí to je předkolem, tak i
technického charakteru. Volbu ale zatím nic jiné vlasy hovoří o něm, co vlastně neuvolnili ani ti vítězové transfery stáří techniky,
kterou má nahradit technik autorů zase jiné krajiny posunuli na Ukrajinu. K tom případě měst zásada ukrajinská kontaktní
skupina. To prvé zásahu těchto nebo v rámci tajně volební model úspěšně nás krajní dohodli na tom, že budu podporovat
Ukrajinu bylo 40 let tzn. mimo alianci NATO a statky dostat do říkáte myslí a co už tam budu ordinovat a svůj hostů zatím ani v
oběhu ani ten americký projekt Land míst tzn. punč a pronajaté, kde je víc zraněných zhruba 40 miliard na pomoc Ukrajině. 40
miliard amerických dolarů. Všecko to trvá nějaký čas. Samozřejmě prezident vlastně reagovali vojně a jeho vojska se hovoří
jasně situací a vítá tuto pomoc nájezd, aby vlastně měla zastavila během mohl zranit uvedena v tom vojsku. Zhatila zasáhl
sonary tu koncentrát Musil právě v oblasti Donbasu zužitkoval na to, že v nás zájmu vodními děly slovenskými volbami nic jo,
pozici je hovory se v Damašku, že se zpětná zásobami, ale teprve to mě Giorgio je velmi těžké pro ukrajinskou stranu
vycházelo, ale přímo jako nejzkušenějších v tomto investory. Na druhé straně je to taky tedy, že Ukrajinci nemají, když velkou
možnost manévrovat konkrétněji pozici jsou odhadnutelné. Já připomenu, že v prvé a druhé ale vojně v Perském zálivu Evropy
jezdil na spojence vlastně bombardovaly irácké pozdě 40 dní a potom samo máme provázat rázy od nás hůř a uzná Hůrka
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trvala 100 hodin z mnoha ukrajinské síly samozřejmě trpí agentuře super cena tý agentu pevniny, ale brzy zatím na pozici jak a
nemají dostatečnou dělostřeleckou podporu. Já jsem zrovna ty. Já.

mluvčí 
Se omlouvám, že vás přerušuji, jenom ještě v krátkosti opravdu závisí podle vás tato fáze války bitva o Donbas jen na počtu
zbraní tak, jak to naznačil, ukrajinský prezident Zelenský?

mluvčí 
Není je to úplně tak, ale zkrátka Ukrajina momentálně nemá ani ten ministr taky dobrý na nějakou velkou protiofenzívu v tomto
prostoru tam Ukrajinci dodržují maximální možné úvěr. Opotřebovávat tě ruské sněhy. Vojska to oni mají nasazené Rusů
vyčerpané tým 18 10 dní. To je strašně dlouhá doba těch vojáků uniká lidi na vás Pavel trapný hrát v letecké bomby a je tam
velmi komplikované zásobováni vědět tak má tu drobnou Unijazzu, ale nevidím tam dostat dělostřelecké systémy 9 and start
dalšího systému odporu. K tom případě je to tak malý zázrak, že obecně Krista drž já určitě Prahy, ale budu muset do něčeho
nájemních jsme, jak vlastně Rosti z ruské jednotky, protože ty útoky na Kesl a aby oblasti.

mluvčí 
Ne tak je otázkou nebo mluví se, opotřebovávají válce, ale ozývají se i úvahy, že v létě by se ruské armádě už nemuselo tolik
dařit, že naopak ukrajinská strana chystá protiútoky. Souhlasil byste s tím?

mluvčí 
Já stále vede k tomu, že toto je prý tato fáze samozřejmě já jsem nestane něco k tahu mezi spravená zásadní chybu. Třeba
uvědomit, že Ukrajinci mobilizovali k těm bicím nějakou dobu trvá, nemají dostatek míst kulturou nebo ty ty nám přísun na
frontě, ale přípravy děkuji sklárně přece ty vojáci dobyli zmobilizoval skončil teritoriálních síla pohyb fondů. Frontu prý tam až
znovu techniku na to nebudu vycvičených klidu a ucelené jednotky, a to je všecko to jim umožňuje vytvořit podmínky na
případnou protiofenzívu. To tak, že teda vidíme Rusko taky prakticky tvrdil to i je to rozptylování protivník opotřebovávání je
právě na severu Doněcku si ztratili. Měla ona mohla názor, ale hodlá před i analytiku a koneckonců lidi toho Rea k poslechu
zpravodajské stráže ztratili neuživila SEAL podstatně dráž než k výlovu se do ní se uvažovalo, že to bude jasná záležitost, která
jsou a že vlastně ani Ukrajině byl důvod řeka. Oni tam dokázali velmi značného filmovat s ruskou začal štěstí, že ano, půl kila se
nestane nikomu žádné, tak tím já jsem rýsoval techniky a zvyšování účinnosti ukrajinských povolán jsou hlavně zmobilizovat
jako sami tvaru předpoklady na to, aby ukrajinské síly mohly pres až do intenzivně Žid protiofenzívu u nich Hus a období nebo
před zimou si podtrhl tak jistou výhodu. Nic, pokud možno donutit Rusové rukovat ke dni tak, aby mohli aspoň výhodnější
pozicí.

mluvčí 
Pavel Macko, děkuju vám za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku. Hezký zbytek dne.

mluvčí 
Pěkně.

mluvčí 
Začíná speciální vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky za pár minut promluví prostřednictvím videopřenosu ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj. Českému parlamentu ještě předtím vystoupí s projevy předseda horní komory. Šéfka sněmovny a taky
premiér Petr Fiala. Dění v senátu ve sněmovně sleduje naše redaktorky. Zuzana Smiešková a Izabela Niepřejová. Nejprve
míříme do dolní komory za Izabelou Niepřejovou. Izabelo, jaký budete program v následujících minutách?

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Hezké dopoledne, poslanci přerušili před několika doslova vteřinami své jednání. A já možná zasadím do časového rámce to, o
čem ty jsi mluvila, protože v 11 hodin 30 minut promluví nejprve z horní komory šéf senátu Miloš Vystrčil. Následně se slova
ujme Markéta Pekarová Adamová, tedy šéfka Poslanecké sněmovny. Ta pak dá slovo českému premiérovi Petru Fialovi. I ten
přednese svůj příspěvek, který se má věnovat například přístupu Česka. K ruské vojenské agresi na Ukrajině, ale také
budoucnosti tzn. vztahu Česka k předsednictví radě Evropské unie. No a po těch zmíněných českých zástupcích už bude
následovat živý projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude promítán na velkoplošné obrazovce. V hlavním
jednacím sále bude simultánně tlumočen do českého jazyka, mimochodem projevy zmíněných českých zástupců budou taktéž
tlumočeny do ukrajinského jazyka, aby tedy ukrajinský prezident porozuměl poté, co Volodymyr Zelenskyj domluví, tak se slova
ještě na závěr ujme. Šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová tam se dá očekávat, že mu poděkuje, případně
možná několika větami zareaguje na slova, která tady zazní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už promluvil před řadou
světových parlamentů, mezi nimi například před německým evropským izraelským či slovenským nebo britským parlamentem
poprvé ale přednese svou řeč před českými zákonodárci. No tady také v Poslanecké sněmovně by potom co skončí tento blok
projevů, se poslanci měli ještě krátce zabývat situací na Ukrajině. Předpokládá se, že budou jednat na téma podpory územní
celistvosti Ukrajiny a také na téma odsouzení ruské agrese na Ukrajině. Zmínili jsme, že Volodymyr Zelenskyj promluví před
českými zákonodárci, a to jsou samozřejmě nejen poslanci, ale také senátoři proto teď zamíříme živě do horní komory
parlamentu, kde Zuzana Smiešková a Rusko. Já tě zdravím, ptám se, jak situace vypadá ta.

Zuzana SMIEŠKOVÁ, redaktorka ČT 
Dobré dopoledne z horní komory českého parlamentu ze senátu. Tady v 10 hodin řeč začala řádná schůze. Před přerušením
měla být kolem jedenácté hodiny zatím se tak stále neděje. Každopádně to důležité tak, aby bylo potřeba vše technicky zajistit k
tomu zmiňovanému velmi důležitému videopřenosu, jak přesně bude probíhat, jaké budou vystoupení následovat, v jakém
sledu tak velmi podrobně už popsala tedy moje předřečnice Izabela Niepřejová. Já jenom dodám, že zdejší šéf šéf senátu Miloš
Vystrčil, jeho vystoupení, potažmo úvodní slovo bude trvat zhruba zhruba 5 minut a vše i tady v horní komoře bude přenášeno
vysíláno na velkoplošných obrazovkách tak, jak je senátoři vlastně i novináři znají běžně na nich bývá promítáno, promítány
výsledky jednotlivého hlasování nebo třeba zmiňovaný program. Poté, co tedy vystoupí Volodymyr Zelenskyj a bude ukončen
celý ten videopřenos, tak zde bude řádná schůze pokračovat. Ovšem i zde se senátoři vrátí tady k tomuto projevu budou
reagovat na tento projev usnesením. Povede se debata to usnesení, respektive návrh toho usnesení už včera řešili, respektive
formulovali ho senátoři zahraničního zdejšího zahraničního výboru v něm například tedy se píše, že senát by měl podle výboru
vyzvat evropskou radu, která na svém zasedání příští týden by měla z Ukrajiny učinit kandidátskou zemí Evropské unie.
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Součástí návrhu, který má Česká televize k dispozici, se zároveň píše v tom stanovisku například, že tedy invaze Ukrajinu
destabilizuje bezpečnostní situaci v Evropské unii. A třeba způsobuje současnou hospodářskou krizi. Není pochyb o tom, že
tady toto usnesení bude jednomyslně přijato.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tedy promluví k českému parlamentu, a to ne dálky z válkou zmítané Ukrajiny. Co v
projevu zazní, jaký dopad to bude mít, zeptáme se. Ve studiu vítám našeho hosta Jan Šír z institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste dorazil.

mluvčí 
Dobrý den, děkuju pozvání.

mluvčí 
Jak silnou zbraní pro Ukrajinu jsou projevy Volodymyra Zelenského?

mluvčí 
Já se domnívám, že to po ní svoji roli v rámci celkové obranné strategie Ukrajiny. A je vidět, že Ukrajinci se i na tu v informační
dimenzi probíhající ozbrojeného konfliktu připravili v podobě budování kapacit, protože bylo vidět, že když ta ruská agrese v
roce 2014 začala tak.

Informační prostor v řadě západních zemí to se týká České republiky, byl byl zaplaven ruskými dezinformační narativy, což
efektivně vytvářelo tu kouřovou clonu, pod kterou Rusové mohli provádět svoje útočné operace. Dneska si myslím, že ta
situace daleko jasnější, pokud jde o komunikaci toho, co se děje směrem k veřejnosti západních, včetně evropských zemí tzn.
dneska už nikdo nepochybuje, jaká je pravá podstata. Povaha toho ozbrojeného konfliktu, že se tady jednou mezinárodních
zbraní konflikt vyvolaný v důsledku ruské ozbrojené agrese. A Zelenským určitě těží z toho, kde je nejsilnější on tady asi to je
známé informace. Já to rád zopakuji, pochází z ze showbyznysu tzn. má zkušenost nejenom s rétorickým uměním s divadelním
uměním, byť to byl takový velice specifický žánr, čím se zabývá v zásadě kabaret humor. A a to jsou plus je mimořádně
charismatická osobnost, a to jsou určitě devizy, který Ukrajina může využít pro mobilizaci mezinárodních podpory tak, aby se
mohla účinně bránit a a tady je potřeba říci, že v případě, že by Ukrajina proti Rusku stále sama. Bez mimo jiné teďka aktuální
otázka dodávek zbraní tak, aby tady pozice a vůbec schopnost a možnosti se bránit byli. Výrazně horší jsou teď.

mluvčí 
Mimochodem Volodymyr Zelenskyj vystudoval taky právo kromě toho, že byl byl hercem, ale mně tam zaujala ta věc, jak jste
říkal, že se Ukrajina připravovala i tady na tu informační fázi. Tzn. podle vás poučená z roku 2014 se kontinuálně připravovala?

mluvčí 
Tak určitě tady je potřeba říci, že byť z nějakého důvodu my hovoříme o válce, která probíhala 24. února, tak ta válka probíhá
8 let, to je potřeba tady říci z pohledu mezinárodního práva probíhá na území Ukrajiny mezinárodní ozbrojený konflikt mezi
Ukrajinou ruskou federaci od roku 2014. A ta horká fáze toho konfliktu, kde ta intenzita periodicky byla buď zmražovat na
snižování nebo naopak narůstala. Připadala na oblast Donbasu a tady takovým tím základním rámcem pro potenciální
urovnání byly Minské dohody Minsk. Jedna ze září 2014 Minsk 2. Února 2015 a ukázalo se, že ten Minska nesehrál. Tu roli
nenaplnil ty naděje, které do něj možná nepoučený divák nebo 14 nebo posluchače vkládal. Pokud jde o možnosti urovnání
konfliktu, nicméně daly Ukrajině a v tom spočívala její hodnota čas na to, aby zapracovala jednak na tom, aby provedla
nezbytné reformy, které ji učiní odolnější a aby aby se připravovala na další fázi konfliktu v případě, že Ruská federace a bude
mít snahu a vůli ten konflikt eskalovat. A toto je situace jsme svědky od února tohoto roku. Ta situace nastala Ukrajinci ta
komunikace je. Já nejsem expert komunikace, ale mně přijde absolutně brilantní. I tam je dobře obsaženo emoční apel i se tady
velice dobře pracuje s cílovým publikem tzn. Zelinský, respektive jeho tým velmi dobře kalibru ty vzkazy. Podle toho, ke komu
hovoří, na koho se obracejí a minimálně v této oblasti si myslím, že odvádějí dobrou práci, což je potřeba, protože válka v
vedení války je je komplexní fenomén a tady jakékoliv zanedbání jakýkoliv nedostatek může mít fatální následky.

mluvčí 
Těchto vlastně říkal on často v těch svých projevech jednotlivým zemím využívá historická traumata. Těch daných států tzn. co
můžeme očekávat od toho jeho dnešního projevu v českém parlamentu unce nabízí Mnichov, nabízí se rok 68.

mluvčí 
Je možné, že to tam zazní, ale já samozřejmě budou velice překvapen a zajímavý a těším se na to, co co co v tom projevu
zazní, ale nemám zákulisní informace, ale myslím si, že do velké míry tam za loňský může jednat určitě vyjádřit dík pozici České
republiky. Češi mají fantastické jméno za poslední měsíce na Ukrajině. Je to dáno řadou důvodů jenom tím, že stávající vláda
pochopila, co se děje, ale že společnost veřejnost se zachoval velice solidárně v České republice plus. Odpadly některé i tam
ty, které dlouhodobě poškozoval Česko ukrajinské vztahy, narazil narážím zejména na pozici Miloše Zemana, který 24. února
přiznal, že se zmýlil. A přestat.

mluvčí 
Teď od otočil ten svůj.

mluvčí 
A přestal ve svých veřejných projevech umývat ruské dezinformační narativy špinit Ukrajinu, jako bylo v různých funkcích
zvykem. Od toho roku 2014, myslím si, že za loňský využijete příležitosti k tomu, aby do určité míry zmínil věci, které jsou
potřeba činit na evropské úrovni a využije té skutek skutečnosti, že za 2 týdny. Česká republika se ujímá předsednictví radě
Evropské unie tzn. na Českou republiku. Českou diplomacii připadne mimořádně důležitá koordinační role, se kterou je spojena
řada příležitostí. Pokud jde o nastolování agendy. A ten postoj Evropě samozřejmě také mimořádně důležitý mimo jiné, pokud
jde o uvalování sankcí Rusko viděli jsme ohromné problémy se schvalováním šestého balíku sankcí. Trvalo to prakticky 2
měsíce, to bylo zdrojem ohromné frustrace na straně Ukrajiny samozřejmě je ve hře otázka přiznání kandidátského statusu of,
pokud jde o možnost členství Ukrajiny v Evropské unii. V případě, že něco takového dojde řada, tak to samozřejmě otevře
cestu k dalšímu sbližování a a zároveň Ukrajiny a zemí Evropské unie. Zároveň to dá tolik potřebný morální stimul Ukrajinců, že
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má cenu se bránit, protože mají tu vizi, že v případě, že se brání, tak budou přijati za za za člena úspěšného bohatého bloku,
který zaujímá.

mluvčí 
Otázkou, jak to nakonec s tím členstvím?

mluvčí 
V těhotenství něco jiného referenda, ale ale.

mluvčí 
S tím otázku některé země jsou zdrženliví.

mluvčí 
To samozřejmě to samozřejmě, ale to si myslím, že to budou to budou témata, která tady zazní určitě. Uslyšíme další apely na
to, že ta situace na frontě. Pokud jde o probíhající ozbrojený konflikt pro ty zbraně o té ozbrojené srážky zdaleka není dořešena
a Ukrajina, co potřebuje momentálně asi nejvíc, to jsou dodávky velice specifických druhů zbraní s tím, že východní Evropa
dělá, co umí, ale je tady otázka pořád, jak se k tomu staví další země zejména té té té staré Evropy a a to jsou témata, která
mají ohromný evropský přesah a která Česká republika může vnést do evropské debaty z titulu předsedající země a a to si
myslím, že mohou být vzkazy, které tam zazní.

mluvčí 
S tím předsednictvím s tím si tedy spojujete načasování toho projevu, protože já jsem se chtěla ptát, proč právě teď, proč v
Česku.

mluvčí 
O částečně asi ano, ale myslím si, já bych zatím nehledal nějaké nějaké větší moudro nebo nějaký větší kalkul. Prostě takhle
vyšel řada momentálně nebyla tolik nebylo tolik potřeba mimo jiné, protože ta pozice České republiky vůči potřebě bránit
Ukrajiny. Ukrajinu byla byla poměrně jasná a a bylo potřeboval, bylo potřeba z ukrajinského pohledu oslovovat jiná publika, ať
už to bylo Německo, Spojené státy a atd. ale je to je to příležitost, kterou určitě je možné využít a nepochybuju o tom, že
Ukrajinci budou mít smůlu. A snahu toho využít.

mluvčí 
Volodymyr Zelenskyj promluvil už téměř 20 parlamentů, jaký reálný dopad jeho projevy měly vy jste zmiňoval, že nejspíš dnes
bude žádat o další dodávky zbraní. O tom on hlasitě mluví vlastně od začátku války. Mluvil o tom v několika parlamentech. Na
druhou stranu včera siky vyjádřil v tom smyslu, že získal jen 10 % toho od oč od spojenců žádal.

mluvčí 
To zase hodně komplexní otázka. Ten dopad si myslím, že řada těch prohlášení a jeho vystoupení určitě mělo, protože se
podařilo jednak komunikovat ukrajinské potřeby a ty jsou zcela evidentní a jednak tímto způsobem oslovit mezinárodní
veřejnost, včetně veřejného mínění. A tady je potřeba říci, že i třeba v západní Evropy, konkrétně v Německu probíhá poměrně
zajímavý vnitropolitický vývoj daný tím, že vláda je nucena zespod v důsledku pohoršení veřejnosti nad stávající politiku učinit
kroky, které by ještě před pár týdny nebo měsíce byly absolutně nemyslitelné. Tzn. to je to je ta možnost, kterou kraj se
využívají. Přijel hovoří hovoří zprostředkovaně skrz toto. Tyto podniky i k veřejnosti konkrétní konkrétní země, která pak může.

Utvářet postoje vlastních vlád, které se nedovolí proti veřejnosti, protože ta další aspekt, se kterým Ukrajinci určitě pracují a a
kdyby tak nečinili také otázka, jestli by vlády zejména tedy v západní Evropě sáhly, sáhly k některým krokům, ke kterým sáhly.
Soudě podle toho, jaký byl postoj západních vlád v první dny té, které invaze po dvacátém čtvrtém v únoru 2022.

mluvčí 
Jsou zbraně skutečně to dodávky zbraní může rozhodnout válku, co může rozhodnout bitvu o Donbas?
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Politolog ukázal na člověka, který může za pád ČSSD mimo Sněmovnu. Pokud se nedokáží zviditelnit, zůstanou
tam, kde jsou, zdůraznil URL
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Podle květnového modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by volby vyhrálo ANO s 29,5 procenta hlasů před koalicí
Spolu, tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a koalicí Pirátů a STAN. Následovala by SPD s 11,5 procenta hlasů a ČSSD s pěti
procenty. Proč je na tom tradiční sociální demokracie tak, jak je, popsal pro ŽivotvČesku.cz politolog Josef Mlejnek z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Honosí se titulem nejstarší české politické strany, poslední roky ale zažívá strmý pád. Ve volbách v roce 2021 obdržela ČSSD
jen 4,65 % hlasů, opustila Poslaneckou sněmovnu a tehdejší předseda Jan Hamáček (43) se vzdal předsednické funkce. 
Současných pět procent je přitom podle průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi zatíženo statistickou chybou
pohybují se kolem 1,5 procentního bodu. " Není proto možné jednoznačně říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostala, "
uvedli autoři průzkumu. 
Příčina jednoho z nejhorších období v dějinách strany je přitom podle politologa Josefa Mlejnka velmi prostá. " A hlavně stejná
už celé roky, Andrej Babiš jim prostě převzal voliče, " uvedl odborník z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
V roce 1996 získala ČSSD pod vedením Miloše Zemana (77) 26,44 %, což ji řadilo na druhé místo za vítěznou ODS. Oranžové
tsunami o deset let později předvedla strana za předsedování Jiřího Paroubka (69) a zaznamenala svůj historicky nejlepší
výsledek – zisk 32,32 % hlasů. Přesto opět skončila na druhém místě za ODS. 
Na konci října 2013 pak sice ČSSD zvítězila se ziskem 20,45 % hlasů, oproti roku 2010 si ale pohoršila o cca 140 tisíc voličů v
absolutním počtu. Na scéně se také objevil Andrej Babiš (67) a hnutí ANO, které se ve stejných volbách umístilo na druhém
místě se ziskem 18,65 % hlasů a 47 mandátů. O čtyři roky později vyhrálo díky 29,64 % hlasů a vládu sestavilo právě se
sociálními demokraty, kteří měli pět ministrů. 
Zprvu se tak dostali do pozice menší strany, pak byli ten přívěšek v Babišově vládě a následně spadli pod pět procent, " shrnul
pro ŽivotvČesku.cz Josef Mlejnek. 
V červnu 2017, čtyři měsíce před sněmovními volbami, rezignoval na stranické předsednictví Bohuslav Sobotka (50) a stranu
až do řádného sjezdu vedl statutární místopředseda Milan Chovanec (52). Volební výsledek byl 7,27 % hlasů a jen patnáct
křesel v dolní komoře Parlamentu ČR. 
Zmiňované volby v roce 2021 pak znamenaly úplný konec ČSSD ve Sněmovně. " Pokud se nedokáží zviditelnit a nějak se
představit voličům jako alternativa, tak zůstávají tam, kde zůstávají, " dodal pro ŽivotvČesku.cz Josef Mlejnek. 
Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz. 

Jan Hamáček 
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Jiří Pondělíček: Zbraně jsou pro Američany záruka, že se vláda nezvrhne v tyranii. Nevzdají se jich ani po
masakrech na školách URL
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WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 13:45 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Americká sněmovna reprezentantů schválila před týdnem zákon upravující držení zbraní. Reaguje tak na tragickou střelbu na
základní škole v Uvalde letos v květnu, při které bylo zabito 21 lidí. Senátem však s velkou pravděpodobností zákon neprojde.
Proč je Amerika v otázce držení zbraní tak rozpolcená? Amerikanista Jiří Pondělíček v audiozáznamu ještě mluví o obvinění
Donalda Trumpa ze státního převratu i o vztahu Američanů k válce na Ukrajině.

Schválený zákon zvyšuje věkovou hranici pro nákup poloautomatických zbraní z 18 na 21 let a zakazuje prodej
velkokapacitních zásobníků. Podle všeho je ale zákon natolik ambiciózní, že nemůže projít Senátem.

„V Senátu by se muselo najít minimálně deset republikánů, kteří by hlasovali pro, a to za předpokladu, že by pro hlasovali i
všichni demokraté. Takže šance je minimální,“ vysvětluje Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy .

„V Senátu naopak vzniká kompromisní balíček, který má větší podporu. Vyčleňuje částku na zavedení zákonů, které soudu
umožňují na žádost policie nebo blízkých zbavit někoho práva vlastnit zbraň. Není to ale celoamerická povinnost. A zdaleka ne
všechny státy to zavedou,“ očekává amerikanista.

Přesto je od tragické střelby v Columbine v roce 1999 nebo od masakru v Parklandu v roce 2018 znát jistý posun, byť
minimální. „Vždycky, když dojde k takové střelbě, zvedne se vlna podpory pro zmíněné zákony. Přeživší mluví veřejně. Celý
národ je otřesen... Nic se ale nestane.“

Chvilková vlna podpory

„Bohužel je to takový smutný opakující se vzorec americké politiky. Zbraňová politika je vyhrocené téma ale i kvůli tomu, že pro
mnoho lidí je to velice emocionální záležitost. Teď myslím především majitele zbraní a asociaci, která je zastupuje.“

„Prostě se jim vždycky podaří vyvolat pocit, že navrhovaná zpřísnění jsou jen první krok na šikmém svahu a že to prostě skončí
tím, že jim ty zbraně vezmou všechny. A proto se potom vždy zvedne velice silný odpor.“ Prazáklad sporu je ale zřejmě i čistě
racionální, protože jde o velký byznys.

„Zbraňové společnosti skutečně dokázaly prolobbovat hodně, ať už to bylo třeba zbavení odpovědnosti, tedy že je nikdo
nemůže žalovat, pokud jejich produkt způsobí někomu nějakou škodu. To je vlastně poměrně výjimečné, protože jinak americké
zákony, které umožňují lidem společnosti žalovat, jsou poměrně široké.“

Obhajoba zbraní

Jak tedy obhajují zastánci současné legislativy potřebu držení zbraně? „Právo držet a nosit zbraň upravuje dodatek Ústavy.
Mluví se v něm mimo jiné i o milici nebo o dobře regulované polovojenské organizaci občanů. Nejde tedy jenom o ochranu před
zločinci nebo o zbraně určené k lovu, ale o záruku, že se vláda nezvrhne v tyranii, protože bude vědět, že občané mají zbraně a
budou se bránit.“

Přesto se podle průzkumů veřejného mínění většina Američanů shodne na tom, že je používání střelných zbraní nutné
regulovat. „Jejich podporu mají již zmíněné zákony umožňující preventivně někomu dočasně zbraň odebrat. Jedná se také o
odstranění výjimek pro provádění prověrek, které dneska nemusejí probíhat u všech prodejů zbraní. Přesto vidíme, že ani toto
není možné v kongresu prosadit.“

„V posledních dvaceti letech v Americe naopak docházelo k rozvolňování i těch minimálních požadavků, jako byla třeba různá
školení ohledně bezpečnosti při nakládání se zbraní. Přestože zdaleka největší počet obětí je v kategoriích sebevražd a
nehod,“ dodává Pondělíček.
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KULATÝ STŮL: SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY VE VÝSTAVBĚ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ TRVALE UDRŽITELNÝCH
MATERIÁLŮ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: cka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 13:45 , RU / den: 5 000 , AVE: 5 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 0,06
Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se
uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály?

Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. května Kulatý stůl na téma: Snižování uhlíkové stopy
ve výstavbě a využití trvale udržitelných materiálů. Pozvání přijali architekti Josef Tlustý (Ateliér Tlustý, PS ČKA Udržitelnost,
Centrum pasivního domu), Jan Soukup (Second Nature, PS ČKA Udržitelnost), Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects, PS ČKA
Udržitelnost), Ondřej Hofmeister (Projektil architekti), Adam Havel (VŠUP, matériO Prague), architekt a vědecko-výzkumný
pracovník Jan Růžička (KUBUS atelier, ČVUT UCEEB, FSv ČVUT, Centrum pasivního domu), dále za developery Eva
Nykodymová ze společnosti Skanska, Ondřej Franek ze společnosti Metrostav, a.s., a Radek Pergler, produktový a technický
manažer společnosti Deceuninck, spol. s r.o. 
Více informací 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval České republice
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 13:57 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 510 774,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
"Jsme s vámi, buďte s námi". Slova z Československého rozhlasu ze srpna 1968 připomněl ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj ve svém projevu, kterým se prostřednictvím videopřenosu obrátil na členky a členy obou komor českého parlamentu i
ke všem občanům České republiky. Poděkoval také České republice za dodané zbraně.

Volodomyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Česká republika nám pomohla jednak zbraněmi velice významnými a rád bych tímto poděkoval skutečně vedení tohoto státu a
ta pomoc dorazila právě tehdy, kdy byla více zapotřebí, ale můžete být jistí, že tím jste podpořili i sami sebe, i svoji vlastní
svobodu a svůj vlastní život. Tato podpora by měla trvat tak dlouho, dokud to bude potřebné k dosažení vítězství, protože
právě tím by tato válka měla skončit, vítězstvím.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Premiér Petr Fiala i předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu ho ještě předtím ujistil o podpoře
ze strany České republiky. Ve studiu je teď komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Dobrý den.

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jane, můžeš krátce shrnout ty hlavní body projevu Volodymyra Zelenského, o čem všem mluvil?

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
On se pokusil to, co se děje na Ukrajině zasadit do nějakého širšího rámce. Nevím, jestli to bylo s ohledem na tou českou
tradici vidět, české dějiny i v rámci nějakého velkého evropského kontextu, ale mluvil vlastně o osudu Ukrajiny jako součásti
boje svobody s nesvobodou nebo konkrétně zmínil i ohrožení té bývalé komunistické Evropy bývalého východního bloku, mluvil
o Praze, Varšavě i Estonsku a podobně. Tzn. oblastech, které by Rusko za nějakých jiných okolností třeba bylo schopno
pohltit. Opakovaně samozřejmě se zmínil o pomoci a ukrajinském vděku za pomoc, protože pro Ukrajinu je samozřejmě
zahraniční pomoc, ať už materiální nebo morální dost zásadní. A zároveň ale ještě, když mluvím o tom rámování, tak se snažil
vytvořit nebo reformovat tu věc jako otázku budoucnosti Evropy jakožto Evropy, že Rusko upírá Evropě schopno se sjednotit a
také upírá Ukrajině její přináležení k Evropě a k nějakému evropskému okruhu, takže to jsou asi tak zhruba ty hlavní body,
které já jsem z toho si vzal.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Máš pocit, že se to jeho vystoupení v českém parlamentu lišilo od těch jeho předchozích, on už mluvil v řadě parlamentů,
včetně německého, slovenského?

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
Mluvil už k mnoha parlamentům, bych řekl samozřejmě každý ten projev byl ušitý speciálně na každý ten národ, každý ten
parlament, každou tu reprezentaci nebo nějaký jiný okamžik, obvykle se dotýká nějakých buď heroických nebo naopak
bolestivých momentů každého toho národa. V Británii to se opakovaně dotknul boje o Británii, Churchilla a podobně. V Izraeli to
byly reference na holocaust. Ve Španělsku mluvil o Guernice a podobně. V našem případě tam byly jednak ty havlovské tóny
to, že mluvil o pravdě a lásce. A pak tam byl zejména ten osmašedesátý rok to "buďte s námi, buďte..." Teď Jsem to zkazil.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
"Jsme s vámi, buďte s námi".

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
"Jsme s vámi, buďte s námi". Což myslím, že je trošku dvojsečná citace, protože vlastně to, já jsem to jsme to vždycky chápal
tak, že to byl apel na československé vedení, které v podstatě zklamalo. Paradoxně teda s výjimkou jediného Františka Kriegel,
který se narodil v Ivano-Frankivsku, což je dneska na Ukrajině, tak to nevím, jestli ten, kdo psal ten projev měl takový záměr. V
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každém případě ten osmašedesátý rok tam byl asi nejvíce přítomen, co se týče těch referencí na společné dějiny. Myslím si, že
jsou tady ještě aspoň 2 body, které bych chtěl zmínit. Jednoznačně mu šlo o to, aby získal českou podporu pro nějaké
ukrajinské, evropské, evropsko-unijní ambice. Potom také některé ty projevy byly kritizovány za to, že jsou jakoby příliš
zarputile nebo příliš kritické. Ten projev k českému národu českému parlamentu, myslím byl takový jakoby chlácholivý, mírný,
přátelský, rozhodně tam jako nebyly žádné...

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Takže máš pocit, že kritika tam tentokrát nezazněla?

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
Myslím si, že rozhodně ne v tom, v té podobě, která byla namířená vůči některým jiným parlamentům, německému, izraelskému
a podobně. V tomhle případě zase nevím, do jaké míry to jako je na základě rady někoho, kdo zná českou povahu, ale bylo to
takové jakoby přátelské posezení, ale zároveň třeba pro mě vlastně paradoxně nejsilnější okamžik toho projevu byl, až když
přestal mluvit, měl potlesk vestoje a bylo vidět, že je vlastně očividně dojatý, že vlastně jako sedí tam, děkuje. Ten výraz v jeho
tváři byl takový jakoby strašně intenzivní vděk, radost, zároveň jako tady ty obavy. Každý si asi povšiml, jak moc zestárnul třeba
za těch několik měsíců a podobně, takže bylo to určitě míněno jako speciálně šitý projev vůči českému parlamentu. Ještě
vlastně jsem zapomněl zmínit něco, čeho si asi každý všiml, tzn. že zmínil návštěvu české delegace v Kyjevě, která myslím, byla
velice důležitá. Psychologicky byla průlomová a mluvil o českém premiérovi Petrovi, takže zase tam jako byla reference, že se
už vlastně znají, protože většině evropských premiérů tohle zatím chybí tady na seznamu úkolů, aby přijeli do Kyjeva.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ona Česká republika byla jednou z prvních zemí, která Ukrajině poskytla tu konkrétní vojenskou pomoc, včetně těžkých zbraní.
Byla to poměrně významná pomoc. Zmiňoval to prezident Zelenský pro toho, kdo třeba neslyšel ten projev?

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
Zmiňoval to. Obecně velký jako, velké téma momentální ukrajinské diplomacie, včetně té diplomacie prováděné prostřednictvím
Zelenského projevu je zesílit zásobování zbraněmi. Česká republika možná není ten hlavní kandidát na to, co teď momentálně
Ukrajina nejvíc potřebuje, tzn. ty houfnice a vůbec dělostřelectvo, které bylo schopné střílet stejně daleko jako to ruské, protože
to se ukazuje jako z taktického hlediska klíčové, ale hovořil o tom a Česká republika patřila k těm relativně štědrým státům, ať
už se týče českého rozpočtu nebo českých občanů. Takže určitě to také bylo téma.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu byl ve vysílání. Díky, na slyšenou.

Jan FINGERLAND, komentátor Českého rozhlasu 
Také děkuji, na shledanou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je velmi významná osobnost. Časopis Time ho zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí v
kategorii vůdců za rok 2022. My teď jeho vystoupení v českém parlamentu zhodnotíme i s vedoucí katedry marketingové
komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisou Hejlovou, dobrý den.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak na vás dnes Volodymyr Zelenskyj při tom svém projevu působil?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Působil klidně, vyrovnaně a jak už přede mnou říkal pan Fingerland, tak tento jeho projev byl takový holubičí. Na nikoho příliš
netlačil. Hodně nám děkoval. Zdůrazňoval naše vzájemné dobré vztahy České republiky a Ukrajiny. Zdůrazňoval jejich tradici,
historii, naše společné hodnoty. Řekla bych, že hlavním smyslem tohoto projevu kromě toho apelu na předsednictví Evropské
unii bylo poděkovat Čechům.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Víme víc o tom, nakolik je on sám tvůrcem těch svých vystoupení, nakolik se na tom podílí třeba nějaký případný tým poradců?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Já nemám žádné speciální informace zevnitř toho jejich týmu, takže bych se k tomu nerada vyjadřovala. Co ale můžeme soudit,
je to, že dlouhodobě ten formát i obsah jejich komunikace je skutečně mnoha profesionály hodnocen jako velmi dobrý. Daří se
jim komunikovat hodnoty, se kterými většinou to cílové publikum souzní. Jediné, jak už tedy také zaznělo, tak občas se vlastně
vytýká těm projevům ta jistá naléhavost, která určitě pochopitelná v té situaci, ale vlastně naráží na naše jako behaviorální
limity. Prostě žádný člověk nechce být obviňován z něčeho, že třeba něco by mohlo být jeho chyba nebo zanedbání atd. takže
to jsou vlastně jediné věci, které se občas vytýkají.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Na to jsem se právě chtěla zeptat. Ona jedna věc je to samotné vystoupení. Druhá věc pak ten jeho reálný dopad, ta reálná
pomoc, která následuje. Kyjev podle svých slov, jak včera uváděly, získal jen 10 % zbraní a materiálu, který žádal. Může
Zelenskyj apelovat na ty země ještě důrazněji, anebo už by to právě mohlo být kontraproduktivní?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Tak některé země stále ještě nedodaly to, co slíbily, jak se častokrát opakuje, například v případě Německa, takže já se
domnívám, že je dobré to opakovat. Tam v podstatě není ani jiná možnost. Představte si, kdyby ten prezident Zelenský přestal
o tom mluvit, že ty zbraně potřebuje, jaký dopad by to asi mělo na tu realitu? No, tak už by žádné nedostal. Tím pádem by tu
válku prohráli. Nemohl by se bránit vůči ruské agresi na Ukrajině, a to prostě samozřejmě jistě nechtějí.
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Mě jde spíš to, že ukrajinský prezident vystupuje před zahraničními politiky poměrně často. On už mluvil, tuším ve víc než 20
parlamentech. A jak důležité je z hlediska komunikace, řekněme, to načasování, aby ty výzvy nějakým způsobem zevšedněly,
aby se nestalo z nich něco, co už nebude třeba burcovat tak jako na začátku. Je tam potřeba, jaký vývoj?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Je to velmi dobrá, ale také zároveň hrozně složitá otázka, protože i tady funguje lidská psychologie a dnes po více než třech
měsících od začátku ruská agrese proti Ukrajině lidé už jsou unavení tou válkou a začínají řešit svoje vnitřní problémy,
zdražování, nedostatek potravin, dopady na vlastně globální svět, takže tam jako je těžké říci, kde je přesně míra toho, co se
má říkat a co už se nemá říkat, co je produktivní a co je kontraproduktivní. Když se na to podíváme zpětně, tak my vidíme, že
bez té komunikace, která je osobní, důvěryhodná a je, přestože se bavíme o válce, která je zahalená takovou tou mlhou války,
jak se říká, tak je do značné míry i transparentní, ověřitelná z té ukrajinské strany, tak bez této komunikace by jistě Ukrajina
nezískala to co potřebuje, nezískala by tu zahraniční podporu, a to jak v oblasti zbraní, tak i třeba humanitární pomoci a tak dál.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Co je při vystupování Volodymyra Zelenského, řekněme, tou jeho nejsilnější stránkou? Ono se stále mluví o té zkušenosti ze
showbyznysu, ale to samotné by asi určitě nestačilo?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Jeho nejsilnější stránkou je bezesporu autenticita. My mu věříme, že je takový, jaký je před námi, že je to obyčejný člověk, že je
to jeden z nás, že je to člověk, který mluví přímo, že to není žádný hologram. Neskrývá se samotný někde, když to řeknu v
atomovém krytu na Sibiři, je to prostě člověk se kterým my můžeme souznít, my vidíme i jeho emoce. A my se dovedeme
představit nebo jako nikdo z nás si to představovat nechce, ale prostě věříme, že je to člověk, který je v té situaci a podle toho
jedná.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Mimochodem jen krátce, je autenticita něco se dá v projevech naučit nebo je to něco, co je darem?

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
No, velmi těžko se to dá naučit, opravdu to se samozřejmě charismatem a autenticitou a důvěryhodností v té komunikaci, tím se
zabývají lidé opravdu už od dob starověkého Řecka. A přestože jako již od Platona a Aristotela je to vždycky zdůrazňováno, že
toto je vlastně jako jedna z nejdůležitějších složek té lidské komunikace, takový ten étos, tak to zároveň je něco, co, na co my
nemáme recept, nemáme na to žádnou jednoduchou formu nebo třeba vzoreček, co je potřeba k tomuto získat, mít a udržet.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Denisa Hejlová vedoucí katedry marketingové komunikace z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byla ve vysílání.
Hezké odpoledne, děkuji.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace FSV  UK  
Děkuji, hezký den. Na shledanou.

Zákon zpřísňující kontrolu zbraní
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 15:07 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 2 124 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,36
Vladimír KROC, moderátor 
Zpřísní se ve Spojených státech zákony upravující držení zbraní? Dokáže parlamentní vyšetřovací komise, že se Donald Trump
6. ledna minulého roku pokusil o státní převrat? Co by mu v případě uznání viny hrozilo a jak se staví Američané k podpoře
Ukrajiny ve válce s Ruskem? To jsou naše dnešní témata. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes amerikanista Jiří Pondělíček z
Katedry severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobrý den.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor 
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Americká Sněmovna reprezentantů před týdnem schválila zákon, který zvyšuje
věkovou hranici pro nákup poloautomatických zbraní z 18 na 21 let a zakazuje prodej velkokapacitních zásobníků. Jak
ambiciózní je na tamní poměry?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Já se domnívám, že je ambiciózní natolik, že Senátem nemůže projít. V Senátu by se muselo najít minimálně deset republikánů,
kteří by hlasovali pro, a to za předpokladu, že by pro hlasovali i všichni demokraté, tzn. včetně Joe Manchina, který často
hlasoval zatím s republikány, v případě třeba těch infrastrukturních balíčků atd. Takže ta šance na to, že projde, je minimální.
Naopak Senátu vzniká, byť zatím tedy nebyl schválen jako zákon, ale vzniká nějaký dohodnutý kompromisní balíček, který tedy
má údajně podporu dvaceti republikánských senátorů, kteří se účastnili těch jednání. Takže ten by mohl projít, ale ten je zase
daleko, dá se říct, okleštěnější.

Vladimír KROC, moderátor 
V čem je ten kompromis?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
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Praze  
Ten kompromis spočívá v tom, že třeba ty tzv. refle glos, čili zákony, které umožňují na vlastně žádost policie nebo blízkých
nějakého člověka soudu ho dočasně zbavit práva vlastnit zbraň v případě, že tam panují nějaké pochybnosti o psychickém
zdraví atd., které jsou vlastně součástí toho sněmovního návrhu, jakožto federální instrument, tak vlastně v tom senátním je
tam vyčleněna nějaká částka pro státy, aby tyto zákony mohli zavést, aby měli jaksi peníze na tu infrastrukturu, jak vlastně se s
těmi žádostmi vypořádat, ale žádná celoamerická povinnost nebo žádný zákon, který by to nařizoval, ve všech státech není.
Takže se dá očekávat, že zdaleka ne všechny státy to zavedou.

Vladimír KROC, moderátor 
Před hlasováním ve Sněmovně vystoupili svědci a přeživší střelby ve škole v Texasu, kde zemřelo 21 lidí, z toho 19 dětí. To
muselo být dost působivé.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
To působivé sice je, ale bohužel to je takový smutný opakující se vzorec americké politiky v této otázce, že dojde k nějaké velké
střelbě, ať už to byl třeba Sandy Hook, kdy vlastně ten počet obětí byl ještě větší, nebo v Parklandu na Floridě a vlastně
zvedne se taková nějaká vlna podpory pro ty zákony. Ti přeživší mluví veřejně a celý národ je otřesen a pak se nic nestane.
Takže je to působivé, ale otázka je, jestli to bude mít vliv.

Vladimír KROC, moderátor 
Ke schválení zákonů zpřísňujících kontrolu zbraní vyzval republikány prezident Joe Biden, ale jak jste řekl, zřejmě tahle ta
norma v této podobě nemá šanci projít Senátem?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Ne, ta sněmovní verze určitě ne. Je možné, že se Senát pokusí tu sněmovní verzi nějak přepracovat, dopracovat, aby
odpovídala tomu, co tedy se dohodlo v Senátu a pak jí vlastně pošle zpátky do Sněmovny. V Americe neexistuje ta možnost
jako u nás, že jedna komora ta dolní komora, tedy Sněmovna vlastně přehlasovává Senát. Tam ten zákon musí projít v obou
komorách ve stejném znění. Tzn. bude muset dojít prostě k nějaké dohodě obou komor.

Vladimír KROC, moderátor 
Počet hromadných útoku ve Spojených státech se jenom za letošek pohybuje kolem 250. Proč je ta zbraňová politika jedním z
hlavních a vyhrocených témat veřejných debat, aniž by se něco reálně změnilo?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Je to kvůli tomu, že pro mnoho lidí je to velice emocionální záležitost. Teď myslím tedy především majitelé zbraní, kteří často
nebo alespoň ta organizace, která je zastupuje /nesrozumitelné/, tak i na vlastně, pardon, nějaké zákony nebo zpřísnění, které
třeba podle průzkumů mají podporu i třeba v mírné většině republikánů, například to, aby rodina mohla iniciovat ten proces
odebrání zbraní nebo práva mít zbraň dočasný pro institut, pro někoho, tak to podporuje i většina republikánských voličů, byť
třeba jenom 60 %, takže není to úplně ohromující. Ale tak jim se prostě podaří vždycky vyvolat ten pocit, že to je jenom první
krok na tom šikmým svahu, a že to prostě skončí tím, že ty zbraně jim vezmou všechny, a proto se potom vlastně vůči tomu
vlastně stane velice silný odpor. A vzhledem k tomu volebnímu systému, kdy v těch sněmovních jednomandátových obvodech
často dopředu je jasné, kdo vyhraje, jestli to bude republikán nebo demokrat, tak reálně, pokud chcete získat mandát, tak
vlastně tím skutečným volebním testem jsou pro vás primárky a v těch samozřejmě přirozeně volí ti spíše vyhraněnější voliči,
oddanější voliči a tam ten poměr těch, kteří by si přáli nějakou regulaci, bude asi výrazně menší.

Vladimír KROC, moderátor 
Vy jste řekl, že je to hlavně o emocích, ale na druhou stranu ten prazáklad je čistě racionální, protože jde o velký byznys?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
To samozřejmě ano, ty zbraňové společnosti dokázaly prolobbovat hodně, ať už to bylo třeba právě zbavení odpovědnosti, že
je nikdo nemůže žalovat, pokud tedy jejich produkt způsobí nějakou, nějakou škodu, což je vlastně poměrně výjimečné, protože
jinak ty americké zákony, které umožní vlastně lidem žalovat společnosti za nějakou škodu, jsou poměrně dosti, dosti široké
nebo dosti volné. Můžeme vzpomenout například žaloby na tabákové firmy z důvodu rakoviny, rakoviny plic, což byla možnost,
kterou oni zatajovali atd. Takže těch možností, jak oni mohou dělat politiku a jak si dokázali prolobbovat nějaké výhody nebo
nějaký zvláštní, nějaké zvláštní zacházení, nějaký zvláštní status, je hodně.

Vladimír KROC, moderátor 
Spojené státy mají nejvyšší počet zabití střelnými zbraněmi mezi bohatými zeměmi světa. Druhý dodatek ústavy chrání právo
držet a nosit zbraň. To je to, o čem jste mluvil. Jak ale obhajují zastánci té současné legislativy potřebu držení samopalu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
No, já bych jenom trošku opravil, oni to nejsou samopaly, automatické zbraně jsou od třicátých let zakázány, ale...

Vladimír KROC, moderátor 
Rychlopalné zbraně.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Jsou to zbraně, které jsou samonabíjecí, poloautomatické a mají vlastně vysoce výkonné nebo používají vysoce výkonné
střelivo, které má delší dostřel, než třeba pistolové. A hlavně se k nim prodávají doplňky, které vlastně z nich pomalu tu
automatickou zbraň dělají. Hodně se mluvilo o těch tzv. bam stocks, čili což jsou pažby, které vlastně umožňují velice rychlou
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střelbu bez toho, aniž by člověk musel tu spoušť opakovaně mačkat. Oni to obhajují tím, že vlastně, a to i v tom ústavním
dodatku se mluví o vlastně milici nebo o dobře regulované nějaké polovojenské organizaci občanů, takže vlastně nejde jenom
o ochranu před zločinci nebo o něco, co mají na lov, ale že jde vlastně o nějakou záruku, že vláda se nezvrhne v tyranii,
protože bude vědět, že občané mají zbraně a budou se bránit.

Vladimír KROC, moderátor 
Teď se šel 11. června pochod za naše životy, ale nebyl zdaleka první, protože ten první byl svolán v roce, tuším, 2018, to bylo
po útoku na školu, jak už jste připomněl v Parklandu na Floridě. Tam střelec zabil 19 lidí. Změnilo se od té doby ve Spojených
státech něco?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
No, možná se to trošku pohnulo, když vidíme, že alespoň něco v Senátu zdá se by mohlo projít, tak i to vlastně je něco, na co
jsme, na co jsme po roce, nebo na co Američané po roce 2018 čekali marně. Takže nějaký byť malý posun tam asi vidět je, ale
když si vezmeme, že tady ty případy jsou medializovány od roku, minimálně od roku 1999 od střelby v Columbine, tak prostě
ten posun za těch nějakých téměř 23 let je opravdu mizivý.

Vladimír KROC, moderátor 
Četl jsem, že podle průzkum veřejného mínění je většina Američanů pro omezení užívání střelných zbraní, ale otázka je, jak
jsem pochopil z vašich slov, co vlastně mají na mysli?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Je to jak říkáte, většina Američanů se shodne na nějakých opatření, která ti jejich podporovatelé označují za common sense,
čili nějaký něco, co vlastně vychází ze zdravého rozumu. Jedná se především právě třeba o ty zákony umožňující tedy vlastně
dopředu preventivně někomu dočasně právo zbraň vlastnit. Jedná se o odstranění vlastně výjimek pro provádění těch
prověrek, těch background check, což vlastně dnes nemusí probíhat u všech těch prodejů. Takže zavedení vlastně systému,
který by to vyžadoval u všech prodejů, včetně třeba přeprodejů nebo z těch výstav, kde vlastně se také dá prodávat bez těch
prověrek. Čili minimálně třeba na těchhle dvou věcech se zdá, že by se opravdu většina amerických voličů shodla, přesto
vidíme, že ani to není možné v Kongresu prosadit.

Vladimír KROC, moderátor 
Teď mě napadá, když někdo u nás argumentuje tím americkým modelem, že by se u nás taky mělo uvolnit nošení zbraní nebo
užívání na veřejnosti nebo veřejností, jak se na to díváte, je to přenositelné do Evropy nebo k nám do Česka?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Já se domnívám, že ta zkušenost je prostě daná nějakým historickým vývojem. Vidíme to koneckonců ve Švýcarsku, kde
vlastně díky vojenské službě a tomu, celkově tomu systému vlastně nebo té obranné politice země, tak vlastně lidé jsou cvičeni
pro používání zbraní nebo můžou, pokud chtějí poslouží v armádě a ten počet zbraní, vlastnictví zbraní je tam vyšší než třeba v
jiných evropských zemích. Přesto vlastně díky poměrně přísným regulacím, které se týkají třeba toho, zda člověk může mít tu
zbraň nabitou, kam ji může vzít a nemůže vzít a jak se s ní může, jak s ní může zacházet a třeba i právě poměrně přísného
výcviku, kterým ti lidé procházejí, tak tam vlastně tady ty incidenty skoro nejsou. V Americe naopak v posledních letech
docházelo k rozvolňování právě i těch minimálních požadavků, jako byla třeba, jako byla třeba různá školení ohledně
bezpečnosti při nakládání se zbraní, ať už to bylo čištění atd., atd. A faktem je, nebo skladování a faktem je, že zdaleka největší
počet těch obětí, tak jsou sebevraždy a následně nehody.
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Trump čelí obvinění z pokusu o státní převrat
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 15:07 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 1 046 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,36
Vladimír KROC, moderátor 
V pořadu Jak to vidí mluvíme s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem. Bývalý americký prezident Donald Trump čelí obvinění z
pokusu o státní převrat. Co je mu kladeno za vinu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Ten výbor vlastně se snaží dokázat, že bývalý prezident Trump věděl, že ty volby v listopadu 2020 prohrál. Proto jsou tam
vlastně ta svědectví těch jeho nejbližších spolupracovníků, kteří mu to tedy vlastně téměř všichni říkali, že vyvíjel nátlak jednak
na ty vlastně členy volebních komisí v různých státech. Dobře doložený je třeba ten telefonát guvernérů /nesrozumitelné/ do
George, aby mu našel nějaké hlasy, a že vlastně tím pádem ten útok na Kapitol lze vnímat jako vyvrcholení nebo respektive
nějakou poslední zoufalou snahu ten výsledek voleb ještě zvrátit v jeho prospěch.

Vladimír KROC, moderátor 
Ten parlamentní vyšetřovací výbor je složený převážně z demokratů. Trump ho teď aktuálně kritizoval. Proces označil za
výsměch spravedlnosti a komedii. Podle něho se výbor snaží, cituji, odvést pozornost veřejnosti od pravdy. Jak podle něj tedy
zní ona pravda?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
No tak on to několikrát měnil. Koneckonců jako mnoho republikánů. Nejprve mluvili o tom, že šlo o nějaký nešťastný výbuch
emocí, to říkal třeba i Trump v tom vlastně, v tom videu, které zveřejnil přímo šestého pozdě odpoledne, kdy ty své příznivce
vyzval, aby odešli a potom v těch následujících dnech mluvil o tom, že tu frustraci je potřeba chápat, že ti lidé byli prostě jenom
zklamaní z toho, že jim byly ukradeny volby. A někteří republikáni tehdy sice zděšení byli, ale postupně to přešlo do různých i
konspiračních teorií, kdy mnozí republikáni šířili, že to, že to byli příznivci levice, kteří chtěli vrhnout špatné světlo na prezidenta
Trumpa. A tomu apropo věří prý asi 55 % voličů republikánů, že tomu tak bylo. A Donald Trump vlastně teď od těch událostí
šestého, tak se snaží soustředit vlastně na ty volby, byť žádné nové další důkazy nepřináší, tak vlastně neustále sveřepě tvrdí,
že ty volby byly zmanipulované.

Vladimír KROC, moderátor 
Útok na Kapitol 6. ledna loňského roku byl bezprecedentní, anebo ne? Zažily Spojené státy někdy něco podobného?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Já se domnívám, že ano, ne proto, že by Spojené státy nezažily politické násilí, to samozřejmě zažily, docházelo k různým více
či méně vyhroceným demonstracím různých státních kapitolů, koneckonců třeba protiválečné demonstrace v samotném
Washingtonu také byly často velice divoké, ale to, co je na tom bezprecedentní, je ten účel, že tam skutečně tedy šlo o to
zablokovat certifikaci těch volebních výsledků s cílem, aby vlastně ta certifikace se mohla vrátit těm jednotlivým státům, ve
kterých Trump věřil, že prostě díky tomu tlaku na ty volební představitele, tak se mu podaří uznat ty jeho volitele, musíme si
uvědomit, že ten systém je poměrně komplexní a vlastně ty samotné volby potom provádí volitelé, vlastně delegovaní zástupci
lidu. Čili skutečně to bezprecedentní je v tom, že tím cílem bylo v podstatě, byť ta vláda ještě nenastoupila, administrativa Joe
Bidena, ale svrhnout legitimně zvolenou prezidentskou administrativu.

Vladimír KROC, moderátor 
Když si uvědomíme, že ty události si nakonec vyžádaly 5 mrtvých, desítky zraněných, jak to, že jejich doložený iniciátor je stále
na svobodě?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
No, protože ono to není tak jednoduché doložit, že to někdo takhle plánoval, a že to někdo takhle chtěl. Jak to bude složité, tak
to je vlastně vidět i na těch debatách teďka ohledně těch prvních dvou vlastně slyšení veřejných, kdy jsme, tam bylo vidět
hodně svědectví těch Trumpových spolupracovníků, kteří říkali, že tedy Trumpovi říkali, že nemá se prohlašovat za vítěze, že
volby prohrál, že by to měl uznat. To je jedna věc, ale pokud by to mělo dospět k nějakému obvinění, což tedy potom by nebyla
práce výboru, ale toho souběžně prováděného vyšetřování pod ministerstvem spravedlnosti, tak u soudu by potom
pravděpodobně minimálně podle některých komentátorů bylo potřeba prokázat nejenom, že Trumpovi někdo říkal, že ty volby
prohrál, ale že Trump to, že volby vyhrál, že to byl podvod, že to říkali jenom tak, a že tomu nevěřila. To už se velice těžko
dokazuje. Takže ta trestní odpovědnost tady v tom si myslím, že i nadále bude, bude velice komplikovaná, nebo že bude velice
komplikované ji prokázat.

Vladimír KROC, moderátor 
Jak je možné, že má Donald Trump stále šanci na znovuzvolení?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Katedra severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
Praze  
Je to něco, čím, co si.. nebo tu otázku si vlastně podle mě klade mnoho lidí už od začátku té jeho politické kariéry, kdy on
vlastně poměrně brzy to správně odhadl, když řekl, že by mohl někoho...

redaktorka 
Vážení posluchači, pořad Jak to vidí, který právě teď přerušujeme, vám nabídneme celý v dalších reprízách, protože teď
přepojujeme do parlamentu České republiky, kde ve videoprojevu před zákonodárci vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj.
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Od Petra Velikého Rusko předstírá, že se blíží civilizované Evropě. Ještě se ale ani nezbavilo samoděržaví URL
Automatický překlad
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Komentář Michaela Romancova: V ruské, nedávno ještě sovětské společnosti se o vše podstatné stará vůdce nebo strana
(případně strana s vůdcem v čele), což má zajistit stabilitu. Málokterá země přitom nabízí tak plastický příklad, jak nestabilní
takový systém je. Zkusme si rozebrat proč.

Na 12. červen připadají oslavy Dne Ruska. V roce 1990, tedy ještě v době, kdy žádná Ruská federace neexistovala, byla
přijata deklarace o státní svrchovanosti Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) jako součásti Svazu
sovětských socialistických republik (SSSR). Tehdy ještě nikdo o rozpadu SSSR neuvažoval, šlo o reakce na změny vyvolané
Gorbačovovu přestavbou. Na základě výnosu prezidenta Jelcina, který z něj zamýšlel udělat symbol národní jednoty, je od roku
1994 slaven jako státní svátek.

Od roku 2005 však Rusko slaví i Den národní jednoty, který připadá na 4. listopad. Putin ho nechal vyhlásit na den, kdy se
připomíná vyhnání Poláků z Kremlu (1612), které předznamenalo konec tzv. Smuty a upevnění rusko-moskevského státu pod
vládou dynastie Romanovců (nastoupili na trůn 1613, před nimi vládli Rurikovci). Ve stejný den pravoslavná církev slaví
významný svátek spojený s uctíváním ikony Bohorodičky Kazaňské.

Stát a církev se v až dojemné shodě spojili a zároveň se na počátku listopadu, který byl v sovětských dobách exkluzivně
vyhrazen pro pompézní oslavy bolševické revoluce (7. listopadu), dokázali [lock]efektivně vymezit proti komunistům. Ovšem čím
déle setrvával Putin u moci, tím viditelněji se nejdůležitějším dnem ruského politického kalendáře stával 9. květen – Den
vítězství. Den, kdy rozpad SSSR, bolševici ani církev nehrají žádnou roli, neboť všemu dominuje vítězství a… Putin, popřípadě
v ruské abecedě neboli azbuce neexistující latinská verze písmene „Z“.

„Originální“ spojení písmene Z, jak se píše v latince, a ruské azbuky. Foto: screenshot z videopřenosu ruské TV
A tak jako se státními svátky je tomu v Rusku se vším. Něco se vyhlásí, chvíli se okolo toho dělají „tanečky“ a pak se zase
vyhlásí něco jiného, údajně důležitějšího, vznešenějšího a lepšího. To staré přitom i nadále zůstane přítomno a zvolna se na
tom usazuje prach.

Devátého června se na výstavišti VDNCH (obrovský komplex výstavních pavilonů tzv. Výstavy úspěchů národního
hospodářství, jehož součástí je i park s pomníky připomínající údajné úspěchy budování socialismu/komunismu v SSSR) Putin
sešel s mladými lidmi. A popovídal si s nimi o budoucnosti.

Vše probíhalo podle šablony známé již ze sovětských dob: mezinárodní politická a bezpečnostní situace je složitá. Tyto
problémy se projevují i ve sféře národního hospodářství. Rusko je však veliké, silné a má nevyčerpatelné materiální i lidské
zdroje. Za deset let se bude žít lépe… Putin je u moci nepřetržitě od roku 2000 a po celou tu dobu platí, že se zanedlouho bude
žít lépe (a země je stále na prahu zásadního průlomu v oblasti vědy, techniky a nových technologií, které ve světě nemají
obdoby).

Ruskem vlastně stále zní variace na chruščovovské „ještě naše generace bude žít v komunismu“, která se line z úst stále
stejného člověka. Jediným viditelným rozdílem je množství botoxu v jeho obličejových partiích.

Právo být a právo mít

Rozpor mezi tím, co se říká, a co se děje, je přítomen v každé době a v každém politickém systému. V těch, které jsou
otevřené, se tak děje viditelně a přispívá to ke změnám vlády. Obměny vládních garnitur jsou sice mnohdy nepříjemné (hlavně
těm, kteří o moc přijdou), ale v jejich důsledku se každá společnost, která to dokáže zvládnout, vyvíjí. Často je takový vývoj
nepříjemný a řada jeho projevů bolí, ale jen to, co se vyvíjí – co se adaptuje –, je z dlouhodobého hlediska schopno přežít.

Opakem společností, které změnu zakomponovaly do své „politické DNA“, jsou společnosti „stabilní“, kde se o vše podstatné
stará vůdce nebo strana (případně strana s vůdcem v čele). Při pohledu zpět však zřetelně spatříme, že vše, co bylo „stabilní“,
se zhroutilo, zatímco stále se měnící, na první pohled křehké a nestabilní režimy se vyvíjejí dál. V Evropě nemůžeme najít lepší
příklad „stability“, než je Rusko, které bylo ve 20. století tak dlouho stabilní, až se dvakrát (1917 a 1991) zhroutilo. Proč?

Přečtěte si takéPutin překvapil jen toho, kdo ho nikdy neposlouchal – agresivní rétorikou roztleskával ruské davy už dřív

Důvodů je nepochybně vícero, ale mezi důležité, možná dokonce vůbec nejdůležitější patří to, jak se v Rusku v moderní době
vyvíjel vztah ke dvěma klíčovým právům: k právu na vlastní existenci, tedy k právu být, a k právu na majetek, právu mít. Proč
právě tahle dvě? Protože jsou základem politické svobody v nejširším slova smyslu. Jen ten, kdo má možnosti svobodně
rozhodovat o sobě a o tom, co mu právem patří, je v politickém slova smyslu svobodný jedinec. Jen takový jedinec může být
odpovědný sám za sebe, jen tehdy může nést svůj díl odpovědnosti za celek, jehož je součástí.

Ostatně není náhodou, že tato dvě práva jsou explicitně zmíněna i ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, která obsahuje
nejznámější katalog lidských práv. Ve třiceti článcích jsou vyjmenována základní občanská, politická, kulturní, ekonomická a
sociální práva platná pro všechny lidi na Zemi. V jejím článku č. 3 stojí: „Každý má právo na život, svobodu a osobní
bezpečnost.“ V článku č. 17 pak stojí: „Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. Nikdo nesmí být svévolně
zbaven svého majetku.“

Připomeňme, že tento právně nezávazný dokument byl většinou členů OSN přijat 10. prosince 1948. Hlasování se tehdy zdržel
Sovětský svaz (spolu s ním samozřejmě i Bělorusko a Ukrajina, které měly samostatné zastoupení) a sovětské satelity
Československo (komunisté by si s principy v deklaraci obsaženými nepochybně hlavu nelámali, ale díky převratu v únoru
1948 měli o starost méně) a Polsko. Ostatní satelity SSSR v Evropě (NDR, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko) a v Asii
(Monglosko a KLDR) tehdy ještě v OSN nebyly.
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Přečtěte si takéNebudu mávat ženevskými konvencemi před hlavní ruského tanku. On se nezastaví, říká ukrajinská obránkyně
lidských práv

Dále pak Jugoslávie (rovněž ovládaná komunisty, avšak v tu dobu už ve sporu se SSSR), Jihoafrická unie (kde v témže roce ve
volbách zvítězila Národní strana, která zavedla apartheid) a Saúdská Arábie. Skutečnost, že právě komunisté, rasisté a
absolutistická monarchie formou „zdržení se hlasování“ odmítli základní katalog lidských práv, byla zcela logická. Jejich forma
vlády a správy společnosti s nimi není kompatibilní. V Rusku, pochopitelně včetně sovětské epochy jeho vývoje, tomu tak bylo
(v podstatě) vždy a už je tomu tak (v podstatě) zase.

Jakoby cesta do Evropy

Když v Rusku na jaře 1917 padla monarchie, byl poslední car ještě stále titulován „imperátor a samovládce (samoděržec) celé
Rusi“. Roku 1805 Michail Speranskij (otec ruského liberalismu, reformátor a poradce Alexandra I. a Mikuláše I.) prohlásil, že v
Rusku jsou pouze dva stavy: „Otroci panovníkovi a otroci pozemkových vlastníků. První z nich jsou svobodní jen ve vztahu k
těm druhým.“

O sto let později už sice Rusko mělo politické strany, parlament i ústavu (vše v důsledku revoluce 1905–1907) a nevolnictví (ve
skutečnosti spíš otrokářství) bylo zrušeno „už“ roku 1861, ale panovník, titulovaný jako gosudar-imperátor, vše nové důsledně
ignoroval. K ničemu to totiž nepotřeboval. Gosudar-imperátor i nadále ve svých rukách koncentroval moc výkonnou,
zákonodárnou a částečně i soudní, které delegoval na jemu podřízené orgány (vláda, respektive její ministři byli z výkonu
funkce odpovědni panovníkovi).

Přečtěte si takéKvůli ruské blokádě Černého moře jim hrozí hladomor, mnohé africké země přesto stojí za Putinem

Při pohledu zvenčí to vypadalo, že se ruský politický systém přibližuje Evropě, ale jeho podstata nadále zůstávala (středověce)
ruská. Vše podstatné rozhodoval gosudar (majitel všeho živého i neživého), k němuž sice bylo (Petrem Velikým) pomocí
spojovníku přidáno původně latinské/západní označení „imperátor“, ale to jen proto, aby to vypadalo
moderně/západně/evropsky.

Politické a hospodářské reformy, zavedené Sergejem Wittem (premiér 1905) a Pjotrem Stolypinem (premiér 1906–1911), přišly
příliš pozdě na to, aby Rusko nasměrovaly na kvalitativně jinou trajektorii politického a sociálního vývoje. Když Rusko vstoupilo
do první světové války, bylo hospodářsky, sociálně i politicky zcela zaostalou zemí, která neměla šanci vydržet strašlivý tlak
války průmyslového věku.

„Kraď nakradené!“

Pád autokratické monarchie však žádnou změnu k lepšímu nepřinesl. Masa formálně svobodných, ale v drtivé většině chudých,
negramotných a nevzdělaných lidí se ve vzniklém chaosu nedokázala orientovat a stala se kořistí těch, kteří jim v daném
okamžiku zdánlivě nabídli nejvíc – bolševiků. Velmi podstatnou částí jejich úspěchu byl útok na majetek, který odstartoval
podvodný „dekret o půdě“, jímž, jak píše ruský historik Andrej Zubov, bylo starozákonnímu přikázání „nepokradeš“ nadřazeno
revoluční „kraď nakradené“.

Netrvalo dlouho a v létě 1918 byl – v zájmu světové revoluce – zrušen starý právní řád, právo bylo nahrazeno „revoluční
spravedlností“ a teror povýšen na oficiální politiku státu. Bolševický puč a následná krvavá občanská válka učinila z Ruska (od
roku 1922 se používal název SSSR) teroristický expanzivní režim, jenž násilím zlikvidoval soukromé vlastnictví i samo právo na
život jak vlastních obyvatel, tak všech dalších lidí, kam až sahala jeho moc…

Přečtěte si takéHistorik Zubov: Putin přičichnul k nacistické ideologii u piva během své služby v NDR

Během sedmi dekád jeho existence se sice objevila a byla efektivně vynucována řada „právních norem“, avšak stejně jako
před rokem 1917 se veškerá výkonná, zákonodárná a soudní moc sbíhala v centru. Jen ji místo gosudara-imperátora držel
generální tajemník komunistické strany.

Když se SSSR rozpadl, přešla veškerá práva a závazky na Ruskou federaci, která se tak stala jeho „pokračovatelkou“.
Podobně jako v ruském impériu (1905), respektive v SSSR (1924 „leninská“, 1936 „stalinská“ a 1977 „brežněvská“) i v Rusku
byla přijata ústava (1993), která však rovněž nikdy nepředstavovala reálnou normu nejvyšší právní síly. Veškerá moc je
soustředěna v rukou prezidenta, lépe snad gosudara-prezidenta, Putina.

Ten již dávno přijímá a uvádí v život politická rozhodnutí, která mu nepřísluší, aniž to kohokoliv z oficiálně existující „opozice“
vzrušuje. Ještě před deseti lety tomu bylo jinak, ale od tehdejších protestů (probíhaly v letech 2011–2013) se podařilo většinu
opozičníků zastrašit, vyhnat do emigrace, zavřít či fyzicky zlikvidovat… Skutečnost, že Putin aktivně a násilně demontuje již tak
chatrnou konstrukci právního státu, však nechávala v klidu jak řadu byznysmenů, kteří i nadále s Ruskem spojovali vidinu
rychlého zbohatnutí, tak i politiků neschopných se vzdát představy, že dialog s Ruskem je možný, respektive přínosný.

Bezcenný lidský život

Nic na tom nezměnil ani tzv. Magnitského zákon, přijatý Obamovou administrativou v prosinci 2012. Připomeňme, že Sergej
Magnistskij byl právník, který obvinil skupinu vysoce postavených úředníků (otroků panovníka) z miliardových machinací na
úkor fondu Hermitage Capital jeho zaměstnavatele, amerického investora Billa Browdera, a ruského státního rozpočtu.

Poté co vznesl obvinění, byl protiprávně vzat do vazby a v listopadu 2009 umučen k smrti. V jeho osobě se ruský přístup k „být
a mít“ projevil nanejvýš výmluvným způsobem. Muselo však dojít až k druhému útoku na Ukrajinu, aby si politické a ekonomické
elity Západu konečně uvědomily, že Putinovo Rusko není svébytným evropským státem, ale autentickým pokračovatelem
ruské/sovětské autokracie.
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Doufejme, že šok, který většině z nás Rusko připravilo, ještě dlouho vydrží a my se od něj, respektive od režimu, který mu
vládne, co možná nejrychleji, nejúplněji a na dlouhou dobu izolujeme. Co však udělají Rusové? S největší pravděpodobností
vůbec nic. Proč? Mimo jiné proto, že většině z nich „být“ a „mít“ nic moc neříká.

Skutečnost, že lidský život v dnešním Rusku nic moc neznamená, se ukázala nejpozději v průběhu pandemie covidu-19.
Způsob, jakým se stát „stará“ o padlé ve válce na Ukrajině, to jen dokresluje. A pokud jde o „mít“ – většina Rusů nic moc nemá,
respektive mají tak málo, že je to nijak nemotivuje, aby se o to starali. Vskutku „kouzelnou“ ilustrací toho je zákon z 8. června
letošního roku „o protiopatřeních na nepřátelské akce Spojených států a dalších cizích států“, kterým se prezidentovi dává
právo uvalit rozsáhlá omezení na fungování ruského finančního a bankovního systému, včetně práva zmrazit majetek a vklady
fyzických i právnických osob.

V Rusku si tak stát zase jednou vezme vše, na co si ukáže. A bude tomu tak dlouho, dokud se případně neobjeví někdo, kdo za
sebou pod heslem „kraď nakradené“ strhne dav. Pokud se někdo takový najde, zaručeně z toho nevzejde nic dobrého.

Car Petr Veliký se formálně pokusil přiblížit Rusko Evropě, podstata samoděržaví se však od jeho dob moc nezměnila.
Mimo jiné proto, že se v Rusku příliš nevyvíjel vztah ke dvěma klíčovým právům: k právu na vlastní existenci, tedy k právu být, a
k právu na majetek, právu mít.
Putinovo Rusko není svébytným evropským státem, ale autentickým pokračovatelem ruské/sovětské autokracie.

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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Situace na ukrajinsko- ruské frontě není růžová. Moskva vnutila Kyjevu dělostřeleckou válku, má v ní výraznou převahu a krok
za krokem postupuje. Zvrátit situaci by mohly nejmodernější západní zbraně, kterých je ale málo. A zdá se, že Západ jich ani
dát víc nechce. Jak dlouho tedy může ještě ukrajinská válka trvat? A existuje nebezpečí, že přeroste do většího konfliktu?

Někdy o realitě víc vypovídají útržky na první pohled druhořadých informací než svodky generálního štábu. Platí to třeba o
výzvě šéfa doněcké oblastní administrativy Pavla Kyrylenka občanům Slavjansku, aby z města odjeli. „Evakuujte se včas a
nečekejte, až se boje přiblíží k vašemu domu,“ vzkázal Kyrylenko obyvatelům města, které leží ve směru ruského postupu od
Severodoněcku a Lysyčansku, které tvoří dvojměstí ve východoukrajinské Luhanské oblasti.

Šéf oblasti z velké části okupované Rusy a separatisty tak naznačil ne zrovna populární skutečnost, že ruská vojska pomalu,
ale jistě postupují. Po Severodoněcku může přijít na řadu právě Lysyčansk a pak už Slavjansk, Bachmut (na ten Rusové
postupují z jiné strany) a Kramatorsk. Odtud je už prakticky otevřená cesta na administrativní hranici Doněcké oblasti, kterou
jako jeden z cílů takzvané speciální vojenské operace stanovil ruský prezident Vladimir Putin. Luhanská oblast už je okupována
z 95 procent.

Na optimistické jásání to není. Rusové změnili taktiku a místo hloubkových nájezdů obrněnými kolonami, které byly úspěšně
ničeny bezpilotními letouny, odvážlivci s ručně odpalovanými střelami nebo neschopností vlastní logistiky, používají
dělostřelectvo. Jde o více než sto let starou taktiku z dob první světové války, kdy dělostřelci nejdřív zasypali pozice nepřítele
soustředěnou palbou a až poté vyrazila dobývat zdecimované zákopy pěchota.

„Dnes je to dělostřelecká válka a my ji z tohoto hlediska prohráváme,“ řekl listu

The Guardian

zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Podle jeho slov připadá jedno vlastní dělo na 10 až 15 děl
ruských. Denní spotřeba přitom činí 5000 až 6000 dělostřeleckých nábojů a Ukrajina už prakticky nemá čím střílet, protože
doposud používaná munice sovětské provenience se v zemi nevyrábí a skladové zásoby docházejí.

Rusko oproti tomu má munice relativní dostatek a dokáže si vyrobit novou. Jedinou nadějí tak jsou pro Ukrajinu dodávky od
spojenců, a to především děl, raketometů a houfnic. Do války tu ale zasahuje relikt před více než třiceti lety zrušené Varšavské
smlouvy, kdy Západ a Východ používaly jiné ráže nábojů a Ukrajina vstoupila do války výlučně s „východními“ zbraněmi. Tady
dokáže ještě částečně pomoci východní křídlo Severoatlantické aliance se svými starými zásobami, i ty ale docházejí, a tak
Ukrajinu zachraňují zbraně standardů NATO.

Ne všechny státy Aliance jsou však ochotné Ukrajině pomoci, a navíc jde o logisticky velmi náročné přesuny na vzdálenosti
tisíců kilometrů. Kyjev tak oprávněně varuje, že tempo dodávek nestačí, žádá radikální zrychlení a obává se zhroucení obrany.

Střílet dál a přesněji

Západní zbraně už Ukrajinu zachránily na začátku konfliktu. Šlo hlavně o rakety Javelin odpalované z ruky, které jsou k dispozici
skoro v každé jednotce a zneškodnily už stovky tanků, bojových vozidel nebo nákladních aut. Podobně přenosné protiletadlové
zbraně typu Stinger nebo Igla způsobily, že ruské letectvo má poměrně velké ztráty a není až tak aktivní, jak by být mohlo.
Kyjev udává přes 210 letadel a 180 vrtulníků. Tato čísla ale není možné ověřit.
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No a pak tu máme turecké drony značky Bayraktar, známé už z války o Náhorní Karabach na podzim 2020, které dokonce
opěvuje populární ukrajinský song. Bayraktary dokážou ničit kolony tanků či bojových vozidel pěchoty, a to tak, že je umí
zdecimovat celé.

Dnes putují na Ukrajinu hlavně rozmanité druhy dělostřelecké výzbroje. Každý stát posílá něco málo od toho, co má sám. Více
než deset zemí dodalo houfnice ráže 155 milimetrů: Američané přes stovku M777, Italové FH70, Portugalsko M114, Norsko
M109, Nizozemsko a Německo Panzerhaubitze 2000, Slovinsko osm vlastních houfnic Zuzana a Polsko 18 houfnic Krab. K tomu
se na bojišti objevují i britské L119 ráže 105 milimetrů, které se vyrábějí už 50 let a používá je řada zemí světa.

„Bylo by ideální, kdyby Ukrajina dostávala vždy jeden typ zbraně, a ne deset v malých množstvích od různých výrobců,“ říká
bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Tento stav výrazně komplikuje situaci při opravách třeba v důsledku válečných
poškození, kdy jsou potřeba náhradní díly.

Jenže ukrajinská armáda je vděčná úplně za všechno. Větší efektivitu než klasické hlavňové dělostřelectvo mají raketové
dělostřelecké systémy, kde Rusko také vládne výraznou převahou. Tady ale Ukrajina zatím dostala jen nespecifikované
množství britských M270 a čtyři americké komplety lehkého salvového raketometu HIMARS, Západ s takovými zbraněmi ale
váhá.

„S těmito prostředky by Ukrajina byla schopna velmi přesně a na relativně velké vzdálenosti zasahovat ruské pozice,“ říká
vojenský analytik Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jejich nasazení by podle něj mohlo vést k
obratu situace na bojišti a vytvořit podmínky pro to, o čem se hodně mluví, ale bude to extrémně těžké – možnou větší
ukrajinskou protiofenzívu.

Příkladem úspěšného použití dělostřelectva na delší vzdálenost je zásah stadiónu v Kadijivce (obsazené separatisty už od roku
2014 a známé spíš pod starším názvem Stachanov), kde měla svou základnu paramilitární ruská skupina takzvaných
Vagnerovců. Přesně tak by jeho nasazení mělo na ukrajinské straně vypadat, jenže střílet není čím. Konkrétně systémy
HIMARS mohou pálit i na stovky kilometrů a zasáhnout cíle poměrně hluboko na ruském území. Problém je, že má Kyjev jen
čtyři kusy.

A možná právě schopnost ohrozit ruské zázemí je důvodem, proč se do dodávek nejefektivnějších zbraní Západu nechce.
Převládá strach z eskalace konfliktu, obavy už dal několikrát otevřeně najevo i americký prezident Joe Biden. Druhým
problémem je pak náročnost obsluhy a nutnost přeškolení osádek, které i při značném tempu může trvat měsíce.

Strach z bojového zápalu

Ukrajina by určitě mohla, byť v trochu delším horizontu právě kvůli přeškolení, dostat od Západu i zbraně úplně jiné úrovně.
Třeba vrtulníky AH-64 Apache, které se přinejmenším vyrovnají ruským Mi-28 a Kamov-52 v situaci, kdy nynějším Mi-24, které
posílá i Česko, už odcházejí některé systémy, například palubní kulomety nebo řízené střely. Situaci by pak dokázala výrazně
ovlivnit (jestli ne zcela zvrátit) dodávka protiletadlového systému Patriot. „S dostatečným pokrytím senzory by tak bylo možné
vzdušný prostor vyčistit tak, že by pro Rusko bylo nemyslitelné tam potom vysílat vlastní letadla a vrtulníky,“ říká odborník na
nasazení letectva Tomáš Soušek z časopisu

Letectví a kosmonautika .

Zejména u patriotů je obtíží zmíněný dlouhý a náročný výcvik obsluh. Stejné je to i u přeškolování letců z východní na západní
techniku nebo školením osádek u raket s plochou dráhou letu, které by Kyjevu rovněž pomohly. Tuto situaci ale lze řešit
nasazením kvalifikovaných dobrovolníků ze zemí NATO, kteří by se pravděpodobně našli. Některé informace hovoří o tom, že
už nasazeni byli, třeba v případě návodčích během zničení křižníku Moskva ukrajinskými raketami Neptun. Některé spekulace
ale hovoří o tom, že křižník možná potopily dodané západní střely.

Zdá se ale, že Západ nechce jít za určitou hranici, která by umožnila vyzbrojit Ukrajinu skutečně moderními zbraněmi tak, aby
byla schopna přejít do protiofenzívy. A pravděpodobně za tím stojí obavy, aby to Ukrajinci „nepřešvihli“ a nevyrazili například
dobývat ruskou Voroněž, která leží na severovýchod od ukrajinského Charkova. A při tom nevyprovokovali Rusko k
neuváženým krokům, jako je třeba použití jaderných zbraní, či k útoku na NATO a následné třetí světové válce.

Případný zvrat situace nezáleží jen na úrovni výzbroje, roli samozřejmě hraje také lidská síla a ekonomika. Ukrajina zatím ještě
neutrpěla (i přes současnou stovku obětí denně) úplně zničující ztráty a má k dispozici dostatečné množství rezervistů. Pomohl
tomu zákaz výjezdu mužů ve věku 18 až 60 let ze země a v těchto dnech probíhá masová mobilizace. Tu poněkud ztěžuje
nemožnost doručit cokoli poštou, probíhá to i tak, že patroly nahánějí muže na koupalištích. Ti na místě dostávají výzvu, aby se
dostavili na komandaturu.

Ukrajinská ekonomika klesla v důsledku války odhadem o zhruba 16 procent a tamní ministerstvo průmyslu očekává v
budoucnu pokles až čtyřicetiprocentní. Na rozdíl od váhavosti s dodávkami zbraní ale tady zřejmě Západ zemi podrží. Například
Británie vyčlenila 25 miliónů liber (725 miliónů korun) na platy vojáků a za poskytnuté zbraně Kyjev neplatí. Trpí však civilisté –
už teď je extrémně těžké sehnat v zemi pohonné hmoty a rostou ceny potravin. A je otázka, zda už v zimě nehrozí nedostatek
základních životních potřeb.

Co se bude odehrávat dál?

Putinovo navracení

„Ani jedna strana pravděpodobně nemá schopnost zasadit nějaký definitivní velký strategický úder v horizontu týdnů nebo
několika měsíců,“ říká Smetana. Stejně tak se ani jedna strana necítí být v situaci, kdy by chtěla nebo byla nucena uzavírat
příměří. V takovém případě by totiž bylo třeba odsouhlasit současné frontové linie jako určitou hranici. Ukrajina si to dovolit
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nemůže, protože něco takového by obyvatelé považovali za zradu. A Rusko to udělat nechce, protože očekává od války víc.

Jenže přece jen je to Rusko, kdo pomalu postupuje, a Vladimir Putin použil nedávno paralelu k carovi Petru I. Velikému (1672–
1725): „Vedl 21 let severní válku. Mohlo by se zdát, že se během ní snažil něco násilně odtrhnout od Švédska. Ale on nic
neodtrhával, on to navracel,“ prohlásil Putin při setkání s mladými podnikateli. „Soudě podle všeho je i naším údělem navracet
a upevňovat,“ dodal, aniž zmínil Ukrajinu.

Rusko chce bojovat dál, a pokud Ukrajina nedostane výraznější podporu, zřejmě bude pomalým postupem zabírat další a další
území. Na Donbasu ho čekají velká města, jako je Slavjansk nebo Kramatorsk, ruské jednotky zatím nedobyly ani mimořádně
opevněnou obranu frontové linie z roku 2014 severně a západně od Doněcku. Za současných okolností se tak může stát, že se
boje potáhnou několik měsíců či let. Budou přerušovány pokusy o příměří a Moskva zatím anektuje území, která už dobyla,
rozdá tam své pasy a bude se je všemi způsoby snažit připoutat k sobě. Při tom budou v Kremlu potichu čekat, zda dosavadní
soudržnost Západu vydrží.

Silné, ale křehké NATO

Je to právě potenciál Severoatlantické aliance, co brzdí Moskvu v pomyšlení zaútočit na země NATO nebo bombardovat cíle
přímo na západních hranicích Ukrajiny. Nejblíž, kam se Rusko odhodlalo poslat rakety, byla základna v Javorivě poblíž Lvova,
kde se cvičili zahraniční dobrovolníci. Místa, jako je letiště v Užhorodu nebo překladiště na přechodech, zatím úderům unikají. I
tento fakt možná svědčí o tom, že si v Kremlu uvědomují stále mnohem vyšší sílu NATO než vlastní armády.

Navíc si nelze představit, že Rusko plně zaměstnané na Ukrajině bude vést ještě další válku. A konfrontaci nechtějí, jak je vidět
i ze zdrženlivosti v zásobování Ukrajiny nejmodernějšími zbraněmi, ani na Západě. A nic na tom podle Michala Smetany
nezmění ani výzvy ve stylu „denacifikovat Polsko“ nebo „zrušit Litvu“ ,které znějí z úst různých ruských činitelů. „I přes velmi
tvrdou rétoriku se obě strany spíše snaží přímému konfliktu vyhnout,“ dodává Smetana.

Riziko eskalace tu ale podle něj přece jenom je, třeba v důsledku nezáměrného zásahu území NATO nebo zdrcující porážky
ruské strany, kdy by země zahnaná do kouta po takovém prostředku sáhla. V takovém případě existuje ale alternativa, že by se
spíš uchýlila k nasazení výrazně méně nápadných chemických zbraní, například na bázi dobře známého novičku, které ruská
armáda ve svých arzenálech prokazatelně má.

Čas ale hraje spíš pro útočníka. Zejména pokud by došlo k roztržce mezi spojenci třeba kvůli dopadům krize, která je na
obzoru. Evropská unie je sice hospodářsky silným, ale vojensky bezbranným společenstvím, kde klíčoví hráči, jako je Německo
či Francie, zrovna nehoří nadšením obětovat se pro druhé. V tomto ohledu pro nás může být nadějí spíš odhodlaně protiruské
Polsko. NATO sice drží při sobě, zdrženlivost Německa a proruské naladění Maďarska, Slovenska či Bulharska ale opět mohou
nadělat paseku.

Pokud by se Severoatlantická aliance jakkoli rozklížila, je rovnice jasná. Putin – či jeho podobně naladěný nástupce – by si po
vzoru Petra I. Velikého chtěl vzít zpět to, co bylo historicky jeho: zcela jistě Pobaltí, ale i Varšavu a zřejmě také Sofii, Budapešť,
Bratislavu a Prahu…
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mluvčí 
Já bych měl na pana premiéra velmi konkrétní dotaz k té první prioritě českého předsednictví zvládnutí uprchlické krize
poválečná obnova krajiny. Uprchlická krize nelze zvládat bez peněz a vy jste chtěl jako vláda získat od Evropské unie peníze
právě pro státy, které jsou zatížené nejvíc uprchlickou krizí, ať už jde o Polsko. Českou republiku další státy, tak jestli i toto
bude priorita, jestli máte nějaké signály, kolik těch peněz mohlo přijít. Druhá druhá otázka se týká poválečné obnovy, u které
poválečné obnovy Ukrajiny to implikuje samo v sobě, že už by měla ta válka skončit ve druhé polovině roku. Tak co bude pod
předsednictví České republiky, konkrétně Evropská unie dělat, aby skončila a za jakých podmínek může to dost těžká otázka
přece jenom úplně konkrétní otázka. Ta se týká další vojenské pomoci české paní ministryně Černochová říkala, že dnes vláda
by měla rozhodovat o další vojenské pomoci, tak jestli jste o ní rozhodli, co se týká také první priority. Jestli jste o ní rozhodli,
pokud pokud byste říct, v jaké výši byla případně, co tam znovu Česká republika poslech děkuji.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Začnu tou třetí otázku. Česká republika patří k těm zemím, které od počátku pomáhají Ukrajině, a to jak v té humanitární
oblasti, tak tím s tím, jak přijímáme uprchlíky a jaké silné uprchlické vlně čelíme, ale samozřejmě také pomáháme s dodávkou
vojenského materiálu. My v tom postupujeme kontinuálně. My jsme dnes projednávali skutečně na vládě další podporu Ukrajině
projednávali jsme to ale v důvěrném režimu, takže bych u toho zůstal. Já prosím, pochopení, my postupně zveřejňujeme, jak
Ukrajině pomáháme, ale i s ohledem na bezpečnost, a to, že prostě dodáváme do země, která je předmětem agresi, tak
agrese, tak musíme zachovat určitou opatrnost. Pokud jde o financování uprchlické vlny té opravdu velké téma, protože čelíme
největší uprchlické vlně v poválečné historii Evropy vlastně největším přesunu obyvatelstva v Evropě. Česká republika patří,
pokud jde o přepočet na hlavu k těm nejpostiženějším zemím. My jsme už přijali 360 tisíců uprchlíků, a protože patříme k těm
cílovým zemím, tak ten nápor na sociální zdravotní ekonomický systém je velký. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí
na tom zvládnutím, že to není jenom vláda kraje obce, jsou to neziskové organizace. Jsou to občané, kteří projevil obrovskou
solidaritu, ale my jsme to zvládli, ale stejně jako jiné země budeme potřebovat pomoc konkrétní projev evropské solidarity.
Zatím jsme dosáhli toho, že se zvyšuje flexibilita v těch jichž schválených finančních nástrojích a programech, což je 1 cesta, jak
rychle získat finanční prostředky, které pomohou. To, co musíme chceme otevřít a o čem mluvím i s dalšími zeměmi, které buď
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patří k těm postiženým nebo vůči uprchlickou vlnou, nebo kde mám příležitost jednat se státníky z jiných evropských zemí. Je
to, abychom ještě se posunuli dál, aby přišli další finanční prostředky a vytvořil se nový nástroj, který by těm zemím pomohl i
dlouhodobě. Ty dopady uprchlické vlny zvládat, jak vysoké ty částky budou, čeho jsme schopni dosáhnout. To je otázka ještě
další jednání, ale určitě i toto musí být cílem našeho předsednictví, protože Evropa musí, zachová sociální smír a stabilitu v
těch jednotlivých zemí. Když si představíte, že do řady zemí přišlo několik procent jejich populace během několik z Ukrajiny
během několika týdnů, tak ten nápor na ty země je prostě obrovský. No, a to ta poslední otázka. Ta je opravdu velmi složitá. My
bychom velmi rádi udělali summit o poválečné obnově Ukrajiny s Marshallovým plánem pro Ukrajinu za účasti ukrajinského
prezidenta Zelenského, ale v to má jednu podmínku, že by na Ukrajině už byl mír. Pokud na Ukrajině mír nebude, má smysl taky
se o tom bavit, ale musíte mít jinou podobu a jiných formách. Všichni si přejeme, aby válka na Ukrajině skončila co nejdříve.
Všichni si přejeme, aby, abychom mohli na podzim takovýto summit tady v Praze uspořádat, ale ty podmínky bohužel nezávisí
jenom na České republice a na našem předsednictví. Co musíme udělat, ale proto, aby válka na Ukrajině skončila, to je úplně
jasné. Musíme dál vyvíjet tlak na Rusko zachovat jednotu Evropy v této věci musíme dál podporovat Ukrajinu, musíme se snažit
o to, aby agresivní plány Vladimira Putina nevyšly, aby sám poznal, že toto není cesta, aby byl připraven se vrátit k jednacímu
stolu, abysme dosáhli toho, že Rusko nedosáhne svých cílů. Ukrajina v tom svém spravedlivém boji zvítězí a bude mít v Evropě
mír.

mluvčí 
Děkuju hospodářsky.

mluvčí 
Dobrý den. Ondřej Houska, Hospodářské noviny. Pane premiére, Václav Havel v tom projevu Evropa jako úkol mluvil k
dlouhodobě o tom mluvila v tom projevu, konkrétně taky o nutnosti federalizace Evropy. Tak my si ODS změnila svůj postoj k
tomu, že z EU se má stát federace to nepředpokládám, tak, jak byste vysvětlil, zrovna tuhle volbu jo, ne, jestli ten obsah zatím
tou halou myšlenkou koresponduje s tím, proč jste to heslo zvolili. Si to můžete vysvětlit pro pana ministra beka ohledně vlády
práva. Vy jste řekl, že vítáme k eskalaci některý vztazích, s čím jste asi pravděpodobně narážel na odblokování toho, říká tedy
plen pro Polsko, když chcete nazval eskalací. Podle Česka by mělo bejt ukončeno řízení podle čl. 7 s Polskem nebo nikoliv a
neberte to jsme kozí dopis, ale ten klip se mi fakt velmi líbil, akorát tam napsaný, že druhá válka začala v roce 1938, tak možná
ještě stihnete opravit, než se to zveřejní děkuju.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Evropa jako jako úkol dobré heslo a je to nepochybně i vyjádření pravdy společná Evropa její budování vytváření. Její dobrá
podoba, která slouží rozvoj jednotlivých národních společnosti, je náš společný úkol. Já myslím, že o tom žádný soudný člověk
ani nemůže pochybovat právě ve chvíli, kdy vidíme, jak naše bezpečnost naše nezávislost naše Svoboda naše demokracie, jak
jsou to křehké hodnoty, jak je musíme intenzivně bránit proti agresorům proti těm, kteří se, kteří se snaží zpochybňovat.
Demokracie každodenní úkol, boj o svobodu je každodenní úkon každý z nás se musí snažit o to, abychom si zachovali
svobodu, abychom udrželi naši demokracii a Evropa je taky úkol. A my se k tomuto úkolu hlásíme a tu debatu určitě povedeme
o tom, jak se má Evropa dál rozvíjet, jak se má posilovat, jak se má zabezpečovat, jak má zajistit svoje energie, jak má zajistit
to, aby byla v rámci světa dnešní napjaté situace prostorem pro svoje obyvatele, kterým přináší bezpečí jistoty a prosperitu. A
to je přece něco, co je nám společné. A pokud jde o to, že bychom tuto debatu zúžili na to, jestli má být Evropa více federace
nebo nemá být federace, tak bychom se dopustili něčeho, co není ani správné ani přesné. Ti, kteří chtějí Evropu.

mluvčí 
Úzce spolupracujících národních států nejsou o nic horší Evropani než ti, jejichž představa je, že Evropa sama více
federalizace. Ta debata se přece v Evropě vede od jejího počátku nebo od od počátků evropské integrace. Ta debata
intenzivní ta debata nabývá různých podob. Je legitimní, ale neznamená to, že ti, kteří chtějí federaci, jsou lepšími Evropany
než ti, kteří doporučují jiný jiný způsob pokračování integračních procesů. A mi teď stojíme, ale před přece jiný my otázka a my
dneska debata o tom, jak se má reformovat Evropská unie Kamas směřovat po těch různých kolizích se představami o
evropské ústavní smlouvě a dalšími věcmi. Po těch problémech, které nastaly pokračování integračního procesu odchodu
Velké Británie. Všechny po všech těchto debatách teď čelíme. Ohrožení čelíme problémům se zajištěním energii čilým prostě
obrovským výzvám, na které se všichni chceme soustředit. Ano Evropa je úkol je to úkol pro nás všechny a je to samozřejmě
úkol pro české předsednictví.

Mikuláš BEK, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Jestli jenom krátce navázat. Já myslím, že přihlášení k základnímu etosu toho článku prostě neznamená, že tak starý text se
bude brát jako závazný politický program doslova. Dnešní panevropské hnutí se také hlásí ke 100 let staré knize, která
obsahuje celou řadu pasáží, které prostě nemusí nutně podepisovat všichni, kteří se k tomu nutí hlásí. Tak já myslím, že
logické, že v některých tezí, které v tom článku najdeme, bude existovat nějaký rozptyl politických názorů. Tady jde o přihlášení
k tomu základnímu poselství, kterým ten požadavek na to promyšlení té té hluboké změny. A k té otázce na vládu práva. Já
skutečně jsem narážel na to, že je zřejmě různá trajektorie ve vztahu k téhle agendě mezi Polskem Maďarskem. Myslím si, že to
zcela evidentní. Na straně Polska a teď samozřejmě konkrétní hodnocení různí političtí aktéři budou mít různé, ale došlo ke
krokům, které posunuly tu debatu do výrazně klidnějšího pásma. Já jsem zastoupení svého francouzského kolegy měl možnost
předsedat radě pro obecné záležitosti, když probíhalo slyšení v Maďarsku. A tam ta debata byla skutečně sérii monologů bez
jakýchkoliv signálů sblížení těch postojů. Změna byla prý podle pamětníků v tom, že na sebe někteří ministři nekřičeli, ale v
případě Polska je tady určitý posun. Ta debata bude nepochybně pokračovat naším úkolem jako předsednictví nebude mít ani
policistou ani soudcem v téhle debatě. Tam, pokud dojde na nějaké rozhodování, tak to nebude primárně na radě. Tam jsou
iniciátory toho řízení Evropská komise, případně Evropský parlament, ale nevylučují, že může dojít k nějakému vývoji. Myslím si,
že citlivější je ta situace směrem k Maďarsku, kde jezdí auto řízení kondicionály, ke které má trochu jiný charakter, než to řízení
vedené vůči Polsku. A tam samozřejmě otázkou toho dalšího vývoje, zda se české předsednictví nedostane do situace, kdy
bude probíhat hlasování o uplatnění té kondicionality, ale tam bychom předbíhali poměrně ještě intenzivní výměnu názorů mezi
Evropskou komisí a Maďarskem, protože tam bude probíhat několik kol výměny právních názorů na ten stav věci, takže ani tam
nemůžeme mít žádný hotový názor, protože ještě bude ten základ té debaty podroben nějaké korekci.

mluvčí 
Děkuju.
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Další Česká televize.

mluvčí 
Nezachoval eura aktiv, které vznikly Česká televize. Já mám dotaz v tom dokumentu se píše, že budete usilovat, jo, jo,
řekněme, pokračování v té otázce jaderné energetiky na úrovni Evropské unie, tak mě zajímalo, jestli to podle vás není příliš,
řekněme, ožehavé téma, které rozděluje některé členské státy, a to, že to jádro je přímo zmíněné v těch oficiálních
dokumentech, že by třeba mohlo v Evropě vyvolat, řekněme, nějaké nevole těch států, které jsou vysloveně protijaderné.
Děkuju.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Samozřejmě, že tou cestou rozvoj jaderné energetiky nejdou všechny státy, to je pravda, ale i řada zemí Evropské unie. Tím
patří Česká republika, ale není zdaleka sama, které v rámci svého energetického mixu potřebují. Jádro má to spoustu důvodů,
které se snažíme těm zemím, které s jadernou energii nepočítají vysvětlit a já považuju za velký úspěch české diplomacie.
Nejsme v tom zdaleka sami. Vezměte si, že jednou z těch velkých zemí, která rozvíjí jadernou energetiku, je například Francie,
že se nám podařilo dostat do klíčových dokumentů. Ty věty o tom, že každá země má právo si sestavovat svůj energetický mix
podle vlastních podmínek podle vlastní potřeby a že současně v tom původním návrhu taxonomie je jádro uvedeno jako jeden
z těch podporovaných zdrojů. Já myslím, že to je velice důležité a že je to důležité o to víc jsme se rozhodli jako Evropané.
Rozhodli jsme se dá říct cíl, že do roku 2027 se úplně zbavíme závislosti na ruských fosilních zdrojích, surovinách energiích a
abychom tohoto cíle dosáhli, tak pro řadu zemí jedinou možností rozvíjení jaderné energie. A my budeme dál usilovat o to, aby
jádro patřilo k těm podporovaným zdrojům, aby vedle obnovitelných zdrojů jádro, které je vlastně čistým zdrojem, bylo také v
tom v tom energetickém mixu jednotlivých zemí. Já jsem přesvědčen, že máme pro to řadu spojenců, je to v zájmu jiných státu a
musíme touto cestou jít a musíme se naučit. Mně připadá, že ta diskuze, která třeba probíhá v posledních na těch posledních
evropských radách, který jsem měl možnost zúčastnit velmi věcná užitečná. My se musíme uvědomit, že rozdíly mezi
energetickými mix jednotlivých zemí jsou obrovské, vycházejí v jak z nějakého historického vývoje, tak z přírodních podmínek
jsou opravdu země, které velmi snadno přicházejí na obnovitelné zdroje, protože mají mnohem více dnů třeba slunečního svitu
než jiné. Mají prudší řeky, mají pobřežní oblasti, kde mohou využívat větrnou energii jsou země, které třeba tyto výhody
přírodních podmínek nemají, mají zase jiné podmínky a rozvíjí třeba jadernou energetiku, že nijak bych se nebál té debaty. Ta
debata probíhá, je důležitá, je zásadní pro budoucnost Evropy. Já jsem přesvědčen, že jádro mezi ty zdroje, na které se má
Evropa do budoucna soustředit určitě patří.

mluvčí 
Děkuju.

Anna MARTINCOVÁ, redaktorka 
Kritizoval Česká televize. Já bych chtěla zeptat ještě na ten neformální summit, který by se měl uskutečnit na podzim, zda už teď
jasné, jestli se budou účastnit i k další země mimo Evropskou unii, případně, které pak jsem se chtěla zeptat na to hranaté
písmu, které používáte, zda bylo záměrem, aby to evokovalo ukrajinštinu, nebo jestli to má nějaký jiný estetický účel.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Pokud jde o ten summit, tak za prvé i s ohledem na to, co jsem říkal, že by mělo být jeho obsahem, tak ta jednání probíhají a
budou probíhat. Budeme vidět podle situace, jaká bude, jaký bude přesně ten formát toho summitu. Ještě bych k tomu chtěl
říct, že v nás o tom mluvil v tom jsem v úvodním projevu jenom to tady českému publiku. Připomenu, že přece jenom jsme
trošku v jiné situaci, než jsme byli při tom prvním předsednictví, kdy ještě nepravd neplatila lisabonská smlouva, takže třeba
hodně důležité slovo při svolávání toho summitu a jeho podobě. Na tom slovo, jak bude vypadat jeho výsledný, jaké jakou
výslednou podobu má předseda Evropské rady, tedy Charles Michel, takže i v dohodě s ním musí ta předsednická země
postupovat, protože tak to teď vypadá. To vnitřní uspořádání Evropské unie.

mluvčí 
Možná tedy k tomu logu ne je to náhoda, to logo už vzniklo v uplynulém roce. My jsme dlouhou dobu museli s ohledem na
předchozí předsednictví držet tajnosti se nám podařilo, ale to hranaté písmo je náhoda, která je součástí vizuálu.

mluvčí 
Děkuju, další dotazy nevidím, takže ty s tiskovou konferenci končí. Děkujeme za pozornost. Mějte. Pěkný den. Na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Tak tolik brífink zástupců české vlády k nadcházejícímu předsednictví radě Evropské unie, kterého se Česko ujímá 1. července
po Francii. Máme už teď nabízíme další odborný komentář, tentokrát je s námi ve spojení Ivo Šlosarčík z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer, pane profesore.

mluvčí 
Hezký podvečer.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Tak, co jste si z toho vystoupení vlády vzal jako hlavní zprávu?

mluvčí 
Tak za prvé.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Tak bohužel to vypadá, že technické spojení nám nepřeje. Zkusíme ještě jednou se spojit s Ivo Šlosarčík kemp, se kterým
bychom měli probrat 5 priorit, které vláda přiblížila na svém brífinku. Je možná připomenu, že jde o zvládnutí uprchlické krize a
poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost evropského regionu stejně jako posilování obranných kapacit,
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strategickou odolnost evropské ekonomiky a taky odolnost demokratických institucí i o tom mluvili na brífinku zástupci české
vlády. A zkoušíme ještě jednou spojení s panem prof. Šlosarčík těm.

mluvčí 
Slyšíme se.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Pane profesore, slyšíme se.

Zkusíme tedy ještě telefonické spojení se už to frčí, abychom probrali to, co jsme slyšeli před malou chvílí a možná jenom
zrekapituluju, co všechno zaznělo, bylo to 5 priorit, se kterými Česko tedy jde do toho budoucího půl roku v Evropské unii. A
slyšeli jsme například to, že co se týká těch priorit, tak byly samozřejmě ovlivněné válkou na Ukrajině, s čímž souvisí třeba
budoucí snaha o energetickou bezpečnost evropského regionu, kterou zástupci české vlády a zdůrazňovali opět tedy teď už to
vypadá, že bychom měli být se prof. Šlosarčík ve spojení. Tak ještě jednou zkouším. Dobrý den. Hezký podvečer. Tak můžete,
prosím, ještě jednou říct, co si odnášíte jako hlavní zprávu za vystoupení vlády českému předsednictví.

mluvčí 
To, že i 5 hlavních témat priorit českého předsednictví je logicky i provázaný a prostě kombinuje v sobě agendu, kterou je
možné nějak, ale i před nějaký boj, jako je třeba ta otázka britské odolnost i evropské hospodářství nebo budování obranných
kapacit Evropské unie. Je ale zároveň po agendu, ve které trošinku běžíme neznámých vod, jako je samozřejmě otázka
ukrajinské Ukrajiny nebo energetické bezpečnosti, kde velká část toho, co bude muset české předsednictví řešit i těžko
plánovat Tell na záleží prostě na událost, které jsou mimo kontrolu české vlády nebo i Evropské unie.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
No a je tedy nějaká konkrétní agenda, o které naopak máte pocit, že by se Česku skutečně mohlo povést dotáhnout ji za ten
půlrok dokonce?

mluvčí 
Tak já pro mě ta nejzajímavější z té pětice je ta otázka stranické odolnosti evropského správce prostoru, kam se vykupují věci,
kde budou legislativou o nové evropská závazná pravidla, ale i ad hoc iniciativy. Perfektní věc, ve které Česká republika může
prokázat, jak kontinuitu, tak tak inovativní, co je mnohem méně jasné, je třeba samozřejmě ta otázka v podstatě téma. Ta
odolnost demokratický institut ví, kde jste třeba legislativní norma rád Evropská unie pouští na poměrně neprobádaný terén a
tam klidně celá agenda politické elity právního státu a plán ten dům, jak vůči Polsku, tak vůči Maďarsku jediná veliká otevřená
pozic auta.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Myslíte, že jí Česko bude otevírat hlavně u toho Maďarska?

mluvčí 
Já myslíme, že bude vůdce osmou vyjádřit, protože zatímco některé věci mohou být posunuty dále po pokračování nebo
rozhodování lidí, kupole článku dům, tak jiné věci hlavně ty, které tu spojené s distribucí evropských peněz adresu provázány
stavem právního státu, tak tam samozřejmě Maďarsku bude tlačit na to, aby Česká republika, jako kdyby tak něco udělala.
Možná očekávají nelíbí moc idealisticky, že Česká republika bude vnějším moderátorem dnech dnech. Ten též třeba Francie
nebo nebo Švédsko mysleli, pokud zajímavá poznámka pana ministra, kde Česká republika bude snažit být objektivním
moderátorem debaty o práci státu, Polsku Maďarsku.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Právě předcházející Francie nebyla podle vás objektivní moderátorem třeba v téhle otázce.

mluvčí 
Také Francie to příliš neřešila a nejen nechávala tu debatu a přesouvají na úroveň, dá dá na komisi a na Evropský parlament,
ale nakonec ve velké hádky teď těchto rozhodování, ať už je to třeba právě kvalitu. To konečné slovo nemá parlament nemá
komise tak, ale právě státy vrátit evropské radě, takže nakonec to Francie odsouvala Česká republika. Možná bude muset
Čumou být aktivnější role, ať chce nebo nebo nechce.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Co mě zaujalo Česko nakonec nepřeložil to heslo svého předsednictví do češtiny, tak mě k tomu napadá, prosím, tedy
komentář spíše k té Česko politické otázce, jestli po 2 podle vás vláda dostatečně vysvětluje právě lidem doma, co bude v
Bruselu dělat, nebo proč třeba důležité, co se tam děje nebo jenom ještě část?

mluvčí 
Tak.

Česká vláda to přesedni si vždycky skočil mezitím skousnout strašně technokratické vysvětlování toho, co takzvaně v Bruselu
dělá a tam teplem téměř zbytečné vysvětlovat českému o politiku nebo českým obyvatelům a zároveň teď horký soupisek
politickou roli předsednictví, včetně limitů toho, co předsednická země může a nějaké a také to nedokáže nedokáže ovlivnit.
Opět byla tam opět projevit zmínka o tom, že oproti tomu předsednictví v roce 2009 dneska už nepředsedá máme stálý formací
evropské rady a ani vlastně věčný formací rady z možné dnes zahrají. Pokud se právě ten neformální summit evropských, kde
je daleko větší flexibilita, bude právě tím okamžikem, kdy Česká republika bude mu. Doufejme, nechat ten oděv po té té debatě
nanejvýš budou větší než v těch klasických evropských radách.

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka 
Říká Ivo Šlosarčík moc díky za vás za váš komentář přeju hezký večer. Na shledanou.

mluvčí 
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Na shledanou.

Zátah na pražském magistrátu a v dopravním podniku
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 21:44 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 8 734 596,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Českou politickou scénou od rána hýbe velký skandál. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 11 lidí
z nekalostí kolem hospodaření pražského Dopravního podniku.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Je mezi nimi i náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN. Vedení vládní strany kvůli němu svolalo mimořádné
jednání.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Ulice na Perštýně. Místo, kam vozí detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržené. Odpoledne tu měli
rušno. Jedním z nedobrovolných hostů byl i muž v modré košili a kšiltovce, náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Zátah
začal už v 7 ráno. Toto je chodba u kanceláře Petra Hlubučka v druhém patře magistrátu.

policista 
Podle ustanovení paragrafu 43, odstavce 1, vás vykazuji. Podle zákona o policii.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Ve stejnou chvíli policisté vyrazili na řadu dalších míst; kanceláře v dopravním podniku, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, na
Správě silnic středních Čech a také v Lysolajích, kde Hlubuček starostuje a bydlí.

Adam BORGULA, státní zástupce 
V této věci je obviněno doposud 11 osob.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Už ráno se spekulovalo o tom, že vlivný člen STAN Petr Hlubuček je jedním z nich. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra /STAN/ 
Policie prý zasahuje na pražském magistrátu, údajně v kanceláři P. Hlubučka. To je samozřejmě znepokojivá informace.

Andrej BABIŠ, poslanec a předseda hnutí /ANO/ 
STAN je organizovaný zločin, to je uskupení, které šlo do politiky loupit peníze.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
STAN, tak určitě zůstává členem vlády, a navíc pokud mám informace, tak se tu situaci budou sami zabývat.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/ 
Pokud se prokážou nekalosti porušení zákona a podobně, tak ať se to týká kohokoliv, tak je potřeba, aby z toho byla
jednoznačně vyvozena odpovědnost.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Petra Hlubučka odvezli policisté z jeho domu v Lysolajích v 15:30. Na Perštýně byl o 40 minut později. A následovali další
zadržení, třeba Jiří Špička z vedení Dopravního podniku.

Adam BORGULA, státní zástupce 
Skutky, proti než jsou tyto osoby trestně stíhány, souvisejí s hospodařením pražského Dopravního podniku.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Hlubuček tam působí jako člen dozorčí rady. Podle informací médií má být podezřelý z korupce a účasti v organizované
skupině, která si měla říct o úplatek.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/ 
Ty věci na magistrátu přímo se neděly. Je to záležitost Dopravního podniku.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Primátor Prahy odpoledne uvedl, že vyzývá svého náměstka k rezignaci. Pokud to prý neudělá sám, odvolá ho zítřejší
zastupitelstvo. Na poměry v dopravním podniku před časem upozorňoval předseda jeho dozorčí rady a zároveň Hlubučkův
kolega z vedení magistrátu, Adam Scheinherr.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora pro dopravu, předseda dozorčí rady DPP /Praha sobě/ 
Jsem na podobný okruh lidí, který se objevil v médiích, podal trestní oznámení.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Média dnes spekulovala o dalších lidech, kteří mají detektivy v souvislosti s případem zajímat. Podle webu iDNES to má být i
ministr za hnutí STAN Petr Gazdík. Toho taková zpráva překvapuje.

Petr GAZDÍK, ministr školství /STAN/ 
Nevím, že by se o mě policie zajímala. Nejsem si vědom žádných pochybení. Jsem ale připravený poskytnout vyšetřovatelům
veškerou součinnost.
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Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Policie zatím neřekla, jaký trest 11 zadrženým hrozí a jestli bude chtít někoho z nich poslat do vazby. Ondřej Špalek, televize
Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Jak jsme slyšeli, mezi obviněnými v kauze kolem hospodaření Dopravního podniku, je i předseda pražských Starostů a
nezávislých Petr Hlubuček. Pojďme se teď detailněji podívat, na koho se detektivové zaměřili.

oznámení 
Petr Hlubuček.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Je náměstkem současného primátora Hřiba, starostou městské části Praha Lysolaje a výraznou tváří pražského hnutí STAN.
Angažoval se i v nadcházejících komunálních volbách.

Petr HLUBUČEK, náměstek primátora, předseda pražské organizace hnutí /STAN/ 
Víme, co jsou ty stěžejní problémy, které omezují rozvoj Prahy a hlavně máme klíč k jejich řešení.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Jenže to vypadá, že těch klíčů měl k dispozici Hlubuček až příliš. Vedle všech funkcí je ještě členem dozorčí rady Dopravního
podniku. A právě ten se mu zřejmě stane osudným.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra, předseda hnutí /STAN/ 
Na dnešní večer jsem svolal mimořádné předsednictvo hnutí STAN. Obvinění Petra Hlubučka rozhodně neberu na lehkou
váhu. Další kroky sdělím po tomto jednání.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/ 
Já si myslím, že by taková strana opravdu vůbec neměla být ve vládě. Premiér Petr Fiala strká hlavu do písku a měl by dávno
vyzvat hnutí STAN a ministra Víta Rakušana, aby z vlády odešli.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Hlubuček před časem nakoupil také několik nemovitostí ve Španělsku. Informace, jak na ně vydělal, ale dodnes neposkytl.

oznámení 
Michal Redl.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
JI jho jméno figuruje na policejním seznamu. Osmačtyřicetiletý zlínský podnikatel má mít dlouhodobě dobré vztahy s hnutím
STAN. Mimo jiné se týkal právě s obviněným Hlubučkem. Podle informací televize Nova měli oba ovlivňovat zakázky. Před 20
lety byl podnikatel obžalován z podvodu v kauze kolem Radovana Krejčíře. Souzen ale kvůli údajné duševní nemoci nakonec
nebyl.

oznámení 
Jiří Špička.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Je člen představenstva Dopravního podniku a právě jeho dnes policisté odvedli v poutech. Do vedení podniku ho před třemi
lety prosazoval právě obviněný Hlubuček. Policie údajně v kauze podezřívá 4 z 5 členů představenstva. Klára Pospíšilová a
redakce, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A ve vysílání je s námi politolog Aleš Michal.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Pane Michale, může dnešní kauza znamenat konec hnutí Starostů a nezávislých ve vládě a nehrozí třeba i pád
celé vlády?

Aleš MICHAL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Krásný dobrý večer. Je potřeba říct, a vy jste to zmínili v té reportáži, že dnes jsme se o té kauze vlastně dozvěděli poprvé.
Dnes poprvé víme o těch informacích, že policie zasahovala na pražském magistrátu; o tom, kterých osob se to vyšetřování
týká, a na základě relativně kusých informací je do jisté míry předčasné zatím spekulovat o tom, jaké důsledky to může mít na
vládu, respektive na hnutí STAN a jeho účast ve vládě. Čili za mě je taková otázka do jisté míry předčasná v současné době.
Na druhou stranu dají se už pozorovat některé věci, které můžou vypovídat o tom, jak to dál bude. Bude potřeba rozhodně
sledovat reakci koaličních partnerů, bude potřeba sledovat zítřejší jednání pražského zastupitelstva, které bude velmi důležité a
sehraje určitě zásadní roli v tom, jak ta politická scéna dál zareaguje a jaký bude osud hnutí STAN ve vládě.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Nicméně možná se shodneme na tom, že na vládu to alespoň nebo na její pověst, na její vnímání u voličů, to jistý vliv může mít.
Co by podle vás teď měl udělat premiér Petr Fiala, aby renomé vlády neutrpělo, řekněme?

Aleš MICHAL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak Petr Fiala je v české politice v současné době ve dvojroli. On je zároveň předsedou vlády a zároveň předsedou nejsilnější
vládní strany, tedy ODS. Jako předsedu vlády by ho určitě měli zajímat ty z věci, ty informace, které by se mohly dotýkat
nominantů hnutí STAN právě v jeho koalici. Vy jste zmínili některá jména. Musíme říct, že se ale jedná o jména nepotvrzená
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orgány činnými v trestním řízení, a tak je potřeba k tomu přistupovat. Co se týče Petra Fialy jako předsedy ODS, tak by ho
samozřejmě měl zajímat stanovisko vedení hnutí STAN, které právě dnes večer má o situaci jednat a bude do velké míry
směrodatné.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Brzo nás čekají komunální volby. Myslíte si, že má podle vás po takovém skandálu hnutí STAN vůbec šanci?

Aleš MICHAL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Hnutí STAN je poměrně specifický politický aktér na české politické scéně. V tom smyslu, že je to ve své bázi regionální strana,
má silnou podporu nebo jeho kandidáti mají silnou podporu v mnohá středně velkých, ale i menších městech a i obcích. Právě
proto Starostové a nezávislí. To znamená, ta pražská politika, ten boj o pražský magistrát je pouze jednou z mnoha arén pro
hnutí STAN, o které jim půjde v těch komunálních volbách, takže samozřejmě bude záležet na tom, jak se to projeví na té
celostátní scéně. Ale nemusí to nutně znamenat nějaký velký neúspěch pro hnutí STAN jako celek, protože je po České
republice poměrně hodně rozšířeno a neomezuje tu svoji činnost zdaleka jen na Prahu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Rozhodně. Prosíme teď o stručnější odpověď. Mám tady poslední otázku, opusťme tuto kauzu, máme tady ještě, řekněme,
jeden případ, a to je rušení registračního centra pro uprchlíky v Praze, což je v podstatě spor pražského primátora, politický
spor Zdeňka Hřiba, což je výrazná postava Pirátů, s ministrem vnitra, což je šéf hnutí STAN. Může toto mít nějaký vliv na
fungování vlády?

Aleš MICHAL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jistě to určitě nějaký vliv na fungování vlády mít může. Na druhou stranu zdá se, že se oběma aktérům aspoň prozatím i přes ty
přestřelky v médiích daří na té vládní úrovni stále spolupracovat. Samozřejmě v Praze jsou hnutí STAN a Piráti velcí konkurenti.
Určitě i této kauzy, které jsme se dnes dotkli a která dnes hýbe českou politickou scénou, tak u té určitě Piráti využijí takového
obecnějšího antikorupčního apelu, který pro ně byl typický dříve, takže jistou roli to samozřejmě sehrát může, ano.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Pane Michale, děkujeme vám za rozhovor a přejeme vám hezký večer.

Aleš MICHAL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Děkuji. Hezký večer.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Hnutí STAN se do celostátní politiky vyšvihlo po dlouholetém úspěšném působení v komunální politice. Největší úspěch
zaznamenalo v posledních volbách, kdy získalo ve sněmovně 33 křesel. Po vstupu do nejvyšších pater politiky se však druhý
největší člen vládnoucí koalice potýká s problémy.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
Hnutí Starostů a nezávislých nastoupil do vlády jako křišťálově čistá strana s mimořádnou podporu voličů.

oznámení 
Věslav Michalik.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
První problém přišel po volbách, když nedávno zesnulý Věslav Michalik odmítl ministerský post poté, co nedokázal vysvětlit
některé své příjmy.

oznámení 
Jan Farský.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
Chtěl být poslancem všech, kvůli stáži v USA ale až tři čtvrtě roku po volbách. Nakonec dal přednost studiu a mandát složil.

Jan FARSKÝ, místopředseda hnutí /STAN/ 
Toto není nějaký výlet, to je prostě vědecká práce, jejíž výsledek má samozřejmě pozitivní vliv i na můj profesní růst.

Petr FIALA, předseda vlády /ODS/ 
Samozřejmě žádnou radost z toho postupu jako nemám.

oznámení 
Stanislav Polčák.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
Další problémy přinesl STANu v březnu místopředseda hnutí Stanislav Polčák. Zapomněl, že jako poslanec slouží všem a měl si
říct o 8 000 000 za úspěšnou právní pomoc obcím, které byly postiženy výbuchem muničního skladu ve Vrběticích.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /ANO/ 
Vůbec si nedovedu představit, že může veřejný činitel takovýmhle způsobem parazitovat na takovéto situaci.

Vít RAKUŠAN, ministr vnitra ČR a předseda strany /STAN/ 
Je to především vnímáno jako politická práce, za kterou by ta odměna neměla náležet.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
Polčák jako místopředseda hnutí skončil, je řadovým členem a odměny se vzdal.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 343 / 357

http://www.newtonmedia.eu/


Stanislav POLČÁK, europoslanec a místopředseda strany /STAN/ 
Se starosty jsme se už domluvili, že bude uhrazena jen práce mých kolegů.

oznámení 
Petr Hlubuček.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
Čtvrtou kauzu za pouhý půlrok je dnešní obvinění náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlubučka. Šéf hnutí
Rakušan se k tomu odmítl podrobněji vyjádřit. Vzhledem k blížícím se volbám už se ale mlčení přestává některým partnerům i
členům hnutí líbit.

Martin PŮTA, člen celostátního výboru STAN /SLK/ 
Každá kauza takhle mediálně propíraná, tak žádné straně v jejich preferencích a oblibě u voličů nepomáhá. Tak já myslím, že
by měl tu situaci vyhodnotit především on sám.

Michael CANOV, senátor /SLK/ 
Myslím si, že tam chybí někdy taková schopnost vysvětlovat, co se stalo, a někdy škodí sami sobě.

Alexandra ZVÁROVÁ, redaktorka 
Alexandr Zvárová, televize Nova.
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Sněmovna ve veřejném hlasování zvolila pět nových členů Rady České televize. Hlasovaly pouze strany vládní koalice,
opoziční ANO a SPD se hlasování neúčastnily. Kontrolní orgán veřejnoprávní televize bude po dlouhých měsících znovu
zasedat v kompletním složení.
Na místo po Haně Lipovské s mandátem do 27. května 2026 usedne politolog Ladislav Mrklas. Spoluzakladatel vysoké školy
CEVRO Institut, která je spojena s politiky ODS, se zabývá výchovou k odpovědnému občanství na školách. „Česká televize je
médium, které má obrovskou sílu a obrovské prostředky, jak zpracovat tato nelehká témata. Není to jenom nějaká znalost
ústavního systému, jak funguje demokracie, ale také mediální a finanční gramotnost, kritické myšlení. Jinými slovy: příprava
člověka na to, aby v životě nenaletěl žádným šmejdům,“ řekl poslancům při své kandidatuře. Podpořilo ho 99 poslanců z 99
přítomných (jmenná hlasovací sjetina).
Další čtyři mandáty jsou plnohodnotné na šest let, vyprší tedy v polovině června 2028. Tato místa získali:
Vlastimil Ježek - Bývalý ředitel Českého rozhlasu a Národní knihovny, jedna z osobností studentského stávkového hnutí v
listopadu 1989. Neúspěšně kandidoval do Senátu za KDU-ČSL. „Zvolit špatně generálního ředitele znamená uvrhnout ČT do
několikaměsíční velmi nepříjemné agónie,“ řekl Ježek. „Se současným rozsahem služeb vydrží Česká televize zhruba rok až rok
a půl,“ upozornil poslance. Získal 96 hlasů z 98 možných.
Karel Novák - Bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize a neúspěšný protikandidát Petra Dvořáka při volbě generálního
ředitele v roce 2017. Před poslanci pochválil televizi za to, jak informuje o ruské invazi na Ukrajinu. Upozornil na to, že i britská
BBC hledá své místo v digitální době. Dále poznamenal: „Četl jsem článek jednoho mého bývalého kolegy, který dlouhou dobu
působil v České televizi a který psal o tom, že z Kavčích hor se v publicistice line radikální liberalismus. Že to vysílání je
přívětivější pro mladého liberála z metropole než třeba pro konzervativce středního věku z okresního města nebo levicového
seniora žijícího na periferii. Je to sice určité zjednodušení, ale v souvislosti s tím, že podobným způsobem je vnímána britská
BBC, je to věc, nad kterou by se mohla Česká televize zamýšlet,“ řekl při veřejném slyšení. Dostal 97 hlasů z 98 možných.
Milada Richterová - Novinářka, dlouholetá rozhlasová redaktorka. V letech 2012 až 2018 byla členkou a místopředsedkyní
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kam ji nominoval poslanecký klub TOP 09. Většinu kariéry strávila v Československém
a Českém rozhlase, s výjimkou let 1993–1995, kdy působila v tehdejší televizi Premiéra a soukromém rádiu Alfa. „Ráda bych
také osobně zjistila, v jaké kondici Česká televize je a jak se jí daří hospodařit s prostředky, které má k dispozici. Zda je
namístě, jak tvrdí někteří kritici, změnit její směřování,“ řekla. Podpořilo ji 98 poslanců z 98 přítomných.
Petr Šafařík - Šéfredaktor odborného časopisu Fórum sociální politiky, germanista. Externě vyučuje na Institutu mezinárodních
studií FSV  UK , kde se zabývá také předměty týkajícími se problematiky masové komunikace. Bývalý člen a předseda Rady
Českého rozhlasu (zasedal v ní v letech 2011–2012 a 2012–2018). Po nabourání e-mailových schránek politiků ČSSD v roce
2016 se na extremistickém webu objevily čtyři zprávy údajně podepsané Petrem Šafaříkem, v nichž informoval tehdejšího
premiéra Bohuslava Sobotku o volbě generálního ředitele Českého rozhlasu. Radní se od jejich autorství distancoval a
prohlásil je za neautentické. Rada ČT by podle něj měla důsledněji hlídat dodržování Kodexu ČT, například při živém vysílání.
Před poslanci vyjádřil pochybnosti, jestli má televize vyrábět tolik kriminálek a pořadů o vaření. Nelíbí se mu, že si televizní
radní na vyřizování stížností najali externí výpomoc. „I při jejich odměnách by to měli zvládat sami,“ namítl Šafařík. Obdržel 97
hlasů.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 344 / 357

https://www.lupa.cz/aktuality/rada-ceske-televize-je-kompletni-poslanci-zvolili-pet-chybejicich-clenu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lupa.cz%2Faktuality%2Frada-ceske-televize-je-kompletni-poslanci-zvolili-pet-chybejicich-clenu%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Policie zasahovala na pražském magistrátu
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 22:16 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 198 162,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pražský magistrát kanceláře VZP a Pražský dopravní podnik. Tam všude dnes zasahovali policisté z Národní centrály proti
organizovanému zločinu. Důvodem policejní akce má být hospodaření v Dopravním podniku. Mezi obviněnými je podle
informací Radiožurnálu, jak náměstek primátora Petr Hlubuček ze STAN, tak podnikatel Michal Redl a dalších 11 lidí. Obvinění
z ní, podezření z korupce a účast na organizované skupině. Primátor Prahy Zdeněk Hřib z Pirátů už řekl, že pokud Hlubuček
nerezignuje, zastupitelstvo ho odvolá. Už za pár minut začne jednat také předsednictvo Starostů. Hluboček je člen
předsednictva a předseda pražské organizace strany. U telefonu je teď Miloš Brunclík politolog z Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a vysoké školy CEVRO Institutu, dobrý den.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO Institut 
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Vzhledem k tomu obvinění náměstka primátora a člena představenstva hnutí STAN pana Hlubučka je už čas na vyvození
politické odpovědnosti v jeho případě?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO Institut 
Já myslím si, že ano, samozřejmě musíme ctít presumpci neviny, ale zdá se, že ta obvinění jsou závažná, že ta akce policie je
velice rozsáhlá a myslím si, že s ohledem na ty předchozí, řekněme, skandály, hnutí STAN nemá nyní STAN jinou možnost než
vlastně tlačit na to, aby pan Hluboček odstoupil, dokonce vystoupil v této, z tohoto politického subjektu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Když připomenu ty další kauzy STAN, ať už to byla kauza neprůhledných sponzorů z Kypru nebo kauza provizí europoslance
Stanislava Polčáka za odškodnění obcí v okolí Vrbětic, tak jak vážná je tahle další kauza prostor.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO Institut 
No, je to velmi vážné. Já si myslím, že ty předchozí samozřejmě můžeme nalézat paralely, ale přece jen ty předchozí kauzy se
nesly spíše takové té rovině morální, etické, ale tady to jde mnohem dále. Tady zdá se mi, že pokud teda jsou ty informace
správné, že je tam obvinění z korupce, tak tady se nejedná o odpovědnost nějakou morální, ale, řekněme, trestněprávní, kdy
hrozí nepodmíněný trest, takže v tomto ohledu je to daleko vážnější, a to hnutí STAN to může poškodit.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Proč se ty, řekněme, skandály nebo nejasnosti objevují v poslední době právě u Starostů a nezávislých, proč právě jejich
problémy vyplouvají napovrch, můžete mít nějaký konkrétní důvod?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO Institut 
To bych asi spekuloval. Samozřejmě lze obecně mluvit o tom, že STAN, když se dostala do vládní pozice relativně nedávno a
zkrátka obsadila velké množství funkcí a čím více funkcí od povinných máte tím více svodů k nějaké nekalé činnosti tam je.
Zkrátka tohle to může potkat a potkalo vlastně jakoukoliv stranu, která byla ve vládních odpovědných funkcích, takže dříve
nebo později to doběhlo úplně všechny politické strany. Na druhé straně, když hovoříme o té dnešní kauze, tak to je vlastně
lokální záležitost. To je to je Praha, řekl bych, že i tady to předseda zase něco jiného. Praha to je politika sama o sobě, to je
taková zvláštní Aréna, kde lítají velké peníze. Praha má větší rozpočet než většina ministerstev. A zkrátka se tady dějí velké
věci a v minulosti jsme viděli řadu různých kauz nebo minimálně podezření z korupce nebo nějakého nekalého jednání, takže
tady bych to přičítal, přičítal prostě tomu specifickému pražskému prostředí, kde se prostě různým nekalým činnostem zkrátka
daří. Ty svody, aby se člověk pouštěl do takových akcí jsou prostě větší než třeba v jiných menších městech.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
STAN je součástí koalice právě na pražském magistrátu, už se vyjadřoval i premiér, pardon, primátor Hřib z Pirátů. Může tahle
kauza pana Hlubučka zasáhnout i ostatní strany koalice právě na pražském magistrátu?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO Institut 
To já nedokážu, já to nedokážu úplně jakoby odhadnout vůbec. Zatím nemám informace o tom, že se ta kauza týká dalších
představitelů politických stran, ale v každém případě to vrhá negativní světlo na tu současnou vládní garnituru na pražském
magistrátu. Takže samozřejmě chápu nervozitu primátora Hřiba, protože vlastně někteří voliči nebo občané úplně nemusí
rozlišovat to, že primátor Hřib je z jiného politického subjektu než pan Hlubuček.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
A navíc volby se blíží. Miloš Brunclík politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji, na slyšenou.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV  UK , CEVRO Institut 
Na slyšenou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Tolik aktuální publicistika. Teď už jsou na řadě zprávy. Hezký podvečer.

Vinohradská 12 - Martin Štoll
RÁDIO , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.06.2022 22:43 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 4 092 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
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osoba 
/anglický text/

...Bude vysílat v češtině platforma Disney plus, tvorbu filmových společností, jako jsou Pixar National Geographic nebo...

/anglický text/

Větší konkurence je vidět i na českém trhu, kam nedávno vstoupila služba HBO Max a například streamingu služba Disney plus.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Český divák a streamovací služby. Třeba Netflix, HBO, Amazon. A teď nově i Disney. Blíží se konec televize, jak ji známe? A co
kina? Vyměníme je za gauč? Zamý se profesor Martin Štoll, teoretik médií a filmu z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

Dnes je středa 15. června.

Dobrý den, pane profesore, vítejte.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Dobrý den.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Sledujete streamovací platformy Netflix, HBO a podobně?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Pokud o nich můžeme mluvit a neděláme jim reklamu, tak ano, sleduji. A jsem schopen se ženou vidět seriál, který má sedm
sérií po 10 kouscích po hodinách, to je 70 hodin života.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Takže jste stejně jako my všichni ostatní i vy v jisté míře obětí streamovacích služeb.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Ano, ale rád.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Reklamu dělat nebudeme, budeme mluvit o mnoha těchto službách. Už jsem zmínil Netflix, HBO Max, Amazon Prime…Má šanci
se další streamovací služba, tedy Disney+, prosadit na tom už silně konkurenčním trhu?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Já bych řekl, že ano. Konkurenční trh to je, ale ten náš je tak mikroskopicky malý, že si myslím, že my tady můžeme možná tak
sledovat, co se odehrává v tom vesmíru, a to je souboj gigantů. A ten gigant samozřejmě je Netflix. Disney+ podle mě chce
Netflix porazit nebo nějakým způsobem být hlavním konkurentem. Taky proto ty investice, které do toho dávají, jsou teď tak
obří.

osoba 
K vidění bude na Disney+ například nedávný animovaný hit Encanto, který letos získal Oscara za nejlepší celovečerní
animovaný film nebo seriál Boba Fett: zákon podsvětí, který platforma nabídne příznivcům sci-fi ságy o hvězdných válkách.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Disney+ nabídne přístup ke svému exkluzivnímu obsahu, což je jedna z těch zbraní, kterou si chce získat české diváky. Mají
tam být filmy Pixaru, studia Marvel, National Geographic, což, myslím si, může být pro spoustu zejména asi mladších diváků
poměrně atraktivní. Vnímáte to podobně?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
To určitě. Tak nejhorší televizní divák je divák mezi 12 a 25 lety, a to v tom smyslu, že se těžko chytá. Jak ho chytit? A jak ho
chytit klasickou televizí? To se v podstatě nedaří. Změnil se způsob spotřebitelského chování, právě to, co tady říkáme - ty
VOD platformy, placené obsahy, kdy si to člověk pouští, kdy chce, a ne, kdy mu to někdo prostě promítá.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
VOD - video on demand.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Ano, on demand platforma. Na přání. Tak toto přesně je věc, kterou se vlastně všechny ty televize a tyto streamovací platformy
snaží se k těm divákům dostat. Samozřejmě Disney je ještě pro menší diváky. A tam je taky přetlak, tam jsem zvědavý, co to
udělá se sledovaností ČT:D například.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A co to může udělat třeba?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
No, tak může to snížit tu sledovanost, protože i ty děti, to vidím na vlastních dětech, ty už ovládají tyto věci daleko dřív, než my,
mají to snad už s mateřským mlékem téměř dneska, takže si myslím, že si to najdou možná rychleji, než aby čekali na nějaké
Déčko, kde bude něco v pět hodin, ale nevím. Samozřejmě přichází jako dinosaurus, který najednou možná požere i ty menší.
Tak uvidíme. Ale to není tak, že bych tady říkal, že Déčko končí. To vůbec ne, ale to déčko mělo určitě historickou úlohu,
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kterou myslím od roku 2013 splnilo na tisíc procent.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Jak do tohoto konkurenčního boje podle vás vstoupí atribut dabingu? Disney chce nabídnout velkou porci dabovaných filmů,
seriálů. Může to být cesta, jak oslovit víc českých diváků?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Já jsem začátkem tohoto tisíciletí dělal film, který jsem chtěl, aby byl celý jenom titulkovaný a byl v původní řeči. A tehdy mi v
televizi řekli, že to v žádném případě nejde, že to tam musí být přemluvené, protože když český divák vidí titulky, tak ze 70
procent to vypne nebo přepne. A že to odmítá v podstatě. Ale to je úplně jiný vesmír v roce 2001 než dneska. Právě už ty
generace, které vyrůstají na těchto všech platformách a YouTube a já nevím, na čem všem, už mluví přirozeně anglicky a
dokonce se často i štítí té češtiny. Prostě když to pak vidí v té češtině, tak se tomu smějí, protože to mají samozřejmě v tom
přirozeném jazyku, v té angličtině. Takže nevím, co to udělá. Ještě tam vstupuje ta debata o tom, jestli tím posilujeme výuku
jazyků nebo ne, když se děti dívají na věci rovnou v originále. Já si myslím, že to posiluje určitě a je otázka, jestli ten dabing je
pro to dětské publikum potřeba. Na druhou stranu i ty blockbustery, co jsou třeba v kinech, samozřejmě pro ty úplně menší děti
by dabované být měly, to je jasné, ale když si to můžete tady zastavit a můžete se na to podívat znovu a můžete si s tím jakoby
trávit ten čas…No, myslím si, že od nějakého věku už to je neúčelné potom.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
No, mě to zaujalo i v konturách toho, jak asi významný český trh pro takové dinosaury, jako je třeba Disney, může být, protože
bych měl ten dojem, že významný moc není…Ale jestli Disney nastoupí s tím, že bude velká porce dabovaných filmů a seriálů,
tak asi chce ukořistit v Česku to prvenství, které teď připadá Netflixu.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
To je možné, ale zároveň si myslím, že to může být i taková ta strategie namlouvání. Prostě si získá pro tu platformu diváky a
potom může z toho ustupovat, nebo už s tím poměrem původních a dabovaných pracovat. Takže díky tomu, že už tam ty diváci
budou, tak už pak můžou vnímat další a další věci. Ano - když ptáčka lapají, tak mu pěkně zpívají. Třeba i česky.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Co jako teoretik médií a filmu říkáte na pojem streamovací války?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Dneska prostě už televize není to, co televize byla. A myslím si, že se neustále hledá, co to ta televize je a jestli ještě vůbec to
je televize. Stejně tak si myslím, že je otázka, jestli film a kinematografie, je kinematografie vůbec. Já si myslím, že spíš je konec
kinematografie postupně, protože jí tak přestaneme říkat nebo už to nebude mít smysl. A televize, i kdyby přestala sama
produkovat, tak bude pořád tím distribučním kanálem, který může mít podobu i na internetu. Teď už to je jedno, kterými vlnami
to jde nebo kterými datovými toky to jde. Ale to, jak se to všechno spojilo, speklo se to do takového jednoho audiovizuálního
toku, tak ta kinematografie se přesunula do té televize, ale zároveň ta televize prostě vnikla těmi principy do té kinematografie.
Technologicky úplně, protože dneska na film nikdo netočí, všechno je to digitální. Takže spíš bych řekl, že možná, jestli něčeho
bude konec, tak možná kin. Čím se kino udrží? Už jenom tím, že zprostředkuje nějaký event, nějaký zážitek, to ano, ale těch už
nebude potřeba tolik anebo se s tím musí marketingové hodně pracovat. No ale to jsem vám neodpověděl na tu streamovací
válku. Streamovací války určitě. Kdo urve na tom internetovém prostoru největší koláč a získá nejvíc závisláků, tak samozřejmě
vyhrává, to ano, pochopitelně.

osoba 
Za služby streamovacích platforem platí asi 800 000 Čechů. Je to 60 % z celkem 1 300 000 uživatelů. Největší podíl na trhu má
stále Netflix, který využívá 37 % diváků. Následuje HBO Max s 22 procenty a zhruba desetina diváků patří Voyo, vyplývá to z
údajů distribuční firmy Axocom.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Protože vezměme si čísla - Netflix 220 milionů předplatitelů, Disney+ 140 milionů lidí. To jsou obrovská čísla.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Jsou to obrovská čísla. Na druhou stranu pro mě bylo třeba překvapivé číslo, že máme takový ten fenomén, který se jmenuje
odložená sledovanost, že se díváte na něco v jiném čase. Ty televize to umožňují, i ta Česká to umožňuje, na i-vysílání máte
všechny ty modemy a můžete si to pustit zpětně. A to by člověk řekl - a možná žije ve vlastní bublině - že vlastně já už se na
televizi nedívám vůbec tak, jak mi to ta televize naplánovala. Já se prostě dívám, kdy chci, Vinohradskou 12 si pustím, kdy chci,
a tak dále. A teď najednou člověk by si řekl, tak takto musí asi žít všichni žít. Poslední čísla, co jsem viděl, tak jsou z minulého
roku, a v ČR ta odložená sledovanost stoupla hodně, asi na 12 procent nebo 13 procent. A je to veliké číslo, protože před pěti
lety to bylo 0,02 procent, takže opravdu je to nárůst o stovky procent, nicméně pořád je to takto málo. Já jsem myslel, že 12
procent lidí zůstává u té klasické televize. Není to tak. A i v jiných zemích, i v tom Švédsku nebo v Německu kupodivu je to
pořád do 21, 22 procent. Ale samozřejmě myslím si, že tento jev samozřejmě se bude neustále zvětšovat. A s touto generací,
jak bude růst a stárnout, tak si myslím, že se v klidu dostaneme na 50 procent.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ale zpátky k těm streamovacím službám, protože i v Česku soukromé televizní stanice učí své diváky sledovat streamovací
služby. Je tu konkrétní příklad TV Nova a Voyo. Myslíte si, že třeba Voyo může být ohroženo i nástupem další světové
streamovací služby jako je Disney+?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Tak na jednu stranu může, na druhou stranu nezapomeňme, že český divák má jednu vlastnost, a to jak televizní, tak filmový
patriotizmus. Takže já myslím, že věci, které vzniknou přímo pro českého diváka, a to neznamená, že to je Disneyovka s
českým dabingem, myslím skutečně, že to je třeba příběh o Ivetě Bartošové nebo něco takového, tak to všechno, myslím, jsou
body, nějaké sociální body navíc, které ten Disney nezíská, i kdyby se zbláznil. O tom svědčí i ta popularita českých filmů v
kinech, i když samozřejmě dneska tou pandemií a vším je to zdecimováno, ale ještě před pandemií to tak platilo. My a
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Francouzi jsme jedni z nejpatriotičtějších diváků. Ohrožené to určitě bude, protože jde o ty návyky a ten prostor. Když se to
naučíme jednou, tak se nám otevírá prostor všech těch gigantů, i těch malých. A můžeme úplně zapomenout na tu klasickou
televizi. Tak jako jsme se naučili s internetem, tak prostě teď se naučíme toto a tam může být, že podívat se na Voyo nás
napadne, jen když tam bude opravdu něco patriotického, hodně zajímavého, bulvárního.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Originální obsah.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Také originální obsah, originální.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Stejně tak jako Netflix a HBO atd. tvoří originální obsah, který potom umisťují pouze na své platformy.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Ano, ale jsme zase na to natolik malý trh, že třeba Netflix netvoří originální obsah pro český trh, to se už nevyplatí. Dát tam
české filmy, třeba úspěšného Karla, dokument, to ano, ale nevyrábí filmy. Ale pro Polsko se už mu to vyplatí.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
My bychom na tomto místě mohli zmínit slova filmového producenta Pavla Strnada, který na Deníku N zveřejnil komentář k
nárůstu streamovacích služeb. Kdy on píše, že vstup Disney Plus do Česka je určitě skvělá zpráva pro filmové fanoušky...

Pavel STRNAD, filmový producent 
Horší už pro distributory a producenty. Na jednu stranu se sice rozšiřuje možnost distribuce jejich filmů a přichází náhrada za
zhroucený trh s DVD. Na druhou stranu bude mít streaming velký dopad na návštěvnost kin, která jsou pro české filmy stále
hlavním zdrojem příjmu.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A on to napsal v souvislosti s novou směrnicí Evropské unie, která podle něj mimo jiné umožňuje úkolovat streamovací
platformy, aby odváděli část peněz do národních kinematografické fondů, což se tedy v Česku, pokud to chápu, správně zatím
neděje, jak se na to díváte vy?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Připadám si jako ve třicátých letech dvacátého století, kdy byl zaveden tzv. kontingenční systém, kdy se mělo z každého
nečeského filmu, distributor měl, ten, kdo to kupoval a distribuoval v Československu, tak měl odvést nějakou jaksi paušální
daň podle toho, ze které země to bylo, do jakoby fondu, dneska bychom řekli kinematografie, na podporu české tvorby, jo.
Samozřejmě je to každé srovnání kulhá, protože to byla úplně jiná situace, ale jako ten princip ano, ten princip je, jak říká
kolega Strnad, tak to má pravdu, protože samozřejmě to dopadne na ty distributory nějakým způsobem, no. Jedna věc je
distributor a další věc je výrobce. Musí potom taky člověk jako přemýšlet nad tím, co všecko bude a nebude možné jakoby
nejenom distribuovat, ale i vyrábět, no.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ono těch peněz vůbec v tom českém filmovém průmyslu bude asi čím dál méně i s ohledem na to, co teď oznámila ČT…

osoba 
Téměř miliardu korun hodlá během příštích dvou let ušetřit Česká televize, důvodem je hlavně rostoucí inflace, zdražování
energií a klesající hodnota poplatku.

Její generální ředitel Petr Dvořák počítá se zrušením 250 pracovních míst a s omezením tvorby nových pořadů.

Reálná hodnota televizního poplatku, který je už 14 let 135 korun měsíčně, se za tuto dobu snížila kvůli inflaci o 36%.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
No jo, tak ČT je v kleštích svým způsobem, protože koncesionářský poplatek, neroste už mnoho let, inflace stoupá, hodnota
reálná toho poplatku je prostě, jak říkal Petr Dvořák myslím na 80 korunách.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Zpět na internet. Zmínili jsme Voyo, Disney+, Netflix. Můžeme přidat AppleTV, Amazon Prime a HBO Max. Vy jste už zmínil, že
soumrak televize neočekáváte, ale že návštěvnosti kin by se ty streamovací války a boj o diváky, boj o gauč - dá se tomu tak
asi říct, myslím, že jsem to i v nějaké literatuře zaznamenal takto pojmenované - ony totiž i streamovací služby budou nově
dávat filmy nebo uvádět filmy v mnohem kratším časovém odstupu od kinopremiér. I to může ten tradiční průmysl vlastně
zasáhnout, předpokládám?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
To jenom dokládá, jak se vlastně začíná prolínat tento televizní průmysl s tím kino průmyslem. Ten vztah filmu a televize celou
dobu od té doby, co televize začala mít nějakou sílu v 50. letech, je poznamenán konfliktem mezi filmovým průmyslem a
televizním průmyslem právě v tom, že ten boj o ten tzv. hold back, to znamená právě o tu dobu, kdy si to může ta televize pak
už dát do premiéry, tak to bylo vždycky vybojováváno, aby to bylo nejdřív půl roku, pak rok, prostě se to drželo jako svatý grál
nebo svaté pravidlo, že to nemůže ta televize tomu filmu přece udělat. No, a jestli se toto zlikviduje nebo postupně prolne, spíš
bych řekl, tak to jenom svědčí o tom, že už to je jedno. Ve smyslu televize a film jedno jsou. Když jsem říkal, že ta televize
nezanikne, já bych řekl, že ta klasická televize, ta zanikne postupně, ale že to bude jiná televize. HBO, když začínalo, tak mělo
heslo „jiná televize“, což tehdy platilo stoprocentně, protože to bylo něco úplně jiného než všechny ty televizní programované
televize. No a teď myslím, že se dostáváme do fáze, kdy všechno bude jiná televize. Já myslím, že i ta interaktivita a ta možnost,
že si to ten člověk sám řídí, i tu mladou generaci možná dostihne v tom, že až bude stárnout, tak si to ráda odpustí. Takže to,
na čem jsme vyrostli, protože nebyla jiná možnost, tak možná k tomu dozraje. Ale nevím za 20 let, jak to bude vypadat, jestli
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budou rádi u toho gauče sedět a budou si říkat: tak co nám tam zase kdo připravil? Myslím, že budou dva světy spolu pořád
existovat a jenom se bude možná měnit ten poměr toho, kdo si to zvolí a kdo si počká.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ona je otázka, jestli ty streamovací války nebudou mít ve výsledku nějaký opačný efekt, že se ten trh nasytí. Připomeňme, že
Netflix nedávno oznámil, že už nerostou jeho předplatitelé, že poprvé klesli za dobu jeho existence.

osoba 
Video služba Netflix poprvé hlásí pokles platících uživatelů.

/anglický text/

Netflixu se v prvním čtvrtletí letošního roku snížil počet předplatitelů o 200 tisíc. Vedení společnosti přitom očekávalo jejich
navýšení o 2,5 milionu.

/anglický text/

Firma zmiňuje také sílící konkurenci, kdy se do streamingu v posledních 3 letech vrhla řada velkých tradičních mediálních firem

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tak jak očekáváte, že toto se vyvine do budoucna?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Nejsem věštec, to kdybych věděl, tak už mě možná Netflix zaplatí jako významného poradce. Nevím.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tak jestli se Netflix nevrátí k tomu - vzpomeňme si na to, on začínal jako klasická videopůjčovna, pak teprve se přesunul na
internet, tak jestli se k tomu nevrátí?

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
No, to nevím, to nevím. Já bych ještě úplně nezahazoval ta kina v tom smyslu eventů. Já si myslím, že jak se o televizní kultuře
mluvilo v 60. letech jako o bačkorové kultuře, tak teď už jsme na gauči. Já myslím, že i z toho gauče bude možná časem určitá
touha a potřeba jít ven. A teď je otázka, jestli to budou kina nebo jestli to budou nějaké festivaly a nevím, co všechno. To je
možné, že to bude mít různou podobu, ale možná, že až začnou tito giganti organizovat takové akce, tak se najednou ukáže, že
ještě je další rovina té nabídky nebo možného vnímání těch věcí, že se to spojí s nějakým zážitkem, který nebude jenom doma
ve dvou nebo samotných v noci po šesti hodinách jednoho seriálu. Rozhodně se ten trh nasytí, to si myslím, že určitě přijde.
Nebo už to přichází a je možné, že ten Disney to může až zahltit. Zahlcený jste v okamžiku, kdy už vlastně nevíte, co si máte
vybrat a začíná to být jedno...

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Over-choice effect.

Pavel STRNAD, filmový producent 
A už na to vlastně rezignujete a jdete do lesa nebo něco. Ale určitě to zahlcení samozřejmě je problém a já ho očekávám, ale
jakou podobu bude mít, to nevím.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tak mockrát díky, že jsme to všechno mohli probrat.

Martin ŠTOLL, teoretik médií a filmu z FSV  UK  
Já taky děkuju, že jste mě poslouchali a za pozvání děkuju.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, dnes zvukem o světě obrázků, tedy o filmu, o televizi, o kinech a hlavně o
streamovacích platformách, které mají od tohoto týdne v Česku nového silného velkého konkurenta. Podcast Vinohradská 12
je součástí mediálního fenoménu obsahů /nesrozumitelné/ tedy takzvaně na přání. Proto ji můžete stahovat a poslouchat
kdykoliv a kdekoliv chcete. Epizodu, dobu i místo poslechu si vybíráte vy. Najdete nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci můj
rozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Na slyšenou zítra.
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Předsednictví EU
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 17 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 02:37 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 907 192,00 Kč , Země: Česko , GRP: 5,92
Karel VOŘÍŠEK, moderátor 
Náročný půlrok čeká Českou republikou. Bude předsedat Radě Evropské unie. Úkolů je víc než dost. Válka na Ukrajině,
uprchlická krize, energetická bezpečnost a další a další. Vláda dnes také ukázala klip, který má na naše předsednictví
upozornit.

ukázka 
Dnes víc než kdy jindy bychom neměli zapomínat na naše kořeny a jistoty. Na to, co nás spojuje, posiluje a pohání vpřed. Kdy
neuhnout a kdy se postavit za to, co je správné. V roce 2022 je Česká republika předsednickou zemí Evropské unie. Teď
píšeme budoucnost Evropy.

Marek ZEMAN, mluvčí ministra pro evropské záležitosti 
Především bychom rádi ukázali nejen Čechům, ale i Evropské unii, že jsme skutečně za těch 18 let dospěli a že za sebou máme
velkou historickou zkušenost.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations, FSV  UK  
Já si myslím, že ten klip o českém předsednictví by měl více zdůrazňovat tu současnou dobu a hodnoty, které Česká republika
chce mít, že nyní je tady čas pro to, vytvořit nebo vlastně aktualizovat tu značku České republiky a říci si, jací Češi chceme být.

Jakub ŘÍHA, redaktor 
V roce 2009 Česko své předsednictví prezentovalo kostkou cukru, kterou po sobě házely české celebrity, a sloganem Evropě
to osladíme. Denisa Hejlová si klade otázku, jestli se sami Češi chtějí vidět jako ironický až cynický národ.

Denisa HEJLOVÁ, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations, FSV  UK  
Češi se spíše chtějí vidět jako národ, který je pomáhající, který je tolerantní, který si dokáže poradit v těžkých situacích, který
prostě má jako schopnost zvládnout ty věci.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Úkolem českého předsednictví bude především dosahování shody.

Jakub ŘÍHA, redaktor 
Štafetu předsednictví přebírá po Francii Česká republika 1. července. Na předsedající zemi je vždy to, aby nastolila agendu,
kterou se budou ministři a předsedové jednotlivých vlád zabývat na jednání Evropské rady. Jakub Říha, CNN Prima News.

Projev Volodymyra Zelenského
TV , Datum: 15.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 03:15 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 2 087 694,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A zpátky k projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, k členům jednotlivých zákonodárných sborů. Připomínám,
že už promluvil k desítkám zákonodárných orgánů různých zemí. Polovina z nich si ho vyslechla už v březnu, mezi nimi třeba
politici Velké Británie, Německa nebo Itálie. Promluvil ale taky k vybraným institucím severoamerického regionu, a to třeba ke
Kongresu Spojených států. V dubnu měl proslov k devíti státním parlamentům a v květnu ke čtyřem a v červnu ke dvěma,
včetně dnešní řeči k tomu českému. Ve svých projevech nejčastěji žádá o větší podporu Ukrajiny nebo o další a tvrdší sankce
vůči Rusku. Podle státních parlamentů promluvil Volodymyr Zelenskyj třeba i k tomu evropskému. Jakub Horák, odborník na
politický marketing je naším dalším hostem. Zdravím vás, dobrý večer.

Jakub HORÁK, expert na politický marketing 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak, jaký byl ten dnešní projev Volodymyra Zelenského k tuzemským poslancům a senátorům z hlediska politického
marketingu?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
My bychom si měli uvědomit, že novinkou jsou vlastně tyhlety digitální návštěvy parlamentu. Tohleto ještě před covidem
nebývalo. V té době, když státník chtěl promluvit v parlamentu, tak přijel do té země. Tam měl nějaký projev. A pochopitelně se
netěšil takovému zájmu, jako když vysílá svoje video, protože to je novinka, proto je to hojně sledované, a to Volodymyr
Zelenskyj velice dobře využívá. A všimněme si, že on v těch projevech vždycky cituje určité neuralgické body té společnosti
nebo toho státu, ke kterému mluví, ať už jsou to body oslavné, nebo jsou to nějaké problematické body, takže v našem případě
on zmínil Mnichov, zmínil Václava Havla a zmínil jedno heslo z roku 1968, které se tady používalo v době sovětské invaze. A
stejně tak třeba, když mluví o britském parlamentu, tak tam citoval ten známý Churchillův výrok o tom, jak budou bojovat na
plážích, budou bojovat v horách, když mluví k Němcům, tak zmíní třeba bombardování Drážďan. A stejně tak i tenhle jeho
projev je výsledkem velice dobré rešerše, kdy on našel nějaké styčné body, které má ta situace Ukrajiny s historickou situací
Česka. A tyhlety tři body použil.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je to snaha naklonit si posluchače nebo je to snaha vyvolat emoci?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Vždycky, když s někým mluvíte, chcete si mezi sebou vytvořit vztah, tak zmiňuje ty věci, které máte společné, protože tím se ten
člověk do té situace vžije. On by si třeba leckdo mohl říct, no tak dobře, tak Ukrajina má problémy, ale už to trvá dlouho a my
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tady máme zdraženou elektřinu a plyn a jsou z toho jenom samé problémy, ale tím, že on řekne, podívejte se, vždyť vy jste v té
samé situaci byli, v jaké jsme my teď, vzpomeňte třeba na Mnichov nebo vzpomeňte si na tu vlnu solidarity, kterou v šedesátém
osmém jste cítili ke svým státním představitelům, kteří byli odvlečeni do Moskvy a tam byli donuceni podepsat moskevské
protokoly, tak tím vlastně vytváří ten vztah. Tohleto je běžné v jakékoliv lidské komunikaci a on to velice dobře používá v té
komunikaci politické.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem Zelenskyj bývá taky často až nediplomaticky přímý. Nejvíc to bylo zřejmě znát na jednání Evropské rady, kdy
přímo oslovil maďarského premiéra Viktora Orbána.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Maďarsko, tady se chci zastavit a být upřímný jednou provždy. Musíte se sami rozhodnout, s kým jste. Jste suverénní stát. V
Budapešti jsem byl, vaše město, zbožňuji, byl jsem tam mnohokrát, je velmi krásné, pohostinné. A lidé tam taky. Zažili jste
tragické chvíle, byl jsem na vašem nábřeží a viděl váš památník. Boty na břehu Dunaje, připomíná masové vraždy. Byl jsem
tam se svou rodinou. Poslouchej, Viktore, víš, co se děje v Mariupolu? Prosím, pokud můžeš, zastav se na tom vašem nábřeží,
podívej se na ty boty a uvidíš, jak se masové vraždy můžou v dnešním světě opakovat. A právě to Rusko dnes dělá. Stejné
boty. V Mariupolu jsou stejní lidé, dospělí a děti, prarodiče a jsou jich tisíce. Váháte, jestli uvalit sankce, nebo ne? Váháte, zda
povolíte tranzit zbraní, nebo ne? Váháte, zda obchodovat s Ruskem, nebo ne? Není čas váhat. Už je čas se rozhodnout,
věříme ve vás, potřebujeme vaši podporu, věříme ve vaše lidi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Nutno říct, že tento apel Viktor Orbán z velké části nevyslyšel. Kupříkladu v té rovině transferu zbraní přes Maďarsko směrem
na Ukrajinu. Pane Horáku, vyplácí se Volodymyru Zelenskému ta někdy až na nediplomatická přímočarost a upřímnost, nebo to
je mnohdy kontraproduktivní, že to může působit jako citové vydírání?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Jednoznačně se mu vyplácí, byť bychom mohli říct, že to je citové vydírání, ale můžeme to taky říct bez toho negativního
aspektu. Tzn. říct, že to je citové působení. My nevíme, jestli Zelenskyj byl skutečně v Budapešti a viděl tam ty boty, které tam
jsou na památku těch odlečených lidí, ale každopádně někdo z jeho okolí to ví. Patrně to je z velvyslanectví a takhle mu tu řeč
dobře připravili. A vyplácí se to, protože vidíme výsledky. Vezměme si, že třeba v lednu bylo v Německu pouhých 10, 15 % lidí
přesvědčeno o tom, že by Německo mělo dodávat na Ukrajinu zbraně. Nyní už je to 80 % a Německo ty zbraně začalo dodávat
a stejně tak začaly dodávat zbraně všechny státy evropské, což by ještě před několika měsíci bylo něco naprosto
nepředstavitelného, že by zbraně, které dodají evropské země, bojovaly přímo proti ruské vládě. Takže Zelenskému se to
jednoznačně vyplácí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Nebyl koneckonců ten projev adresovaný Viktoru Orbánovi, byť to bylo z neveřejného zasedání, nejlepší Zelenského projev?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Určitě to byl jeden z nejcitovanějších projevů, protože oslovovat premiéra křestním jménem a mluvit k němu takhle napřímo je
přece jenom v diplomatické řeči trošku nezvyklé. Zelenskyj velice dobře využívá ty svoje mediální zkušenosti, které mám jako
televizní producent. A pochopitelně Viktor Orbán je taková trošku černá ovce té evropské politiky, takže to hodně citovali ti,
kteří Orbána nemají moc rádi. Určitě byl jeden z nejsledovanějších, ale já za nejlepší Zelenského projev považuju ten úplně
první projev, kdy prohlásil tu slavnou větu, že nepotřebuje evakuaci, že potřebuje náboje, čímž odpověděl na americkou
nabídku toho, že mu zajistí evakuaci, což by nějak tak bylo v souladu s tím ruským plánem, kdy by měl být Kyjev dobyt za 5 dní,
který Zelenskyj naprosto překazil tím, že už od začátku se pevně postavil za to, že Ukrajinci se budou bránit, neustoupí,
neutečou. Vysílal to z nějakého úkrytu svého vládního, kde tam měl nějaké pytle s pískem, což svědčilo o tom, že je připraven i
na boj zblízka, takže já si vážím nejvíc tohohle jeho zásadního rozhodnutí, že namísto, aby odletěl někam do Ameriky a tam
někde debatoval a vedl diplomatická jednání, tak prostě na začátku prohlásil. Já tady zůstanu, nikam neodejdu, klidně tady
umřu. A my se budeme bránit do posledního muže.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To je mimochodem doba, kdy celý svět hleděl na Ukrajinu s povislou bradou, že její prezident není ten vysmívaný komik, ale že
to je opravdu silný státník. Mění se s časem to, jak Zelenskyj ve svých projevech mixuje emocionální stránku věci a
faktografickou stránku věci?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Ono se to nemění. On se takhle odvážně chová už od začátku, ale je třeba říct, že mu roste sebevědomí, protože odmítnout
vlastně nejsilnějšímu evropskému státu, tzn. Německu, návštěvu jeho prezidenta, protože se mu nelíbily jeho předchozí
proputinovské postoje, a tvrdě říct Němcům, aby koukali dodat nějaké zbraně, protože předtím kolaborovali s Putinem, tak to
vyžaduje značnou odvahu a je třeba to vyvážit. Ty Němci si to pochopitelně budou pamatovat, ale v tuhle danou chvíli to mělo
správný efekt. Němci ty zbraně začali dodávat, takže ta forma jeho řeči se nemění. Nicméně přibývá občas důrazu podobně, jak
Zelenskému nabývá sebevědomí tím, že mu tahle strategie vychází.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V jednom aspektu čas hraje proti Ukrajině, a sice v tom s postupem času bude Západ a lidé ze západních zemí nebo obecně
budou lidé unaveni z války. Dá se tomu nějak čelit dobře zvoleným marketingem?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Ono existuje několik scénářů, jak se situace dál bude vyvíjet. V podstatě žádný z nich nepočítá s tím, že by Ukrajina porazila
Rusko nějak na hlavu. A patrně se blížíme k potřebovací válce, kdy Ukrajina bude potřebovat další zbraně. Rusové ukázali, že
vlastně nějaké sankce jsou jim jedno. Navíc na vzhledem k nárůstu ceny těch komodit, které Rusko vyváží, tak tento duben byl
pro Rusko úplně ekonomicky nejúspěšnějším rokem prodeje surovin do zahraničí v historii ever, tzn. lze čekat, že nějaký tlak na
to, aby se Ukrajina s Ruskem dohodla a patrně na některých těch územích buď zřídila samosprávu, nebo se tak tiše vlastně
nakonec přistoupilo na to, že tomu Rusku připadnou podobně, jako se tomu stalo s Krymem, byť diplomaticky to nikdy nebylo
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uznáno, tak ten tlak bude narůstat a bude narůstat i odpor vůči válce v závislosti na tom, jak porostou ceny energií. Máme léto.
V létě nikdo spotřebu plynu zas tak moc neřeší. Myslím si, že ty problémy by začaly v zimě, protože ta cena plynu a elektřiny by
mohla narůst do naprosto enormních výšek vzhledem k tomu, že Německo stále trvá na tom, že ještě odstaví svoje jaderné
elektrárny, takže ta energie poroste někam ke stropu. A tehdy začne ta situace být opravdu špatná.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a jak byste za ta špatná situace komunikoval být v pozici Volodymyra Zelenského? To už asi nepůjde tak ostře žádat o další
dodávky, nebo ano?

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Nechci Zelenskému radit, protože Zelenskyj to dělá skvěle a pro mě by byla čest třeba dělat něco v jeho týmu, nicméně v
takové situaci bych vyšel s nějakými hodně emočními obrázky. Já myslím, že mrtvé děti v nějakém rozbombardovaném městě
vždycky dobře zafungují. Promiňte mi ten cynismus.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Chtěl jsem říct, zní to drsně a Jakub Horák, děkuju vám.

Jakub HORÁK, odborník na politický marketing 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď si pojďme blíže představit Volodymyra Zelenského. Narodil se v lednu roku 1978. Dětství strávil 4 roky v Mongolsku kvůli
práci svého otce. Později vystudoval ve svém rodném městě práva na ekonomickém institutu. Právnické praxi se ale nikdy
nevěnoval. Upozornil na sebe v 17 letech v televizní soutěži Klub vtipných a pohotových. Komedii se věnoval i nadále. Založil
svoji vlastní produkční skupinu Kvartal 95, ze které vybudoval v roce 2003 stejnojmenné televizní studio. Z produkce Kvartalu
vzešel i seriál, kterým se na Ukrajině proslavil, Sluha národa. V březnu 2018 si nechal zaregistrovat politickou stranu s
podobným názvem. Za ni potom kandidoval v prezidentských volbách, no a lidé ho zvolili hlavou státu v dubnu roku 2019 21.
dubna. Od 24. února čelí země útoku ruské armády. Ke komunikaci s občany i se světem Zelenskyj už od počátku invaze často
využívá sociální sítě.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Dobrý večer všem. Je zde předseda strany. Je tu vedoucí prezidentské administrativy. Je zde premiér Šmihal. Je tady Podoljak,
je zde prezident. Jsme tu všichni, jsou to naši vojáci, jsou tu občané naší země. Všichni jsme tady a chráníme naši nezávislost,
naši zemi a budeme v tom pokračovali. Sláva obráncům Ukrajiny. Sláva Ukrajině.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Politický geograf Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer přeju.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Já už jsem to tady před malou chvílí zmínil, v únoru udivoval Volodymyrem Zelenskyj svět to tím, že není jenom komik, ale že to
je taky silný státník a vůdce. Ty superlativy, které na jeho hlavu tehdy padaly, ty platí stále?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já si myslím, že ano, v zásadě je to vlastně potvrzení toho, že osobnosti se projevují zejména tehdy, nebo projevují a objevují
zejména tehdy, když dojde ke krizi. Situace, ve které je ukrajinský prezident, tak to je něco, co žádný evropský politik vlastně od
konce druhé světové války nezačal, nezažil, pardon. Ukrajina je první země, které opětně jaksi v Evropě byla napadena. A
vlastně Zelenskyj tímhletím způsobem vlastně pro jedenadvacáté století minimálně v tom evropském kontextu definuje
standardy toho, jakým způsobem se hlava státu má v takové situaci chovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Co je možné od začátku války považovat za Zelenského největší úspěch, a co je naopak jeho největší přešlap?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já si myslím, že jeho největší úspěch je hnedka vlastně to první vyjádření, kdy vlastně bezprostředně poté, co se ukázalo, že
Rusko tu válku skutečně zahájilo, tak Zelenskému bylo nabídnuto, že bude evakuován z Ukrajiny, on prohlásil, že nepotřebuje
odvoz, ale potřebuje podporu, potřebuje munici, potřebuje zbraň atd. Myslím si, že tenhle jeho výrok je vlastně něco, co stálo
na začátku té až dosud mimořádně úspěšné komunikační strategie. Pokud jde o tu druhou záležitost, tak si myslím, že se jeho,
a já bych možná nenazval přešlapech, ale že jaksi ne úplně, řekněme, domyšlené je to, jak v některých konkrétních momentech
vlastně Zelenskyj tlačí na pilu, protože se tím bohužel dostává do pozice někoho, kdo se při pohledu zvenčí může jevit jako ne
někdo, kdo bojuje a potřebuje pomoc, ale jako někdo, kdo díky tomu, že se ocitnul ve šlamastyce, se snaží diktovat agendu
těm ostatním, a to je něco, co dlouhodobě nemůže fungovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A v tomto směru byl velmi střízlivý ten jeho dnešní projev k českým zákonodárcům. Koneckonců Česká republika patří k
největším podporovatelům Ukrajiny, takže tlačit na pilu nebylo ani potřeba. Co podle vás měl být hlavní účel toho dnešního
projevu, co mělo být to hlavní vyznění, které si Volodymyr Zelenskyj předsevzal?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já si myslím, že bylo prostě jasně z jeho projevu vidět, že si vlastně uvědomuje, že Česká republika, respektive Česká republika
a premiér Fiala, tzn. vláda česká, potažmo obě komory českého parlamentu až na těch několik málo výjimek, že stojí
jednoznačně za ním, respektive za Ukrajinou. A čili ta velká, momentálně těžce zkoušená země řekla směrem do Česka:
děkujeme, jsme si vědomi toho, co jste pro nás udělali. To jaksi jsem aspoň já z toho vnímal jako ten hlavní jaksi apel, který byl,
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a samozřejmě ten jeho projev byl nám šitý na míru. Nepochybně jaksi se na to Zelenskyj, respektive asi spíš jeho tým jaksi
pořádně připravovali, čili tam zněla spousta těch věcí, které vlastně myslím a srdcím, řekněme, českých posluchačů, respektive
zákonodárců jsou blízké, včetně například těch osudových osmiček.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak moc teď musí Ukrajina bojovat s tím, co už jsme tady taky zmiňovali, myslím tím tu únavu z války, kterou možná stále víc a
víc bude Západ a hlavně obyvatelé západních zemí pociťovat. Koneckonců i šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg ve
Finsku pronesl výrok, který mnohé překvapil, a sice, že maximální možností, kterou s sebou přinese podpora Západu Ukrajině,
je vytvořit pro Ukrajinu příhodné podmínky pro mírová jednání, že stejně ta situace nevyústí v jednoznačné vítězství Ukrajiny,
ale právě nějakou mírovou dohodu, tak jak tomu teď bude muset Ukrajina čelit, jak intenzivně?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Takhle, každý konflikt, který zatím, kdy byl vybojován, tak nakonec skončí nějakým diplomatickým, nebo chcete-li politickým
řešením, tzn. jak si to, že někdo říká, že se Ukrajina s Ruskem nakonec budou muset dohodnout, to neznamená, že Ukrajinu
tlačíme do kouta a budeme vytvářet prostor pro to, aby si v Kremlu mohli diktovat podmínky pro jednání. To za prvé. A za
druhé, ano, jaksi lidé jsou unavení, jsou přesycení tím tématem a je na našich politických elitách, aby ve prospěch Ukrajiny
mobilizovaly i nadále síly, a to ne proto, že Ukrajina potřebuje pomoc, ale vlastně to z jednoho velmi prostého důvodu, na
Ukrajině se skutečně bojuje i jaksi za nás. Ta válka probíhá na Ukrajině, protože Ukrajina je místem, kde ty boje probíhají, ale
Ukrajinci si tu válku jaksi nevybrali. Tu válku si vybralo Rusko a ruským cílem není jenom Ukrajina. Ruským cílem je celý Západ,
tzn. na Ukrajině probíhá válka o Evropu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Koneckonců Zelenskyj o tom mluvil poměrně jednoznačně. Když se ale vrátím k Jensi Stoltenbergovi, on o tom výroku o míru,
jak jsem o něm mluvil, pokračoval dál: Mír je možný. To není otázkou. Otázkou je, jakou cenu jste schopni za něj zaplatit, kolik
území, nezávislosti, suverenity, svobody, demokracie jste schopni pro něj obětovat. To se asi na Ukrajině nemohlo poslouchat
dobře?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
To záleží na tom, jakým způsobem jaksi ta slova chcete interpretovat, respektive dezinterpretovat, protože svoboda, nezávislost
atd., atp., to jsou fenomény, které nemají žádné jednoznačně dané prostorové ohraničení. Tzn. pokud Ukrajinci chtějí žít
svobodně, pokud chtějí budovat svobodnou, sebevědomou, svobodnou společnost, tak ten prostorový rámec v tomto ohledu je
až druhotný. A z historického hlediska je existuje řada příkladů, kdy vidíme, že vlastně ty dvě znesvářené strany vlastně
dokázaly z velmi komplikovaných situací najít východisko, a to východisko s sebou neslo vždycky pro jednu tu stranu prostě
teritoriální získat a pro tu druhou stranu teritoriální ztrátu. Problém nicméně je, že v tento okamžik se Ukrajina nemá s kým
dohodnout, protože a poněvadž Rusko v čele s Vladimirem Putinem v tento okamžik je aktér, se kterým žádná dohoda není
možná, tzn. ten začátek výroku Jense Stoltenberga, tzn. kolik jste schopní jaksi obětovat tomu, jak velkou energii, kolik životů
atd. jste ochotni do toho vložit, tak to je v tento okamžik to podstatné. A já jsem nezaznamenal ani ve slovech Jense
Stoltenberga, ale ani nikoho jiného, že by v tomto ohledu byl vlastně na Ukrajinu vyvíjen zaprvé tlak a za druhé, že bychom v
tomto kontextu řekli: ale naše pomoc skončí buďto k nějakému jaksi datu, anebo nějakým jaksi konkrétním stavem atd.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A pojďme se posunout dál. Český premiér Petr Fiala dnes představil 5 hlavních témat, na která se bude Česko zaměřovat při
předsednictví Radě Evropské unie. Priority výrazně ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu, která podle předsedy vlády otřásla
mnoha našimi jistotami.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
S ohledem na situaci, která kolem nás je a která v Evropě nastala po ruské agresi na Ukrajinu, se budeme soustředit na
následujících 5 priorit našeho předsednictví. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost,
posilování evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, strategická odolnost evropského
hospodářství a odolnost demokratických institucí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je zjevné logické, že naše předsednictví Evropské unii bude determinovat právě válka na Ukrajině. Pane Romancove, už
prosím jenom stručně. Vstoupíme do předsednické role za situace, kdy Ukrajině bude přiznán kandidátský status pro vstup do
Evropské unie, o čemž se bude rozhodovat příští týden na summitu?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Nemám nejmenší tušení. Tohle je prostě, to by byla z mé strany jenom spekulace. Možné to je, ale v tento okamžik je to 50 na
50.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dost možná zítra Kyjev navštíví mimo jiné muži, jejichž slovo v tomto směru bude velmi důležité. Myslím Emmanuela Macrona,
myslím kancléře Scholze německého a myslím italského premiéra Draghiho. Když kancléř Scholz říká, že nechce jezdit do
Kyjeva jenom proto, aby byl vydat, což implikuje to, že tam pojede s nějakým zásadnějším výrokem, může se ten výrok týkat
právě kandidatury, je to to, co by od toho Kyjev čekal?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Samozřejmě, že to je možné. Koneckonců tihleti tři političtí představitelé vlastně stojí v čele těch největších, nejsilnějších
evropských ekonomik. Jsou to země, které navzdory tomu, že třeba Francie toho opravdu neudělala málo, ale které zejména v
té mediální oblasti si zatím nepočínaly tak úspěšně jako třeba Británie, což je spolu s těmihletěmi třemi zeměmi, tak Británie
patří spolu s touhletou trojkou j evropským členům G7, což jsou pořád jaksi ty jedny z největších ekonomik na světě, takže ano,
tohleto by dávalo smysl, aby představitelé těchto tří velkých, silných, lidnatých, bohatých evropských zemí vlastně jeli do Kyjeva
dohodnout něco, co tam například nemohli dohodnout představitelé Polska nebo České republiky atd. Ale jestli se to stane,
nebo ne, a případně s jakými podmínkami to bude spojeno, na to opravdu musíme počkat až vlastně za prvé proběhnou
jednání v Kyjevě. A potom pochopitelně, až vlastně bude končit francouzské předsednictví a bude předáno České republice.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Počkáme si, Michael Romancov, moc děkuju, pěkný večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já děkuji za pozvání, hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Spojené státy podle prezidenta Joea Bidena poskytnou Ukrajině další zbrojní pomoc v hodnotě miliardy dolarů. S příslibem
dalších zbraní, včetně těžké techniky, přišel už před tím generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Podle
amerického ministra obrany má dodat Německo raketomety, Slovensko vrtulníky a další státy dělostřeleckou techniku.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Spojenci jsou odhodláni pokračovat v poskytování vojenského vybavení, které Ukrajina potřebuje, aby zvítězila, včetně těžkých
zbraní a raket dlouhého doletu. Budeme také diskutovat o tom, jak zvýšit praktickou podporu dalším ohroženým partnerům,
včetně Bosny a Hercegoviny a Gruzie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jan Ludvík z Pražského centra pro výzkum míru s námi ve spojení. Dobrý večer i vám.

Jan LUDVÍK, výzkumný pracovník, Pražské centrum pro výzkum míru 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Západ neustále znovu a znovu proklamuje, že Ukrajině dodává a poskytne další a další zbraně. Na druhou stranu pohledem na
frontu se zdá, že Rusové začínají postupovat výrazněji. A navíc mají jasnou převahu, v dělostřelectvu 10 ku 1, tak co se to děje
s těmi dodávkami západní zbraní, proč nemají takový efekt, který by možná laik čekal?

Jan LUDVÍK, výzkumný pracovník, Pražské centrum pro výzkum míru 
No jednoduše řečeno, ono na Západě není tolik kde brát. Západní armády samy se na velký válečný konflikt od konce studené
války příliš nechystaly. Do roku 2015 se dá říct, že se na něj nechystali vůbec. A takže, když si srovnáme tu pomoc, kterou by
Ukrajina požadovala, minimálně ty čísla, která tento týden veřejně zazněla, a srovnáme si je s tím, kolik techniky mají k dispozici
i ty největší západní armády jako Británie, Francie nebo Německo, tak v podstatě Ukrajina někdy chce víc, než třeba mají
tyhlety tři velmoci k dispozici dohromady. Například specificky v tom dělostřelectvu. Západní státy mají zároveň nějaké další
závazky, nemůžou poslat všechno na Ukrajinu, i kdyby chtěly, takže ve chvíli, kdy má Německo, německá armáda ve svých
řadách asi 40 těch salvových raketometů, tak je jako těžké uspokojit ukrajinskou poptávku po 200.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Není načase přiznat, že Ukrajina prohrává?

Jan LUDVÍK, výzkumný pracovník, Pražské centrum pro výzkum míru 
Tak Ukrajina je spíš opotřebovávána, než že by vyloženě prohrávala. Ona tu a tam mírně ustupuje. Nicméně zatím ty ztráty
území nejsou tak velké. Ten reálný problém by nastal ve chvíli, kdyby v podstatě ta opotřebovávací válka ukrajinské síly
naředila do té míry, že už by nebyly schopny držet ty linie a ruské jednotky by docílily nějakého výraznějšího průlomu a větších
teritoriálních zisků. Ale určitě není dobré Ukrajině lhát, není dobré Ukrajině slibovat něco, co nedostane, protože Ukrajina, a už
to tady zaznělo, v těch předchozích příspěvcích, nakonec bude muset s Ruskem dosáhnout nějaké politické body, i kdyby
zvítězila, tak bude muset dosáhnout s Ruskem nějaké politické dohody na tom, že Ukrajina naprosto jakoby i v té nejlepší
situaci, kdy by osvobodila veškeré území okupované Ruskou federací, tak se budeme muset s Ruskem dohodnou na tom, že ta
válka končí a že se Rusko jenom nestáhne na území Ruské federace, nebude nějaký rok, dva zbrojit a potom tu ofenzívu
obnoví. A Ukrajina potřebuje do těch politických jednání jít s nějakou realistickou představou toho, co vlastně na tom bojišti
může dosáhnout.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký včera v Událostech, komentářích řekl: Rusové našli nějaké místo, které podle nich je
slabé, to místo našli právě u Severodoněcku. Stáhli tam jednotky i z jiných míst fronty a na tom místě postupují, ale pokud to
vztáhneme na celou rozlohu Ukrajiny, tak ten jejich denní postup 300 až 400 m na území města není žádný obrat ve válce.
Vnímáte to taky tak?

Jan LUDVÍK, výzkumný pracovník, Pražské centrum pro výzkum míru 
Já bych to vnímal trošičku jinak. Ono to samotné místo, kde se bojuje, tak je skutečně jako prostorově velmi omezené, ale
bojuje tam velké množství vojáků, Ukrajina má v tom severodoněckém výběžku asi 5 brigád. Tzn. hodně sil, které tam jsou
opotřebovávány, ty ztráty, které vidíme, tak jsou obrovské a ve chvíli, kdy by teoreticky, když si to představíme, tak pokud je
celá vaše armáda zničená, tak je jedno, že byla zničena v jednom městě. Tím pádem jako ta bitva o ten Severodoněck je
extrémně důležitá a Ukrajina vlastně méně potřebuje Severodoněck, toho by se mohla v zásadě vojensky vzdát. Ono nedává
úplně velký smysl bránit už jen proto, že leží na špatné straně té řeky. Nicméně, pokud by tam skutečně přišla o ty jednotky,
které tam mají, například padly do nějakého obklíčení, tak by to mělo jako velký strategický význam bez ohledu na to, že to
území žádný význam zásadní nemá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Rozumím. Jan Ludvík, moc vám děkuju, mějte se hezky, hezký večer.

Přepis: Jak to vidí Jiří Pondělíček – 15. června 2022 URL
Automatický překlad
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Hostem byl amerikanista Jiří Pondělíček.

Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes amerikanista Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobrý den.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV
UKDobrý den.Vladimír KROC, moderátorZpřísní se ve Spojených státech zákony upravující držení zbraní? Dokáže parlamentní
vyšetřovací komise, že se Donald Trump 6. ledna minulého roku pokusil o státní převrat? Co by mu v případě uznání viny
hrozilo? A jak se staví Američané k podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem? To jsou naše dnešní témata. Příjemný poslech vám
přeje Vladimír Kroc. /znělka/Vladimír KROC, moderátorAmerická Sněmovna reprezentantů před týdnem schválila zákon, který
zvyšuje věkovou hranici pro nákup poloautomatických zbraní z 18 na 21 let a zakazuje prodej velkokapacitních zásobníků. Jak
ambiciózní je na tamní poměry?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKJá se domnívám, že je ambiciózní
natolik, že Senátem nemůže projít. V Senátu by se muselo najít minimálně 10 republikánů, kteří by hlasovali pro, a to za
předpokladu, že by pro hlasovali i všichni demokraté, tzn. včetně Joe Manchina, který často hlasoval zatím s republikány v
případě třeba těch infrastrukturních balíčků atd., takže ta šance na to, že projde, je minimální, naopak v Senátu vzniká, byť
zatím tedy nebyl schválen jako zákon, ale vzniká nějaký dohodnutý kompromisní balíček, který tedy má údajně podporu 20
republikánských senátorů, kteří se účastnili těch jednání, takže ten by mohl projít, ale ten je zase daleko, dá se říct,
okleštěnější.Vladimír KROC, moderátorV čem je ten kompromis?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV
UKTen kompromis spočívá v tom, že třeba ty tzv. /nesrozumitelné/ laws, čili zákony, které umožňují na vlastně žádost policie
nebo blízkých nějakého člověka, soudů ho dočasně zbavit práva vlastnit zbraň v případě, že tam panují nějaké pochybnosti o
psychickém zdraví atd., které jsou vlastně součástí toho sněmovního návrhu jakožto federální instrument, tak vlastně v tom
senátním je tam vyčleněna nějaká částka pro státy, aby tyto zákony mohly zavést, aby měly jaksi peníze na tu infrastrukturu,
jak vlastně se s těmi žádostmi vypořádat, ale žádná celoamerická povinnost nebo žádný zákon, který by to nařizoval ve všech
státech, není. Takže se dá očekávat, že zdaleka ne všechny státy to zavedou.Vladimír KROC, moderátorPřed hlasováním ve
sněmovně vystoupili svědci a přeživší střelby ve škole v Texasu, kde zemřelo 21 lidí, z toho 19 dětí. To muselo být dost
působivé.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKTo působivé sice je, ale bohužel to je takový smutný
opakující se vzorec americké politiky v této otázce, že dojde k nějaké velké střelbě, ať už to bylo třeba v Sandy Hook, kdy
vlastně ten počet obětí byl ještě větší, nebo v Parklandu na Floridě, a vlastně zvedne se taková nějaká vlna podpory pro ty
zákony, ti přeživší mluví veřejně a celý národ je otřesen a pak se nic nestane. Takže je to působivé, ale je otázka, jestli to bude
mít vliv.Vladimír KROC, moderátorKe schválení zákonů zpřísňujících kontrolu zbraní vyzval republikány i prezident Joe Biden,
ale jak jste řekl, zřejmě tahleta norma v této podobě nemá šanci projít Senátem.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických
studií FSV  UKNe, ta sněmovní verze určitě ne. Je možné, že se Senát pokusí tu sněmovní verzi nějak přepracovat,
dopracovat, aby odpovídala tomu, co tedy se dohodlo v Senátu, a pak ji vlastně pošle zpátky do sněmovny. V Americe
neexistuje ta možnost jako u nás, že jedna komora, ta dolní komora, tedy sněmovna, vlastně přehlasovává Senát, tam ten
zákon musí projít v obou komorách ve stejném znění, tzn. bude muset dojít prostě k nějaké dohodě obou komor.Vladimír
KROC, moderátorPočet hromadných útoků ve Spojených státech se jenom za letošek pohybuje kolem 250. Proč je ta zbraňová
politika jedním z hlavních a vyhrocených témat veřejných debat, aniž by se něco reálně změnilo?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra
severoamerických studií FSV  UKJe to kvůli tomu, že pro mnoho lidí je to velice emocionální záležitost. Teď myslím tedy
především majitele zbraní, kteří často, nebo alespoň ta organizace, která je zastupuje, National Rifle Association, tak i na
vlastně nějaké zákony nebo zpřísnění, které třeba podle průzkumů mají podporu i třeba mírné většina republikánů, například
to, aby rodina mohla iniciovat ten proces odebrání zbraní nebo práva mít zbraň, dočasný institut pro někoho, tak to podporuje i
většina republikánských voličů, byť třeba jenom 60 %, tak není to úplně ohromující, ale tak jim se prostě podaří vždycky vyvolat
ten pocit, že to je jenom první krok na tom šikmém svahu a že to prostě skončí tím, že ty zbraně jim vezmou všechny, a proto se
potom vlastně vůči tomu vlastně stane velice silný odpor a vzhledem k tomu volebnímu systému, kdy v těch sněmovních
jednomandátových obvodech často dopředu je jasné, kdo vyhraje, jestli to bude republikán, nebo demokrat, tak reálně, pokud
chcete získat mandát, tak vlastně tím skutečným volebním testem jsou pro vás primárky a v těch samozřejmě přirozeně volí ti
spíše vyhraněnější voliči, oddanější voliči a tam ten poměr těch, kteří by si přáli nějakou regulaci, bude asi výrazně
menší.Vladimír KROC, moderátorVy jste řekl, že je to hlavně o emocích, ale na druhou stranu ten prazáklad je čistě racionální,
protože jde o velký byznys.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKTo samozřejmě ano, ty zbraňové
společnosti dokázaly prolobbovat hodně, ať už to bylo třeba právě zbavení odpovědnosti, že je nikdo nemůže žalovat, pokud
ten jejich produkt způsobí nějakou škodu, což je vlastně poměrně výjimečné, protože jinak ty americké zákony, které umožňují
vlastně lidem žalovat společnosti za nějakou škodu, jsou poměrně dosti široké nebo dosti volné, můžeme vzpomenout například
žaloby na tabákové firmy z důvodu rakoviny plic, což byla možnost, kterou oni zatajovali atd., takže těch možností, jak oni
mohou ovlivňovat politiku a jak si dokázaly prolobbovat nějaké výhody nebo nějaké zvláštní zacházení, nějaký zvláštní status, je
hodně.Vladimír KROC, moderátorSpojené státy mají nejvyšší počet zabití střelnými zbraněmi mezi bohatými zeměmi světa,
druhý dodatek ústavy chrání právo držet a nosit zbraň. To je to, o čem jste mluvil. Jak ale obhajují zastánci té současné
legislativy potřebu držení samopalů?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKNo, já bych jenom trošku
opravil, ono to nejsou samopaly, automatické zbraně jsou od 30. let zakázány, ale jsou to zbraně, které jsou samonabíjecí,
poloautomatické, používají vlastně vysoce výkonné střelivo, které má delší dostřel než třeba pistolové, a hlavně se k nim
prodávají doplňky, které vlastně z nich pomalu tu automatickou zbraň dělají. Hodně se mluvilo o těch tzv. bump stocks, což jsou
pažby, které vlastně umožňují velice rychlou střelbu bez toho, aniž by člověk musel tu spoušť opakovaně mačkat, oni to
obhajují tím, že vlastně i v tom ústavním dodatku se mluví o vlastně milici nebo dobře regulované nějaké polovojenské
organizaci občanů, takže vlastně nejde jenom o ochranu před zločinci nebo o něco, co mají na lov, ale že jde vlastně o nějakou
záruku, že vláda se nezvrhne v tyranii, protože bude vědět, že občané mají zbraně a budou se bránit.Vladimír KROC,
moderátorTeď se šel 11. června pochod Za naše životy, ale nebyl zdaleka první, protože ten první byl svolán už v roce, tuším,
2018, to bylo po útoku na školu, jak už jste připomněl, v Parklandu na Floridě, tam střet zabil 19 lidí, změnilo se od té doby ve
Spojených státech něco?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKNo, možná se to trošku pohnulo, když
vidíme, že alespoň něco v Senátu, zdá se, by mohlo projít, tak i to vlastně něco, na co jsme po roce nebo na co Američané po
roce 2018 čekali marně. Takže nějaký, byť malý, posun tam asi vidět je, ale když si vezmeme, že tadyty případy jsou
medializovány minimálně od roku 1999 od střelby v Columbine, tak prostě ten posun za těch nějakých téměř 23 let je opravdu
mizivý.Vladimír KROC, moderátorČetl jsem, že podle průzkum veřejného mínění je většina Američanů pro omezení užívání
střelných zbraní, ale otázka je, jak jsem pochopil z vašich slov, co vlastně mají na mysli.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra
severoamerických studií FSV  UKJe to, jak říkáte. Většina Američanů se shodne na nějakých opatřeních, která ti jejich
podporovatelé označují za Common Sense, čili něco, co vlastně vychází ze zdravého rozumu, jedná se především právě třeba
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o ty zákony umožňující tedy vlastně dopředu preventivně někomu dočasně právo zbraň vlastnit, jedná se o odstranění vlastně
výjimek pro provádění těch prověrek, background checks, což vlastně dnes nemusí probíhat u všech těch prodejů, takže
zavedení vlastně systému, který by to vyžadoval u všech prodejů včetně třeba přeprodejů nebo těch tzv. gun shows, těch
výstav, kde vlastně se také dá prodávat bez těch prověrek, čili minimálně třeba na těchhle dvou věcech se zdá, že by se
opravdu většina amerických voličů shodla, přesto vidíme, že ani to není možné v Kongresu prosadit.Vladimír KROC,
moderátorTeď mě napadá, když někdo u nás argumentuje tím americkým modelem, že by se u nás taky mělo uvolnit nošení
zbraní nebo užívání na veřejnosti nebo veřejností, jak na to díváte? Je to přenositelné do Evropy nebo k nám do Česka?Jiří
PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKJá se domnívám, že ta zkušenost je prostě daná nějakým historickým
vývojem, vidíme to koneckonců ve Švýcarsku, kde vlastně díky vojenské službě a celkově tomu systému vlastně nebo té
obranné politice země, tak vlastně lidé jsou cvičeni pro používání zbraní nebo můžou, pokud chtějí, sloužit v armádě a ten
počet zbraní ve vlastnictví je tam vyšší než třeba v jiných evropských zemích, přesto vlastně díky poměrně přísným regulacím,
které se týkají třeba toho, zda člověk může tu zbraň mít nabitou, kam ji může vzít a nemůže vzít a jak s ní může zacházet a třeba
i právě poměrně přísného výcviku, kterým ti lidé procházejí, tak tam vlastně tady ty incidenty skoro nejsou. V Americe naopak v
posledních letech docházelo k rozvolňování právě i těch minimálních požadavků, jako byla třeba různá školení ohledně
bezpečnosti při nakládání se zbraní, ať už to bylo čištění atd. atd., nebo skladování, a faktem je, že zdaleka největší počet těch
obětí, tak jsou sebevraždy a následně nehody.Vladimír KROC, moderátorV pořadu Jak to vidí mluvíme s amerikanistou Jiřím
Pondělíčkem. /znělka/Vladimír KROC, moderátorBývalý americký prezident Donald Trump čelí obvinění z pokusu o státní
převrat. Co je mu kladeno za vinu?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKTen výbor vlastně opravdu se
snaží dokázat, že bývalý prezident Trump věděl, že ty volby v listopadu 2020 prohrál, proto jsou tam ta svědectví těch jeho
nejbližších spolupracovníků, kteří mu to tedy vlastně téměř všichni říkali, a že vyvíjel nátlak jednak na ty vlastně členy volebních
komisí v různých státech, dobře doložený je třeba ten telefonát guvernéru Campovi do Georgie, aby mu našel nějaké hlasy, a
že vlastně tím pádem ten útok na Kapitol lze vnímat jako vyvrcholení nebo respektive nějakou poslední zoufalou snahu ten
výsledek voleb ještě zvrátit v jeho prospěch.Vladimír KROC, moderátorTen parlamentní vyšetřovací výbor je složený převážně
z demokratů. Trump ho teď aktuálně kritizoval, proces označil za výsměch spravedlnosti a komedii, podle něho se výbor snaží,
cituji, odvést pozornost veřejnosti od pravdy. Jak podle něj tedy zní ona pravda?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických
studií FSV  UKNo, tak on to několikrát měnil, koneckonců jako mnoho republikánů, nejprve mluvili o tom, že šlo o nějaký
nešťastný výbuch emocí, to říkal třeba i Trump vlastně v tom videu, které zveřejnil přímo šestého pozdě odpoledne, kdy ty své
příznivce vyzval, aby odešli, a potom v těch následujících dnech mluvil o tom, že tu frustraci je potřeba chápat, že ti lidé byli
prostě jenom zklamaní z toho, že jim byly ukradeny volby, a někteří republikáni tehdy sice zděšení byli, ale postupně to přešlo
do různých konspiračních teorií, kdy mnozí republikáni šířili, že to byli příznivci levice, kteří chtěli vrhnout špatné světlo na
prezidenta Trumpa, tomu á propos věří prý asi 55 % voličů republikánů, že tomu tak bylo, a Donald Trump vlastně teď od těch
událostí šestého, tak se snaží soustředit vlastně na ty volby, byť žádné nové další důkazy nepřináší, tak vlastně neustále
sveřepě tvrdí, že ty volby byly zmanipulované.Vladimír KROC, moderátorÚtok na Kapitol 6. ledna loňského roku byl
bezprecedentní, anebo ne? Zažily Spojené státy někdy něco podobného?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií
FSV  UKJá se domnívám, že ano, ne proto, že by Spojené státy nezažily politické násilí, to samozřejmě zažily, docházelo k
různým více či méně vyhroceným demonstracím různých státních kapitolů, koneckonců třeba protiválečné demonstrace v
samotném Washingtonu také byly často velice divoké, ale to, co je na tom bezprecedentní, je ten účel, že tam skutečně tedy
šlo o to, zablokovat certifikaci těch volebních výsledků s cílem, aby vlastně ta certifikace se mohla vrátit těm jednotlivým státům,
ve kterých Trump věřil, že prostě díky tomu tlaku na ty volební představitele, tak se mu podaří uznat ty jeho volitele, musíme si
uvědomit, že ten systém je poměrně komplexní a vlastně ty samotné volby potom provádějí volitelé, vlastně delegovaní zástupci
lidu, čili skutečně je to bezprecedentní v tom, že teď tím cílem bylo v podstatě, byť ta vláda ještě nenastoupila, administrativa
Joe Bidena, ale svrhnout legitimně zvolenou prezidentskou administrativu.Vladimír KROC, moderátorKdyž si uvědomíme, že ty
události si nakonec vyžádaly 5 mrtvých a desítky zraněných, jak to, že jejich doložený iniciátor je stále na svobodě?Jiří
PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKNo, protože ono to není tak jednoduché, doložit, že to někdo takhle
plánoval, že to někdo takhle chtěl. Jak to bude složité, tak to je vlastně vidět i na těch debatách teď ohledně těch prvních dvou
vlastně slyšení veřejných, kdy tam bylo vidět hodně svědectví těch Trampových spolupracovníků, kteří říkali, že tedy Trumpovi
říkali, že nemá se prohlašovat za vítěze, že volby prohrál, že by to měl uznat. To je jedna věc, ale pokud by to mělo dospět k
nějakému obvinění, což tady potom by nebyla práce výboru, ale toho souběžně prováděného vyšetřování pod ministerstvem
spravedlnosti, tak u soudu by potom pravděpodobně minimálně podle některých komentátorů bylo potřeba prokázat nejenom,
že Trumpovi někdo říkal, že ty volby prohrál, ale že Trump to, že volby vyhrál, že to byl podvod, že to říkal jenom tak a že tomu
nevěřil. A to už se velice těžko dokazuje. Takže ta trestní odpovědnost tady v tom si myslím, že i nadále bude velice
komplikovaná nebo že bude velice komplikované ji prokázat.Vladimír KROC, moderátorJak je možné, že má Donald Trump stále
šanci na znovuzvolení?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKJe to něco, tu otázku si vlastně podle mě
klade mnoho lidí už od začátku té jeho politické kariéry, kdy on vlastně poměrně brzy to správně odhadl, když řekl, že by mohl
někoho zastřelit na páté Avenue a pravděpodobně by o žádné voliče nepřišel, je vidět, že prostě ta jeho pevná základna
zůstává pevná, že tam ti lidé raději věří třeba tomu, že ty události 6. ledna zosnovala levice a že to byli levicoví demonstranti a
provokatéři, než aby si přiznala pravdu, takže už to skoro působí opravdu jako nějakým způsobem až kult.Vladimír KROC,
moderátorDistancoval se od něj i bývalý ministr spravedlnosti William Barr, který byl dlouho znám svojí loajalitou vůči tedy
republikánskému prezidentovi, řekl, cituji: nikdy se neobjevil ani náznak zájmu o to, jaká jsou skutečná fakta. Nezakládá to
oprávněnost pochybností o Trumpově duševním zdraví?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKTo
samozřejmě zakládá, to je ta druhá věc, co reagovali na tu výtku, že teda by bylo potřeba prokázat, že Trump věděl, že volby
skutečně prohrál, a jenom vědomě lhal, tak na to někteří reagovali: no, ale pokud by věřil, že volby skutečně vyhrál, navzdory
všemu tomu, co mu ti lidé v jeho okolí říkali, tak je otázka, jestli je vůbec být prezidentem. Ono u Williama Barra je to trošku
složitější, protože on sice teď těch svědeckých výpovědích mluví velice, bych řekl, ostře nebo mluví o tom, že teda Trumpovi
jasně říkal, že ty volby nebyly zmanipulované, což vlastně po tom vyšetřování řekl i veřejně vlastně v té době, ale zároveň on
Trumpa velice chválil, zastával se ho, mluvil o tom, že je hrdý na to, že byl členem té administrativy, že Trump byl výjimečný
prezident, a další věci, a zároveň řekl, že kdyby Trump kandidoval, tak by pro něj stejně hlasoval i tak v roce 2024, navzdory
všemu tomu, co se stalo. Takže to je potom zřejmě ta druhá skupina republikánů, kteří sice možná ví, že to, co se stalo, se stát
nemělo a že to byl zločin a že to bylo špatně, ale z jiných důvodů ideologických prostě pro Trumpa budou hlasovat
stejně.Vladimír KROC, moderátorAmerikanista Jiří Pondělíček je dnes naším hostem. /znělka/Vladimír KROC, moderátorPodle
televize CNN se američtí představitelé v posledních týdnech pravidelně setkávají se svými protějšky z Británie a Evropské unie
a jednají o možnostech ukončení války na Ukrajině diplomatickou cestou. Dá se to chápat jako jednání o Ukrajině bez Ukrajiny?
Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKMy nevíme, kdo přesně se toho jednání účastní a jak přesně je o
něm Ukrajina informovaná, samozřejmě pokud je to bez vědomí Ukrajiny, pokud tam dochází ke konzultaci nějakých návrhů,
které potom nejsou nějakým způsobem postoupené Ukrajině, která by měla mít v tomhle tedy jaksi výhradní právo se
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rozhodnout, jestli si přeje v boji pokračovat a za jakých podmínek, případně tedy uzavřít mír, tak se to dá vnímat, že je to do
jisté míry zrada a jednání o Ukrajině bez Ukrajiny. Ale říkám, nevíme v tuhletu chvíli, jestli tam k nějakým konzultacím dochází,
jestli ta jednání probíhají vlastně s vědomím Ukrajiny, protože faktem je, že Vladimir Putin přes opakované výzvy prezidenta
Zelenského vlastně jakákoliv přímá jednání odmítá, čímž vlastně trošku chce dát najevo, že Ukrajinu nepovažuje za partnera,
ale jenom za nějakou loutku Západu, a že tudíž tu válku bude ochoten ukončit jednáním jenom se Západem, který vlastně
vnímá jako protivníka.Vladimír KROC, moderátorUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval vystoupení bývalého
amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera, který na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl, že Ukrajina by měla
přijmout ruskou okupaci Krymu. Je to ve Spojených státech ojedinělý názor?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických
studií FSV  UKNeřekl bych, že je úplně ojedinělý, ale je menšinový, další z těch tzv. realistů, kteří ho zastávají, patří mezi ně
například John Mearsheimer, který si získal docela velkou proslulost i tady u nás, myslím, tam problém samozřejmě je, že ty
ruské válečné cíle už jsou dávno daleko ambicióznější, takže je otázka, pokud tedy vlastně Henry Kissinger navrhuje, že by se
Ukrajina měla vzdát Krymu a toho, co tedy Rusové prohlašovali za ty tzv. separatistické republiky před vlastně tou samotnou
invazí z tohoto roku, tak bych řekl, že to je něco, co Rusko už dávno nepovažuje za cíl, který by bylo ochotno přijmout. Nebo za
výsledek, který by bylo ochotno přijmout. Takže ono je to i z toho realistického pohledu trošku mimo mísu, tadyty rady.Vladimír
KROC, moderátorZároveň se mění americký přístup k vyzbrojování ukrajinské armády, jak?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra
severoamerických studií FSV  UKNo, tam ten přístup prošel několika změnami, vlastně před samotnou invazí Amerika dodávala
zbraně takzvaně obranné, což tedy ta definice byla poměrně přísná, vešly se do toho například třeba ty protitankové,
protiletadlové střely, ty slavné Javeliny a Stingery, ale odmítali dodávat těžké zbraně, dělostřelectvo atd. A pak vlastně se to
postupně měnilo, i vlastně stanovisko NATO, Jens Stoltenberg prohlásil, tuším, někdy v březnu, že vlastně vzhledem k tomu, že
Ukrajina se brání, že ta válka je obranná, tak vlastně veškeré zbraně jsou obranné, a NATO bylo ochotno a schopno dodávat i
tedy vlastně zbraně, které lze použít ofenzívně, zřejmě tedy včetně letadel, byť pravděpodobně tedy rozložených na kusy, ale
nějaká omezení tam vlastně pořád jsou, byť možná se netýkají přímo tady nějaký zbraňových systémů, ale jejich použití. To
bylo vidět kolem vlastně těch raketometů, kdy Joe Biden prohlásil, že nechce tedy Ukrajincům dát zbraně, kterými by útočili na
Rusko, což vlastně při tom zpětném pohledu, kdy vlastně na to ruské území oni mohou samozřejmě střílet raketami s doletem
80 km úplně bezproblémově, protože prostě třeba u Charkova už jsou vlastně u hranic, tak to vypadá, že šlo spíš o nějakou
podmínku Američanů týkající se použití těch dodaných zbraní, než že by to tedy omezovalo dodání samotných
raketometů.Vladimír KROC, moderátorAmerický Kongres nedávno schválil rekordní balíček pomoci Ukrajině i zemím
východního křídla NATO v hodnotě v přepočtu přes 900 miliard korun. Jak dlouho ale může vydržet ochota k takové podpoře?
Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKTo je velká otázka, ty disentní hlasy už se tam začaly objevovat,
oni se začaly objevovat poměrně brzo, ale řekl bych, že trošičku sílí a budou samozřejmě nabývat na významu s tím, jak se
dostaví určitá únava z toho konfliktu, jak se dostaví zklamání třeba z vysokých cen paliv, které Američany trápí, také z inflace a
dalších doprovodných ekonomických jevů. Já, přiznám se, nejsem ekonom, takže jenom byl to článek, který jsem četl, tuším, na
Bloombergu, že ta situace s inflací by se měla pomalu začít stabilizovat, takže pak samozřejmě by ty tlaky na nějaké omezení
pomoci Ukrajině asi nebyly tak velké a bezprostřední, ale pokud ta ekonomická situace bude vypadat špatně, tak samozřejmě
počet lidí, kteří budou nespokojeni a kteří si budou říkat: no, hlavně, aby to skončilo už, a je vlastně jedno, jak, tak bude určitě
narůstat.Vladimír KROC, moderátorMůže v tom hrát roli i rétorika třeba některých republikánských kandidátů v těch
primárkách?Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKUrčitě ano, ale já se domnívám, že tady to největší
slovo bude hrát opět bývalý prezident Donald Trump, který pořád, jak jsme si řekli, má vlastně velký vliv na podstatnou část
republikánských voličů, a pokud on by třeba ať už třeba při své podpoře kandidátů teď v těch /nesrozumitelné/ nebo potom při
případných primárkách na prezidentské volby a v prezidentských volbách v roce 2024 nějakým způsobem horoval pro to, aby
ta podpora skončila nebo aby se Amerika s Ruskem nějak dohodla, tak si myslím, že to by byl vlastně ten hlavní signál k
obratu.Vladimír KROC, moderátorAmerický prezident Joe Biden řekl, že ukrajinská hlava státu nebrala vážně varování
Američanů, že Rusko chystá invazi na Ukrajinu. Nebyla to spíš ale snaha Zelenského do poslední chvíle uklidňovat národ?Jiří
PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKJe to možné dál, já se přiznám, že tady vlastně do toho úplně tolik
nevidím z toho pohledu, že ono se spekulovalo, že jde o snahu neodradit investory, protože jedna z těch možností bylo, že to
ruské vyhrožování vlastně a ta koncentrace sil, tak měla primárně poškodit ekonomiku Ukrajiny tím, že prostě do země, která je
neustále v hrozbě velkého vojenského konfliktu, se vám prostě nebude chtít investovat peníze. Druhá možnost samozřejmě je,
že nechtěl, aby to vyvolalo paniku, ale prý se, a teď opravdu spoléhám spíš na tedy překlady těch ukrajinských zdrojů, takže
není to asi úplně se zárukou, prý se objevují se už i hlasy, že skutečně Ukrajina nebyla na tu válku připravena tak, jak třeba být
mohla, a to ještě samozřejmě potom bude asi předmětem nějakého politického boje na samotné Ukrajině.Vladimír KROC,
moderátorTo byl v pořadu Jak to vidí amerikanista Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  v Praze . Děkuju, na shledanou.Jiří PONDĚLÍČEK, Katedra severoamerických studií FSV  UKDěkuji za
pozvání. Na shledanou.Vladimír KROC, moderátorPříjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
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Ráno na Rádiu Z 08:30
RÁDIO , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 09:30 , Poslechovost pořadu: 2 081 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:30 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 065 500,00 Kč , GRP: 0,02
...Špička. Tam to navíc rozumem, takže to mě baví asi úplně nejvíc. mluvčí 2, -------------------- Působíte taky na katedře
žurnalistiky při fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  rostou. Noví mladí talentovaní komentátoři a možná i
komentátorky. mluvčí 4, -------------------- To je jenom...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 10:33 , Sledovanost pořadu:
14 104 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 4 791 500,00 Kč , GRP: 0,16
...KUBÍČKOVÁ, moderátorka -------------------- Teď už s námi ve vysílání Martin Gniadek z katedry politologie institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás dobrý den. mluvčí 6, -------------------- Dobré
ráno. Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka...

Alter Eko pořádá debatu Český byznys v bouři nejistoty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: poradci-sobe.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 11:29 , RU / měsíc: 52 202 , RU / den:
3 932 , Vydavatel: 4stones, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,04
...ji bude možné živě od 16:30 na YouTube. Diskuze se zúčastní generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar
Kuchtová, politický geograf FSV  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov a finanční ředitel EGAP David Havlíček. ...

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 11:54 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:10 Živé vysílání , AVE: 16 326 090,00 Kč , GRP: 0,91
...jenom o tom předsednictví a budete o nějakém celoevropském vyjednávají. Nikola REINDLOVÁ, moderátorka -------------------
- Zuzana Stuchlíková z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byla hostem čtyřiadvacítky. Děkuji za to. mluvčí 1, -----------
--------- Děkuju moc. mluvčí 2, ...

Host Rádia Z 12:30
RÁDIO , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 13:43 , Poslechovost pořadu: 2 434 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:30 Host Rádia Z , AVE: 1 638 900,00 Kč , GRP: 0,03
...Špička tam to navíc i rozumem, takže to mě baví asi úplně nejvíc. mluvčí 2, -------------------- Působíte taky na katedře
žurnalistiky při fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  rostou. Noví mladí talentovaní komentátoři a možná i
komentátorky. mluvčí 4, -------------------- To. mluvčí...

Kauza Petra Hlubučka
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 17:00 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 477 050,00 Kč , GRP: 3,38
...máš slovo. Martin ČERMÁK, redaktor -------------------- Hezké poledne. Ano a tématu se budu věnovat s mým hostem, kterým
je politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , pan Petr Jüptner. Zdravím vás. Když se podíváme na nějaké přímé
dopady této kauzy, jak na hnutí STAN, tak na třeba...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 19:32 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 23 179 860,00 Kč , GRP: 1,05
...Německa i Rumunsko jsou proto, aby se Ukrajina stala kandidátskou zemí Evropské unie. Já teď zdravím Michaela
Romancova politického geografa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás hezký den. mluvčí 3, -----------------
--- Třeba odpoledne. mluvčí 7, -------------------- Tak...

Int. M. et MA Pavel Havlíček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ochranademokracie.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 20:08 , RU / měsíc: 810 , RU / den:
54 , Vydavatel: Frank Bold Society, z. s. , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,00
...University of Glasgow v kombinaci s Evropskými studii na Jagelonské univerzitě v polském Krakově. Bakalářský program
absolvoval v roce 2015 na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 2013 se zúčastnil studijního programu
Erasmus na University of Kent ve Velké Británii. V roce 2014...

Ukrajina krvácí příliš rychle. Dojdou jí vojáci dřív než Rusku munice? URL
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Ukrajina krvácí příliš rychle. Dojdou jí vojáci dřív než Rusku munice? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Adam Hájek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 20:54 , 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
...munice. To samozřejmě vede k významným ukrajinským ztrátám,“ přibližuje brutální, leč osvědčenou ruskou taktiku spálené
země expert působící na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pokud by statistiky padlých a raněných uváděné
Zelenského lidmi odpovídaly pravdě, znamenalo by to, že...

Cena plynu pro evropský trh se od pondělí zvýšila zhruba o 70 %
RÁDIO , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 21:45 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 215 166,00 Kč , GRP: 3,16
...přitom hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie. U telefonu je teď Karel Svoboda z katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Karel SVOBODA, odborník na Rusko z
katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy...

Získání statusu pro Ukrajinu podpořily vrcholní představitelé Francie, Německa a Itálie
RÁDIO , Datum: 17.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.06.2022 14:15 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 223 668,00 Kč , GRP: 2,01
...i Moldavsku. Zatímco Gruzie dosud nesplnila nutné podmínky. Do našeho přenosového vozu zdravím prof. Iva Šlosarčíka z
katedry evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na
evropské právo, FSV  UK , Europeum -------------------- Hezké...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 17.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.06.2022 16:12 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 21 665 655,00 Kč , GRP: 0,88
...Díky za pozvání. Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------- A komentář připojí Ivo Šlosarčík z institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám. mluvčí 6, -------------------- Hezké odpoledne. Jiří
VÁCLAVEK, moderátor -------------------- Vaše...

Korupce v pražském Dopravním podniku
TV , Datum: 17.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.06.2022 21:41 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 5 489 965,00 Kč , GRP: 9,67
...hlavního města Prahy je s 11 000 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v metropoli. Aleš MICHAL, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Je to obrovský kolos, který je politicky velmi atraktivní
právě z toho důvodu velkého finančního obratu. ...

Dělostřelecká válka o Evropu. Ukrajině docházejí zbraně, ale pořád je za co bojovat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: TOMÁŠ VLACH , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 07:26 , Celková návštěvnost:
5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 2,28
...by Ukrajina byla schopna velmi přesně a na relativně velké vzdálenosti zasahovat ruské pozice,“ říká vojenský analytik Michal
Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jejich nasazení by podle něj mohlo vést k obratu situace na bojišti a
vytvořit podmínky pro to, o čem se hodně mluví,...

Praktiky v DPP: Čižinský naznačil zdržování zakázek a čekání na úplatek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: hor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 09:35 , 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
...Augustína schválně zdržovala projekty a chtěla je nechat projít za úplatu, naznačil starosta Prahy 7 Jan Čižinský při debatě
Politologického klubu FSV  UK . Podle primátora Zdeňka Hřiba je důležité, že se kauza netýká magistrátu. Opoziční ANO i ODS
žádají jeho rezignaci. Páteční večerní debaty...

Zdržování zakázek a čekání na úplatek, naznačil Čižinský praktiky v DPP URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: hor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 10:30 , 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
...Augustína schválně zdržovala projekty a chtěla je nechat projít za úplatu, naznačil starosta Prahy 7 Jan Čižinský při debatě
Politologického klubu FSV  UK . Podle primátora Zdeňka Hřiba je důležité, že se kauza netýká magistrátu. Opoziční ANO i ODS
žádají jeho rezignaci. Páteční večerní debaty...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 13:29 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 18 534 780,00 Kč , GRP: 1,41
...taky doporučení Evropské komise, aby se Ukrajina stala kandidátem členství v evropská unii. Karel Svoboda z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne přeju. mluvčí 4, ----------
---------- Dobrý. Jiří VÁCLAVEK, moderátor...

Pospíšil zažaluje Čižinského, vadí mu jeho výroky o roli TOP 09 v kauze dopravního podniku URL
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fukrajina-valka-rusko-ztraty-delostrelectvo-bahensky.A220616_092208_zahranicni_aha
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Pospíšil zažaluje Čižinského, vadí mu jeho výroky o roli TOP 09 v kauze dopravního podniku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Lidovky.cz, ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 16:47 , 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
...října 2019) ČTK Jiří Pospíšil Michal Sváček, MAFRA Jiří Pospíšil Michal Sváček, MAFRA Jiří Pospíšil Michal Sváček, MAFRA
Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr...

„Najděte si to na internetu.“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: adam.cz , Autor: Iuridicum Remedium, z. s. Hynek Trojánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022
04:22 , Celková návštěvnost: 2 153 , RU / měsíc: 983 , RU / den: 13 , Vydavatel: adam.cz , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...výzkum. Výzkum byl realizován formou dvou skupinových diskuzí letos v březnu ve středisku Teiresiás na brněnské
Masarykové Univerzitě a na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V prvním vzorku byli lidé s různými
speciálními potřebami, pro než je mobilní telefon s internetem...

Ministr školství Petr Gazdík odchází… URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: adam.cz , Autor: -red- , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022 13:21 , Celková návštěvnost: 2 153 ,
RU / měsíc: 983 , RU / den: 13 , Vydavatel: adam.cz , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...Od roku 2020 působí jako člen think-tanku „Vzdělávání21“ Univerzity Karlovy. Jako externista v současnosti vyučuje
regionální politiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Je spoluzakladatelem hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a
v letech 2009–2019 byl jeho předsedou. Petr Gazdík je ženatý, má...

Týdenní report (13. – 19. 06. 2022) Dne Červen 19, 2022 Červen 19, 2022 Týdenní reporty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: ondrejprokop.cz , Autor: Napište Váš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022 14:44 , RU / měsíc:
238 , RU / den: 15 , Vydavatel: Ondřej Prokop , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,00
...– Zdeněk Zajíček, zastupitel hl. m. Prahy Za STAN – Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora Za Prahu Sobě – Jan Čižinský,
zastupitel hl. m. Prahy  Debatu organizoval Politologický klub FSV  UK  ve spolupráci s politologickým spolkem POLIS a za
podpory Akademického senátu FSV  UK , Fakulty  Sociálních ...

Živé vysílání 16:00
TV , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022 16:56 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:00 Živé vysílání , AVE: 21 631 500,00 Kč , GRP: 1,01
...podporu Ukrajiny. mluvčí 2, -------------------- Emil Aslan, politolog z katedry bezpečnostních studií institutu politologických
studií fakulty  sociálních  věd . Je naším hostem, vítám vás ve vysílání. Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka --------------------
Dobrý den. Filtrační tábory. Téma, o kterém...

Současný premiér je také profesor a bývalý rektor, takže proč do toho nejít? říká prezidentský kandidát Zima URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Anna Brzybohatá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022 18:25 , 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
...konference, neputovaly přes univerzitu, ale přes společnost kolegy Balabána. Prověřovaly to asi tři audity. Po objevení aktivit
pana Balabána z Fakulty  sociálních  věd  UK  jsme je radikálně řešili. HN: Neřešili, on rezignoval sám. To ano, ale stejně jako
s Home Creditem – kdyby to neudělal on,...

Částka na dopravní stavby nesmí klesnout
TISK , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: Euro , Strana: 12 , Autor: Ondřej Kubala , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022
00:21 , Čtenost: 24 990 , Vydavatel: New Look Media s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor/Martin Kupka , AVE: 1 286 859,10 Kč , GRP: 0,28
...naopak posilování tratí, kde je to potřeba. Martin Kupka (46) * Narodil se v Jilemnici, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu
pokračoval na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v oboru žurnalistiky a masové komunikace. * V letech 2000 až
2002 pracoval jako mluvčí Hlavního města Prahy. * Po...

Češi přebírají Evropu
TISK , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: Euro , Strana: 22 , Autor: Veronika Dospělová , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
20.06.2022 00:21 , Čtenost: 24 990 , Vydavatel: New Look Media s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Report/Evropská unie , AVE: 502 237,05 Kč , GRP:
0,28
...padla koaliční vláda Mirka Topolánka. „V roce 2009 se hledalo hlavně řešení ekonomické krize,“ říká Ivo Šlosarčík z Katedry
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „A Česko se tehdy silně vymezilo proti Francii, jež prosazovala
větší intervence EU a členských států do...

Ženu znásilnili ve virtuální realitě. Cítila zmatek a ponížení. Je to stále ještě znásilnění, když je bez fyzických
následků? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: heroine.cz , Autor: Lucie Klimeš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 01:11 , Celková
návštěvnost: 770 000 , RU / měsíc: 348 614 , RU / den: 7 216 , Vydavatel: NextPage Media, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,08
...prezentuje jako možnost zajít ve VR na pracovní schůzku a potom ve VR i sportovat nebo hrát počítačové hry,“ říká o
Metaversu Jaroslav Švelch z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Zároveň v tuto chvíli neexistuje ve své plné
propojené formě, jde jen o několik roztříštěných aplikací pro VR...
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https://www.lidovky.cz/domov/cizinsky-pospisil-kauza-dpp-dopravni-podnik-stan-hlubucek.A220618_160556_ln_domov_kov
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Fcizinsky-pospisil-kauza-dpp-dopravni-podnik-stan-hlubucek.A220618_160556_ln_domov_kov
https://www.adam.cz/najdete-si-to-na-internetu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.adam.cz%2Fnajdete-si-to-na-internetu%2F
https://www.adam.cz/ministr-skolstvi-petr-gazdik-odchazi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.adam.cz%2Fministr-skolstvi-petr-gazdik-odchazi%2F
https://www.ondrejprokop.cz/2022/06/19/tydenni-report-13-19-06-2022/
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https://domaci.hn.cz/c1-67080300-soucasny-premier-je-take-profesor-a-byvaly-rektor-takze-proc-do-toho-nejit-rika-prezidentsky-kandidat-zima
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https://www.heroine.cz/zena-a-svet/8775-zenu-znasilnili-ve-virtualni-realite-citila-zmatek-a-ponizeni-je-to-stale-jeste-znasilneni-kdyz-je-bez-fyzickych-nasledku
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První předvolební klání
TISK , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: Ivo Horváth , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 20.06.2022 01:57 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 223 034,57 Kč , GRP: 4,88
...politici předstoupili v debatě před studenty, zazněla omluva i nabídka pomoci s bydlením PRAHA  Debaty Politologického
klubu Fakulty  sociálních  věd  ( FSV  UK ) se v pátek večer účastnili kandidáti pro podzimní volby do pražského zastupitelstva.
Šlo o první větší akci tohoto druhu před volbami. Přišla...

Pátá kolona
TV , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 03:18 , Sledovanost pořadu: 384 828 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:45 168 hodin , AVE: 3 422 865,00 Kč , GRP: 4,28
...omlouvám se. Zuzana ČERNÁ, redaktorka -------------------- Je ale tady důležitá Ukrajina. Jan ŠÍR, analytik, Institut
mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Je to demagogie, snaha postavit celou věc na hlavu,
snaha přenést tu zodpovědnost za to zvěrstva na, na oběť...

Parlamentní volby ve Francii
TV , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 03:18 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 1 431 108,00 Kč , GRP: 0,75
...-------------------- A se mnou ve studiu mé pravici už je Michel Perottino, vedoucí katedry politologie Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Hezký večer. Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie,
Institut politologických studií, Fakulta ...

Od úspěchu k průšvihu. STAN ztratil image slušných skautů, bude bojovat o přežití URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Dominika Hromková, Anna Dohnalová, Barbora Doubravová , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 20.06.2022 05:59 , 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
...je správný. Hodí se mu to v souvislosti se zhoršenou hospodářskou situací a pocitem lidí, že vláda dělá málo," popsal
politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Navíc může tento pocit podle něj sílit. "Musím ale dodat,
že voliči, kteří odejdou od Starostů, se nepřikloní k...

Výsledky znamenají historickou prohru pro Macrona, jeho ambice budou směřovat k EU, říká politoložka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Robert Schuster, Lidové noviny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 08:11 ,
Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 35 000,00 Kč ,
GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...Zemi proto čekají dlouhá a náročná povolební jednání, prezident se obrátí víc směrem k zahraniční politice a Evropské unii,
soudí politoložka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Eliška Tomalová. Odhaduje také, že Emmanuel Macron by si
tak mohl připravovat půdu pro pozdější působení na...

168 hodin: Část opozice souzní s ruskou propagandou o Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: mld , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 11:49 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za
měsíc: 17 300 000
...zločinu, oběť agrese, která se brání. V tomto ohledu je to nezodpovědné. Je to logický nesmysl,“ řekl Jan Šír z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle analytika think-tanku Evropské hodnoty Andreje
Poleščuka by bez dodávek zbraní byla válka ještě krvavější....

Příští týden chce hnutí STAN představit nástupce Petra Gazdíka na post ministra školství
RÁDIO , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 14:30 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 338 118,00 Kč , GRP: 2,01
...přeji hezký den. Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka -------------------- Poslouchal nás Jan Charvát, politolog z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických
studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Věra...

Rezignace Petra Gazdíka
TV , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 15:42 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 400 400,00 Kč , GRP: 0,24
...takovýhle skandál Piráti svými čtyřmi poslanci, tak myslím, že už by tam nebyli. Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  UK  -------------------- My tady dnes v podstatě oslavujeme nebo chválíme krok,
který by měl být naprosto standardní ve zdravé...

Korupční aféra a STAN
TV , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 15:42 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 431 200,00 Kč , GRP: 0,24
...Ministr vnitra Vít Rakušan se podle něj může snadno ocitnout mezi dvěma mlýnskými kameny. Josef MLEJNEK, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- On se dostává trošku v rozporu, když tvrdí,
že o ničem nevěděl, tak je to výrok, který ho má jaksi...

S podzimem přijdou první krachy firem, říká ředitelka SP ČR URL
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https://zpravy.aktualne.cz/domaci/starostove-image-v-troskach/r~1d854d78ee4c11eca9eeac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fstarostove-image-v-troskach%2Fr%7E1d854d78ee4c11eca9eeac1f6b220ee8%2F
https://www.lidovky.cz/svet/parlamentni-volby-francie-prohra-macron-jeho-ambice-budou-smerovat-k-eu-rika-politolozka.A220620_070125_ln_zahranici_vag
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fsvet%2Fparlamentni-volby-francie-prohra-macron-jeho-ambice-budou-smerovat-k-eu-rika-politolozka.A220620_070125_ln_zahranici_vag
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3509463-168-hodin-cast-opozice-kritizuje-dodavky-zbrani-na-ukrajinu-a-relativizuje-valku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fdomaci%2F3509463-168-hodin-cast-opozice-kritizuje-dodavky-zbrani-na-ukrajinu-a-relativizuje-valku
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S podzimem přijdou první krachy firem, říká ředitelka SP ČR URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: fintag.cz , Autor: fintag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 18:18 , Celková návštěvnost: 85 000 ,
RU / měsíc: 53 265 , RU / den: 4 176 , Vydavatel: fintag.cz , Země: Česko , GRP: 0,05
...škodí nám. To je Evropské unii a Spojeným státům,“ říká v debatě AlterEko politický geograf z katedry politologie Institutu
politologických studií FSV  UK  a Metropolitní univerzity Praha  Michael Romancov Jdeme do fáze opotřebovávací války, říká
vojenský stratég Výhoda na straně západních zemí,...

Macronova historická prohra
TISK , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 5 , Autor: ROBERT SCHUSTER , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 01:44 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 149 310,99 Kč ,
GRP: 1,69
...parlamentních volbách čekají Francii dlouhá a náročná povolební jednání, soudí Eliška Tomalová, politoložka z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle ní by si mohl prezident Emmanuel Macron začít připravovat půdu pro své pozdější
působení v Evropské unii. * LN Jak číst výsledky...

Hnutí STAN má problémy
TV , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 02:57 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 996 786,00 Kč , GRP: 0,75
...že je odměna provizí za prosazení zákona, označil za nepravdivé. Vítám tady Miloše Brunclíka, politologa z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký večer. Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut
politologických studií, Fakulta sociálních studií...

Lenka Kabrhelová: Ruské novináře obdivuji, obzvlášť ty v regionech
Podcast , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 05:40 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 05:30 De Facto FSV UK
Jak vzpomíná na dobu, kdy byla zahraniční zpravodajkou v Rusku a USA? Co ji přimělo k odchodu z Vinohradské 12? A jaké
plány má se svým novým podcastem 5:59? Hostem podcastu De Facto byla Lenka Kabrhelová, novinářka a absolventka
Institutu komunikačních studií na FSV  UK .

Volební debakl prezidentské koalice ve Francii: Macron bez parlamentní většiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 06:47 , Celková
návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , Vydavatel: A2 o.s. , Země: Česko , AVE: 5 200,00 Kč , GRP: 0,09
...pro něj lepšímu výsledku, k pokračování rozštěpenosti parlamentu, nebo k nastolení kohabitace. Autor je doktorand na
Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK ....

Souboj o magistrátní trůn: Co plánují kandidáti na primátora a co říkají na Hlubučkovo obvinění? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: trap , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 11:25 , 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
...kandidátek politických stran a hnutí v čele se současným primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) se utkalo v předvolební debatě
Politologického klubu Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Co říkají kandidáti na kauzu bývalého primátorova
náměstka Petra Hlubučka (STAN)? Mají mít přednost pěší, nebo...

Proč se nestaví větrné elektrárny? Stavbu komplikují složité schvalovací procesy i obavy z hluku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 12:13 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...ho na sítích... O autorovi: Karolína Chlumecká Karolína studuje první rok žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Kromě toho se věnuje také focení. ...

Rusista Svoboda: Vyhlášením mobilizace by Putin přiznal slabost URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 12:50 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...Zbytečná válka. Tentokrát s pomocí hosta - rusisty Karla Svobody z Katedry ruských a východoevropských studiíí Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Popis podcastu ...

Vyhlášením mobilizace by Putin přiznal slabost, říká rusista Svoboda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Alena Hechtová, Alex Švamberk , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 15:00 ,
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
...O tom mluvili v podcastu Zbytečná válka rusista Karel Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  a redaktor Novinek Alex Švamberk. Sledujte naše videa bez reklam iframe
Radost, že se ukrajinským vojákům podařilo vytlačit ruské...

Evropští vědci: Otevřený dopis Evropskému parlamentu. Balíček Fit for 55 způsobí odlesňování a poškodí
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https://www.fintag.cz/2022/06/20/s-podzimem-prijdou-prvni-krachy-firem-rika-reditelka-sp-cr/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.fintag.cz%2F2022%2F06%2F20%2Fs-podzimem-prijdou-prvni-krachy-firem-rika-reditelka-sp-cr%2F
https://a2larm.cz/2022/06/volebni-debakl-prezidentske-koalice-ve-francii-macron-bez-parlamentni-vetsiny/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F06%2Fvolebni-debakl-prezidentske-koalice-ve-francii-macron-bez-parlamentni-vetsiny%2F
https://www.blesk.cz/clanek/715569/souboj-o-magistratni-trun-co-planuji-kandidati-na-primatora-a-co-rikaji-na-hlubuckovo-obvineni
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F715569%2Fsouboj-o-magistratni-trun-co-planuji-kandidati-na-primatora-a-co-rikaji-na-hlubuckovo-obvineni
https://www.ekonews.cz/proc-se-nestavi-vetrne-elektrarny-stavbu-komplikuji-slozite-schvalovaci-procesy-i-obavy-z-hluku/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Fproc-se-nestavi-vetrne-elektrarny-stavbu-komplikuji-slozite-schvalovaci-procesy-i-obavy-z-hluku%2F
https://talk.youradio.cz/porady/zbytecna-valka/rusista-svoboda-vyhlasenim-mobilizace-by-putin-priznal-slabost
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fzbytecna-valka%2Frusista-svoboda-vyhlasenim-mobilizace-by-putin-priznal-slabost
https://www.novinky.cz/podcasty/zbytecna-valka/clanek/vyhlasenim-mobilizace-by-putin-priznal-slabost-rika-rusista-svoboda-40400619
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fpodcasty%2Fzbytecna-valka%2Fclanek%2Fvyhlasenim-mobilizace-by-putin-priznal-slabost-rika-rusista-svoboda-40400619
http://www.newtonmedia.eu/


Evropští vědci: Otevřený dopis Evropskému parlamentu. Balíček Fit for 55 způsobí odlesňování a poškodí
potravinovou bezpečnost URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ekolist.cz , Autor: 21.6.2022 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 15:26 , Celková návštěvnost:
795 580 , RU / měsíc: 301 353 , RU / den: 16 261 , Vydavatel: Brontosauří ekocentrum Zelený klub , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,18 ,
Návštěvy za měsíc: 399 500
...of Ioannina Ioannina, Greece Markus Kröger Associate Professor and Academy of Finland Research Fellow Global
Development Studies, Faculty  of  Social  Sciences , University of Helsinki Helsinki, Finland Tobias Kuemmerle Professor
Humboldt-University Berlin, Berlin, Germany Luc...

KULATÝ STŮL: SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY VE VÝSTAVBĚ A VYUŽITÍ TRVALE UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ
TISK , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ASB , Strana: 26 , Autor: DANIEL ZEMAN , Vytištěno: 4 800 , Prodáno: 212 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
21.06.2022 17:14 , Vydavatel: Jaga Media, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Projekty a investice , AVE: 251 945,40 Kč
Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se
uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály? Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. května
Kulatý stůl na téma: Snižování uhlíkové stopy ve výst...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 18:01 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 21 688 425,00 Kč , GRP: 1,05
...veřejným výstupem, pokud ano, tak pochopitelně ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky nabídneme živě teď komentář ve
studiu ČT 24 politolog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Miloš Brunclík. Dobrý den. Vítám vás. mluvčí 6, ---------------
----- Viněn. mluvčí 1, --------------------...

S každým rozhovorem začínám od nuly
TISK , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: Vlasta , Strana: 16 , Autor: MARTINA VLČKOVÁ , Vytištěno: 46 403 , Prodáno: 28 892 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 22.06.2022 00:25 , Čtenost: 146 196 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 1 052 997,95 Kč ,
GRP: 1,62
...já. Nepovažuju se za hvězdu. BARBORA KROUŽKOVÁ (48) * Rodačka z Prahy vystudovala gymnázium a poté obor
politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Později absolvovala roční studijní pobyty v
Paříži a v Sydney. * Jako novinářka začala pracovat hned po...

Vágnerovi
TISK , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: Sedmička Retro , Strana: 20 , Autor: mar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 00:25 , Vydavatel:
EMPRESA MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Herecké klany , AVE: 502 624,39 Kč
...hra na klavír a skladba. Studium jí očividně šlo, protože poté absolvovala ještě bakalářský obor Marketingová komunikace a
public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tereza už je vdanou paní a s architektem Petrem Asterem
(30), jenž přijal její příjmení, mají dvě krásné děti –...

Blokáda obilí jako válečný zločin?
TV , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 04:10 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 338 844,00 Kč , GRP: 0,31
...Ve studiu je Jan Šír, politolog z Fakulty sociální věd Karlovy univerzity. Dobrý večer. Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních
studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Dobrý večer. Jakub ŽELEZNÝ, moderátor -------------------- A ve spojení
jsme také s komentátorem Lidových novin...

Francii hrozí nestabilita, Macron bude těžko hledat spojence pro své reformy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Pavla Palaščáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 08:37 , RU / měsíc:
216 512 , RU / den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...za těchto okolností vládnout,“ komentovala rozložení sil expertka na francouzskou politiku z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Eliška Tomalová. I v případě úspěchu při jednání o podpoře Spolu...

Fake news s námi byly vždy – staví na emocích a touze věřit tomu, čemu věřit chceme. Připomeňme si
nejznámější případy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 09:20 , 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
...nález nacistických archivů v Černém jezeře na Šumavě či „spiknutí“ kolem Jana Palacha. 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....

Amatérismus státní správy a Zemanovy vlády komplikoval vstup Česka do EU. Bývalý velvyslanec nechává
nahlédnout za oponu přístupových jednání URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Josef Kreuter , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 09:40 , RU / měsíc: 216 512 ,
RU / den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: EU , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...Začal jsem jednou týdně přednášet „Vybrané problémy evropské integrace“ pro magisterský kurs Fakulty  sociálních  věd
Karlovy  univerzity . V Praze  jsem se setkal s Michelem Barnierem, bývalým...

KONTEXT: Mír za každou cenu. Řada Italů věří, že Ukrajina je pěšákem USA URL
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https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/evropsti-vedci-otevreny-dopis-evropskemu-parlamentu.balicek-fit-for-55-zpusobi-odlesnovani-a-poskodi-potravinovou-bezpecnost
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fekolist.cz%2Fcz%2Fpublicistika%2Fnazory-a-komentare%2Fevropsti-vedci-otevreny-dopis-evropskemu-parlamentu.balicek-fit-for-55-zpusobi-odlesnovani-a-poskodi-potravinovou-bezpecnost
https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/francii-hrozi-nestabilita-macron-bude-tezko-hledat-spojence-pro-sve-reformy
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi%2Fsvet%2Ffrancii-hrozi-nestabilita-macron-bude-tezko-hledat-spojence-pro-sve-reformy
https://denikn.cz/904497/fake-news-s-nami-byly-vzdy-stavi-na-emocich-a-touze-verit-tomu-cemu-verit-chceme-pripomenme-si-nejznamejsi-pripady/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F904497%2Ffake-news-s-nami-byly-vzdy-stavi-na-emocich-a-touze-verit-tomu-cemu-verit-chceme-pripomenme-si-nejznamejsi-pripady%2F
https://www.info.cz/eu/amaterismus-statni-spravy-a-zemanovy-vlady-komplikoval-vstup-ceska-do-eu-byvaly-velvyslanec-nechava-nahlednout-za-oponu-pristupovych-jednani
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Feu%2Famaterismus-statni-spravy-a-zemanovy-vlady-komplikoval-vstup-ceska-do-eu-byvaly-velvyslanec-nechava-nahlednout-za-oponu-pristupovych-jednani
http://www.newtonmedia.eu/


KONTEXT: Mír za každou cenu. Řada Italů věří, že Ukrajina je pěšákem USA URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 10:53 , 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
...zbraní a raket. Postoj ‚Mír za každou cenu‘ se pak odráží i v přístupu k Rusku,“ říká odborník na politickou scénu
jihoevropských států z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V Itálii je podle sondy ECFR na rozdíl od jiných
evropských států navíc poměrně silný názor, že největší překážkou v...

Trendy k vodě: Plavky sportovní, rafinované i menstruační URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: whatnews.cz , Autor: Jiří Hofbauer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 12:46 , Celková
návštěvnost: 189 610 , RU / měsíc: 122 038 , RU / den: 8 717 , Vydavatel: WHAT publishing, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,10
...a pohodlné, přesto netradiční střihy a rafinované kombinace barev a materiálů. @lnkrules La femme MiMi Narozena v
Saigonu, vystudovala fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově  a první kolekci La femme MiMi představila v roce 2008.
Nguyen Hoang Lan známá jako MiMi je osobností nezávislé...

„Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům
jde URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 16:45 , 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
...být pozřeni, nesmíme Rusko přijmout v podobě, v jaké chce být přijato. 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...

Rusnokova rozlučka. ČNB opět výrazně zvedá úroky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 18:18 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...letech zaměstnán v Prognostickém ústavu Československé akademie věd. V devadesátých vedl katedru makroekonomie
Institutu ekonomických studií FSV  UK , kde i přednášel, radil ministru průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému, dělal hlavního
ekonoma v Patria Finance a dva roky působil jako výkonný ředitel...

V čem nám prospěje Ukrajina na cestě do EU
TISK , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: Ekonom , Strana: 8 , Autor: Jakub Kučera, Lukáš Rejzek , Vytištěno: 8 276 , Prodáno: 9 313 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 23.06.2022 00:12 , Čtenost: 53 753 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , AVE: 229 725,70 Kč , GRP: 0,60
Toto číslo Ekonomu vychází na prahu pravděpodobně historického okamžiku pro Ukrajinu. Právě začínající summit lídrů zemí
EU jí může přidělit status kandidátské země a dát jí tak perspektivu členství v evropském klubu. Podporu tomuto rozhodnutí už
vyjádřili vrcholní představitelé mnoha evropských zem...

Vývoj základní úrokové sazby
TV , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 01:32 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 157 191,00 Kč , GRP: 0,31
...se navýšily až na současných 5,71 %, i když tempo mírně zpomalilo, sazby stále rostly. Hostem je Tomáš Havránek z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Pane profesore Havránku, dobrý večer. Tomáš HAVRÁNEK,
Institut ekonomických studií FSV  UK  --------------------...

KLASIKA S MODERNÍ TVÁŘÍ A OTEVŘENÝM SRDCEM
TISK , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: Můj dům , Strana: 10 , Autor: JITKA PÁLKOVÁ , Vytištěno: 15 300 , Prodáno: 6 303 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 23.06.2022 03:55 , Čtenost: 87 653 , Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rodinné domy , AVE: 882 527,23 Kč
, GRP: 0,97
...Obklady a dlažby: OBKLADAČI PLZEŇ WB, s. r. o. Schodiště: Empate, a. s. AUTOR Ing. arch. Václav Kosnar (1984)
Autorizovaný inženýr, absolvent FSV  ČVUT Praha . Vede vlastní společnost, která se zabývá architektonickými, designérskými
a projekčními službami. Klade důraz na originální a precizní...

UK: Vyšetřování korupční kauzy a zvýšení sazeb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 10:15 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
.../nestr. za STAN/, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček /ANO/, místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Havránek,
Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra ČNB https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-
udalosti-komentare/222411000370622/ Popis podcastu ...

Muž, který nosil Putinův jaderný kufřík, se pokusil o sebevraždu URL
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https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/kontext-podcast-italie-ukrajina-rusko-draghi-salvini-plyn.A220621_112721_zahranicni_aha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fkontext-podcast-italie-ukrajina-rusko-draghi-salvini-plyn.A220621_112721_zahranicni_aha
https://www.whatnews.cz/fashion/trendy-k-vode-plavky-sportovni-rafinovane-i-menstruacni/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.whatnews.cz%2Ffashion%2Ftrendy-k-vode-plavky-sportovni-rafinovane-i-menstruacni%2F
https://denikn.cz/905636/rusko-je-vyjimecne-proto-je-mu-vse-dovoleno-proc-se-kreml-nestydi-lhat-a-proc-zapad-nechape-o-co-rusum-jde/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F905636%2Frusko-je-vyjimecne-proto-je-mu-vse-dovoleno-proc-se-kreml-nestydi-lhat-a-proc-zapad-nechape-o-co-rusum-jde%2F
https://forexbanka.cz/rusnokova-rozlucka-cnb-opet-vyrazne-zveda-uroky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Frusnokova-rozlucka-cnb-opet-vyrazne-zveda-uroky%2F
https://talk.youradio.cz/porady/ct24-0/uk-vysetrovani-korupcni-kauzy-a-zvyseni-sazeb
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fct24-0%2Fuk-vysetrovani-korupcni-kauzy-a-zvyseni-sazeb
http://www.newtonmedia.eu/


Muž, který nosil Putinův jaderný kufřík, se pokusil o sebevraždu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: ČTK, Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 10:47 ,
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
...snažilo vystrašit svět, když zvýšilo úroveň pohotovosti svých jaderných zbraní. Podle výzkumného pracovníka Institutu
politologických studií FSV  UK  Michala Smetany je ruský prezident při rozhodnutí o nasazení jaderných zbraní alespoň
formálně omezený. „Podle ruské ústavy rozhoduje o použití...

Nejlepší dokumentární kniha podruhé URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: ji-hlava.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 12:27 , RU / měsíc: 178 864 , RU / den: 12 776 ,
Vydavatel: DOC.DREAM services s. r. o. , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,14
...Ti jsou přece krásní a barevní... a slepice jsou hnědé (Tomáš Pacovský, kniha vznikla jako praktická bakalářská práce na
katedře žurnalistiky FSV  UK , 2021) Navenek Asiati, uvnitř Evropani. Pro banánové děti, tedy druhou generaci Vietnamců u
nás, je sice Česko rodnou zemí, většinová společnost na...

Souhrn dění na Ukrajině do středeční půlnoci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 15:01 , 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
...O tom mluvili v podcastu Zbytečná válka rusista Karel Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  a redaktor Novinek Alex Švamberk. - Rusko bude dál posilovat své
ozbrojené síly, zařadí do výzbroje nové zbraně, řekl Putin....

Děla a raketové systémy ze Západu samy o sobě situaci na Ukrajině nezvrátí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Petr Horký , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 15:46 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,41
...nemá dost sil k provedení rozhodujícího úderu. Tak situaci na frontě vidí bezpečnostní analytik Jan Kofroň z Institutu
politologických studií na FSV  UK , který se ozbrojenými konflikty dlouhodobě zabývá. Rusům podle Kofroně chybějí spíše
vojáci, zatímco Ukrajina má nedostatek vojenské techniky,...

Čižinskému vázne sběr podpisu nutných ke kandidatuře na magistrát
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 6 , Autor: Ondřej Leinert , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:21 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE:
110 335,44 Kč , GRP: 1,42
...symbolické číslo 100 tisíc. Proč se mu nedaří sehnat podpisy, není jasné. Podle politologa Pavla Jůptnera z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vázne Čižinskému sběr podpisů kvůli tomu, že hranice 90
tisíc je jednoduše příliš vysoká. „Neexistuje žádná země v...

Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví1
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: FÓRUM sociální politiky , Strana: 2 , Autor: Alena Křížková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022
00:21 , Vydavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) , Země: Česko , Rubrika: Recenzované články
...Ed.). Praha: SLON. Nečasová, K. (2021). Faktory ovlivňující kariérní růst žen v bankovnictví z pohledu manažerek pracujících
v tomto odvětví. FSV  UK  (bakalářská práce). Ní Léime, Á., & Loretto, W. (2017). Gender perspectives on extended working
life policies. In Á. Ní Léime, D. Street, S....

POŘÁD SI TEĎ ZPÍVÁM... SPOLUBYDLÍCÍ ZE MĚ MUSÍ BÝT NA PRÁŠKY!
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: TV komplet , Strana: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:52 , Čtenost: 85 000 , Vydavatel:
EMPRESA MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 147 415,33 Kč , GRP: 0,94
...hezky postupně, nebyly tam žádné velké šoky. * Zmínila jste se o zkoušce, která se vám dnes povedla. Co studujete? Studuji
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . To prostředí mě hrozně zajímá. Přemýšlela jsem, že bych šla
na žurnalistiku, ale nakonec jsem si řekla, že...

Praha bude plná žlutých stánků. Čižinskému vázne sběr podpisů, aby mohl kandidovat na magistrát URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Leinert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:52 , 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
...symbolické číslo 100 tisíc. Proč se mu nedaří sehnat podpisy není jasné. Podle politologa Pavla Jüptnera z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vázne Čižinskému sběr podpisů kvůli tomu, že hranice 90
tisíc je jednoduše příliš vysoká. „Neexistuje žádná země v...

Proč Putinovi najednou nevadí vstup Ukrajiny do EU? Odpověď je typicky putinovská URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:52 , 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
...To, že je daný výrok pravdivý, je prostě jen jednou z možností, navíc celkem řídce využívanou,“ řekl HN Karel Svoboda,
odborník na Rusko z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Putin podle něj často něco tvrdí jen proto, aby zmátl ty, jimž
je výrok určen. Koneckonců ruský prezident před invazí...
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-muz-ktery-nosil-putinuv-jaderny-kufrik-se-pokusil-o-sebevrazdu-207120
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-muz-ktery-nosil-putinuv-jaderny-kufrik-se-pokusil-o-sebevrazdu-207120
https://www.ji-hlava.cz/novinky/nejlepsi-dokumentarni-kniha-podruhe
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ji-hlava.cz%2Fnovinky%2Fnejlepsi-dokumentarni-kniha-podruhe
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/souhrn-deni-na-ukrajine-do-stredecni-pulnoci-40401051
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fzahranicni%2Fevropa%2Fclanek%2Fsouhrn-deni-na-ukrajine-do-stredecni-pulnoci-40401051
https://www.respekt.cz/rozhovor/dela-a-raketove-systemy-ze-zapadu-samy-o-sobe-situaci-na-ukrajine-nezvrati
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Frozhovor%2Fdela-a-raketove-systemy-ze-zapadu-samy-o-sobe-situaci-na-ukrajine-nezvrati
https://hn.hn.cz/c1-67086280-praha-bude-plna-zlutych-stanku-cizinskemu-vazne-sber-podpisu-aby-mohl-kandidovat-na-magistrat
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67086280-praha-bude-plna-zlutych-stanku-cizinskemu-vazne-sber-podpisu-aby-mohl-kandidovat-na-magistrat
https://vikend.hn.cz/c1-67085880-proc-putinovi-najednou-nevadi-vstup-ukrajiny-do-eu-odpoved-je-typicky-putinovska
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvikend.hn.cz%2Fc1-67085880-proc-putinovi-najednou-nevadi-vstup-ukrajiny-do-eu-odpoved-je-typicky-putinovska
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Vydejte se po stopách Sisisi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ceskenovinky1.eu , Autor: Svetozár Plesník , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 02:33 , RU / den:
5 000 , Vydavatel: ceskenovinky1.eu , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
...komentuje vydání knihy autorka Dagmar Beňaková. 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...

Lynx KF41 ve střední Evropě
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ATM , Strana: 34 , Vytištěno: 12 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 10:59 , Čtenost: 18 634 ,
Vydavatel: MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Obranný průmysl , AVE: 25 231,16 Kč , GRP: 0,21
...odrazovým můstkem pro nejnovější přírůstek do rodiny Lynx: vozidlo palebné podpory Lynx 120. V reakci na špičkové bojové
systémy využívá Lynx 120 FSV  technologie a výzbroj z Lynxu spolu s přizpůsobitelnými ochrannými balíčky. Jako ideální nové
řešení pro uživatele platformy Lynx se toto FSV  může v...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 15:17 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 403 800,00 Kč , GRP: 0,92
...možnost tuto, aby pro to hlasovali, bohužel to nedopadlo. mluvčí 9, -------------------- A já už ve vysílání vítám Petra Soukupa,
sociologa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den. mluvčí 1, -------------------- Dobrý den. Přeju. Tereza
ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka...

Nová politická kultura v praxi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: nasepravda.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 15:17 , RU / měsíc: 149 366 , RU / den:
9 135 , Vydavatel: Futura a.s. , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,10
...ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě Petra Fialy v loňském roce. Ještě dodejme, že jako externista vyučuje
regionální politiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Prostě poučovat studenty, jak se má pracovat s veřejnými
financemi. Ostatně »expertů« podobného typu z FSV  UK  se...

JIŽNÍ MORAVA ROK TORNÁDU - SEMINÁŘ UTVÁŘENÍ OBCE URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: cka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 15:41 , RU / den: 5 000 , Vydavatel: cka.cz , Země:
Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
...zaměřené na člověka, která může napomoci obcím budoucnosti posilovat společenskou vzájemnost. V závěru semináře
předají studenti architektury z FSv  ČVUT v  Praze  svoje návrhy pro uprázdněný veřejný prostor Moravské Nové Vsi jako dar
k ročnímu výročí tornáda. Symbolicky tak stvrdí přínosy...

Nikol Švantnerová odhalila svou extrémní dietu: Návod na anorexii, varují odborníci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: expres.cz , Autor: Anna-Marie Donkor, Expres.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 21:27 ,
Celková návštěvnost: 4 450 000 , RU / měsíc: 2 125 636 , RU / den: 253 282 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Celebrity , AVE: 79 000,00
Kč , GRP: 2,81
...Někteří je berou za nezpochybnitelný vzor a staví si podle nich vlastní životy. Potvrdil to výzkum, na kterém jsme
spolupracovali se studenty Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Výzkum ukázal, že nevhodně formulované příspěvky
na sítích mohou v oblasti zdraví a vzhledu negativně působit na...

Čtyři měsíce války. Ani jedna strana nemá sílu na průlom, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.06.2022 06:54 , 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
...je již několik týdnů východ země, kde leží proruskými separatisty ovládané regiony. Podle výzkumného pracovníka Peace
Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěcha Bahenského se tamní situace však v
posledních týdnech v podstatě nemění. „Stále je to spíše...

Čtyři měsíce války. Ani jedna strana nemá sílu na průlom, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.06.2022 07:18 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...je již několik týdnů východ země, kde leží proruskými separatisty ovládané regiony. Podle výzkumného pracovníka Peace
Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěcha Bahenského se tamní situace však v
posledních týdnech v podstatě nemění. „Stále je to spíše...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 25.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.06.2022 16:07 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 19 047 105,00 Kč , GRP: 0,88
...-------------------- Ve vysílání zdravím Jiřího Pondělíčka amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezké odpoledne. mluvčí 3, -------------------- Dobré
odpoledne. Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka...

Právo na potrat v Americe
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https://www.ceskenovinky1.eu/2022/06/24/vydejte-se-po-stopach-sisisi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ceskenovinky1.eu%2F2022%2F06%2F24%2Fvydejte-se-po-stopach-sisisi%2F
http://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/nova-politicka-kultura-v-praxi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasepravda.cz%2Fzpravodajstvi%2Fnova-politicka-kultura-v-praxi%2F
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/novinky/jizni-morava-rok-tornadu-seminar-utvareni-obce
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.cka.cz%2Fcs%2Fsvet-architektury%2Fnovinky%2Fjizni-morava-rok-tornadu-seminar-utvareni-obce
https://www.expres.cz/celebrity/nikol-svantnerova-hedvika-jakesova.A220622_121933_dx-celebrity_amh
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.expres.cz%2Fcelebrity%2Fnikol-svantnerova-hedvika-jakesova.A220622_121933_dx-celebrity_amh
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-ctyri-mesice-valky-ani-jedna-strana-nema-silu-na-prulom-rika-analytik-207264
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-ctyri-mesice-valky-ani-jedna-strana-nema-silu-na-prulom-rika-analytik-207264
https://talk.youradio.cz/porady/cteme-vam-seznam-zpravy/ctyri-mesice-valky-ani-jedna-strana-nema-silu-na-prulom-rika-analytik
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fcteme-vam-seznam-zpravy%2Fctyri-mesice-valky-ani-jedna-strana-nema-silu-na-prulom-rika-analytik
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Právo na potrat v Americe
TV , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.06.2022 07:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 364 736,00 Kč , GRP: 0,73
...znamená to, že ho všichni nepřijali. Jakub SZÁNTÓ, moderátor -------------------- Kontext vyhroceného sporu dodá
amerikanista Jiří Pondělíček z fakulty  sociálních  věd , dobrý večer. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  -------------------
- Dobrý večer. Jakub SZÁNTÓ, moderátor...

Debata o držení zbraní v USA
TV , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 11 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.06.2022 07:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 184 592,00 Kč , GRP: 0,73
...na držení zbraní. A na té druhé straně barikády jsou naopak odpůrci potratů, kteří se zastávají držení zbraní? Jiří
PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  -------------------- Není to určitě úplně stoprocentní, ale ten průnik je tam poměrně veliký.
Ta náboženská pravice konzervativní, tak prosazuje obě...

Z Tomáše Bati jsme udělali kapitalistu až po revoluci, říkají historici URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.06.2022 , Zdroj: zlin.iDNES.cz , Autor: Petr Skácel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.06.2022 18:35 , RU / měsíc:
111 269 , RU / den: 12 756 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zlín - zprávy , AVE: 19 000,00 Kč , GRP: 0,14 , Návštěvy za měsíc:
74 100 000
...generálního ředitele Národního muzea.Publicista a historik médií Martin Groman se zaměřuje na moderní dějiny české
žurnalistiky. Přednáší na FSV  UK  a Metropolitní univerzitě Praha  a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Oba spolu od
listopadu 2020 vytvářejí podcast Přepište dějiny, který se věnuje...

Žena na greenu: Kateřina Nekolná URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.06.2022 , Zdroj: sport19.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.06.2022 21:17 , RU / měsíc: 114 374 , RU / den: 8 798 ,
Vydavatel: Spolek Křídla Života , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,10
...(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. ...

Pokus o literární domino URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.06.2022 , Zdroj: literarnizapad.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.06.2022 22:09 , RU / den: 5 000 , Vydavatel:
literarnizapad.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...Kábrtová, absolventka dvou univerzit, pražské  Fakulty  sociálních  věd  UK  a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zaujala už
před devíti lety svou knižní prvotinou Koho vypijou lišky, označovanou za „experimentální román“, ačkoli šlo převážně o
mikropovídky z padesáti slov, prokládané dobovými titulky z...

Začal summit G7
TV , Datum: 26.06.2022 , Zdroj: Prima , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 01:27 , Sledovanost pořadu: 532 533 ,
Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 18:55 Hlavní zprávy , AVE: 951 808,00 Kč , GRP: 5,92
...summitu se také probírají dodávky plynu z Ruska a částečný návrat k topení uhlím. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Němci také vlastně mluví o znovuotevření nějakých uhelných elektráren, které
už se měly zavřít, ale pokud vím, tak zároveň...

Úmrtí sportovců po covid vakcínách. Zhroucení, srdeční zástavy, krevní sraženiny … URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: pravyprostor.net , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 01:27 , Vydavatel: pravyprostor.cz , Země:
Česko
...při tréninku zástavu srdce. 14/10/21, Německo, Mrtvý Nejmenovaný rozhodčí zkolaboval a zemřel během zápasu Kreisliga B
mezi SC Daisbach a FSV  Taunusstein v Aarbergenu (Hesensko) Zpráva 15/10/21, Gold Coast, Austrálie, 14 let Ava
Azzopardiová (14), fotbalistka zkolabovala na hřišti a je v...

„Je jedno, kde vás obklíčí. Prostě máte problém.“ Prohraný Severodoněck může Ukrajinu hodně bolet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 08:47 , 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
...pokračují, ruské invazní síly nakonec ovládly město Severodoněck, ale ukrajinští obránci se z města stihli stáhnout.
Bezpečnostní analytik z Fakulty  sociálních  věd  univerzity  Karlovy  Jan Ludvík se zamýšlí nad tím, co to může znamenat pro
další vývoj války. A ačkoliv většina lidí o tomto ukrajinském...

Kdo nahradí Miloše Zemana? Seznam možných kandidátů na prezidenta se stále zvětšuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: ČTK/Forum 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 12:40 , 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
...v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako externí redaktor a moderátor ve sportovní
redakci České televize, v politice se dosud neangažoval. ...

Kdo nahradí Miloše Zemana? Seznam možných kandidátů na prezidenta se stále rozšiřuje URL
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https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/prepiste-dejiny-tomas-bata-michal-stehlik-martin-groman-kapitalista-zlin.A220624_115539_zlin-zpravy_jfuk
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzlin%2Fzpravy%2Fprepiste-dejiny-tomas-bata-michal-stehlik-martin-groman-kapitalista-zlin.A220624_115539_zlin-zpravy_jfuk
https://www.sport19.cz/zena-na-greenu-katerina-nekolna/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.sport19.cz%2Fzena-na-greenu-katerina-nekolna%2F
http://www.literarnizapad.cz/2022/06/pokus-o-literarni-domino/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.literarnizapad.cz%2F2022%2F06%2Fpokus-o-literarni-domino%2F
https://pravyprostor.net/umrti-sportovcu-po-covid-vakcinach-zhrouceni-srdecni-zastavy-krevni-srazeniny/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpravyprostor.net%2Fumrti-sportovcu-po-covid-vakcinach-zhrouceni-srdecni-zastavy-krevni-srazeniny%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Je-jedno-kde-vas-obklici-Proste-mate-problem-Prohrany-Severodoneck-muze-Ukrajinu-hodne-bolet-706859
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2F-Je-jedno-kde-vas-obklici-Proste-mate-problem-Prohrany-Severodoneck-muze-Ukrajinu-hodne-bolet-706859
https://www.forum24.cz/kdo-nahradi-milose-zemana-seznam-moznych-kandidatu-na-prezidenta-se-stale-zvetsuje/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fkdo-nahradi-milose-zemana-seznam-moznych-kandidatu-na-prezidenta-se-stale-zvetsuje%2F
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Kdo nahradí Miloše Zemana? Seznam možných kandidátů na prezidenta se stále rozšiřuje URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: ČTK/Forum 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 14:51 , 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
...v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako externí redaktor a moderátor ve sportovní
redakci České televize, v politice se dosud neangažoval. ...

Od sousedů: Obnovili nezanikající - Písek hostil Deggendorfské URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: strakonicky.denik.cz , Autor: Vladimír Majer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 16:49 , RU /
měsíc: 23 833 , RU / den: 3 222 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Z okolí , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,04 , Návštěvy za
měsíc: 12 600 000
...fotbalové mužstvo Bavorska vyhrálo svůj první tréninkový zápas, sdělila PNP. Klub z Bavorského lesa vyhrál první duel
přípravného období - FSV  Lokomotive Dresden II porazil 3:1 a "patřičně uvolněně" to oslavil, jak řekl nový předseda klubu
Dennis Günthel. PNP připomněla, že loni v I. třídě...

Tento týden nabídne dividendy od Xerox, Philip Morris Int., Goldman Sachs BDC, Deere a spousty dalších URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Jiří Zendulka (Kurzy.cz) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 18:26 , 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
...Trust quarterly FITB Fifth Third Bancorp quarterly FBNC First Bancorp quarterly FR First Industrial Realty Trust quarterly
FSV  FirstService quarterly quarterly FCPT Four Corners Property Trust quarterly FBRT Franklin BSP Realty Trust quarterly
quarterly GSBD Goldman...

Jaromír Soukup, Andrej Babiš, Petr Pavel nebo Karel Janeček. Kdo se popere o Hrad? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: stars24.cz , Autor: Libor Frýdl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 21:23 , Celková návštěvnost:
2 400 000 , RU / měsíc: 727 146 , RU / den: 42 361 , Vydavatel: INCORP a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,47
...v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako externí redaktor a moderátor ve sportovní
redakci České televize, v politice se dosud neangažoval. ...

Žebříček: Nejlepší ekonomie není na ekonomce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: vysokeskoly.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 23:58 , Celková návštěvnost: 297 950 , RU /
den: 2 500 , Vydavatel: vysokeskoly.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...nejlepší univerzity světa. Celkově pak obsadila 139. místo. Oproti loňsku si o 11 příček polepšila. Ekonomie se na Univerzitě
Karlově vyučuje na Fakultě  sociálních  věd . Žebříček zohledňuje výsledky aktivit dvou ekonomických pracovišť na UK,
CERGE-EI a Institutu ekonomických studií FSV  UK . Až za...

Nové užitečné Traigo 24
TISK , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: Systémy logistiky , Strana: 19 , Vytištěno: 7 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 00:46 ,
Vydavatel: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 65 424,55 Kč
...jednotka nebo standardní páky • široká nabídka kabin zahrnuje i varianty bez dveří, s čelním sklem a střechou nebo canvas
kabiny • FV nebo FSV  stožáry se štíhlejším designem a s nižší výškou vhodnou pro vjezd a manévrování uvnitř kontejnerů
nebo v prostředí s nízkým stropem • silná přední a zadní...

Nejlepší si nepotře nic dokazovat bují
TISK , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: Týdeník Televize , Strana: 4 , Autor: Marina Odvárková , Vytištěno: 55 290 , Prodáno: 44 577 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 28.06.2022 00:46 , Čtenost: 143 930 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 954 729,98 Kč , GRP: 1,60
... 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,...

Od Rothschilda k Putinovi
TV , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 01:30 , Sledovanost pořadu: 269 378 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:25 Reportéři ČT , AVE: 5 132 434,00 Kč , GRP: 2,99
...Šuvalov před prezidentem skládá účty z toho, jak banka VEB pod jeho vedením hospodaří. Karel SVOBODA, katedra ruských
a východoevropských studií, FSV  UK  -------------------- Velmi zjednodušeně řečeno, Vladimir Putin chce od Vněšekonom
banky to, aby plnila a financovala projekty, které jsou pro něj...

G7 hledalo cestu k míru na Ukrajině
TV , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 425 896,00 Kč , GRP: 0,73
...SZÁNTÓ, moderátor -------------------- Vojensko-politické aspekty západní pomoci Ukrajině rozebereme s politickým geografem
Janem Kofroněm z Fakulty  sociálních  věd . Dobrý večer. Jan KOFROŇ, politický geograf -------------------- Dobrý večer. Jakub
SZÁNTÓ, moderátor -------------------- Kyjev...

Ruský vliv v Africe
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https://www.forum24.cz/kdo-nahradi-milose-zemana-seznam-moznych-kandidatu-na-prezidenta-se-stale-zvetsuje/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fkdo-nahradi-milose-zemana-seznam-moznych-kandidatu-na-prezidenta-se-stale-zvetsuje%2F
https://strakonicky.denik.cz/z-regionu/od-sousedu-obnovili-nezanikajici-pisek-hostil-deggendorfske-20220627.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fstrakonicky.denik.cz%2Fz-regionu%2Fod-sousedu-obnovili-nezanikajici-pisek-hostil-deggendorfske-20220627.html
https://www.kurzy.cz/zpravy/659196-tento-tyden-nabidne-dividendy-od-xerox-philip-morris-int-goldman-sachs-bdc-deere-a-spousty/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F659196-tento-tyden-nabidne-dividendy-od-xerox-philip-morris-int-goldman-sachs-bdc-deere-a-spousty%2F
https://stars24.cz/magazin/zajimavosti/36256-jaromir-soukup-andrej-babis-petr-pavel-nebo-karel-janecek-kdo-se-popere-o-hrad
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fstars24.cz%2Fmagazin%2Fzajimavosti%2F36256-jaromir-soukup-andrej-babis-petr-pavel-nebo-karel-janecek-kdo-se-popere-o-hrad
https://www.vysokeskoly.cz/clanek/zebricek-nejlepsi-ekonomie-neni-na-ekonomce
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.vysokeskoly.cz%2Fclanek%2Fzebricek-nejlepsi-ekonomie-neni-na-ekonomce
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Ruský vliv v Africe
TV , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 479 272,00 Kč , GRP: 0,73
...státy v jejich vlastně kontextu. Jakub SZÁNTÓ, moderátor -------------------- Hostem Horizontu byl politický geograf Bohumil
Doboš také z Fakulty  sociálních  věd . Díky, že jste byl hostem. Bohumil DOBOŠ, politický geograf -------------------- Díky za
pozvání....

Izrael střídá jednu vládu za druhou, na přístupu k Palestincům se ale nic nemění. Z jejich pohledu může být i hůř
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Jakub Záhora , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 06:33 , 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
...i vzrůstající nesnášenlivost vůči arabskému a obecněji nežidovskému obyvatelstvu. Autor je analytik se zaměřením na Blízký
východ, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK . V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí
vyjadřovat stanovisko redakce. ...

Rusko v Africe udržuje silné diplomatické vazby. Ukázaly se i při hlasování o Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: rpher , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 07:17 , 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
...Ukrajiny v Jihoafrické republice Ljubov Abravitová. Za africkou nechutí agresi odsoudit lze dle politického geografa Bohumila
Doboše z Fakulty  sociálních  věd  UK  vidět částečně i nezájem. „Názor, že jde o konflikt Evropanů, který Afriku nezajímá,
slýcháme docela často. Ale je tam i nějaká...

Tihle muži se podepsali na vašich penězích. Od Tošovského po Michla URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 07:38 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...letech zaměstnán v Prognostickém ústavu Československé akademie věd. V devadesátých vedl katedru makroekonomie
Institutu ekonomických studií FSV  UK , kde i přednášel. Radil ministru průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému, dělal
hlavního ekonoma v Patria Finance a dva roky působil jako výkonný ředitel...

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 08:34 , Sledovanost pořadu: 54 609 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 07:40 Živé vysílání , AVE: 9 987 500,00 Kč , GRP: 0,61
...Dříve či později prostě z uhlí hutě, aby vstoupilo. mluvčí 5, -------------------- Říká Karel Svoboda z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který byl hostem studia 6. Děkuji za to, přeji pěkný den. mluvčí 4, ------------
-------- Děkuji na shledanou. ...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 09:54 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 17 863 065,00 Kč , GRP: 0,96
...pobaltských zemích. Nikola REINDLOVÁ, moderátorka -------------------- Ruská armáda ve válce na Ukrajině postupuje podle
Karla Svobody z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  sice pomalu ale systematicky. V současnosti se podle něj nedá
odhadnout, jak se bude konflikt dál vyvíjet, aby zejména,...

Piráti vládnou, ale ztrácí se. Je to mediální fáma, odmítá potíže vedení strany URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Dominika Hromková, Barbora Doubravová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.06.2022 10:05 , 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
...ministra pro místní rozvoj moc viditelný. Ani si ho na první dobrou nespojíte s konkrétním výrazným tématem," říká politolog
Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . "Ministr zahraničí Jan Lipavský působí zakřiknutě, přitom by v
době války na Ukrajině mohl poutat pozornost víc,"...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 11:12 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 18 193 230,00 Kč , GRP: 0,83
... -------------------- Ruská armáda ve. Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka -------------------- Válce na Ukrajině postupuje podle
Karla Svobody z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  sice pomalu ale systematicky. V současnosti se podle něj nedá
odhadnout, jak se bude konflikt dál vyvíjet, a to...

Josef Šlerka: Lidé veřejnoprávním médiím důvěřují. Zprávami ale začínají být přesyceni. Není to totiž zábava URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 11:30 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...pravicoví konzumenti mohou vnímat média i jako ideologicky zkreslená. „Mají pocit, že jsou třeba výrazně levicová. U nás je to
obráceně. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Většina novinářů u nás je pravicově orientovaná a
středolevá společnost má pocit, že není zastoupena.“ ...

Živé vysílání 11:10
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https://denikn.cz/909056/izrael-strida-jednu-vladu-za-druhou-na-pristupu-k-palestincum-se-ale-nic-nemeni-z-jejich-pohledu-muze-byt-jeste-hur/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F909056%2Fizrael-strida-jednu-vladu-za-druhou-na-pristupu-k-palestincum-se-ale-nic-nemeni-z-jejich-pohledu-muze-byt-jeste-hur%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3511711-rusko-v-africe-udrzuje-silne-diplomaticke-vazby-ukazaly-se-i-pri-hlasovani-o-ukrajine
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3511711-rusko-v-africe-udrzuje-silne-diplomaticke-vazby-ukazaly-se-i-pri-hlasovani-o-ukrajine
https://forexbanka.cz/tihle-muzi-se-podepsali-na-vasich-penezich-od-tosovskeho-po-michla/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Ftihle-muzi-se-podepsali-na-vasich-penezich-od-tosovskeho-po-michla%2F
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pirati-prace-neviditelnost/r~114c09eef60c11eca9eeac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Fpirati-prace-neviditelnost%2Fr%7E114c09eef60c11eca9eeac1f6b220ee8%2F
http://dvojka.rozhlas.cz/josef-slerka-lide-verejnopravnim-mediim-duveruji-zpravami-ale-zacinaji-byt-8777302
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fjosef-slerka-lide-verejnopravnim-mediim-duveruji-zpravami-ale-zacinaji-byt-8777302
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Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 12:21 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:10 Živé vysílání , AVE: 12 329 955,00 Kč , GRP: 0,91
...-------------------- Jan Ludvík, výzkumný pracovník pražské pražského centra pro výzkum míru. Odborný asistent institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi znovu ve vysílání přeje znovu ještě hezký den. mluvčí
6, -------------------- Ještě dobrý daňová. ...

Josef Šlerka: Další uragán? A co s tím? Lidé jsou zprávami přesyceni. Není to totiž zábava URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 12:21 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...pravicoví konzumenti mohou vnímat média i jako ideologicky zkreslená. „Mají pocit, že jsou třeba výrazně levicová. U nás je to
obráceně. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Většina novinářů u nás je pravicově orientovaná a
středolevá společnost má pocit, že není zastoupena.“ ...

Josef Šlerka: Další uragán? A co s tím? Lidé jsou zprávami přesyceni. A mladí chtějí zábavu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 12:39 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...pravicoví konzumenti mohou vnímat média i jako ideologicky zkreslená. „Mají pocit, že jsou třeba výrazně levicová. U nás je to
obráceně. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Většina novinářů u nás je pravicově orientovaná a
středolevá společnost má pocit, že není zastoupena.“...

Jako „ohavný“ teroristický čin odsoudil Zelenskyj ruský útok na nákupní středisko. Má už 18 obětí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: daz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 13:08 , 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
...Ukrajině podporu a slíbili pokračovat ve finanční, humanitární i vojenské pomoci. Podle analytika Karla Svobody z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  je za útokem snaha ukázat ruskou sílu a zastrašit Ukrajince, spíše než že by šlo o vzkaz lídrům
G7, i přes to, že se útok odehrál v době jejich...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 15:56 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 21 642 885,00 Kč , GRP: 0,88
...se přihlásila proruská skupina Kill hned o vztazích pobaltských států Ruska teď podrobněji s Lubošem Švecem z institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezké odpoledne. mluvčí 16, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 11, -------------------- Jaké další kroky...

Jako „ohavný“ teroristický čin odsoudil Zelenskyj ruský útok na nákupní středisko. Má už 20 obětí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: daz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 16:58 , 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
...Ukrajině podporu a slíbili pokračovat ve finanční, humanitární i vojenské pomoci. Podle analytika Karla Svobody z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK  je za útokem snaha ukázat ruskou sílu a zastrašit Ukrajince, spíše než že by šlo o vzkaz lídrům
G7, i přes to, že se útok odehrál v době jejich...

Novinka od Toyoty – elektrické Traigo 24
TISK , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: Logistika , Strana: 48 , Autor: pat , Vytištěno: 7 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 00:27 ,
Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Produkty , AVE: 97 883,17 Kč
...nebo požadavky připravila Toyota výbavu na přání, která ve vybraných oblastech posílí produktivitu vozíku Traigo 24. Patří
sem například FV nebo FSV  stožáry se štíhlejším designem a s nižší výškou vhodnou pro vjezd a manévrování uvnitř
kontejnerů nebo v prostředí s nízkým stropem. Ke standardní...

360° 21:15
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 01:08 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 16 397 700,00 Kč , GRP: 0,21
...šéfa zahraniční redakce Matyáše zrna a také politického geografa Jana Kofroně. Dobrý večer oběma. Jan KOFROŇ, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Dobrý večer. Díky za pozvání. mluvčí 15, --------------------
Dobrý večer. mluvčí 1, ...

Arcibiskupství, budovatelský orloj, univerzita… Olomouc je příkladem, jak se každou chvíli přepisuje historie a
mění identita URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 07:01 , 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
...V novodobých dějinách se však její obraz v očích obyvatel této země mnohokrát změnil. 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....

Přepis: Jak to vidí Josef Šlerka – 28. června 2022 URL
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http://dvojka.rozhlas.cz/josef-slerka-dalsi-uragan-a-co-s-tim-lide-jsou-zpravami-presyceni-neni-totiz-8777302
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fjosef-slerka-dalsi-uragan-a-co-s-tim-lide-jsou-zpravami-presyceni-neni-totiz-8777302
http://dvojka.rozhlas.cz/josef-slerka-dalsi-uragan-a-co-s-tim-lide-jsou-zpravami-presyceni-a-mladi-chteji-8777302
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fjosef-slerka-dalsi-uragan-a-co-s-tim-lide-jsou-zpravami-presyceni-a-mladi-chteji-8777302
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3511776-ukrajina-uvadi-osmnact-mrtvych-po-ruskem-utoku-na-nakupni-stredisko-v-kremencuku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3511776-ukrajina-uvadi-osmnact-mrtvych-po-ruskem-utoku-na-nakupni-stredisko-v-kremencuku
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3511776-ukrajina-uvadi-osmnact-mrtvych-po-ruskem-utoku-na-nakupni-stredisko-v-kremencuku
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3511776-ukrajina-uvadi-osmnact-mrtvych-po-ruskem-utoku-na-nakupni-stredisko-v-kremencuku
https://denikn.cz/909879/arcibiskupstvi-budovatelsky-orloj-univerzita-olomouc-je-prikladem-jak-se-kazdou-chvili-prepisuje-historie-a-meni-identita/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F909879%2Farcibiskupstvi-budovatelsky-orloj-univerzita-olomouc-je-prikladem-jak-se-kazdou-chvili-prepisuje-historie-a-meni-identita%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Přepis: Jak to vidí Josef Šlerka – 28. června 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 08:56 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...výrazně levicová a tím pádem se nepotkávají s jejich, s jejich názorem, což je mimochodem teda fenomén, který známe i z
České republiky. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Tady je to obráceně. Tady zase většina
novinářů je spíš pravicově orientovaná. A ta společnost, která je...

Michal Smetana: Škoda každé krize, která se nevyužije. Tak přemýšlí Erdogan. A teď se mu to vyplatilo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 11:44 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...posilou pro Alianci,“ komentuje v pořadu Jak to vidí... odborník na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana z Institutu
politologických studií FSV  UK . Ankara až dosud s rozšířením Aliance nesouhlasila. Tvrdila, že Švédsko a Finsko údajně
podporují teroristické organizace, jmenovitě Stranu kurdských...

Živé vysílání 07:30
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 11:44 , Sledovanost pořadu:
9 063 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:30 Živé vysílání , AVE: 3 432 800,00 Kč , GRP: 0,10
...Jana Kofroně není ruská armáda v horizontu dvou měsíců schopná ovládnout víc než zbytek Donbasu. Jan KOFROŇ, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- V několika dalších a týdnech se dostaneme do situace,
kdy se 8 zřejmě podaří a ovládnout ten si chance a a...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 12:59 , Sledovanost pořadu:
14 104 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 5 043 500,00 Kč , GRP: 0,16
...Jana Kofroně není ruská armáda v horizontu dvou měsíců schopná ovládnout víc než zbytek Donbasu. Jan KOFROŇ, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Několika dalších a týdnech se dostaneme do situace, kdy
se 8 zřejmě podaří a ovládnout ten, jestli chance a...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 12:59 , Sledovanost pořadu:
24 178 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 6 275 500,00 Kč , GRP: 0,27
...že by byl bombardován třeba Kyjev je to nějaká změna toho ruského uvažování ruského vedení války. Jan KOFROŇ, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Tak Rusové na začátku ty raketové útoky podobné a
dělali pak došlo k tomu, že a poněkud ta ochabla jejich...

Michal Smetana: Škoda každé krize, která se nevyužije. Tak přemýšlí Erdogan. A teď se mu to vyplatilo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 12:59 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...posilou pro Alianci,“ komentuje v pořadu Jak to vidí... odborník na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana z Institutu
politologických studií FSV  UK . Ankara až dosud s rozšířením Aliance nesouhlasila. Tvrdila, že Švédsko a Finsko údajně
podporují teroristické organizace, jmenovitě Stranu kurdských...

Možná proto v Kremenčuku umírali civilisté. "Pravěká slepá" raketa má fatální slabinu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Video, Blahoslav Baťa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 17:45 , 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
...že CEP je 200-300 metrů. Což tak nějak odpovídá vzdálenosti mezi obchoďákem a továrnou," napsal v diskusi na Twitteru
bezpečnostní analytik z FSV  UK  Jan Ludvík. Již v březnu jeden z vysokých představitelů americké obrany podle The War
Zone uvedl, že se střelu Ch-22 "buď nepodaří odpálit, nepodaří...

Vstup Finska a Švédska je pro NATO přínosem. Po vojenské stránce jsou oba státy velmi významné, říká analytik
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Vojtěch Laštůvka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 18:12 , 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
...takže je to bezesporu oboustranně výhodný krok, říká v rozhovoru pro deník FORUM 24 výzkumný pracovník a pedagog
Peace Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. Finsko a Švédsko dlouhou
dobu trvaly na své neutralitě. Proč se ke vstupu do Severoatlantické...

Petr Pavel potvrdil kandidaturu na prezidenta
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 23:07 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 406 418,00 Kč , GRP: 9,67
...podpory s vládní koalicí Spolu. Prý se ale neuchází o to být jejím kandidátem a do voleb chce jít jako nezávislý. Josef
MLEJNEK, politolog, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova -------------------- Je to kandidát, který může být volbou
zejména pro voliče koalice Spolu. Jakmile někdo do té...

Mladý a zdravý prezident - naivní představa, či dosažitelný cíl?
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http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-josef-slerka-28-cervna-2022-8778070
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-josef-slerka-28-cervna-2022-8778070
http://dvojka.rozhlas.cz/michal-smetana-skoda-kazde-krize-ktera-se-nevyuzije-tak-premysli-erdogan-a-ted-8778133
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fmichal-smetana-skoda-kazde-krize-ktera-se-nevyuzije-tak-premysli-erdogan-a-ted-8778133
http://dvojka.rozhlas.cz/michal-smetana-skoda-kazde-krize-ktera-se-nevyuzije-tak-premysli-erdogan-a-ted-8778133
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fmichal-smetana-skoda-kazde-krize-ktera-se-nevyuzije-tak-premysli-erdogan-a-ted-8778133
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-kremencuku-zabijela-slepa-raketa-kvuli-nepresnosti-nosila/r~3b7ba0f8f7a111ec8b4e0cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fv-kremencuku-zabijela-slepa-raketa-kvuli-nepresnosti-nosila%2Fr%7E3b7ba0f8f7a111ec8b4e0cc47ab5f122%2F
https://www.forum24.cz/vstup-finska-a-svedska-je-pro-nato-prinosem-po-vojenske-strance-jsou-oba-staty-velmi-vyznamne-rika-analytik/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fvstup-finska-a-svedska-je-pro-nato-prinosem-po-vojenske-strance-jsou-oba-staty-velmi-vyznamne-rika-analytik%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Mladý a zdravý prezident - naivní představa, či dosažitelný cíl?
TISK , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Instinkt , Strana: 28 , Autor: RED , Vytištěno: 25 000 , Prodáno: 19 940 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
30.06.2022 00:24 , Čtenost: 86 542 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. , Země: Česko , AVE: 556 832,93 Kč , GRP: 0,96
...prváku zjistil, že to rozhodně není lehká škola, a chtěl jsem mít otevřená zadní vrátka, pro jistotu jsem udělal přijímačky ještě
na ekonomii na fakultu  sociálních  věd  a od druháku začal studovat na obou fakultách zároveň. A jak to někdy v životě bývá,
studoval jsem nakonec tak dlouho, až jsem oba...

Jan Lipavský: Putin ví o ruských zvěrstvech, zločiny patří do Haagu
TISK , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 00:24 , Vydavatel: FORUM 24
a.s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně
S ministrem zahraničí o ruském útoku na Ukrajinu, o sankcích i o tom, zda Zelenskyj přijede na summit Ministr zahraničí Jan
Lipavský na otázku, zda je podle něj ruský prezident Vladimír Putin válečný zločinec, odpověděl jasně: „Je.“ V rozhovoru pro
Týdeník FORUM Lipavský popisuje, jak vnímá udělen...

Lidi trápí drahota, vláda ale nejedná dostatečně flexibilně. Měla by zastropovat ceny energie, říká kandidát na
prezidenta Tomáš Zima URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Vratislav Dostál , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 06:17 , RU / měsíc: 216 512 ,
RU / den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...Home Credit spolupracovala se dvěma fakultami – s Matematicko-fyzikální fakultou a s Fakultou  sociálních  věd , které
chtěly podporu v řádu sta tisíc korun. Jen pro představu: mluvíme o instituci,...

6. leden 2021, dav příznivců Donalda Trumpa útočí na Kapitol Spojených států
RÁDIO , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 06:33 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 204 048,00 Kč , GRP: 2,01
...výpovědi Kassidy Hansenové ohradil. Já teď u telefonu vítám Jiřího Pondělíčka z katedry severoamerických studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut
mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. ...

Přepis: Jak to vidí Michal Smetana – 29. června 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 08:50 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...si pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Mým hostem je dnes Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Buďte vítán. Dobrý den.Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKDobré ráno.Zita SENKOVÁ,...

‚Slepičák‘ Hlubuček: od mocného pražského politika a ‚zeleného‘ náměstka ke členovi zločinecké skupiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 09:14 , 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
...městskými částmi či mezi magistrátem a městskými částmi,“ popisuje pro iROZHLAS.cz politolog Petr Jüptner z Institutu
politologických studií FSV  UK . A podotýká, že osobní vztahy jsou důležité i pro samotný STAN, který vznikl jako platforma
jednotlivých starostů, čímž se od jiných českých...

Ráno na Rádiu Z 06:00
RÁDIO , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 10:45 , Poslechovost pořadu: 1 371 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 06:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 331 450,00 Kč , GRP: 0,02
...notu. Pane předsedo, začal už splácela celé strategii 22 030, kterou připravoval expertní tým vedený, traduje maso celkem
Arnoštem, myslím z fakulty  sociálních  věd  UK . Jak, jak je to s tím projektem? mluvčí 5, -------------------- To je strategie,
kterou přijala vláda, víceméně ji akceptovala i...

Interview Martina Kováře 09:30
RÁDIO , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 10:45 , Poslechovost pořadu: 2 198 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 09:30 Interview Martina Kováře , AVE: 1 630 800,00 Kč , GRP: 0,02
...notu. Pane předsedo, začal už splácela celé strategii 22 030, kterou připravoval expertní tým vedený, traduje maso celkem
Arnoštem, myslím z fakulty  sociálních  věd  UK . Jak, jak je, jak je to s tím projektem? mluvčí 3, -------------------- To je
strategie, kterou přijala vláda, víceméně ji...

Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Karolína Němcová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 15:48 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...zemí. A v místech, kde nyní konflikt graduje, nechává Aliance situaci volný průběh, myslí si profesor na Institutu
politologických studií Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emil Aslan. „Očekával jsem, že budou přijaté dvě nové
členské země – Švédsko a Finsko –, což se stalo. Dále jsem...

Osobnost Plus: Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 15 / 313

https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/lidi-trapi-drahota-vlada-ale-nejedna-dostatecne-flexibilne-mela-by-zastropovat-ceny-energie-rika-kandidat-na-prezidenta-tomas-zima
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi%2Fcesko%2Flidi-trapi-drahota-vlada-ale-nejedna-dostatecne-flexibilne-mela-by-zastropovat-ceny-energie-rika-kandidat-na-prezidenta-tomas-zima
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-michal-smetana-29-cervna-2022-8778949
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-michal-smetana-29-cervna-2022-8778949
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kdo-je-petr-hlubucek-profil-kauza-dozimetr-michal-redl-stan_2206300500_jgr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fkdo-je-petr-hlubucek-profil-kauza-dozimetr-michal-redl-stan_2206300500_jgr
http://plus.rozhlas.cz/nejvetsi-nesoulad-vidim-v-tom-co-kancler-scholz-tvrdi-a-co-pro-ukrajinu-dela-8779462
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fnejvetsi-nesoulad-vidim-v-tom-co-kancler-scholz-tvrdi-a-co-pro-ukrajinu-dela-8779462
http://www.newtonmedia.eu/


Osobnost Plus: Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan
Podcast , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 18:51 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 18:30 Plus
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.

Osobnost Plus: Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan
Podcast , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 18:51 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 18:30 Český rozhlas - Osobnosti
...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. Všechno z tématu Osobnosti můžete pohodlně
poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS...

Od rozchodu jsem se poučila. O soukromí je lepší nemluvit, říká Jágrova chráněnka Elizabeth Kopecká URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: expres.cz , Autor: Anna-Marie Donkor, Expres.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 22:19 ,
Celková návštěvnost: 4 450 000 , RU / měsíc: 2 125 636 , RU / den: 253 282 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Celebrity , AVE: 79 000,00
Kč , GRP: 2,81
...ve vašem životě změnilo? Změnilo se to, že konečně můžu dělat to, o čem jsem snila, tím je hudba. Dále jsem dodělala školu,
mám magistra z Fakulty  sociálních  věd  UK . Poslední týdny trávím jen skládáním hudby a tím, jakým hudebním směrem se
bude moje tvorba profilovat. Prožívám krásné období a moc...

Summit NATO v Madridu - výjimečný a přelomový?
TV , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 02:38 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 230 124,00 Kč , GRP: 0,31
... Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka -------------------- Pobavíme se o tom s odborníkem a tím je Vlastislav Bříza z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických
studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý večer i vám. ...

 

Ráno na Rádiu Z 08:30
RÁDIO , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 09:30 , Poslechovost pořadu: 2 081 ,
Pořad: 08:30 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 065 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
2 minuty po půl deváté jsou tady zprávy v češtině se Zuzanou Hejnovou dobré ráno. Průměrná cena benzínu v Praze se poprvé
dostala přes 48 Kč Natural 95 od minulého týdne zdražil o korunu 24 haléřů na 48 Kč a 8 haléřů. Cena nafty pak vzrostla o
korunu až 6 haléřů na průměrných 47 Kč 53 haléřů za litr. V tomto případě ale jako není v březnu už byl víza v Praze i za víc
než 49 Kč. První dáma Ukrajiny Olina Želenská poděkovala Česku za přijetí téměř 40 000 uprchlíků. Požádala, aby Česko
přispělo v době svého evropského předsednictví přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš bek
považuje za důležité vést debatu o prioritách nadcházejícího předsednictví radě Evropské unie i s opozicí ač neočekává pak o
neútočení. Řekl dnes při příchodu na setkání kabinetu s předsedkyní zástupci Evropského parlamentu. Vláda se s opozicí
sejde zahraniční politice dnes večer.

mluvčí 
Přeju vám dobré čtvrteční ráno. Já už netrpělivě vyhlížím svého dnešního hosta, kterým bude sportovní komentátor České
televize Robert Záruba. Budeme mluvit o proběhlém mistrovství světa v hokeji, kde český tým získal po letech bronzové
medaile. Ptát se budu i na to, jak vypadá taková příprava na komentování zápasu, ale zajímá mě i třeba to, jaký je Robert
Záruba. Sportovní fanoušek, tak poslouchejte i nadále rádio zet dobré ráno.

mluvčí 
Ano, Petru Kvitovou pšeničnou na Josef.

První host Petry květové pšeničné.

mluvčí 
Víme dnešním hostem je sportovní komentátor Robert Záruba. Dopravní situace nám trochu zkomplikovala situace, abychom
se osobně poznali, potkali také zdravím alespoň na dálku do auta, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. A omlouvám se opravdu to trošku komplikace dopravní.

mluvčí 
Jak je velkou komplikací, je pro sportovního komentátora dopravní komplikace, když spěcháte někam na západ stalo se vám
někdy, že jste přijel pozdě?

mluvčí 
Stalo muž zemřel pozdě, ale nikdy, takže bych nechtěl jsem říkal jsem, že jsem úplně na začátku devadesátých let zmeškal
branky body vteřiny. To bylo nepříjemné tehdy ještě vlastně se tak jmenoval, ale byla to Plzeň pořad po obou událostech, ale
ale jinak, protože mám ten problém občas špatně odhadnou situaci tak tak během přenosu se mi to nestalo, že někdo úplně
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úplně dneška přišlo pozdě doma třetinu. Je ten, že jsem držel někdo při natáčení teplé vody, někdo sklem krytku nedokázal
výtahem zpátky včas. Já jen 10 5 15 koncem tam měl záskok, ale ale jinak jinak nejinak tomu rozdal.

mluvčí 
Tak se to pak zvedá se na nějakou technickou závadu.

mluvčí 
Ohradě no nebo se to prostě se dělá, že to bylo záměrně.

mluvčí 
Já bych se ráda nejprve věnovala běžnému mistrovství světa v ledním hokeji, kde Česko získalo po dlouhých letech bronzovou
medaili. Jaká tam byla atmosféra, tentokrát na tomto hokejovém šampionátu užíval jste si to?

mluvčí 
Ten výraz nemám úplně rád, že a tam opravdu hodně pracuju a ne na používání není úplně tak pro ně už, když chtěl mám
možnost zde na ten stadion zajet na kolečkových. Tady ta možnost byla, ale já v tom druhém dnu holkám Pirátů předtím nějak
nedokázal dostat, zda nějaký zdravotní problém, ale celkově atmosféra toho města byla. Podstatně hůř je jiná, ale na to, že tam
mohly být Lázně, protože tam prostě hokejové centrum klika, tak to mělo opravdu velmi horkou atmosféru, ale i říká buďte, tak
to bylo krásný.

mluvčí 
Máte raději, když komentujete zápas, ve kterém hraje Česká republika a můžete tam třeba projevit emoce, že fandíte, anebo
radši máte takové zápasy, kde hraje Česko, že si vychutnáte v klidu doma televizní obrazovky nebo potom na stadionu třeba v
roli diváka. Pokud se vám to přestane?

mluvčí 
Stane to mám nejradši, že, že ten zápas se můžou prohlédnout jenom jako divák pozorovatel, ale jinak tam není rozdíl ten asi
tak jako rozdíl mezi oběma večeří. Obojí musíte do sebe dostát a máte každý má trošku jiné ne jako prvky toho toho
komentování, ale ale ne zas tak moc. Je tam samozřejmě trošku víc napětí ten národní týmy prostě spojený s velkými
očekáváními většinou s velkou sledovaností, ale i ostatní zápasy jsou zase zajímavé jinak, takže nemám nemám jako úplně.
Nemám úplně rozum jako oblíbenější to či ono oboje jako součást té práce obojí mám rád.

mluvčí 
Když komentujete třeba klubové soutěže, tak tam asi nemůžete dát najevo ty emoce to komu fandíte, zakazujete si fandit
konkrétnímu klubu, nebo jak to řešíte?

mluvčí 
To tohle mám jednoduché. Já nefandím v žádném klubu. Na mně to celé jakoby vyřešené. A zároveň přeju úspěch v tom
zápase v soutěži všem těm klubům, které tu extraligu nebo jinou soutěž hrají, takže v tomhle tom mám podstatně jednodušší. A
emoce se u toho dají mají projevit podle mě hokeje a emotivní sport, každý letní sporty trochu emotivní, protože vždycky na
sebe naráží 2 strany. A SOU situace, které jsou důležitější v tom utkání, jsou situace, které jsou mimořádné, zajímavé někdy
komické a u toho všeho. Myslím, že emoce v určité míře mají být, protože to opravdu je jiná disciplína než třeba. Nevím, přímý
přenos z vojenské přehlídky, takže o emoce se tam projevit dají, ale samozřejmě z pozice objektivního pozorovatele tušilo
samozřejmě my jsme. A játra opravu nemám nemám oblíbený klub u nás v každém klubu mám nějaké lidi, kterými se mi vychází
líp nebo hůř, ale ale ne není to tak, že bych měl sympatie nebo antipatie jakkoliv vychýlené prostě mezi mezi všemi těmi kluby,
které komentujeme u nás doma.

mluvčí 
Vždycky zajímalo, jestli i při tom samotném komentování sledujete víc let, i když jste od něj docela daleko nebo tu obrazovku,
kterou tam máte před sebou a nevím, co všechno na ní vidíte, jestli vidíte to, co my diváci v televizi. Jak to probíhá?

mluvčí 
Vidím přesně to, co diváci v televizi vidět teda většinou podstatně menší položte, protože ten monitor úsporných důvodů
nemůže být velký nemůže být nějak obrovský. Myslím si, že to je výrazný podprůměr v porovnání s přímými televizními přijímači,
které se u nás běžně používají auta úhlopříčka má pro pár centimetrů, takže to je to je vlastně taková větší pohlednice. A toto
střídání pohledů je dané tím, jestli se zrovna hraje, nebo jestli hra přerušená, když se hraje, tak se dívám na led, a když je hra
přerušená, tak se dívám na monitor, abych co nejvíce souzněl s tím, co, kudy vede obrazově. Ten přinesl režisér žádost do
značné míry závisí na něm a pak je tu samozřejmě ještě ještě druhý komentátor, který taky někam zavede to téma. Já se
snažím, když to odveden odveden toho obrazu trochu vrátit zpátky k tomu, aby ten divák. To, co viděl takto to zároveň měl
nějak doplněné komentářem, takže když se dívám se na led, když se nehraje, hraje přerušená, tak sleduju víc monitor.

mluvčí 
A co všechno potřebujete mít po ruce k dispozici, aby se vám dobře komentoval?

mluvčí 
Přípravu na ten zápas mám vytištěnou na jednom papíře nebo teď už vlastně na dvou.

mluvčí 
Nebo.

mluvčí 
Navíc opět.

mluvčí 
Znamená zákazník válka.
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mluvčí 
Sestava sestava, nikoliv. Já jako stavy tzn. že si před každým zápasem vozu jsou takovou malou tiskárnu a na nich vidět
konkrétní, tak na západ. A o tom potom, protože chceme ty údaje všechny nevejdou na ten 1 papír tak jako dřít, tak tak mám
ještě druhý papírna firmám některé další. Podrobnosti k těmto má a trenérům a ta, takže toto je jednou ze dvou papíru, ale
komentátora hodnota. Jsme to líp identifikujeme, je to rychlé identifikaci a po tom po tom počítač. Nevíte, co se stane v tom
zápase, tam někdo tak jednoduché efekty podívat hned vydal naposledy hattrick na pobyt v hale, udělal góly.

A takhle pršet zajímavosti podrobnosti a tomu už dopravena na cokoliv a matně vybavuji, že to bylo někdy. Já tehdy ale přesně
takže proto ten počítač Norman mobilní telefon tradiční bianco ani nepoužívám.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Potřebu lampičku a řeknou. On u té té republice už produkce to víš chápu, co vám teď, protože ten rozdíl mezi pohledem na
dálku na blízko už je pro mě trochu problém. Já nosím kontaktní čočky. Takže potřebu lampy vážně dobře osvětlenou přípravu.

mluvčí 
Já ještě vrátíme k tomu mistrovství světa letošnímu vy jste naznačil, že jste měl nějaké zdravotní komplikace při komentování
zápasu mezi Českem a Velkou Británii vám došel hlas nebo vynechal vám hlas. Já jsem vás takhle slyšela poprvé, musím říct,
stalo se vám to někdy takhle významné akci. Já vím, že jsem četla rozhovor s vámi, že jste říkal, že občas jednou za rok se vám
stane taková hlasová indispozice?

mluvčí 
Je to tak jednou za 2 roky. Já bohužel v posledních letech se mi to stalo 2× v posledních pěti letech 2× na mistrovství světa
zrovna, takže to bylo to bylo právě tady bylo to před 2018 v Kodani to, kolik to je, to jsou 4 roky. Mezitím jsem teda měl taky, ale
bylo to naštěstí, bylo to naštěstí v jiné době, jako ne v době mistrovství světa.

mluvčí 
No a.

mluvčí 
Ono to ono to trošku spojené s tou prostě jako pro mimořádnou sezónou, kdy jsme vysílali 212 utkání. Já jsem komentoval 95,
to je opravdu hodně do toho 2 olympiády těsně za sebou, takže já měl opravdu hodně a řekl bych, že to přispělo k tomu, že
jsem měl jako zdravotní komplikace. Máme máte jiné důvody, ale to nebudu popisovat, to je, ale bohužel se to nedalo jako
nedalo se to ten den nedá vyřešit jinak. Ano, ale jinak jsem už z okna jsem už komentoval finále mistrovství světa v roce 2001
firma tím problémem.

mluvčí 
Podrželi vás diváci, dostal jste od nich odporné reakce?

mluvčí 
Ale tak jako vždycky, no někdo někdo jako přijal, že to prostě se muselo stát nikdo naopak to tu podporu, takže vlastně to bylo
velmi špatně, ale my jsme v tu chvíli bohužel nemohli vyřešit jinak. Takže bohužel to prostě prostě takhle takhle jenom takhle to
prostě takhle to muselo vítal takhle to takhle to bylo.

mluvčí 
Pečujete nějak speciálně o hlasivky, protože je to váš jakýsi pracovní nástroj, máte třeba nějaké rozmlouvat cvičení před
každým zápasem?

mluvčí 
Občas dělám a určitě vždycky dělám to, že si, že si při říkám tu sestavu odshora dolů o obou těch týmů, abych tam hned věděl,
jestli bych to propojil s čísly za druhé, abych to se to je to o osvěžil, že opravdu všechna ta jména zvládnu i v rychlém tempu
toho komentování. Takže to dělám skoro vždycky a jo, takový drobný rozhodovací a dechový cvičení dělám, ale jinak na ten
hlas jste říkal o té péči, tak to se přiznám, že to v tom trošku lajdák, ale spíš toho, že bych nechtěl, ale spíš to nestíhám. Takže
co bych měl nejvíc udělat, to je hodně spánku během mistrovství za tak toho se tam dostává nejmíň, tak to je asi takový
největší handicap, který mám.

mluvčí 
Jste šéfkomentátor České televize, co je vaší prací v roli šéfkomentátor kromě toho, že tedy pak komentujete zápasy musíte
řídit celý tým, děláte přípravu pro celé vysílání?

mluvčí 
Je.

mluvčí 
To tak, ale to vyplývá spíš mých profesních zkušeností a z toho zařazení. Redakce vám na starost poklady velké projekty
mistrovství se v ledním hokeji olympijské zimní olympijské hry tak, že to tam pro přípravu každý detail toho vysílání.

A jedině na obhlídky na ty na ty místa opravdu snažím to pečlivě připravit tak, abychom vytěžili těch limitů, které máme jako
majitel práv majitelů licence na televizní práva tak, abychom vytěžili maximum. A pak píšu scénáře na každý ten 1 den. Někdy
docela drama v posledních letech olympijských hrách je to velmi napínavé s ohledem na to máme omezený počet hodin, které
sníme odvysílat, takže no tohle tohle jako to patří. A potom teda vedu tu ten hokejový tým České televize.
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Kde teda dělám opravdu úplně kompletně ten program ke všem zápasům přestávky předzápasový po zápase program.
Všechny všechny jako detaily toho toho programu vlastně odevzdávám ve scénáři, takže to je opravdu těch 11 utkání rovná se
v jedenácté. Září za tu sezónu.

mluvčí 
Tak to opravdu hodně práce, máte profesní deformaci v tom, že když slyšíte komentovat někoho jiného takový zápas, tak si
říkáte, proboha, co to říkáš, anebo no, tohle bych taky možná mohl někdy využít. To je docela zajímavé spojení.

mluvčí 
Nemám nebo takhle já neříkám deformace já já velmi rád poslouchám. Já takhle, když poslouchám kolegy z České televize, tak
samozřejmě tam si občas ukládám do paměti nějaké věci, které myslím, že byly dobré nebo nebyly dobré.

Ale ještě více, které posloucháme, snažíme se poslouchat kolegy z jiných televizí z jiných zemí v jiném jazyce. To je velmi
inspirativní a řekl bych, že to mě posouvá, nebo to mě pořád udržuje v takovém jako protestním vztahu nejvíc, protože to je.

mluvčí 
Vy.

mluvčí 
Tomu ne ne vždycky rozumíte a tam neumím, tak dobře švédsky, tak dobře finsky, abych rozuměl úplně všemu, ale líbí se mi
určité napětí hlas té práce s tím hlasem agente slov a takové ty atributy toho komentování trest po využít dají, které se dají
nějak aplikovat v češtině, byť tak jazyk, který je trochu ne úplně. Ne úplně uzpůsobený právě na tenhleten žánr. Nicméně mě to
jako velmi baví poslouchat právě zahraniční kolegy vůbec nevím o Kanadě Spojených státech, to je úplně Špička. Tam to navíc
rozumem, takže to mě baví asi úplně nejvíc.

mluvčí 
Působíte taky na katedře žurnalistiky při fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  rostou. Noví mladí talentovaní
komentátoři a možná i komentátorky.

mluvčí 
To je jenom část té profese. Oni rostou obecně sportovní žurnalisté, což je dobré. A játra mám na starosti právě tu svoji profesi
sportovní televizní žurnalistiku a my tam komentování děláme až úplně na konci úplně okrajově. Tam je totiž podstatně
důležitější, naučit se dobře, to reportéři tu reportérskou práci zní to komentování potom vychází, ale to nejde prostě přeskočit.
Já jsem dokonce ani to nemá přeskakovat. Samozřejmě, kdo intuitivně nebo talentem dokáže tu etapu jakoby přeskočit
nahradit, ale daleko víc těch dobrých komentátorů vyrostl právě na tom, že se staly nejdřív dobrými reportéry, pak redaktory
byly redakční práci v plusu reportérskou a pak z toho vyšla jako dobrá komentátorské kvalitní. Kvalitní práce dlouhodobě,
protože zkrátka bytostnou o něco jiného, takže ano, těch artu hodně a řekl bych, že technicky jsou čím dál tím šikovnější,
trošku co u Kulhavá jenom takový ten všeobecný rozhled. Po nejenom sportovní celkově po historii a současnosti takový ten
celkový tak do celkové rozpětí i mimo sport by ten komentátor měl mít, protože nikdy nevíte, co vás vás v tom přímém přenosu,
byť je to sport. Vás tam fotka.

mluvčí 
Říká sportovní komentátor Robert Záruba, který byl dnešním hostem na rádiu zet. Děkuju za to, že jste se našel čas, ať se vám
daří.

mluvčí 
Já taky děkuju za pozvání. Ještě se obávám, že to nevyšlo osobně příště vynasnažím.

mluvčí 
Budeme řešit.

mluvčí 
Rádio zet informace ze světa peněz z politiky společnosti.

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 10:33 , Sledovanost pořadu:
14 104 , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 4 791 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Devátá hodina s ní zpravodajský souhrn tady na CNN Prima News přeju vám krásné.

Petr Hlubuček rezignoval na post náměstka.

mluvčí 
Pražského primátora v tuto chvíli o tom jedná pražské zastupitelstvo.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Uprchlické centrum v pražských Vysočanech skončilo na místě.

mluvčí 
Máme reportéra.
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Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruská státní plynárenská společnost Gazprom znovu snížila maximální objem dodávek plynu do Německa, tentokrát o dalších
33.

Hnutí STAN pozastavilo členství Petru Hubáčkovi. Ten je obviněný kvůli hospodaření Dopravního podniku hlavního města.
Hnutí taky vyzvalo, aby odstoupil ze své funkce náměstka primátora to udělal Hlubuček dnes ráno. Není už taky členem rady
hlavního města Prahy a dozorčí rady pražských.

mluvčí 
Služeb.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Kauze teď už bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka by se dnes měli věnovat také pražští zastupitelé. Na jednání na
magistrátu je také náš kolega Jan socha. Honzo, dobré ráno, jak konkrétně by se měly případem zastupitelé zabývat, už je
jasné, kdo případně, kdy by měl na pozici náměstka primátora Hlubučka nahradit?

Jan SOCHA, redaktor 
Hezké dopoledne. Taky ode mě v pražském magistrátu, tak to jednání už probíhá zhruba 30 minut, zatímco zastupitelé ovšem
baví pouze o programu na úvod vystoupil primátor Zdeněk Hřib a vlastně docela jednání zahájil připomenutím té kauze a tím,
že ráno zasedala mimořádná rada hlavního města, která se samozřejmě zabývala tím návrhem na odvolání Petra Hlubučka. A
tím, že vlastně rezignoval tak sám, tak se vlastně ta jeho žádost stala okamžitě účinnou, no a právě primátor Zdeněk Hřib řekl,
že pražští zastupitelé by se mohly celou kauzou nějaké filmy zabývat a bylo by to první bod toho dnešního jednání, kdo ho
nahradí na pozici náměstka, tak to zatím jasné. Není stále připomíná už Petr Hlaváček je ale pražský zastupitel na ten mandát,
který mu dali voliči, tak musí rezignovat sám. My jsme dnes dokonce tady ještě před tím jednáním byli podívat na místo, kde
včera zasahovali vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu, tedy velké kanceláře právě teď už bývalého
náměstka Petra Hlubučka a viděli jsme tam opět zasahovali policisté ty pečetě, které včera vyšetřovatelé dali, tak byly
zpřetrhané. Co konkrétně tam dnes dělali, tak to nám neřekli, o čem je pravděpodobné, zda mohli sbírali nějaký další důkazní
materiál.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Zatímco si o tom ostatně jen špitali náš náměstek Adam Scheinherr šel na policii podal trestní oznámení na základě
věrohodného podezření z korupce. Tak pro CNN Prima News okomentoval Jan Čižinský starosta městské části Praha 7 a lídr
sdružení Praha Sobě dění kolem hnutí STAN náměstka pražského primátora Petra Hlubučka.

mluvčí 
Pokud by komukoliv dalšího dělaly, tak bychom zmařili policejní vyšetřování a jednání policie ukázala policie sice se nebyla
úplně rychlá, ale dodal do konce a myslím, že to je pro hlavní město Prahu dobře. Alza chobotnice jo, minuty právě na radě
odvoláváme funkcí, které měl uvnitř podnicích, takže on přestane být úplně na všech místech, kde by mohl teoreticky o
propuštění mít nějaký vliv, a to, jak si to načasoval, tak to je samozřejmě o rozhodnutí. Možná dělá, ale toho zase nebude brán
jako přiznání viny, a tak je donutil správně, protože kdyby nerezignoval, tak bylo za chvíli odvolán nám v Praze. Vadí
samozřejmě kdokoliv, kdo jde do politiky proto, aby kradl, ale tady skutečně, když se kouknu na ostatní kandidáty, chystá v
Praze, tak tam žádného dalšího byty nevidí.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Pražský primátor by měl vědět, co se v městském podniku děje kauzu považuji za selhání politické struktury ve městě. To řekla
v našem vysílání bývalá primátorka metropole Adriana Krnáčová. Podle ní je pražský dopravní podnik dlouhodobě problémový,
což by mohla vyřešit jeho částečná privatizace.

mluvčí 
Prostě není možné 2 roky jako dosud podávat trestní oznámení na kolegu. Myslíte, že by Schicka jako by říkali, respektive
vyvodili z toho nějakého politického konvenci, jak je, jak bych to řešila, já prostě já jsem byla vystavena několikrát takovýmhle
situacím a tom velice dobře se nám rozpadla, kolik koalice kvůli odvolávání a potom jsme jsme složili. Musíme trošku odborně
jako seknout do toho a v podstatě nebát dělat rozhodnutí, které nejsou navrch veřejnosti populární, ale jsou přece jako velice
důležité pro zdravou z toho politického prostředí jako velký velký celek, možná částečná privatizace, protože za současného
stavu ředitel Dopravního podniku nemá možnost vidět, co se dělá jeho 2 nebo 3 patra. Podnik to je hrozný hrozně velký podnik
navíc, když politici mají možnost dosazovat své lidi do managementu, také vlastně jako pro absolutně nemožné osamotě změnit.
My jsme na ni připravený holding, kde zasedali jako kdyby se dozorčí rada představenstvu profesionálové dostali politický jako
strategický úkol měly naplnit a tím pádem bysme se tohoto nemuseli už více účastníků diskutovat o tom, zda politici dozorčí
radě mají kompetenci, ale jsou kompetentní nebo nejsou mého názoru nejsou ani pan Scheinherr. Není, protože dokázal včera
v našem pořadu.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Kauza kolem pražského magistrátu představuje pro hnutí STAN velký reputační problém. Lidé budou z nových tváří zklamaní to
řekl v naší 360 se politolog Jan Kubáček. Předpokládá, že řada voličů stan bude v komunálních senátních volbách hledat jiné
alternativy.

mluvčí 
Je to velký reputační problém, protože pro mnohé to bude zklamání obecně z těch nových tváří nových košťat, která slibovala,
že kometu v Praze úplně jinak. Profesionálně rychle zodpovědně transparentně a ukázalo se, že tu Prahu úplně nezvládli. A
samozřejmě budou toho využívat zejména občanští demokraté jako kritici. A starosty je to nepříjemné ještě zvlášť z toho titulu,
že je čekají oni symbolicky nesmírně důležité volby, a to i komunální částečně senátorské, kde si rekrutuje celá řada nových
tváří de facto jakoby nová generace politiků. A tam je reálně ten výsledek velmi ohrožen, protože jejich voliči začínají být
unavení a začínají už jakoby se ohlížet po okolí je jediný Rakušan nechce být úplně předák nepopulárních nepříjemných
rozhodnutí, že jím zatím poměrně hodně utíká, ale u nich dobíhají a dobíhají s úroky. Čili starostové prostě budou muset
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kousne do toho hořkého nebo velmi kyselého jablka. A pak si myslím, že je velmi důležitou entitou, kterou určitě vyplatí
sledovat, je poslanecký klub a vedení poslaneckého klubu, protože to jsou lidé, kteří mají jsou napojeni na regiony, mají silné
napojení samozřejmě na místní představitelé místní hospodářské kruhy, místní podnikatelé. Na to reál politiku, čili myslím si, že
to velké mocenské tělesu, které se vyplatí obecně sledovat v případě starostů nezávislých poslanecký klub jeho vedení a jeho
čelné matador české tváře.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Teď už s námi ve vysílání Martin Gniadek z katedry politologie institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Zdravím vás dobrý den.

mluvčí 
Dobré ráno.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Petr Hlubuček odstoupil ze všech funkcí. Dalo by se říct, žes v rámci politické odpovědnosti udělal v tuto chvíli maximum
možného. Co to ale znamená pro jeho mateřské hnutí STAN?

mluvčí 
Tak on udělal toto nic neudělá, nebo nemám nemohl musel odstoupit projevu. A české hnutí STAN je to velký problém, že se
potýkáme s několikátou kauzu od od voleb. Určitě si všichni vzpomenou na Aukru, je teďko zesnulého islám Michalíka
neprůhledném financování firem dále kauza ohledně Jana Farského, anebo Stanislava Polčáka, že by to několika ta kauza
není hnutí stánky. Snad se tím nějak jakoby vypořádat a vyvést toho nějaké následky, protože jak jsme mohli vidět neděli podle
volebních průzkumů, kam tady ty preference klesají až pro hnutí není pro hnutí STAN velký problém v současné době.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Navíc ve špatnou dobu s blížícími se komunálními volbami volbami do senátu tam tradičně sázeli na silné osobnosti hlavně na
známé komunální politiky. Jak zásadní problém to může být právě s ohledem na jejich možné voličské preference, pokud od
nich začnou odcházet voliči tak jak naznačil. Váš předřečník pan Kubáček, ke komu myslíte, že by se mohli přiklonit?

mluvčí 
Jdou je to ještě velký problém a voliči si myslím, že dohledat nové strany, takže je to velký. Je to velká šance, že mohou mono
nový vítr mohou doplatit získat Piráti, anebo anebo i Praha Sobě čínského nebo ODS, který tyto tedy tu kauzu učebnu využívat
pouze snaží tyto voliče na získat na svou stranu. Jako říkám děti těch kauz už jsou nebo hodně a voliči vnímají a u těch
průzkumy ukazují, že od od trošku ruce pryč uvidíme, kde bych k tomu při směřovat Vít Rakušan, protože ze včerejších vyjádřit
řeší větších a zejména jsme zjistili, že můžeme tuto kauzu ovlivněn i ministr školství. Pan kazíte uviděl na světových dnech, jak
se tato kauza dále vyvine.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Takže čekáte, že to může mít vliv finální loni na celostátní politiku, protože slyšíme i třeba konstrukce hnutí ANO někteří
poslanci a místopředseda Karel Havlíček v našem vysílání mluvil o tom, že tam může jít o přímé napojení na Víta Rakušana
dokonce dávají do souvislosti s odvoláním a policejního prezidenta Jana Švejdara. Myslíte si, že do této fáze, a to může ohrozit
právě třeba ministra vnitra Vít Rakušan?

mluvčí 
Tím může být už na tom neohrozí, má silnou pozici této vládě, ale určitě tam místo nějaké třenice v té pětikoalici před různorodá
koalice a a ty strany tam nemají stejný stejnou stejnou váhu. Takže je to určitě ohrozí a ty třenice tam určitě budou, no a ten
stan v tu v té koalici určitě oslabí.

mluvčí 
Říká Martin Luňák Daily.

mluvčí 
Děkuju.

mluvčí 
Mockrát vám děkuju, mějte hezky na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
První den po definitivním uzavření krajského asistenčního centra pro uprchlíky v Praze o ukončení jeho provozu rozhodl
primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Jako hlavní důvod uvedl, že město vyčerpalo své ubytovací kapacity pro nově příchozí.
Přímo před centrem stojí reportér Jakub Kokoška. Kubo, dobré ráno. Ti přeju tak zhruba před hodinou bylo u centra ještě
prázdno tak, jaká je tam situace teď?

mluvčí 
Dobré ráno, tobě i divákům, jak si říkala, my jsme tady od brzkých ranních hodin. A mluvili jsme policejní hlídkou, která tady v
noci to místo hlídala, říkala, že ta noc proběhla bez problému, ale okolo půl osmé hodiny po osmé osmé hodiny ranní se ta
situace začala měnit v okolí a toho zavřeného krajského asistenčního centra se začaly tvořit hloučky hloučky ukrajinských
uprchlíků. Ty čekali hlavně na to až tady bude přítomna asistenční služba. Ta na místo dorazila okolo osmé hodiny. Je tvořená
hlavně z tlumočníků českého jazyka do ukrajinského jazyka naopak dále příslušníků policie a cizinecké policie. A také tady jsou
dobrovolníci, kteří vysvětlují, co mají uprchlíci dále dělat, když je to krajské asistenční centrum uzavřené. Ptají se hlavně na to,
jestli jsou lidé v Praze, jestli tady mají nějaké ubytování, protože pokavaď to ubytování mají a zařídili jeho vlastní iniciativy, tak
dostanou informační leták. Co musí nadále podstoupit, aby dostali ten status uprchlíka tzn. že na tom informačním letáku jsou
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například čísla a jak na policii, tak na zdravotní pojišťovny, ale také na úřady nebo i na ukrajinské velvyslanectví. Ta obdobná
služba by měla být na hlavním nádraží, kam nejčastěji ukrajinští uprchlíci přijíždějí. Tam jsou také rozdávány letáky, jsou tam
vyvěšeny velkoformátové cedule, které právě informují o tom uzavření tohoto centra. Dále platí to, že ten, kdo sem přijede na
bezplatný nárok na jízdenku do jiného regionu, který je méně vytížený a kde ty ubytovací kapacity ještě stále jsou dostupné.
Také tady zaznělo. My jsme se ptali některých těch příchozích, jak to celé vnímají tuto situaci, že primátor hřib se rozhodlo toto
centrum uzavřít, protože to centrum od začátku války odbavilo skoro 100 000 lidí. Oni někteří se shodují na tom, že to chápou,
že ta pomoc, která kterou Česká republika vyvíjí a zprostředkovává právě pro Ukrajince, je dostatečná a ta pomoc se týká i
těch zbraní, které Česká republika posílá na Ukrajinu. Dále se shodují na tom, že Češi jako lidé i celý národ jsou k nim velmi
shovívaví a milí. A přestože je to a krajské asistenční centrum zavřené, tak zhruba 3 desítky ukrajinských Romů byly před
zhruba třičtvrtě hodinou vpuštěni dovnitř. Tam probíhá jejich lustrace a budou převezeni poté, co budou pro trvání do
stanových městeček, máme 2 jedno je v Malešicích. Jedno je v Troji, co jsem mluvil s organizátory, tak se ještě neví, jestli
pojedou pohromadě. My tu situaci tady na místě budeme i nadále sledovat v případě dalších čerstvých zpráv se vám znovu
přihlásíme.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Další státnická návštěva v Kyjevě před malou chvílí tam dorazily německý kancléř Olaf Scholz francouzský prezident Emmanuel
Macron a italský premiér Mario Draghi. Německá francouzská média uvádí, že evropští lídři by při této příležitosti mohli veřejně
podpořit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Macron po příjezdu řekl novinářům, že se plánují setkat i přímo s prezidentem
Zelenským.

Rusko viní Ukrajinu z toho, že Maří snahy o evakuaci civilistů z chemického závodu a od severu Doněcku. Podle proruských
separatistů se v továrně nachází až 1200 lidí. Ruské síly se stále snaží dostat severu Doněck pod kontrolu. Zatím ho ovládají
víc než 80 % v reakci na vývoj války na Ukrajině Spojené státy poskytnou Kyjevu další zbrojní pomoc za miliardu dolarů. O tom
už víc z Kramatorsku reportér CNN Ben vyjdeme.

mluvčí 
Boje pokračují a soustředí se k městu severo Doněck v ulici ukrajinské síly a že si mají pod kontrolou pouze malý kousek
města. V podstatě jenom chemickou továrnu a zotavili, kde jsou ještě stále bojovníci a nejméně 500 dřív civilistů viru. Ty ti se
tam ukrývají. Město vlivem naproti přes řeku, kterému vedl most, tak už není dosažitelné, protože most byl zničen. Musíte tedy
řekl přeprava přeplavat, anebo využít nějaké plavidlo, tak se připravují, jak lidé, tak munice zásoby do města. Byly tu nápady
vytvořit humanitární koridor, kterým by se civilisté z té chemičky dostali ven a za podmínky, že tito evakuovaní by odešli do
Ruska, takže by skončili v tzv. filtračních táborech, kam se dostává každý, kdo má něco společného, kde by byli zajati všichni,
kdo mají něco společného s vládou, nebo se i vojskem. Takže Ukrajinci tuto nabídku nepřijaly některé vybavení jako třeba
munice nebo vybavení pro noční vidění by se daly přepravit docela rychle. Problém je v tom vylili, že některé rakety dělo
střelné zbraně, jsou poměrně sofistikované a vyžadují nejen trénink Ukrajince, který probíhá mimo Ukrajinu tak, aby se Ukrajinci
naučili se těmi zbraněmi zacházet, jenomže na to teď nemají moc času, protože ruský nátlak je stále silný.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ceny pohonných hmot v Česku jsou znovu na nových maximech. Benzín za poslední týden podražil víc než korunu na 47 Kč 69
haléřů. Vyplývá to z dnešních údajů společnosti CCS. Nafta se teď průměrně prodává za 47 Kč.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom znovu přiškrtila maximální objem dodávek plynu do Německa. Už v úterý přitom
došlo ke snížení o 40 % nové opatření přidává dalších 33 % společnost to opět zdůvodnila nutností oprav zařízení.

mluvčí 
Bezpečnost dodávek je zaručena. Očividně se jedná o strategii, která nás má zneklidnit a zvýšit ceny. Situaci však pozorně
sledujeme jsme v úzkém kontaktu s příslušnými aktéry.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ve vysílání teď už vítám bývalého ředitele společnosti Pražská plynárenská podle Janečka. Dobrý den vám přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Jde o jasné stupňování tlaku na Evropu ze strany ruské státní společnosti?

mluvčí 
Ano, já si to takhle trošku.

mluvčí 
Vykládám totiž v podstatě došlo ke snížení cla snížení množství přepraveného plynu ze 167 000 000 kubíků denně. Nějakých
60 000 000 kubíků denně, a to zdůvodnění, že vlastně jaksi není k dispozici kompresor, který zajišťoval to bylo v Iráku. Já si
moc nedovedu představit, že 1 kompresor, který hostí seženete za 67 000 000 jaksi k tomu, aby se snížil jim na 60 000 000.
Ono tam jsou ještě další věci. Ten ten kompresor byl vyslán, já nevím přesně vyjádřit do těsně před začátkem tohoto konfliktu
na východní Ukrajině do Kanady k opravě, to je Siemens zátka ráno oprava. A byť v rámci sankcí se ten kompresor jaksi nedaří
vrátit zpátky. Na druhou stranu uvědomme si, že v podstatě ve stejném sportu nebo Abú i nocí dvojka. Já si myslím, že v
případě skutečně byla byla, aby se, aby bez problémů fouklo a ještě by se tak použité kompresory, které slov instalovaly.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Jsou v ohrožení plány na doplňování plynových zásobníků evropských zemí, jak velkou trhlinu tím dostává třeba i plán české
vlády, naplnit plynové zásobníky před topnou sezónou na 80 % takhle.

mluvčí 
To je tak řekl Harley téměř povinně opravdu na hraně, abychom byli schopni naplnit zásobníky na tu požadovanou
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osmdesátiprocentní kapacitu. V případě, že by se to podařilo nebo tak, tak to já už hraje technicky možného, nicméně je
potřeba říct, že těch 80 % z těch moc 7 miliardy, které má Česká republika na svém území možnost stání. Je otázkou, jak
dlouho vy to České republice stačilo, znamená česká víza pro bezproblémový průběh zimy potřeba říct alespoň já jsme v
polovině a tzn. že žádost tady startoval.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Bývalý ředitel společnosti Pražská plynárenská Pavel Janeček byl s námi. Děkuju vám na shledanou.

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu včera obvinili 11 lidí, včetně už bývalého náměstka pražského
primátora Petra Hlubučka. Ten funkci složil dnes ráno. Policisté jeho i k další členy skupiny viní z korupce a účasti v
organizované skupině, jak další kauza poškodí hnutí STAN, jehož byl Hlubuček do včerejška. Členem to bude téma zpráv plus
začínají za malou chvíli dívejte se.

Alter Eko pořádá debatu Český byznys v bouři nejistoty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: poradci-sobe.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 11:29 , RU / měsíc: 52 202 , RU / den:
3 932 , AVE: 8 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Domů Aktuálně z trhu Alter Eko pořádá debatu Český byznys v bouři nejistoty

Alter Eko 13. července 2022 pořádá expertní debatu s názvem Perfektní bouře na obzoru: (Český) byznys v moři nejistoty.
Sledovat ji bude možné živě od 16:30 na YouTube. Diskuze se zúčastní generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
Dagmar Kuchtová, politický geograf FSV  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov a finanční ředitel EGAP David Havlíček. 

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 11:54 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:10 Živé vysílání , AVE: 16 326 090,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Se týče dezinformací. Jedním z těch jako viditelnějších evropských hráčů. Zároveň je to téma, které částečně řeší česká
komisařka, takže si dokážu představit i tam třeba nějaká ta spolupráce je jako základna mlékem a po tom vláda docházela tedy
k tomu v téhle té formulaci. A na druhou stranu určitě to jde trošku i v kontrastu k tomu, co jsme slyšeli v nedávné době od
pana premiéra, protože on sám řekl, že, že prostě situace v Polsku Maďarsku. Co se týče právního státu, tak v tuto chvíli není
prioritou a pak to najednou vidíme v těch v těch politických prioritách. Já budu velmi zvědavá, jestli s tím, že si poperou, ale
žádnou podrobnější odpověď v tuto chvíli nemá.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A možná ještě poslední věc, hodně se hovoří nebo včera zaznívalo z úst politiků po tom projevu prezidenta Zelenského.
Ukrajina jakožto kandidátské země Evropské unie, že to bude jeden z úkolů českého předsednictví ne nevzali si čeští politici
příliš velký úkol příliš velké sousto je vůbec reálné. V rámci půl roku. Dostát nějakého postupu.

mluvčí 
A no, tak tam jde o to, o čem se bavíme. Pokud jde o udělení statusu kandidátské země, tak to je relativně jednoduchý proces,
který prostě vyžaduje tu a vůli všech těch členských států Evropské unie. Potom nějaký další pokrok směrem k tomu členství,
tak to samozřejmě jako je otázka mnoha mnoha let možná desetiletí v případě Ukrajiny, která opravdu jako má, co se týče těch
slaďování právním systému a taky to něco dohánět. Takže je a je to je to úkol, který se nabízí, protože v těch českých
politických prioritách a Ukrajina je takovým tím a spojit okem, které vlastně spojuje všechny ty priority dohromady, a ale nakolik
to bude realistické, když se podíváme na rozložení sil v současné evropské radě a mezi těmi členskými státy, tak ta podpora
rozhodně není jednoznačná. Na dvacátém státy, které deklarovaly, že že si nepřejí, aby Ukrajina dostala ten kandidátský
status, takže a řekl bych, že, že asi by bylo nefér po tom půlroce hodnotit úspěch nebo neúspěch českého předsednictví. Podle
toho, zda Ukrajina dostane nebo nedostane kandidátský status, protože to prostě není jenom o tom předsednictví a budete o
nějakém celoevropském vyjednávají.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Zuzana Stuchlíková z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byla hostem čtyřiadvacítky. Děkuji za to.

mluvčí 
Děkuju moc.

mluvčí 
My samozřejmě, ale dál sledujeme ten dnešní program šéfky Evropského parlamentu, která se setkala se zástupci české vlády
už za několik málo minut právě na úřadu vlády začne tisková konference, kterou bude sledovat Barbora Maxová, která
samozřejmě na té tiskové konference bude sledovat i další program evropských politiků.

Barbora MAXOVÁ, redaktorka ČT 
Přesně tak Petr Fiala vystoupí společně s Robertou metalovou tady na úřadu vlády, že za pár minut pak se šéfka Evropského
parlamentu a přesune na pracovní oběd, který pořádá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. A
zúčastní se ho třeba také šéf senátu Miloš Vystrčil. Společně pak budou ještě jednat s předsedy parlamentních skupin Robertu
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metalovou ještě čeká také návštěva Karlovy univerzity, kde bude debatovat se studenty o budoucnosti Evropy. Každopádně
ten dnešní program jenom prvním krokem v rámci českého předsednictví do jeho oficiálního zahájení v Litomyšli. Zbývá už
jenom a 15 dní těch následujících dnů půl roce se pak uskuteční ještě dalších asi 300 politických akcí. Samozřejmě tím hlavním
bodem bude summit na Pražském hradě lídrů sedmadvacítky. Petr Fiala už několikrát avizoval, že se chce soustředit zejména
na situaci na Ukrajině a pozvat do Prahy také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nicméně ta jeho účast
samozřejmě podmíněna tím, aby do té doby na Ukrajině zavládl mír.

mluvčí 
Prezident Volodymyr Zelenskyj vidí vzrůstající mezinárodní podporu Ukrajiny. Řekl ve svém pravidelném večerním projevu.
Zmínil přitom i rozhovory, které vedl s americkým prezidentem Joem Bidenem a britským premiérem Borisem Johnsonem. V
Kyjevě se pak Zelenskyj setkal s předsedy vlád Albánie Černé Hory. Ty podle ukrajinského prezidenta podporují úsilí Ukrajiny
získat status kandidátské země Evropské unie.

mluvčí 
112 dní během 112 dní této války. Ukrajinská armáda ukázala odvahu moudrost na bojišti společně s taktickými schopnostmi a
vybojovala tak významné úspěchy na větší, ale vybavenou ruskou armádou. Samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom
tyto rozdíly smazaly. Každý den zápas o to dostat na Ukrajinu zbraně a vybavení, které potřebuje.

mluvčí 
Spojené státy rozhodly o tom, že Kyjevu pošlou další dodávku vojenské pomoci v hodnotě miliardy dolarů. Podle Bílého domu
má podpořit ukrajinské síly v Donbasu, na který se nyní soustředí ruská ofenzíva. Washingtonu také poskytne Ukrajině další
humanitární pomoc v hodnotě 225 000 000 USD. Navíc zde.

mluvčí 
Občan jde už podvanácté schválení pomoci Ukrajině bránění své demokracie ze strany prezidenta Bidena u nás. Celková výše
poskytnuté pomoci se tak pohybuje okolo pěti miliard 600 000 000 USD. Od té doby, co na konci února Rusko začalo svůj útok
a přes 6 miliard od nástupu této administrativy.

mluvčí 
Sledujeme návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona německého kancléře Olafa Scholze a italského premiéra
Maria Draghiho na Ukrajině budou jednat s prezidentem Zelenským. Už předtím navštívili Ir filmů záběry nabízíme.

mluvčí 
Fixou říkal, byl Family insolventnost. Stolek to byl.

mluvčí 
Sněmovna se nebude zabývat kauzou bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Opozici se bod na dnešní
jednání dolní komory nepodařilo prosadit. Návrh vetoval předseda poslaneckého klubu hnutí STAN hnutí ANO SPD tak zřejmě
budou požadovat mimořádnou schůzi Hlubuček mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského Dopravního podniku.

Ondřej PRAŽÁK, redaktor ČT 
Předseda poslaneckého klubu hnutí STAN Josef Cogan uplatnil právo veta na to, aby se vůbec nehlasovalo o možném
zařazení bodu, který se týká kauzy. Dnes už bývalého náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlubučka na úvod
dnešního nebo zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny a ten podnět tak jde tady daly obě opoziční hnutí, jak tedy hnutí ANO,
tak také SPD. Od Aleny Schillerové Tomia Okamury tady zaznívala kritika toho, že v poslední době už je to několikátá kauza,
která se týká právě starostou a nezávislých reagovala tady na to Věra Kovářová. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
právě Josef Cogan oba uznávali to, že je to závažná kauza, která má trestní podstatu. Nicméně reagovali také tím, že podle
nich se vedení hnutí starostů nezávislých postavilo také na kauze Petra Bočka rychle rázně tedy, že pozastavili jeho členství v
hnutí a také ho vyzvali k tomu, aby opustil všechny veřejné funkce. Obě opoziční hnutí SPD, tak také ano, tady už avizovali, že
pokud nebude, nebude tento bod zařazen na úvod dnešního nebo zítřejšího jednání, tak začnou sbírat podpisy pro konání
mimořádné schůze.

mluvčí 
Ceny pohonných hmot v Česku opět vzrostly. Za poslední týden se zvýšily o víc než korunu. Za litr benzínu tak řidiči aktuálně
zaplatí v průměru 47 Kč 69 haléřů. Za litr nafty pak skoro 47 Kč. V Praze se průměrná cena benzínu poprvé dostala přes 48
Kč.

mluvčí 
Na této čerpací stanici v hlavním městě stojí litr nafty tak benzínu stejně je to 48 Kč 50 haléřů. Je to suma, která je zhruba o
korunu vyšší než v tom uplynulém týdnu. Každopádně důležité říct, že hlavním městě bývají ceny pohonných hmot tradičně
nejvyšší. Naopak nejnižší jsou v Královéhradeckém kraji a tam aktuálně podle těch nejčerstvějších dat je nejlevnější nafta
benzín na Náchodsku. Litr benzínu se u tamních čerpacích stanic prodává v průměru za 47 Kč 20 haléřů. Nafta je tam levnější
litr za 46 Kč 40 haléřů. Vláda v důsledku zvyšování cen pohonných hmot přijala od začátku června opatření, konkrétně snížila
spotřební daň. O korunu 50 haléřů. Ministerstvo financí se dokonce slibovalo, že se ceny pohonných hmot v tom důsledku
tohoto opatření sníží až o korunu 80 haléřů. To se ale nestalo v současné době řidiči tankují palivo dráž než před snížením
spotřební daně. Vláda dále pravidelně už několik měsíců sleduje marže čerpacích stanic a distributorů a po dubnovém poklesu
v průměru zhruba 60 haléřů. Podle ministerstva financí klesly marže také v květnu a poté i v první polovině června. Vláda dále.
Kromě tady těchto opatření plánuje třeba ukončení povinného přimíchávání tzv. biosložky do paliv, a to od července. Důležité
je ale celou situaci sledovat v tom zahraničním kontextu. Ceny pohonných hmot tady v České republice pochopitelně závisí. Na
vývoji cen na světových trzích. Ceny, jak nafty, tak benzínu tady v České republice prudce a nejen v České republice prudce
vzrostly. Po dvacáté čtvrté v únoru, tedy po invazi Ruska na Ukrajině a následných sankcí vůči Rusku.

mluvčí 
Na většině Česka dnes hrozí bouřky. Doprovázet můžou silný vítr přívalové deště kroupy. Tyto srážky ale nijak výrazně nesníží.
Riziko vzniku šíření požárů. Vzhledem k očekávanému suchému velmi teplému období proto platí výstraha před požáry.
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mluvčí 
Výstraha před požáry bude platit až do odvolání Českou republiku totiž v těch následujících dnech budou sužovat opravdu
extrémní teploty, které často přesáhnout tropických 31 stupňů. A hasičům tak začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.
Připomenu, že třeba za celý loňský rok hasiči tady ve Zlínském kraji měli asi 5500 událostí. Z toho bylo 630 požárů a 10 % z
těch 630 bylo právě požárů travního lesního porostu, které byly založené z nedbalosti, většinou tedy z nedbalosti. Jedním z
těch nejnáročnějších loňských zásahů byl požár travního porostu v Pržně. Na Valašsku, kde hasiči spotřebovali 180 000 l vody.
Právě tyto požáry v přírodě, které většinou vznikají kvůli nedbalosti lidí, jsou pro hasiče. Ty jedni z těch nejnáročnějších za to,
jak z pohledu techniky, tak i času. Ty hasební práce navíc často komplikují další přírodní vlivy, jako je třeba silný vítr nebo
extrémní sucho. Ta výstraha tedy platí do odvolání. A lidé by se skutečně měli vyvarovat rozdělávání ohně ve volné přírodě.
Pokud tedy tak učiní, jako by měli mít u sebe podle hasičů dostatečné množství vody.

mluvčí 
Rekordní vlna veder sužuje Španělsko jižní Francii. Letos dorazila na jihozápad Evropy dřív než obvykle. V dalších dnech se
vysoké teploty přesunou i do Česka. Na spalující.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Slunce jsou na jihu Španělska zvyklý.

mluvčí 
Přesto příchod první vlny veder místní překvapil. Náskok má minimálně půl měsíce. Gay se bude dávali.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Po klasickém výři neváhají sáhnout ani někteří muži. Teploty jsou o 12 stupňů vyšší, než je průměr v půli června.

mluvčí 
Přelila ta veřejnost ani referuje termínem představit.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Horký vzduch proudí na jih Evropy ze Sahary. Druhý nejvyšší stupeň výstrahy platí v 15 ze 17 regionů. Výjimkou není ani
Madrid.

mluvčí 
Pouze staženo vypitým Karel stavitelů Marii kolega Okamura kraji tento Spartu.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Na západě země se na většině škol hlavně na těch bez klimatizace vyučuje jen do 12 hodin.

mluvčí 
V Los Angeles tak teprve 50 parita Temperatior intervaly mezi ploty.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Nezvyklá vlna veder se ze Španělska přesunula do Francie. S vysokými teplotami a nedostatkem srážek stoupá riziko požárů. V
departmentu gard jich hasiči za jediný den napočítali 24.

mluvčí 
Obhodil Kona moje moje vítám vás co co kdysi zón lesíky.

Ondřej NEKOLA, redaktor ČT 
Některé úřady obvolávají rizikové skupiny. Radím, jak dopad vysokých teplot mírnit. Ondřej Nekola, Česká televize.

mluvčí 
Rybáři v celém Česku vyrazily k vodě na dravé ryby. Skončilo totiž jejich hájení od 16. června je možné lovit také třeba candáty
nebo štiky. Rybolov je oblíbený i na přehradě Lipno.

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
My jsme teď průplavu mezi velkým malým Lipnem černé Pošumaví a dnes ráno jsem tady na vodě viděl 20 lodí. Těch rybářů je
tady ale samozřejmě mnohem víc, protože Lipno největší vodní plochou, co se týká úlovků, tak rybáři chytali nejčastěji od čtvrté
hodiny ranní. Někteří z nich si opravdu přivstali a někteří z nich také měli nachytán velmi brzy mluvil jsem s Jindřichem Klímou z
Českých Budějovic, který ulovil 60 cm štiku a také polena. Jeho kolega chytil 2 mandáty, a to je přesně počet ryb ušlechtilých
ryb, které rybáři v jednom dni mohou ponechat. Rybáři ode dneška mohou lovit všechny dravé ryby tzn. candáty, štiky, okouny
sumce, anebo voleny, mohou použít nástražný rybičky o velikosti 15 cm v případě té živé nebo mrkve, anebo umělé nástrahy.
Například umělé gumové rybičky obory, anebo zbytky. Ten zájem o rybaření je opravdu tady velký. A co se týká počasí, tak ty
podniky nejsou úplně ideální, protože třeba candáti nemají rádi horko teplo prostě takovéhle slunné dny. V každém případě
tady na Lipně je rybářů poměrně hodně. Dá se říct, že ten tlak tady roste jihočeský rybářský svaz vydá ročně přes 35 000
povolenek a ta ten zájem o rybaření opravdu roste hlavně během covidových let. A co se týká úlovků, tak třeba za loňský rok
tady na Lipně ulovili rybáři přes 4000 candátů.

mluvčí 
6 nových vitrážových oken instalují dělníci v kapli zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku. Jde o součást velké
rekonstrukce, při které se pracovalo hlavně na interiéru zámku. Jen za posledních několik let se tam proinvestovalo více než 25
000 000 Kč.

Jan PIRKL, redaktor ČT 
Celá ta výměna všech těch šesti vitrážových oknech pochopitelně velmi komplikovaný proces. Podle kastelána zámku by měla
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zabrat minimálně 14 dnů, pokud tedy vše půjde podle plánu Jiří byl o okna. Ta původní okna samozřejmě odstranit a potom
najít místo velmi opatrně umístit nová okna. To byl právě další z problémů, které se při rekonstrukci místního zámku setkali,
protože to sklo speciálně upravené je původem z Ukrajiny. Samozřejmě válkou na Ukrajině byly zpožděny dodávky tzn. celá
rekonstrukce se musela posouvat. Tahle ta fáze rekonstrukce už by měla být tady na zámku ve Slezských Rudolticích tou
finální fází. Hotové jsou v tuto chvíli interiér tzn. dělaly se nové dlaždice. Podlahy dělaly nové obložky okna střechy. A teď se
dodělává ještě také omítky a dodělává se i nádvoří. Počet návštěvníků tady ve Slezských Rudolticích roku roku postupně
roste. V tom posledním předkovi novém roce, kdy samozřejmě v době covidu nám v tom byla pochopitelně nižší, tak to jsem v
poslední předcovidové roce. Ta návštěvnost byla do 10 000 návštěvníků. Letos počítají, že by prvního návštěvníka tady mohli
uvítat už na začátku července.

mluvčí 
Optimismus jako důležitý faktor pro dlouhověkost. Podle vědců Harvardovy univerzity žijí déle lidé, kteří mají pozitivní přístup k
životu. Výzkumníci analyzovali data od 160 000 žen. Závěr studie publikovali v časopise americké geriatrické společnosti.
Výsledky by podle autorů mohli nabídnout jiný pohled na péči o naše zdraví.

mluvčí 
Je to zajímavá studie samozřejmě, ale neřekla bych je překvapující, protože vlastně v podstatě potvrzuje to, což bylo
publikováno i v jiných studiích v různých přehledech, ale také, co vlastně známe z klinické praxe naší každodenní praxe, že
vlastně lidé, kteří jsou pozitivní optimističtí, kteří se dokáží vyrovnat s nástrahami svého života s různými strefit atd. takže prostě
jsou zdravější také spokojenější a potažmo tedy žijí déle, což se v téhle té studii prokazuje. Ono to má různé vlivy samozřejmě
ty vlivy jsou velice komplexní velice složité. Jsou to jaksi i metabolické máte metabolické dopady. Určitě tam hrají roli cévní
záležitosti, protože když se nám, když jsme velice stresová, ani tak se nám svírají cévy svírá sice, tak to vlastně formulujeme.
Ono vlastně do značné míry to i tak působí v tom organismu, ale také velký význam mají imunitní procesy obranyschopnost
organismu, která je samozřejmě lepší, když je tak když člověk více AFI celkově fit stres je součást našeho života bez nějakého
normálního stresu běžné běžného denního života. Bychom vlastně ani nemohli žít kvalitní život vlastně takový ten mírný trest
nebo mírné stimuly, které nebo nové stimuly, které přichází vnějšího okolí. Jsou vlastně důležité důležité pro to, abychom vedli
život, který je normální, který aktivní, ale samozřejmě, jestliže se nám dostává přetížení negativních zpráv negativních emocí
ztrát v životě prostě toho, čím se hůře vypořádáváme, tak samozřejmě to už je obrovský stres. Záleží potom na každém z nás,
jak se s ním vyrovná, do jaké míry se s ním vyrovná, jak je vlastně i v jaký to má jednak dopad, jak vlastně k tomu uzpůsobený
jeho jeho imunitní systém.

mluvčí 
Inspirativní osobností roku 2022 je zpěvačka Marta Kubišová. Cenu obdržela na slavnostním galavečeru v prostorách
rezidence primátora. Čestný titul je každoročně udělovaných lidem, kteří jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč
generacemi a obory.

mluvčí 
Jak moc jste hrdá na to, že jste to právě vy, kdo je výhradně spojován se sametovou revolucí?

mluvčí 
No, to vlastně ani si to tak moc jako nepřipouštěl, že bych byla s tou četa bylo tolik jako různých kolegů a lidí, že že si myslím,
že co všechno, že se povedlo prostě a že už jsem zpívala Lucernu jednu k třicátému výročí. Právě sametové od sametové
revoluce a takže si vždycky připomenu, no ale teď ani mě nenapadne teď si připomínat jako nějaký úžasný, protože člověk sedí
doma, cítí se bezmocnej bezmocné. Říkám si tady ani 2 modlitby nepomohly.

mluvčí 
Já jsem se vás chtěla zeptat, jak velký petici dekády, takže asi takhle.

mluvčí 
No takhle takhle.

mluvčí 
Myslíte, že nás čeká budoucnost lepší?

mluvčí 
No, já tomu věřit, protože jsem přece jenom optimista, ale dneska asi Ivana dokáže předpovědět, jak to vlastně dopadne
všecko. No, musíme se mít akorát rádi, no, ale smíme si závidět. Tak jestli vystavil někdo závidí teď, tak já to klidně dám šanci,
ale ale vyloženě jako byla by mi to líto, že pravda, pravda pravda.

mluvčí 
A teď už nabízíme tiskovou konferenci českého premiéra a předsedkyně Evropského parlamentu.

mluvčí 
Jsou poprosím, předsedu vlády České republiky Petra Fialu.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Tam pánové, dobrý den, je pro mě ctí radostí, že jsme tady dnes mohli před samotným začátkem českého předsednictví radě
Evropské unie přivítat předsedkyně Evropského parlamentu. Paní Robert Němec 0 a další členy konference předsedů
Evropského parlamentu je to vlastně svým způsobem taková první akce našeho předsednictví, která přímo navazuje na
včerejší představení priorit mota našeho programu pro předsednictví. Já musím velice ocenit přístup paní předsedkyně Mets 0
v České republice českému předsednictví. My jsme měli příležitost se setkat, jak v Bruselu, tak se opakovaně setkávat na
jednání evropské rady a musím říct, že doporučení a a přístup paní předsedkyně nám velice pomohl při přípravách
předsednictví. Myslím, že to je dobře, že to je důležité, protože rada Evropský parlament jsou partneři v unijním procesu je
proto opravdu klíčová, abychom si už na začátku před začátkem předsednictví řekli co, kdo očekává, jaká jsou naše očekávání
a v co můžeme jaksi můžeme navzájem pomoci. My jsme měli konferencí předsedů evropských Evropského parlamentu teď
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velmi otevřenou důkladnou diskuzi, kdy jsme se bavili jako o prioritách českého předsednictví, tak u těch výzvách, kterým teď
Evropská unie čelí a my jsme si dobře vědomi toho, že výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajinu výrazným způsobem
ovlivňují naše předsednictví a zvyšují ta očekávání, která jsou do něj do něj vkládána.
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mluvčí 
Víme dnešním hostem je sportovní.

mluvčí 
Komentátor Robert Záruba. Dopravní situace nám trochu zkomplikovala situace, abychom se osobně poznali. Potkali také
zdravím alespoň na dálku do auta, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. A omlouvám se opravdu trošku komplikace dopravní.

mluvčí 
Jak je velkou komplikací, je pro sportovního komentátora dopravní komplikace, když spěcháte někam na západ, stalo se vám
někdy, že jste přijel pozdě?

mluvčí 
Stalo muž zemřel pozdě, ale nikdy ne, takže bych nechtěl jsem říkal jsem, že jsem úplně na začátku devadesátých let zmeškal
branky body vteřiny. To bylo nepříjemné tehdy, takže vlastně také jmenoval, ale byla to Plzeň pořad po po událostech, ale ale
jinak, protože mám ten problém občas špatně odhadnou situaci tak tak během přenosu se mi to nestalo, že by do úplně do
dneška přišlo pod jednu třetinu. Je ten, že jsem držel někdo při natáčení teplé vody, někdo Island krytku nedokázal výtahem
zpátky včas, takže i 10 5 15 koncem tam měl záskok, ale ale jinak jinak ne takhle rozdal.

mluvčí 
Tak se to pak zvedá se na nějakou technickou závadu.

mluvčí 
Ohradě no nebo se to prostě se dělá, že to bylo záměrně vlastně.

mluvčí 
Já bych se ráda nejprve věnovala běžnému mistrovství světa v ledním hokeji, kde Česko získalo po dlouhých letech bronzovou
medaili. Jaká tam byla atmosféra, tentokrát na tomto hokejovém šampionátu užíval jste si to?

mluvčí 
Ten výraz nemám úplně rád, že a tam opravdu hodně pracuju, ale na používání není úplně tak pro ně už. Když mám možnost
mzdy a ten stadion zajet na kolečkových bruslí tady ta možnost byla, ale já to tak, ale až v tom druhém dnu. Holkám Pirátů
předtím nějak to nedokázal dostat, zda nějaký zdravotní problém, ale celkově atmosféra mistrovství byla podstatně samozřejmě
jiná, ale na to, že tam mohly být vládci, protože tam děje hokejové centrum klika, tak to mělo opravdu velmi milou atmosféru, ale
i říká buďte, tak to bylo opravdu krásný pro.

mluvčí 
Máte raději, když komentujete zápas, ve kterém hraje Česká republika a můžete tam třeba projevit emoce, že fandíte, anebo
radši. Máte takové zápasy, kde hraje Česko, že si vychutnáte v klidu doma televizní obrazovky nebo potom na stadionu třeba v
roli diváka, pokud se vám to přestane?

mluvčí 
Stane to mám nejradši, že, že ten zápas se můžou prohlédnout jenom jako divák pozorovatel, ale jinak tam není rozdíl ten asi
tak jako rozdíl mezi oběma večer. Obojí musíte do sebe dostát a máte každý má trošku jiné ne jako prvky toho toho
komentování, ale ale ne zas tak moc. Tam samozřejmě trošku víc. Napětí ten národní týmy prostě spojený s velkými
očekáváními většinou a velkou sledovaností, ale i ty ostatní zápasy jsou zase zajímavé jinak, takže nemám nemám jako úplně.
Nemám to je rok jako oblíbenější to či ono oboje jako součást této práce obojí mám rád.

mluvčí 
Když komentujete třeba klubové soutěže, tak tam asi nemůžete dát najevo ty emoce to komu fandíte, zakazujete si fandit
konkrétnímu klubu, nebo jak to řešíte?

mluvčí 
To tohle mám jednoduché. Já nefandím v žádném klubu u nás je to celé jakoby vyřešené a zároveň přeju úspěch v tom zápase
v soutěži jsem těm klubům, které tu extraligu nebo jinou soutěž hrají. Takže v tomhle tom mám podstatně jednodušší.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Emoce se u toho dají mají projevit podle mě hokeje a emotivní sport, každý letní sporty trochu emotivní, protože vždycky na
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sebe naráží 2 strany.

A SOU situace, které jsou důležitější v tom utkání. Jsou situace, které jsou mimořádné, zajímavé někdy komické a u toho všeho
si myslím, že emoce v určité míře mají být, protože to opravdu je jiná disciplína než třeba. Nevím, přímý přenos z vojenské
přehlídky. Takže.

mluvčí 
O.

mluvčí 
Emoce se tam projevit dají, ale samozřejmě z pozice objektivního pozorovatele slušel samozřejmě my jsme a játra opravu
nemám nemám oblíbený klub u nás v každém klubu mám nějaké lidi, kterými se mi vychází líp nebo hůř. Ale ale ne není to tak,
že bych měl sympatie nebo antipatie jakkoliv vychýlené prostě mezi mezi všemi kluby, které komentujeme u nás doma.

mluvčí 
Vždycky zajímalo, jestli i při tom samotném komentování sledujete víc let, i když jste od něj docela daleko nebo obrazovku,
kterou tam máte před sebou a nevím, co všechno na ni vidíte, jestli vidíte to, co my diváci v televizi. Jak to probíhá?

mluvčí 
Vidím přesně to, co diváci televize, byť teda většinou podstatně menší položte, protože ten monitor úsporných důvodů nemůže
být velký, nemůže být nějak obrovský. Myslím si, že to je výrazný podprůměr v porovnání s přímými televizními přijímači, které
se u nás běžně používají. Jota úhlopříčka má pro pár centimetrů, takže to je to je vlastně taková větší pohlednice. A toto
střídání pohledů je dané tím, jestli se zrovna hraje, nebo jestli hra přerušená, když se hraje, tak se dívám na led, a když je hra
přerušená, tak se dívám na monitor, abych co nejvíce souzněl s tím, co, kudy vede obrazově. Ten přinesl režisér žádost do
značné míry závisí na něm a pak je tu samozřejmě ještě ještě druhý komentátor, který taky někam zavede to téma. Já se
snažím, když to odvede, odvede od toho obrazu trochu vrátit zpátky k tomu, aby ten divák. To, co viděl takto to zároveň měl
nějak doplněné komentářem, takže když se hraje, dívám se na led, když se nehraje, hraje přerušená, tak sleduju víc monitor.

mluvčí 
A co všechno potřebujete mít po ruce k dispozici, aby se vám dobře komentoval?

mluvčí 
Přípravu na ten zápas mám vytištěnou na jednom papíře nebo teď už vlastně na dvou nebo navíc. Opět.

mluvčí 
Znamená zákazník válka.

mluvčí 
Sestava sestava, nikoliv ta já jako zastavit tzn. že si před každým zápasem vozu jsou takovou malou tiskárnu a na nich vidět
konkrétní tak na západ.

mluvčí 
A.

mluvčí 
O tom potom, protože chceme ty údaje všechny nevejdou na ten 1 papír tak jako dřív, tak tak mám ještě druhý papír
Ackermann některé další podrobnosti k těm má a trenérům a ta, takže toto je řeknu ze dvou papírů, ale momentu rád dostává.
Se mi to líp identifikujeme. Je to rychlé identifikaci a po tom po tom počítač. Nevíte, co se stane v tom zápase, když tam někdo
tak jednoduché efekty podat hned, kdy dal naposledy hattrick na pozice, ale udělat góly.

A takhle hořet zajímavosti podrobnosti, a to musí být dopravena na cokoliv a matně vybavuji, že to bylo někdy. Já tehdy ale
přesně takže proto ten počítač.

No Manda mobilní telefon tradiční bianco ani nepoužívám.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Potřebu lampičku lampy řeknou on, pokud to je ten Teplice už produkce to víš, že chápu, co vám teď, protože ten rozdíl mezi
pohledem na dálku na blízko už je pro mě trochu problém žádosti kontaktní, tak by. Takže potřebu lampy člověk dobře
osvětlenou přípravu.

mluvčí 
Já ještě vrátíme k tomu mistrovství světa letošnímu vy jste naznačil, že jste měl nějaké zdravotní komplikace při komentování
zápasu mezi Českem a Velkou Británii vám došel hlas nebo vynechal vám hlas. Já jsem vás tak slyšela poprvé musím říct, stalo
se vám to někde takhle významné akci. Já vím, že jsem četla rozhovor s vámi, že jste říkal, že občas jednou za rok se vám
stane taková hlasová indispozice?

mluvčí 
Je to tak jednou za 2 roky. Já bohužel v posledních letech chceme to stalo 2× v posledních pěti letech 2× na mistrovství světa
zrovna, takže to bylo to bylo právě tady bylo to před 2018 danit, kolik to je, to jsou 4 roky. Mezitím jsem to teda měl taky, ale
bylo to naštěstí, bylo to naštěstí v jiné době, jako ne v době mistrovství světa.

mluvčí 
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No a.

mluvčí 
Ono to ono to trošku.

Je spojené s tou prostě jako pro mimořádnou sezónou, kdy jsme vysílali 212 utkání jsme komentoval 95, to je opravdu hodně
do toho 2 olympiády těsně za sebou, takže já měl opravdu hodně a řekl bych, že to přispělo k tomu, že jsem měl jako zdravotní
komplikace. Máme máte jiné důvody, ale to nebudu popisovat, to je, ale bohužel se to nedalo jako nedalo se to ten den nedá
vyřešit jinak. Měl jinak jsem už z okna jsem už komentoval finále mistrovství světa v roce 2001 tímhletím problémem.

mluvčí 
Podrželi vás diváci, dostal jste od nich podpůrné reakce?

mluvčí 
Ale tak.

mluvčí 
Jako vždycky, no někdo někdo jako přijal, že to prostě se muselo stát. Nikdo naopak to tu podporu, takže vlastně to bylo velmi
špatně, ale my jsme tu chvíli bohužel nemohli vyřešit jinak. Takže bohužel to prostě prostě takhle takhle jenom takhle to prostě
takhle to muselo vítal takhle to takhle to bylo.

mluvčí 
Pečujete nějak speciálně o hlasivky, protože je to váš jakýsi pracovní nástroj, máte třeba nějaké rozmlouvat cvičení před
každým zápasem?

mluvčí 
Občas dělám a určitě vždycky dělám to, že si, že si při říkám tu sestavu odshora dolů o obou těch týmů, abych tam hned věděli,
jestli za prvé bych to propojil s čísly za druhé. Abych.

mluvčí 
To je to je to.

mluvčí 
O osvěžil, že opravdu všechna ta jména zvládnu i v rychlém tempu toho komentování. Takže to dělám skoro vždycky a jo,
takový drobný rozmlouvat a dechový cvičení dělám, ale jinak na ten hlas, jak jste říkal o té péči, tak to se přiznám, že to v tom
trošku lajdák, ale spíš to ne, že bych nechtěl, ale spíš to nestíhám.

mluvčí 
Takže co bych.

mluvčí 
Měl nejvíc udělat, to je hodně spánku během mistrovství za tak toho se tam dostává nejmíň, tak to je asi takový největší
handicap, který mám.

mluvčí 
Jste šéfkomentátor České televize, co je vaší prací v roli šéfkomentátor kromě toho, že tedy pak komentujete zápasy musíte
řídit celý tým, děláte přípravu pro celé vysílání?

mluvčí 
Je to tak.

mluvčí 
Ale to vyplývá spíš mých profesních zkušeností a z toho zařazení. Redakce vám na starost poklady velké projekty mistrovství
se v ledním hokeji olympijské zimní olympijské hry, takže tam pro přípravu každý detail toho vysílání.

A jedině na obhlídky na ty na ta místa opravdu snažím to pečlivě připravit tak, abychom vytěžili.

mluvčí 
Těch.

mluvčí 
Limitů, které máme jako majitel práv majitelů licence na televizní práva tak, abychom vytěžili maximum. A pak píšu scénáře na
každý ten 1 den. Někdy docela drama v posledních letech olympijských hrách je to velmi napínavé s ohledem na to máme
omezený počet hodin, které sníme odvysílat.

mluvčí 
Takže. No tohle tohle jako to patří.

mluvčí 
A potom teda vedu tu ten hokejový tým České televize.

Kde teda dělám opravdu úplně kompletně ten program ke všem zápasům přestávky předzápasový po zápase program.
Všechny všechny jako detaily toho toho programu vlastně odevzdávám ve scénáři, takže to je opravdu těch 11 utkání rovná se
v jedenácté. Září za tu sezónu.
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mluvčí 
Tak to opravdu hodně práce, máte profesní deformaci v tom, že když slyšíte komentovat někoho jiného takový zápas, tak si
říkáte, proboha, co to říkáš, anebo no, tohle bych taky možná mohl někdy využít. To je docela zajímavé spojení.

mluvčí 
Nemám nebo takhle já neříkám deformace já já velmi rád poslouchám. Já takhle, když poslouchám kolegy z České televize, tak
samozřejmě tam si občas ukládám do paměti nějaké věci, které myslím, že byly dobré nebo nebyly dobré.

mluvčí 
Ale.

mluvčí 
Ještě více, které posloucháme, snažíme se poslouchat.

mluvčí 
Kolegy.

mluvčí 
Z jiných televizí jiných zemí v jiném jazyce. To je velmi inspirativní a řekl bych, že to mě posouvá, nebo to mě pořád udržuje v
takovém jako profesním vztahu.

Nejvíc, protože to je.

Vy tomu ne ne vždycky rozumíte já neumím, tak dobře švédsky, tak dobře finsky, abych rozuměl úplně všemu, ale líbí se mi
určité napětí hlas té práce s tím hlasem agente slov a takové ty atributy toho komentování trest pod využít dají, které se dají
nějak aplikovat v češtině, byť ta to jazyk, který je trochu ne úplně. Ne úplně uzpůsobený právě na tenhleten žánr. Nicméně mě
to jako velmi baví poslouchat právě zahraniční kolegy vůbec nemluvím o Kanadě Spojených státech. To je úplně Špička tam to
navíc i rozumem, takže to mě baví asi úplně nejvíc.

mluvčí 
Působíte taky na katedře žurnalistiky při fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  rostou. Noví mladí talentovaní
komentátoři a možná i komentátorky.

mluvčí 
To.

mluvčí 
Je jenom část té profese. Oni rostou obecně sportovní žurnalisté, což je dobré. A játra mám na starosti právě tu svoji profesi
sportovní televizní žurnalistiku a my tam komentování děláme až úplně na konci úplně okrajově. Tam je totiž podstatně
důležitější. Naučit se dobře, to reportéři tu reportérskou práci v ní to komentování potom vychází.

mluvčí 
Ale.

mluvčí 
Nejde prostě přeskočit. Já jsem si to ani to nemá přeskakovat. Samozřejmě, kdo intuitivně nebo talentem dokáže tu etapu
jakoby přeskočit nahradit, ale daleko víc těch dobrých komentátorů vyrostl právě na tom, že se staly nejdřív dobrými reportéry
a pak redaktory byly redakční práci v plusu reportérskou a pak z toho vyšla jako dobrá komentář pražská kvalitní. Kvalitní
práce dlouhodobě, protože zkrátka nutnost o něco jiného, takže ano těch artu.

mluvčí 
Hodně a řekl.

mluvčí 
Bych, že technicky jsou čím dál tím šikovnější trošku, co pokulhává, je to takový všeobecný rozhled?

mluvčí 
Po.

mluvčí 
Nejenom sportovní celkově po historii a současnosti takový ten celkový tak do celkové rozpětí i mimo sport by ten komentátor
měl mít, protože nikdy nevíte, co vás. Vás v tom přímém přenosu, byť je to sport, vás tam fotka.

mluvčí 
Říká sportovní komentátor Robert Záruba, který byl dnešním hostem na rádiu zet. Děkuju za to, že jste se našel čas, ať se vám
daří.

mluvčí 
Já taky děkuju za pozvání. Ještě se obávám, že to nevyšlo osobně, příště se vynasnažím.

mluvčí 
Budeme řešit.
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Kauza Petra Hlubučka
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 17:00 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 477 050,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,38
Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
A kauze kolem obviněného dnes už bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka se věnuje i kolega TN Live Martin Čermák.
Martine, máš slovo.

Martin ČERMÁK, redaktor 
Hezké poledne. Ano a tématu se budu věnovat s mým hostem, kterým je politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , pan Petr Jüptner. Zdravím vás. Když se podíváme na nějaké přímé dopady této kauzy, jak na hnutí STAN, tak na
třeba pražský magistrát, když pomineme už ty rezignace, které padly, jaké ty další dopady mohou podle vás být?

Petr JÜPTNER, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak já myslím, že ty dopady asi lze vymezit tak, jak jste to popsal, jednak je vidět, že si v tuhle tu chvíli jednotlivé pražské
subjekty připravují pozici pro ty komunální volby. Je vidět nějaká aktivita opozice, která se snaží sbírat body na úkor, na úkor
magistrátní koalice v hlavním městě a je vidět, že nějakým způsobem dochází, dochází ke zviditelnění Prahy sobě, která v tom
také hraje určitou roli a která se zaměřuje trošku na podobný elektorát jako hnutí, jako hnutí, hnutí STAN, takže já bych ty
dopady úplně nepřeceňoval. Myslím si, že dopady na fungování tý koalice, která, které nebo úplně jednoduché na hlavním
městě tu mít nějaké další, další příliš pravděpodobně nebude a spíše půjde o ty výchozí pozice pro ty, pro ty komunální volby a
o ten dopad, které to bude mít na ten, na hnutí STAN v hlavním městě.

Martin ČERMÁK, redaktor 
Když zmiňujete ty komunální volby, tak jsou za pár měsíců, je to na jednu stranu blízko, na druhou stranu ještě daleko, jelikož
se může mezi to vměstnat mnoho dalších témat krizí, které teď současná společnost řeší. Takže myslíte si, že právě tato kauza,
ač ještě nevíme, jak hluboká bude, bude nějaký razantním, razantním faktorem u komunálních voleb?

Petr JÜPTNER, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak rozhodně se můžeme bavit asi hlavně o komunálních voleb v Praze. Musíme si uvědomit, že komunální volby se konají v
každém, v každém městě zvlášť a tohle to je záležitost Prahy, takže pražské komunální volby to ovlivnit může, ale úplně bych to
nepřeceňoval právě proto, že do voleb je ještě dlouho. Pan Hlubuček nebyl lídrem pro komunální volby a hnutí STAN učinilo
poměrně razantní, razantní, razantní rozhodnutí. Na druhou stranu rizikem pro hnutí STAN je to, že ta kauza se nějakým
způsobem ještě může, ještě může vyvíjet a dalším rizikem pro hnutí STAN je to, že ačkoliv se jedná opravdu o velmi úspěšný
politický projev, tak ta jeho pozice v hlavním městě je složitá a hnutí půjde do těch nadcházejících komunálních voleb v Praze
samostatně, takže se bude jednat o malou stranu a jako taková je tím pádem zranitelná, takovou tou kauzu.

Martin ČERMÁK, redaktor 
Když se posuneme ještě o úroveň výš z té komunální politiky na vládní politiku, kdy STAN, hnutí STAN je vládní, vládním
hnutím, může mít tato kauza vliv právě i na vztahy vládní koalice?

Petr JÜPTNER, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já bych to prakticky vyloučil. Já si myslím, že hnutí STAN se snaží od té, od té, od té kauzy nebo od bývalého náměstka
Hlubučka, Hlubučka odříznout. Deklaruje určité, deklaruje určité principy, takže tady vidím opravdu jako nulový potenciál, že by
to mohlo vládní koalici nějak zasáhnout. Navíc hnutí STAN je pro tu vládní koalici naprosto nepostradatelné.

Martin ČERMÁK, redaktor 
Pane Jüptnere, já vám velice děkuji za vaše reakce. Přeji vám hezký zbytek dne.

Petr JÜPTNER, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Vám taky děkuju. Na shledanou.

Martin ČERMÁK, redaktor 
A my budeme ve vysílání TN Live pokračovat a pokrývat toto témata během celého dne.

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 19:32 , Sledovanost pořadu: 94 603 , Pořad:
17:00 Živé vysílání , AVE: 23 179 860,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,05
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Území. Synot pozitiv územní no na.

mluvčí 
Individualitu a léta svobodu a tento cíl dosáhneme dnes.

mluvčí 
Z Maršova vysolí cenil na která sužuje mráz není vypuknou E.ON

mluvčí 
krajiny násilností jde o bezpečnost celé Evropy.

mluvčí 
Ze skluzu, kdy adresy. To.
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mluvčí 
Je první poselství, které jsem měl vyjádřit k mým partnerům Evropa je na vaší straně zůstane po vašem boku tak dlouho, jak to
bude potřeba, až je vítězství až do té doby, než se vrátí mír do nezávislé svobodné Ukrajiny.

mluvčí 
Pokusy končí podle této.

mluvčí 
Tvář, kterou zde máme tváří tvář barbarství, jehož jsme svědky.

mluvčí 
Vezmu si je i vlky a řekl prezident zlínský.

mluvčí 
S prezidentem Zelenským jsme samozřejmě řekne na nezbytnosti.

mluvčí 
Si demo.

mluvčí 
I humanitární ekonomické podpory samozřejmě Francie, když sem bude i nadále tuto podporu ano poskytovat v ekonomické
humanitární oblasti. Budeme to dlouhodobě ještě konsolidovat posilovány je stejně tak jako dodávky vojenského materiálu,
například dělat Caesar, která umožňují ukrajinským vojákům, aby se bránili ho ruské armádě na ukrajinské půdě.

mluvčí 
Na fond výkonný.

mluvčí 
Francie od prvního dne.

mluvčí 
S běžnou všech folk žití.

mluvčí 
Důsledně dodržovala své závazky.

mluvčí 
Které do nich já Ju.

mluvčí 
Pokaždé, když došlo k převzetí nějakého závazku, tak jsme také vytyčili rámec pro jeho naplnění. Víme, že vše je potřeba činit
rychle vývoj, a proto tady máme 12 dílce, za které jsme již ilegály len SA na ženy. Pak tady bude další rozhodnutí budou
dodány s další jsme pokryli tyto systémy.

mluvčí 
Umí.

mluvčí 
Válečné zločiny, které byly spáchány na ukrajinské půdě.

mluvčí 
Mohl restituent jiných.

mluvčí 
Nemůžu zůstat nepotrestány celý svět toho byl svědkem a je potřeba nastolit spravedlnost.

mluvčí 
Znovu ji.

mluvčí 
Francie velmi rychle zaslala na místa tohoto masakru nebo těchto masakru speciality plnej. Leží nasbírají důkazy a umožní,
kterého spravedlnosti, aby šla svou cestou.

mluvčí 
On do koše nebo omluví prezidentu.

mluvčí 
Italskému jsme hovořili o tom, že poskytneme mobilní laboratoře pro pověření DN a která pomůže v této složité práci, nechceme
beztrestnost.

mluvčí 
Tady platily.

mluvčí 
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Jiné evropské země. Zasáhl také mobilizují své síly na této cestě.

mluvčí 
A já nevím, vše DZ sice ne.

mluvčí 
Také v rámci a Mezinárodního trestního řízení.

mluvčí 
Jinak nepocítila penziony jsou dané situace. Toto.

mluvčí 
Evropa připomíná ty nejtemnější hodiny naší historie, a proto je potřeba, abychom prosadili legitimitu Evropy, mohly další věc,
která důležitá je potravinová bezpečnost svého času i světová krize, kterou jste leč máme přímým důsledkem války, kterou
Rusko vede. Nejsou to jiné důvody. Vy sám připomněl bych, že sankce, které uvalila Evropa, se netýkají evropských
zemědělských produktů na rozdíl od toho, co se často tvrdili normo, tedy slavnostně.

mluvčí 
Závisí to opomenout musejí si.

mluvčí 
Říkáme, že Rusko.

mluvčí 
Ať si zvykli nemusí být člen.

mluvčí 
Rady bezpečnosti OSN.

mluvčí 
Se přihlásilo jaksi ahoj.

mluvčí 
Tady s těmi věcmi, které sedí ohledně obilí Helena a tady je potřeba, aby on, aby byla odstraněna blokáda vývozu obilí a je
potřeba zajistit všechny záruky bezpečnosti pro Ukrajinu tak, aby bylo možné vyvézt letos objevil minut společně jsme potvrdili
naši podporu iniciativě generálního tajemníka OSN. Pan naši.

mluvčí 
Mnoha chodcům.

mluvčí 
A stala napomoci v jeho úsilí, tak jako připomněl italský kolega dnes zní, potřebujeme podporu v Radě bezpečnosti OSN, pokud
proti které ovšem mohli.

mluvčí 
Tahat. Se.

mluvčí 
Rusko postavilo filmech. Já doufám, že změní svůj názor a já tady také děkuji prezidentu Johany Semily za jeho práci.

mluvčí 
15 hodin vedení. Ta.

mluvčí 
Pro Dunaj vede důležitá Francie. Dneska.

mluvčí 
Volno až v tomto duchu všechny společně. Jsme.

mluvčí 
Potvrdili naši vůli a činy nebo slovy, že Evropská unie se nevypočítá Ukrajinou.

mluvčí 
Kritizuje jiná muzika miny.

mluvčí 
Do evropských zemí a tato podpora byla nezbytná.

mluvčí 
Domů okruh osob plus všichni jezdili 18.

mluvčí 
Byli svědky.

mluvčí 
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Síť E.ONu jak.

mluvčí 
Křehký Jaromír, který byl tak já myslím, obtížně dosažen po druhé světové válce vrstva a skutečně dál, což je samozřejmě velmi
bolestivý okamžik. 2 jsou evropské historii. Tato válka změní historie Evropy.

mluvčí 
Jsem vole úplně.

mluvčí 
Nebudeme stát po boku Ukrajiny, abychom podpořili v evropské akci perspektivě evropské budoucnosti. My také, jak zaznělo
také na summit, měl schůze ve Versailles filmy na summitu sedmadvacítky, a to jsme také potvrdili.

mluvčí 
Takovým hokejem pořád.

mluvčí 
O zítřka. Evropská komise vytvoří rámec pro další rozhodnutí. A důležitá rozhodnutí budou přijata příští týden v Bruselu na
radě. Všichni 4 podporujeme.

mluvčí 
Teď už dokonce.

mluvčí 
Kandidátský statut.

mluvčí 
By mělo ho jen bod.

mluvčí 
Pro rychlé přistoupení Ukrajiny.

mluvčí 
Souhlas obcí tedy dnes.

mluvčí 
Tento bezprostřední státu pro přistoupení. Bude tady ovšem cestovním mapám.

mluvčí 
A 2 sondy bude.

mluvčí 
Zohledněna také situace západního Balkánu a dalšího sousedství a ruku zejména Moldavska tíhou v příštích dnech společně
nyní vytvoříme. Budeme muset vytvořit jednotu sedmadvacítky je, což je velmi důležité.

mluvčí 
Pořídí. A vyšlo to muzeum se teď.

mluvčí 
Díky naší návštěvě a diskuzi, kterou jsme vedli a třídy můžeme ztráta silné rychlé z toho asi tunu naděje dvojí hra jasnosti, které
bychom chtěli vyjádřit Ukrajině a jejímu lidu.

mluvčí 
Úroda.

mluvčí 
Dále.

mluvčí 
Sama výkonnost vládli.

mluvčí 
Vedle této cesty rádií začíná tak jako.

mluvčí 
Mluvil CD, připomněl novinářský.

mluvčí 
Předseda vlády budeme potřebovat nové cesty, jak vytvořit odpověď, ty na toho, na co má Ukrajina práva práva v oblasti
bezpečnosti, posílení infrastruktura atd. protože Ukrajina sdílí naše demokratické hodnoty, patří do našeho kontinentu. Proto je
přirozené, abychom tady skutečně co nejrychleji přinesly tyto odpovědi v tomto procesu, který jsme již tady předeslali muziky,
dámy a pánové.

mluvčí 
Epizod, které znovu.
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mluvčí 
Usilujeme o mír na našem kontinentu, ne víme, že to není daná věc.

mluvčí 
Ano, krát jako třeba za něj bojoval ochotně dno. Zuří.

mluvčí 
Tady válka, dochází.

mluvčí 
K dobře tu oddíl úmrtí finský okoun říční.

mluvčí 
Každý den tak, jak jsme si řekli s prezidentem Zelenským lhůtu na našich hovorech. Uděláme vše pro to, aby Ukrajina si sama
mohla vybrat svobodou snaží svůj osud, protože je to na Ukrajině jejich vůdcích, zástupcích a na jejich lid nutit, aby o sobě
rozhodoval. On je princip, kterého se držím od samého počátku války. A v tomto duchu jsem hovořil také s vámi a pokaždé,
když jsem také jednal s ruským prezidentem, mluvil Ukrajina rozhodne o okamžiku.

mluvčí 
Není lepit vstupem, kdy jsme všichni.

mluvčí 
Pojedou podmínky pro mír stejně tak jako bude rozhodovat o své politické budoucnosti. Chtěl bych říci, pane prezidente, od
vašeho zvolení jste ty jsem vždy nebo opakovaně konstatovalo, že hájí ten mír brání té válce. A jste velice odvážný, vedete
odvážný boj tak, aby zvítězil rozum.

mluvčí 
Že těmi lety po půlnoci. No.

mluvčí 
A závěrem dovolte, abych citoval. To, co nás zavazuje.

mluvčí 
Noci kostelů snaží.

mluvčí 
A co je velmi závažné v těchto okolnostech.

mluvčí 
1 Ukrajina nebo nebudu.

mluvčí 
A Ukrajina nezemřela ani Svoboda Ukrajiny velmi nikdo nezemřel. Můžete se spolehnout na bratrství Evropy, která bude
pomáhat, aby Ukrajina zůstala svobodnou, děkuji.

mluvčí 
Dávat.

mluvčí 
Nyní promluvy federální kancléř Spolkové republiky. EVN.

mluvčí 
Prezident těch milý, pane prezidenta, dovolte nejprve vám vyslovit svůj respekt, nevím, jestli Ukrajina se nachází 113 dnů v tom
hrdinné boj proti.

mluvčí 
Rusku. A tak hádka a voda je to on šanci je opravdu obdivuhodné.

mluvčí 
Pokud jde o ukrajinské vojáky, jak se brání proti ruské invazi a vám, pane prezidente, respekt k vám vyslovuji za Německo
obrovský respekt a my bychom společně, kdy se mým Collinse druhou, jenže s francouzským kolegou rumunským kolegům
jsem přijal. Jsem vám dnes do Kyjeva, abych vám to tady osobně vyjádřil 1 věc jasná tento přepad té Ukrajiny znamená určitý
zvrat v čase. Rusko se snaží násilím posunout hranice v Evropě onak, a to je nepřijatelné.

mluvčí 
Odřezávat bychom.

mluvčí 
A právě proto Německo společně se spoustou dalších zemí na celém světě od prvního dne se těsně před Kly a stojí na straně
Ukrajiny. Podporujeme Ukrajinu v tom, aby bránila svoji suverenitu a svoji teritoriální integritu je finančně, jsou to vysoké
dotace, které poskytujeme humanitárně tím, že to bylo více než 800 000 uprchlíků, kterým jsme poskytli přístřeší. Je to 150 000
dětí, které navštěvují německé školy na ně a Německo porušilo tady dlouhou tradici podporuje Ukrajinu pomocí zbraní dodávek
zbraní v tom budeme pokračovat, a sice, dokud bude Ukrajina naši podporu potřebovat.
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mluvčí 
KD.

mluvčí 
A správě, ale teď je vybavujeme v kraji čínské vojsko nejmodernějšími zbraněmi, ať už jsou to gepardi nebo houfnice a
podobně. Dále jsem přislíbil, že budeme dodáváte moderní systémy, obrany a speciální radary Kobra tak, aby bylo možné
bránit celá velká města a pouze společně změn k USA s Velkou Británií. Jsme udělali dcera, která plní dohodu a budeme ještě
poskytovat více raket Ukrajině, vidíte Německo podporuje Ukrajinu, a to masivně.

mluvčí 
Nedá možná dámy a pánové, kolik, když se kolegové.

mluvčí 
A já jsme se dostavili dnes do Kyjeva s jasným poselstvím jiné, že Ukrajina patří do evropské rodiny.

mluvčí 
Mají Štajnoch.

mluvčí 
Takový milníkem. Opět, pokud jde o vytváření předpokladů pro toto cestuje status kandidátské země, ale právě členské země
EU se o tom budou následujících dnech radit. Víme, jenž nechal, že si to vyžaduje jednomyslnost všech zemí EU je v evropské
radě, ale tam já také se bude zasazovat za jednotný postoj Německo je pro pozitivní rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny.

mluvčí 
AFI.

mluvčí 
A doplatí také pro.

mluvčí 
Moldavsko, kde a jo. To.

mluvčí 
Také otázka evropské důvěryhodnosti, abychom vůči státům západního Balkánu, které se na této cestě už nacházejí na už léta
tak, abychom konečně tento slib teď, konkrétně splnili. Pokud jde o vstup do EU, proto platí jasná kritéria, která musí splňovat
všichni kandidáti zaplatí to.

mluvčí 
Jo, fajn parta byla.

mluvčí 
Všechna pravidla, která jsou společně dohodnutá EU ke komu no tak pokud jde o demokracii a právní stát demokracie a s
právní stát. To je přesně to, co nás spojuje Evropské unii a co nás odlišuje od těch ostatních.

mluvčí 
A při.

mluvčí 
Na závěr mnoha sledoval jste o fúzi a bych ještě zmínil jednu z jednou věcí EU, ale že se na tento vývoj musí připravit a musí
také modernizovat své postupy a struktury. Dá možná dámy a pánové.

mluvčí 
Ducha neshody.

mluvčí 
Po ač je Ukrajina, 2 kochají sláva Ukrajině.

mluvčí 
My jsme teď slyšeli tiskovou konferenci unijních lídrů v Kyjevě po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Slyšeli jsme přísliby dalších dodávek zbraní na Ukrajinu a také to, že představitelé. Itálie, Francie, Německa i Rumunsko jsou
proto, aby se Ukrajina stala kandidátskou zemí Evropské unie. Já teď zdravím Michaela Romancova politického geografa
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás hezký den.

mluvčí 
Třeba odpoledne.

mluvčí 
Tak část Evropy i evropských politiků státníků dlouho volala po tom, aby právě někteří představitelé, jako je třeba Francie
Německo dojeli do Kyjeva, aby se setkali s Volodymyrem Zelenským. Ukrajina v posledních dnech velmi hlasitě volala po
dalších dodávkách zbraní mluvila o tom, že se tyto země bojí Moskvy, tedy může být Ukrajina po dnešku klidná přišlo včas.

mluvčí 
Myslím, že nemůže být klidná, ale může být rozhodně klidnější, protože to vypadá, že se podařilo na té politické frontě dosáhl
skutečně výrazného průlomu. Nerad bych se dotknul rumunského prezidenta, jednak samozřejmě dobře tam byl taky, protože
Rumunsko a koneckonců jednoznačně zaznělo z toho jeho projevuje pro Ukrajinu velice důležitý soused, ale přece jenom Itálie,
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Německo, Francie to jsou jaksi hráči, kteří mají výrazně více kapacit. V podstatě se dá říci, že tyhlety 3 země jsou, tak řekl
objektivně Evropy nejsilnější, a to, že přijeli všichni 3 najednou, tak to je pro Ukrajinu jaksi velice důležitá záležitost z jejich slov
vyplynulo, že Ukrajinu budou podporovat i nadále. Takže v tomto ohledu obrovský úspěch Ukrajiny prezidenta Zelenského.

mluvčí 
Představitelé Evropské unie mluvili o tom, že je to historický den v rámci Evropy v rámci bojů. Jak silný vzkaz je to pro Rusko,
my jsme zaznamenali už nějaké posměšné výroky třeba ze strany bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva. Ten mluvil o tom, že
do Kyjeva dorazili fandové žab játrových buřtu až pak, když budu citovat. Nicméně, jaká je skutečnost, jak silný vzkaz je to pro
Rusko?

mluvčí 
Samozřejmě to, že jaksi se ruští političtí představitelé, to samé nepochybně se uslyšíme od ruských propagandistů jaksi
vysmívají tomu, co se stalo, tak to je věc, která je zcela jaksi standardní. To by nás nemělo nikterak jaksi překvapit, to by nás
sušárny v případě jaksi rozrušit. Nicméně pokud jde o ten signál, který byl vyslán směrem k Rusku Rusko, respektive prezident
Putin dlouhou dobu Evropskou unii, respektive evropské státy vůbec vlastně nebralo vážně. Rusové dávali mnoho let najevo,
že vlastně primárně mají tendenci jednat s Američany, pokud to nejde s Američany, tak možná tedy s Brity Francouzi a dejme
tomu, Němci některých záležitostech, ale jinak v podstatě s nikým. Nicméně na samém počátku vlastně ruského vojenského
vpádu na Ukrajinu v roce 2014 nakonec nebyly věci bezprostředně spojené se Severoatlantickou aliancí, ale právě s
Evropskou unii a možná, že od toho roku 2 14 teprve toho roku 2 14 si v Moskvě uvědomili, že Evropská unie je nejenom
obrovský trh, ale také jaksi sice ještě, řekněme, neprobouzí zná. Ale velká síla, obrovská síla politická, potenciálně síla
vojenská, a to se teď, řekněme, podobě dodávek, zbraní, zbraňových systémů munice děje a opětně jaksi, co je podstatné z
úst italského francouzského i německého prezidentů, respektive kancléře. Prostě zaznělo, že ty zbrojní dodávky budou
pokračovat, a to je něco, co samozřejmě si v Moskvě sice se mohou smát, ale jsem přesvědčen, že jaksi ten smích je v zásadě
pouze kašírovaný, protože si musí uvědomit, že masivní dodávky zbraní munice ze západu. Samozřejmě otázkou je, kolik toho
je, kolik toho západ, v jakých časových lhůtách schopen dodat. Nicméně z hlediska středně dlouhodobého toho jsme schopni
vyprodukovat dodat podstatně víc, než kolik jsou schopni vyrábět Rusové tzn. že ta válka se pro ni nebo spektra ta
opotřebovávají. Válka se pro ně začíná vyvíjet velmi dobře.

mluvčí 
Jak ten dnešek může proměnit konkrétně vztahy právem na ose Francie, Ukrajina, Německo, Ukrajina, protože na jedné straně
teď jsme slyšeli ta obrovská slova podpory na druhé straně v posledních dnech týdnech tam také byla slova, která mnohé
naštvala třeba ze strany francouzského prezidenta Macrona slova o tom respektu vůči Rusku, aby se neopakovala situace,
kterou jsme zažili po první světové válce, a tak dál.

mluvčí 
Tak ono je zapotřebí si uvědomit, že politika v tomto ohledu jaksi velice komplikovaná disciplína a co je důležité ti, kteří se tam
dneska sešli, anebo kteří se tam sejdou někdy někdy v budoucnu nebo nějakém jiném fóru, koneckonců zaznělo, kam všude
by Ukrajina, respektive prezident Zelenský měl být pozván, tak oni se nemusejí být rádi. To jaksi politika tohleto není. Oni 1
každý z nich tam hájí své zájmy ty zájmy jaksi nejsou minimálně na začátku standardně zcela jaksi kompatibilní. Musejí vlastně
najít právě tu minimální shodu na tom, co se bude dít, to je všechno vlastně věc, která je komplikovaná, která tento okamžik o
to komplikovanější, že Ukrajina, respektive Evropa jsou ve válce, a to všechno jaksi jednak akceleruje některé věci přidává jim
na dynamice. Na druhou stranu to řadu věcí výrazným způsobem komplikuje. Teď se zdá, že jaksi našli ten jaksi minimální my
tu finální shodu. Já jsem přesvědčen, že teď na tomhle tom se bude stavět na ty další věcí, respektive na ty problémy v
minulosti se tento okamžik zapomenete neznamená, že se na ni zapomene navždy. Například je velice obtížné si představit, že
by německé politické elity úplně zapomněli na to, jakým způsobem jim dál Velenský najevo vlastně, co si o nich myslí. Oni mu to
někdy nějak pravděpodobně vrátí, ale co je podstatné teď jaksi ta shoda byla nálada.

mluvčí 
Další velké téma dneška to tedy možný vstup Ukrajiny do Evropské unie podpora toho, aby se Ukrajina stala kandidátskou
zemí, jak rychle by k tomu reálně mohlo dojít, protože ten kandidátský status to je 1 věc, ale potom je ten samotný proces než k
tomu vstupu dojde.

mluvčí 
Ten proces bude nepochybně velmi dlouhý komplikovaný. Mimochodem to zaznělo zcela jednoznačně v tom závěrečném
projevu, který jsme měli možnost sledovat tzn. v projevu kancléře Scholze, který explicitně prostě prohlásil, že demokracie
právní řád. To je to, co je pro Evropskou unii podstatné, protože to je to, jak, co nás jaksi odlišuje od těch ostatních a Ukrajina
v tomto ohledu jaksi sice v posledních letech zaznamenala poměrně výrazný pokrok. Ale samozřejmě, že jaksi těch problémů
tam bylo, je asi i o válce bude obrovské množství tzn. to jsou jaksi věci, které celkem jednoznačně ukazují, že se jedná o jaksi
běh na dlouhou trať. Nicméně bude to jaksi běh po trati, která se začíná rýsovat tam jednoznačně zaznělo, že bude vytvořena
jakási road map a pak už to bude primárně na Ukrajincích.

mluvčí 
Dnes řešíme Gazprom řešíme omezení dodávek plynu do Evropy, ale čeho se taky prezident Macron dotkl. To je tedy ta
blokace vývozu obilí on vyjádřil jaksi naději, že Rusko změní svůj postoj, tak myslíte si, že tato naděje bude oprávněná, že
Rusko ten postoj opravdu změní, nebo jak to vidíte v nejbližší době?

mluvčí 
Rusko lavíruje, nicméně lavíruje primárně v té rétorické rovině. Rusové jsou velice dobře vědomi toho, že pokud vlastně ve
světě propukne jaksi kvůli cenám potravin nebo nedostatku potravin, nějaký chaos nějaká krize, tak se toho Ruska v zásadě
nedotkne. Migrační vlna by stoprocentně nesporné směřoval z Ruska jako vlastně má v tomhletom ohledu nad námi náskok,
protože Rusové, respektive jejich ambasády už mnoho týdnů, respektive měsíců na Blízkém východě i v Africe, což jsou
primárně ty země, kam je obviní z Ukrajiny dodáváno, tak jedou jaksi tezi, že západ se snaží vyhladovět tyhlety tyhlety státy tzn.
na tomhle tom poli. Prostě už se jim podařilo nadělat obrovské obrovské škody. Rusko jaksi nemá důvod, aby příliš
spolupracovalo. Nicméně předpokládejme, že ten tlak ze strany mezinárodního společenství bude sílit, ale co je daleko
důležitější, a to zaznělo, tuším v projevů, jak rumunského, tak italského vlastně představitelů, že vlastně tam byla uváděna
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nějaká ta čísla. Kolik tuším, že rumunský prezident říkal, že 1 000 000 tun už z Ukrajiny bylo přepraveno přes Rumunsko a že
vlastně Rumuni vlastně spolupracují s Ukrajinci na tom, aby zvýšila průchodnost pozemní hranice, aby bylo možné exportovat
ukrajinského obilí přes přístav Konstancie, což je samozřejmě důležitá pomoc, ale je to pořád jenom relativně malá část toho,
co je na Ukrajině uskladněno. A tuším, že tam potom zazněly ty slova, mám pocit právě od od italského představitele, že bude
zapotřebí tam poslat ty týmy, které budou provádět odminování, ale že to odminování bude trvat minimálně 14 dní a tím pádem
vlastně zvyšuje ten tlak na světové společenství. Nechme překvapit, jestli tam třeba právě Italové, případně Francouzi, kteří
nepochybně jaksi mají k tomu kapacity v kontextu jejich námořnictva vyšlou svoje svoje odborníky na odminovávání těch
námořních koridorů, protože to by zase mohl jaksi změnit i nebezpečné světla vytvářet tlak na Rusko ohledně vedení těch
vojenských operací, protože by tam najednou v rámci téhle té mise vlastně se mohly objevit příslušníci ozbrojených sil
evropských mocností.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Michael Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky za váš komentář, hezký den.

mluvčí 
Děkuji za pozvání, na shledanou.

mluvčí 
A my hned navážeme na to s Ondřejem Soukupem redaktorem Hospodářských novin, hezký den vám. Dobrý den. Tak za vás,
jak silný vzkaz je ta dnešní schůzka dnešní jednání vůči Rusku bude Rusko nějak reagovat, co myslíte?

mluvčí 
Upřímně nemyslím si Rusko už jako dlouhodobě právě, jak o tom ostatně řekl mluvil Michael Romancov. Vlastně tou Evropou,
tak trošku jako opovrhuje. A nepovažuje ji za partnera. Samozřejmě kont někteří, kteří prostě měli takové tendence zkoušet
vlastně rozdělit tu Evropu, protože tam byly skutečně jako tendence vlastně mluvit jenom Němci a nejednou ne třeba s Poláky.
Atd. a ale vlast s tím, že vlastně potom by vlastně došlo k narušení jednoty a zatím k té zatím ta jednota drží, a dokonce i v tak
jako klíčové věci, jako je tedy ten kandidátský status. A pro Ukrajinu, když ještě před týdnem to vypadalo, že jak Němci, tak
Francouzi o a ostatně Italové jako nejsou nijak nadšeni z toho, že by nějaký takový statut měl být udělen.

mluvčí 
Když se podíváme na to, jaká je situace na bojiště na Ukrajině Rusko pravděpodobně nečekalo, že severo Doněcku narazí
jeho síly natolik silný odpor ukrajinských obránců. Tvrdí britské ministerstvo obrany. Nicméně Rusové ovládají většinu města
většinu severu Doněcku složky ukrajinských ozbrojených sil se drží v místním chemickém závodu a zad tak bude se opakovat
scénář z Mariupolu, co myslíte?

mluvčí 
Upřímně řečeno, trochu toho obávám, protože ono samozřejmě na jednu stranu je to logické. Tyhle ty velké průmyslové
podniky z dob Sovětského svazu, tak vlastně měli a potřebou vždycky ta ty kryty některé protiatomové, takže jako z hlediska
armády je to vlastně výhodné se tam schovat. A na druhou stranu si říkám, jestli to není trošku trošku Kos sebevražedná
taktika, protože samozřejmě obrana Mariupolu má jako nějaký svůj prostě velký symbolický význam. Všichni jsme to prostě 2
měsíce sledovali a atd. ale neměl by se tedy zapomenout na to, že ukrajinská armáda tam přišla o prostě nějakých zhruba
6000 lidí, ať už padlých nebo za tím do zajetí. A což byli lidé, kteří byli velmi jako dobře vycvičeni. A totéž se bude týkat toho
rezortu. Pokud by tam tam větry jako řádově tisícovka lidí, no ale stejně jsou to prostě lidé, kteří jsou vycvičení, kteří jsou
zkušení. A těch ukrajinská armáda prostě nemá jako dost, protože oni samozřejmě mají obrovské množství jako dobrovolníků.
Ti ale nejsou řádně vycvičeni a neumí obsluhovat nějaké složitější zbraňové systémy, takže říkáme to náhodou tahle taktika
není jako poněkud krátkozraká a není.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Třeba výhodou to, že ruské jednotky se teď budou soustředit právě u areálu zoo. Ta jejich velení tak nebude mít možnost
nasadit třeba interna Ukrajině?

mluvčí 
Je to možné, ale upřímně řečeno, tam ta válka teďka vypadá, takže je vedena převážně dělostřelectvem, ale tam jako není o
tom, že by oni potřebovali nějaké prostě tisíce či desetitisíce prostě pěšáků, kteří by má prostě říct tou tím množstvím vlastně
toho protivníka porazili. Je to spíše, že tedy jako zlikvidovat prakticky jakékoliv opěrné body a pak už tam prostě jenom na
napadl na pochoduje pár desítek lidí, aby místo obsadili. Takže myslím si, že jako oni to nebudou mít Eco nebo nemá z mého
hlediska samozřejmě nejsem nějaký jako vojenský expert a a je možné, že prostě ukrajinské vedení má prostě nějaké další jako
plány, ale pokud by šlo o to jenom vlastně udržet tu obranu jako takovou co nejdéle, tak mi to přijde, že by se tahle taktika
mohla ukrajinské armádě vymstí.

mluvčí 
Zoser sond Záporoží, jaká je situace tam.

mluvčí 
A tam je to v zásadě pořád stejné ukrajinská armáda trochu postoupila u Chart snů obsadila pár vesnic. Nicméně prostě
dostává se podobné problém mu jako Rusové na tom východě. Tzn. že prostě protivník už se opevnil, zakopal a Ukrajinci
nemají nějakou zásadní převahu spíš naopak a aby mohli nějak výrazně jako postoupit. Jsou to spíše takové boje, které mají 8
ukázat, aby, že nemohou prostě držet tu frontu jenom na Donbase, ale že se jim jako může, že musí nějaké jednotky viděli
vyčlenit i na chaosu na další oblasti.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ještě bych se s vámi chtěla dotknout trochu ruské rétoriky v posledních dnech přijal jsem to naznačila Michaela Romancova. V
poslední době jsou velmi nahlas slyšet vyjádření Dmitrije Medveděva bývalého prezidenta. On býval před lety, řekněme,
smířlivý velmi vůči západu a teď hodně otočil, je velmi razantní. Mluví velmi silně nenávisti vůči západu, říká jsem, že on
komentoval posměšně tedy tu cestu z evropských představitelů do Kyjeva, jak číst tu jeho osobnost, jak číst jeho přitvrzení,
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jaká je teď jeho pozice?

mluvčí 
Dmitrij Medveděv poté, co byl vlastně odvolán z postu premiéra, tak vlastně na nějakou dobu z toho veřejného života téměř
zmizel. Byl jmenován tedy zástupcem tajemníka bezpečnostní rady AAA, což v zádech téměř nominální, tedy hodnost a dlouho
vlastně nemohl najít nějaké nějaké své místo v té ruské politice. A teďka zdá se, že prostě se tedy rozhodl osedlat toho toho
válečného koně, řekněme, a skutečně jsou to výroky na telegramu svému účtu, které bysme oni rozhodně ne oček
neočekávali. Jsou lidé, kteří tvrdí, že on zatím vlastně chce ukázat, jakože má ještě další nějaké politické ambice, jiní zase tvrdí,
že to je spíš jako jako obrana, že on byl měl pravdu pověst toho, řekněme, jemného liberála. A teďka prostě chce ukázat, že on
tedy jako je vlastenec a až odporuje válku atd. takže těžko říct do hlavy nevidíme.

mluvčí 
Ondřej Soukup, redaktor Hospodářských novin. Moc díky za váš čas hezký den.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
A dalším zprávám. Ministr vnitra Vít Rakušan navrhne kvůli kauze bývalého náměstka primátora svolání mimořádného sněmu
hnutí STAN. Konat by se měl v říjnu nebo listopadu. Rakušan je na sněmu podle svých slov připravený obhájit svůj mandát.
Petr Hlubuček mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského Dopravního podniku. Kvůli tomu rezignoval na všechny
funkce ve vedení Prahy i hnutí STAN, kterému pozastavil členství.

mluvčí 
Někdy na podzim, aniž bych vám řekl, přesný termín chce, aby se konal. Sněm hnutí STAN, kde samozřejmě já poukážu na
veškeré problémy, které se staly, kde samozřejmě jsem připraven obhájit svoji politickou odpovědnost za to, jakým způsobem
se hnutí STAN vyvíjelo za všechny úspěchy neúspěchy.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
My prostě chceme, aby to bylo vysvětleno chce, aby se k tomu postavil premiér. Myslím si, že ministr vnitra, že by měl premiér
uvažovat minimálně o výměně rezortu, protože toto prostě není dobře. Špičky stanu jsou vyšetřovány ve velmi závažných
trestných činech a ministrem vnitra zůstává předseda tohoto hnutí to není v pořádku.

mluvčí 
My musíme nyní přesvědčit lidi, že v komunálních volbách, že naši starostové jsou ti, kteří se dobře starají o své obce města,
že pracuji pro lidi.

mluvčí 
Kauzu bývalého náměstka primátora odsoudili krajští představitelé hnutí STAN. Pokud se Hlubočky vina prokáže, nemá podle
nich hnutí co dělat. Vedení pražského Dopravního podniku nechá ve firmě provést hloubkový forenzní audit. Prověření se
dotkne zakázek městské firmy.

mluvčí 
Zadáme nějaký hloubkový externí audit, který by svým obsahem vlastně měl odpovídat těm okruhům které vlastně.

Int. M. et MA Pavel Havlíček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ochranademokracie.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 20:08 , RU / měsíc: 810 , RU / den:
54 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Pavel Havlíček je analytikem AMO se zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu, Rusko a Východní partnerství.

Profesně se zabývá také otázkami strategické komunikace a dezinformací stejně jako demokratizace a podpory občanské
společnosti. 
Pavel Havlíček spolupracuje s AMO od května 2016. V září 2017 dokončil dvouleté studium mezinárodního magisterského
programu Erasmus Mundus v oboru Russian, Central and East European Studies na University of Glasgow v kombinaci s
Evropskými studii na Jagelonské univerzitě v polském Krakově. Bakalářský program absolvoval v roce 2015 na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
V roce 2013 se zúčastnil studijního programu Erasmus na University of Kent ve Velké Británii. V roce 2014 podnikl studijní stáž
na Fakultu mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity v Rusku. Kromě toho absolvoval stáže v Evropském
parlamentu, Ministerstvu zahraničí ČR či v Člověku v tísni, o. p. s. a Evropské nadaci pro demokracii (EED) v Bruselu. V letech
2019 a 2020 pracoval na výzkumném projektu na podporu občanské společnosti v EU s Fondem George Marshalla
(Rethink.CEE). V roce 2020/21 je spolupracovníkem Center for European Policy Analysis (CEPA) v rámci transatlantického
programu Jamese S. Dentona. V květnu 2020 byl Pavel Havlíček na dva roky zvolen do funkce člena Správní rady Fóra
občanské společnosti EU-Rusko. Od srpna 2020 je také koordinátorem výzkumu ruského týmu v rámci projektu MapInfluenCE. 
Pavel Havlíček je od prosince 2019 členem mládežnické organizace TOP tým Středočeský kraj. Od 8. února 2022 je členem
politické strany TOP 09. 

Ukrajina krvácí příliš rychle. Dojdou jí vojáci dřív než Rusku munice? URL
Automatický překlad
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WEB , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Adam Hájek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 20:54 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
Drtivá dělostřelecká převaha ruské armády v Donbasu se začíná projevovat v rychle rostoucím počtu ztrát ukrajinské armády.
Přísun statistik z Kyjeva je třeba brát s rezervou, pokud by však odpovídaly skutečnosti, bylo by to pro ukrajinskou armádu
dlouhodobě neudržitelné.

S posledními čísly vyrukoval ve středu prezidentský poradce Davyd Arachamija, který vede (v současnosti zamrzlé) mírové
rozhovory s Ruskem. Ukrajinská armáda podle něj v Donbasu každý den přichází o tisíc vojáků, přičemž denní průměr zabitých
se pohybuje od 200 do 500. Zbytek tvořízranění.

To jsou podstatně vyšší čísla, než jaká počátkem června uváděl prezidentVolodymyr Zelenskyj: v průměru 60 až 100 padlých a
asi 500 raněných denně. Další prezidentský poradce Oleksij Arestovyč později odhadl denní ztráty na 150 padlých a 800
raněných, ministr obrany Oleksij Reznikov došel k číslu sto zabitých a 500 raněných.

A ještě jedno číslo, tentokrát z Pentagonu. Nejvýše postavený americký generál Mark Milley, šéf sboru náčelníků štábů, ve
středu zmínil sto zabitých a sto až tři sta raněných denně. „Je to existenční hrozba. Bojují o samotné přežití své země.
Schopnost ustát utrpení a oběti je přímo úměrná cíli, kterého chcete dosáhnout. Pokud je tímto cílem přežití vaší země, tak to
vydržíte,“ odpověděl na otázku, jestli Ukrajina takové ztráty může ustát.346 fotografií

Důvod nárůstu ztrát je jasný: ruská armáda po krachu bleskového tažení na Kyjev přešla na osvědčenou taktiku masivního
nasazení dělostřelectva. Na donbaské frontě má palebnou převahu 10:1, někde dokonce 15:1. Ukrajincům se zoufale
nedostává munice sovětského typu a moderní západní artilerie stále ještě nedorazila v takové míře, aby mohla nepříznivý
poměr sil vyrovnat.

„Rusové začali bojovat relativně kompetentně. Už se nepokoušejí o nepovedenou speciální operaci jako na začátku invaze.
Nemají dostatek rezerv, aby prováděli průlomy a manévrovou válku,“ vysvětluje pro iDNES.cz bezpečnostní analytik Vojtěch
Bahenský.

„Provedou malý postup, lokalizují ukrajinské síly a pak na jejich pozice vrhnou ohromné množství munice. To samozřejmě vede
k významným ukrajinským ztrátám,“ přibližuje brutální, leč osvědčenou ruskou taktiku spálené země expert působící na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Pokud by statistiky padlých a raněných uváděné Zelenského lidmi odpovídaly pravdě, znamenalo by to, že ukrajinská armáda
přichází přibližně o 20 000 lidí měsíčně. Otevírá se tak otázka, jak dlouho to může ustát, pokud se válka protáhne až do
podzimu a poměr vojenské techniky se nevyrovná. 

Už nyní se objevují zprávy, že ruská převaha v konvenční artilerii i raketovém dělostřelectvu bránící se ukrajinské vojáky silně
demoralizuje a že se v jejich řadách objevují případy dezerce.

„Pokud Ukrajinci ztrácejí prapor denně, tak to není dlouhodobě udržitelné. Jejich morálka nebo obrana v jednu chvíli zkolabuje,
nebo budou ztráty nahrazovat čerstvě vycvičenými vojáky, kteří nemají bojové zkušenosti. Pak je otázka, jestli Ukrajině dřív
dojdou lidi, nebo Rusku munice,“ vysvětluje Bahenský.

Podle Arachamiji ukrajinské ztráty výrazně stouply v posledních dvou týdnech. Kyjev podle něj mobilizoval milion lidí a je
schopný povolat další dva miliony. Ale potřebuje urychlené dodávky západní vojenské techniky, aby se na bojišti vyrovnal
Rusku a vylepšil své vyhlídky v případném jednání s Moskvou.

„Naše vyjednávací pozice je poměrně slabá. Nechceme usedat za jednacím stolem, pokud se budeme nacházet v takové
situaci. Musíme nějakým způsobem obrátit vývoj událostí,“ přiznal jeden z nejvlivnějších lidí Zelenského administrativy při
středeční návštěvě Washingtonu.

Fakt, že dosud nejhorší bilanci ukrajinských ztrát zveřejnil právě při cestě doSpojených států, lze vykládat i jako součást
komunikační strategie, jak nakopnout polevující pozornost spojenců. Západní vlády si jsou dobře vědomy, že jejich voliče
začíná vleklá válka unavovat a řadu z nich více pálí její ekonomické dopady a rostoucí ceny.

„Ukrajina tak ukazuje Západu, že skutečně potřebují víc zbraní. A také to může být signál domů, že se připravují nějaké
ústupky. Ty by se totiž těžko činily v situaci, kdy se měsíc říkalo, jak se vyhrává,“ komentuje neradostné statistiky padlých a
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raněných Bahenský.

Foto:
Ukrajinský voják hlídkuje uvnitř zákopu v přední linii. (12. června 2022)
Profimedia.cz

Cena plynu pro evropský trh se od pondělí zvýšila zhruba o 70 %
RÁDIO , Datum: 16.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.06.2022 21:45 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 215 166,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Cena plynu pro evropský trh se od pondělí zvýšila zhruba o 70 %. Teď se prodávala za víc než 140 EUR za megawatthodinu.
Cena se začala zvyšovat po zprávě z Ruska, že oprava plynovodu Nord stream 1 se komplikuje a plynovod by kvůli tomu mohl
být i zastaven. Zatím je dodávka plynu omezená o 60 %. Nord stream je přitom hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do
Evropské unie. U telefonu je teď Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak pravděpodobné podle vás je, že za omezením dodávek plynu jsou opravdu komplikace při opravě a údržbě turbín, jak
avizuje Rusko?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Tak ono by to úplně výjimečné nebylo. Na druhou stranu tady bych se teda ptal, jestli Rusko je spolehlivý dodavatel, jak
vlastně říká, ale samozřejmě ta primární motivace, nebo to hledání té motivace směřuje daleko jinam, ty technické problémy by
ukazovaly na to, že se Rusko spíš snaží nějakým způsobem zahýbat se sankcemi.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud tedy jde o politicky motivovaný krok, tak co konkrétně tím Rusko sleduje, vy jste mluvil o sankcích?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Tak samozřejmě, to je jedna z věcí. Rusko se snaží nějakým způsobem bojovat proti těm sankcím, nemůžeme se tvářit tak, že
Rusko bude prostě očekávat útrpně něco, jaké sankce proti němu přijmeme a že vlastně bude jenom čekat až teda konečně
najdeme taky nějaký způsob, jak nahradit ten jeho plyn. To je prostě jedna z motivací a ta může být ta hlavní, ta politická
motivace samozřejmě je varovat Evropu, že pokud tedy bude pomáhat nadále Ukrajině, pokud jí bude pomáhat víc. A tady
musím připomenout, že dneska ti jako, řekněme nejliknavější premiéři vyrazili do Kyjeva, tak to může být také gesto prostě
ukázat. "Podívejte se nejenom mi vy můžete hrozit sankcemi a já nevím, čím vším, ale my taky máme proti vám prostředky,
které vám život minimálně znepříjemní".

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak funguje ten systém plateb za plyn? Nepřipravuje se Rusko tímhle omezením dodávek v podstatě okamžitě o peníze?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Tak samozřejmě, že se připravuje o peníze. Na druhou stranu ten ruský problém spočívá prostě v tom, že on ty peníze moc
nemá za co utratit, takže to je jedna z věcí, že vlastně ten plyn je nakupován od evropské společnosti, platí v eurech na účet
Gazprom bance. A zároveň tam mají otevřený účet v rublech a Gazprom banka ty peníze převádí, teprve po převodu vlastně
ten trejd jakoby je uzavřen. Čili tohle je ten mechanismus. Samozřejmě, že se Rusko jakoby připravuje o peníze, ale není to pro
něj v tuhle chvíli ta nejzásadnější věc.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Evropské země teď doplňují zásobníky plynu na zimu. Nakupují proto i za vysoké ceny. Nemůže zatím tedy být třeba tlak na
další zvýšení ceny plynu?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
To je druhá z možností, kterou jsem zmiňoval, ono částečně to kopíruje vývoj už z minulého roku, kdy vlastně ty evropské
zásobníky byly relativně správné, a to hlavně ty, které má nějakým způsobem pod palcem Gazprom, čili zatímco ty ostatní
zásobníky byly naplněné třeba na 50 %, u Gazpromu s bídou 12 a to ukazuje prostě na to, že nějakým způsobem na se
Gazprom jal, jako postoupit v manipulaci s tímhle tím zásobami a teď neříkám, jestli je to politická manipulace nebo je to snaha
o manipulaci s cenou ekonomická, to jako nejsem schopnej úplně rozluštit, ale už to probíhalo minulý rok vlastně.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak reálné je, že se nepodaří naplnit zásobníky evropským zemím do zimy? Je to něco, co asi Rusko nebude chtít dopustit?

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
To je otázka, jestli to nebude chtít dopustit. Na druhou stranu Evropani samozřejmě s tím pracují na tom, aby snížili tu svoji
závislost na Rusku. Já si myslím, že ten ruský plyn bude nahrazen ze sta procent, byť samozřejmě je to jakoby z politického
pohledu asi to ideální, ale ty volné kapacity někde nejsou nehledě na to, že jakmile prostě nemáte kapacity nebo nemáte ten
přísun a musíte to někde shánět, tak ty producenti samozřejmě ty ceny navyšují. Tady bych ještě zmínil to, že Rusko vlastně
tohle oznámilo ve chvíli, kdy ten, řekněme ten terminál na zkapalněný zemní plyn ve Spojených státech, který ho...
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Má problémy a začal hořet, takže tím se to ještě násobí.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Přesně tak.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Karel Svoboda, odborník na postsovětský prostor z Univerzity Karlovy. Díky, na slyšenou.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy 
Děkuji, na slyšenou.
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Získání statusu pro Ukrajinu podpořily vrcholní představitelé Francie, Německa a Itálie
RÁDIO , Datum: 17.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.06.2022 14:15 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 223 668,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Ještě před zhruba dvěma týdny uvedli na svém summitu zástupci evropské sedmadvacítky, že udělení kandidátského statusu
Ukrajině na červnovém zasedání Evropské Rady je velmi nepravděpodobné. Podle italského premiéra Maria Draghiho byli proti
všechny velké státy s výjimkou Itálie. Už včera ovšem nastal obrat o 180 stupňů. Při návštěvě Kyjeva získání tohoto statusu
podpořily vrcholní představitelé Francie, Německa a Itálie. A dnes krátce po poledni Evropská komise potvrdila očekávání, když
kandidátský status Ukrajiny oficiálně doporučila. Předsedkyně komise Rusové von der Leyenová přitom upozornila, že tato
země bude muset provést řadu nezbytných reforem. Komise zároveň doporučila udělit kandidátský status i Moldavsku. Zatímco
Gruzie dosud nesplnila nutné podmínky. Do našeho přenosového vozu zdravím prof. Iva Šlosarčíka z katedry evropských studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na evropské právo, FSV  UK , Europeum 
Hezké poledne.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Mohl být pro komisi v tomto směru rozhodující moment po únorové ruské agresi?

Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na evropské právo, FSV  UK , Europeum 
To rozhodnutí o udělení statusu kandidátské země je převážně politickým rozhodnutím, nikoliv výsledkem extrémně technických
analýz té země. To rozhodování víc než rozhodování o zahájení jednání nebo dokonce o vstupu, tak to rozhodnutí o udělení
statusu kandidátské země odráží, dá se říct, duch doby nebo náladu, která panuje ve státech Evropské unie.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
No web Politico citoval jednoho činitele, podle něhož na příslušném jednání komise zaznívalo, že Ukrajina je jedinou zemí v
Evropě, kde lidé umírali a střílelo se na ně, protože v ulicích nosily vlajky Evropské unie, prý teď Kyjevu nemůžou říct,
"promiňte, lidi, měli jste špatné vlajky". Ale dá se říct, že zásadní byla změna v pozici Francie a Německa, jak si ji vysvětlit?

Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na evropské právo, FSV  UK , Europeum 
Určitě komise nerozhodovala ve vzduchoprázdnu, určitě při rozhodování kolegia komisařů a my nevíme, jak, který hlasoval, to
rozhodování je neveřejné, tak změna nálady a změna rétoriky klíčových velkých unijních států mohly hrát roli. Ale samozřejmě
mohl hrát roli prostě i vývoj na bojištích v Donbasu a podobně. My nevíme. A dozvíme se možná s pamětí komisařů za 20 let,
jak přesně to jednání vypadalo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Když jste říkal, že šlo hlavně o politické rozhodnutí, tak do jaké míry v tomto směru Ukrajina dané podmínky skutečně splňuje?

Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na evropské právo, FSV  UK , Europeum 
Opět to, že je to primárně politické rozhodnutí je umožněno tím, že Evropská unie má daleko vágnější pravidla a procedury pro
udělení statusu kandidátské země, než potom třeba pro uzavření té smlouvy o rozšíření Evropské unie. Tady se opravdu dá
vyřešit pomocí v komunikaci komise Evropského parlamentu, ale hlavně potom to rozhodující slovo mají členské státy na té
nejvyšší úrovni, na jednání Evropské rady, kde se politicky rozhodne, zda bude ten status kandidátské země udělen či nikoliv,
ale ty podmínky jsou, samozřejmě vycházejí z těch slavných kodaňských kritérií, kde je otázka demokracie, právního státu,
fungují z tržní ekonomiky, z efektivity té ekonomiky, schopnosti odolat konkurenci uvnitř EU i to slavné přejímání technických
standardů Evropské unie, ale to ta kodaňská kritéria, ta potom hrají tu klíčovou roli při rozhodnutí, zda se zahájí už přístupová
jednání a jak ta přístupová jednání dopadnou. To udělení toho statusu kandidátské země je hlavně opravdu spíš jako dojmem
z toho, jakým směrem se ta země ubírá.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
A je možné očekávat právě od toho unijního summitu příští týden, že skutečně potvrdí to, co teď doporučuje Evropská komise,
nebo by mohli ten verdikt zkomplikovat výhrady některých členských zemí například Maďarska?

Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na evropské právo, FSV  UK , Europeum 
Tak ta rétorika se posouvá. Je to rozhodně pravděpodobnější, než bych očekával před třemi týdny a jak vy říkáte může to
zkomplikovat. Ono to nemusí zkomplikovat, může to zablokovat kritika kteréhokoliv státu. Tam se opravdu tam se rozhoduje
konsenzuálně, protože v okamžiku, kdybyste nějaký stát se snažili přehlasovat, pak narazíte později do zdi v tom, že každý
jeden unijní stát má právo zablokovat to formální rozšíření Evropské unie. Takže ta rétorika se posouvá, ale opět jednání těch
evropských summitů jsou neveřejná. A jsou opravdu jednak o tvrdém politickém vyjednávání, takže je to pravděpodobnější, ale
rozhodně to není stoprocentní nebo jisté.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
Děkuji za rozhovor tolik prof. Ivo Šlosarčík z katedry evropských studii FSV  UK . Děkuji vám, na shledanou.

Ivo ŠLOSARČÍK, právník se zaměřením na evropské právo, FSV  UK , Europeum 
Na slyšenou.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V 15 hodin a další zprávy Čáp 24. Hezký den. Ruský bitevní letoun se zřítil těsně za ukrajinskými hranicemi běloruské oblasti.
Podle agentury TASS se pilot katapultoval a jednal sám o zkušební let. Rusko ale často využívá letadla za hranicemi taky
raketovým útokům. Ukrajinci oznámili, že se jim v černém moři podařilo zničit ruský remorkér, který převážel zbraně vojáky.
Zároveň ale hlásí mnoho obětí po ruském ostřelování rysy v Dánsku. Další vzdušný útok na Nikolaji.

Praha vláda chtějí motivovat uprchlíky přesunou do méně vytížených obcí. Po společném jednání s premiérem ministrem vnitra
to řekl primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Vzniknout by měl i mechanismus, podle kterého samotný přesun provede. Praha v
noci na čtvrtek uzavřela krajské asistenční centrum ve Vysočanech. Podle vedení města je metropole přetížená a nemá na
další běžence kapacitu. Centrum odbavilo skoro 100 000 lidí.

mluvčí 
V momentě, kdy budou ty problémy řešeny tzn. vznikne ten mechanismus na tu motivaci a ten mechanismus na to
koordinované řízené přesouvání, tak v případě, že se na těch číslech statisticky ukáže, že to skutečně funguje, tak my nemáme
problém. Znovu se vrátit k té otázce možnosti otevření znovu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Soud poslal do vazby prvního z obviněných údajné korupční kauza kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra
Hlubučka. Vyhověl tak návrhu státního zástupce, který jméno obviněného nezveřejnila. Vás požádá ještě pro další 2 jedním z
nich je právě Hlubuček. Kauza hospodaření pražského Dopravního podniku čelí obvinění 11 lidí. Policie chce stíhat ještě další
2. Ti si ale dosud nepřevzali. Usnesení jsou v zahraničí.

mluvčí 
Ohledně mého prvního názor návrhu se s tímto návrhem zdejší soud ztotožnil a ten první obviněný byl vzat do vazby, a to z
důvodů. Útěkové ho z důvodu koluzní.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Sněmovna prezidentu Miloši Zemanovi navrhla na udělení řádu bílého lva šestice členů protikomunistické odbojové skupiny
bratří Mašínů. Mezi jmény, která poslanci k nejvyššímu státnímu vyznamenání doporučují, je taky ředitel kontrarozvědky Michal
Koudelka. Toho už Zeman 7× odmítl jmenovat do hodnosti generála. Naopak v případě ukrajinského prezidenta Zelenského,
který je taky mezi adepty dolní komory. Už Zeman avizoval, že tomuto návrhu vyhoví.

Energetická skupina čas se stane stoprocentním vlastníkem české firmy Škoda Jana. Ta působí v jaderné energetice a je
součástí ruská strojírenské skupiny ovládané Gazprom bankou. Kvůli tomu společnost v současné době ocitla v ohrožení
sankcí, což má potenciální dopad i na zajištění klíčových dodávek. Pro tuzemské jaderné elektrárny.

Ukrajina Moldavsko by se podle Evropské komise měly stát kandidáty na vstup do Evropské unie. Naopak Gruzie musí ještě
provést reformy. Pokud chce Ukrajina dosáhnout na plné členství v unii, měla by podle komise umožnit plné fungování
protikorupčního úřadu. Brusel žádá reformy v otázce právního státu a hospodářství. Předsedkyně Evropské komise ale
ocenila, že Ukrajina už splnila většinu evropských doporučení.

mluvčí 
Pokud se podíváme na ekonomiku, samozřejmě musíme sledovat hospodářství před válkou. Ukrajina tehdy měla jen
dvouprocentní schodek a její dluh byl pod 50 procenty HDP. I to je velmi dobré, padly Ukrajina, tak už podnikla důležité kroky k
tomu, aby se stala plně.

mluvčí 
Funkční tržní ekonomikou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ukrajinské reakce připojí Jakub Szántó. Zpravodaj Česká televize aktuálně ve Lvově Jakuba. Zdravím tě. Tak pojďme shrnout
to, jaké reakce to rozhodnutí Evropské komise doporučení Evropské komise na Ukrajině vyvolal?

mluvčí 
Dobré odpoledne, tak pro Ukrajinu, která se momentálně stále na třech frontách a brání ruské agresi. Je to bezpochyby něco,
co je velkou morální velkou politickou vzpruhou a tato země spolu s Moldavskem a také druzí podala bezprostředně poté po
začátku ruské invaze na své území podala přihlášku do Evropské unie, a to, že nejprve včera čtveřice lídrů Evropské unie,
včetně tedy dvou nejtěžších vás tedy francouzského prezidenta německého kancléře podpořili jednoznačně. A právo Ukrajiny a
na na cestu ke členství na tu kandidaturu a zároveň tedy o necelých 24 hodin později se z Bruselu zaznělo doporučení ze
strany Evropské komise. Znamená, že si tedy ta brána otevírá ještě samozřejmě bude třeba, aby jednomyslně všech 27 států a
toto podepsalo a připojil se k tomu doporučení, nicméně očekává se, že na dvacátého šestého 27. června, tedy zhruba za
týden k tomuto dojde a že skutečně bude moci začíst velmi tvrdá práce na ukrajinském na přípravy ukrajinského připojení k
Evropské unii to, že samozřejmě to, co se tady objevuje ze strany politiků ze strany médií, že to je něco, co je velice pozitivní.
Zároveň začíná problémy tvrdá práce, to tady zase je to tady nic nezastírá. Všichni dobře vědí, že pro velikou zemi skutečně
ještě dlouhá cesta na cestě k plnému členství Evropské unie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A tvrdá práce na reformách, které požaduje Evropská komise, které z těch požadovaných reforem by Ukrajině mohly činit
největší potíže.

mluvčí 
Ta práce bude skutečně obrovská, je to práce na dlouhé Lokte zároveň stát se kandidátem pro členství Evropské unie zdaleka
neznamená, že země se skutečně stane plnohodnotným členem. Pojďme se podívat například na na Turecko, které se
kandidátem pro vstup do EU stal v roce 1999 dnes o 23 let později stále Turecko není. Nejspíš ani jednou nohou ani ani
polovinu svého jednoho chodidla. Ve, řekněme, v těch dveřích do Evropské unie. Česká republika podala sama a pozvánku.
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Na žádost tedy vstup v roce 1996 v roce 97 tedy by se stal kandidátem, trvalo jí to, a to byla evropská. To byla to byla země,
která bezprostředně sousedila s Evropskou unii, vstoupila tedy až v roce 2004 opět na práce byla hodně poměrně velmi
náročná, takže pro velikou a nominálně 44 milionovou zemi, která zároveň teď tedy čelí ruské agresi, to bude velice těžké vedle
boje s korupcí, což je tady skutečně obrovský endemických problém. S postojem stát tak jako ve většině postsovětských států
je také tady vynutitelnost práva, nezávislost, soudnictví a ekologické předpisy a investice do infrastruktury a ochrana dětí atd.
zkrátka těch těch věcí, které trápí a Ukrajinu už od vyhlášení nezávislosti v roce 1991 jsou věci, které zároveň souvisí s těmi
požadovanými reformami. A jakkoliv, jak už jsem říkal, to veliká vzpruha, tak samozřejmě Ukrajinci dobře vědí, že například
právě v tom já velmi kritizovaném bodě, tedy v nedostatečném boji s korupcí proti oligarchům místním, kteří mají velkou
kontrolou nebo alespoň do vypuknutí války měli velkou kontrolu a ta rozsáhlými sektory a ukrajinské hospodářství. Tak ukazuje
to, že například teprve to bylo v roce 2019, tedy 5 let po Majdan revoluci po jednoznačné přihlášení se k prozápadnímu směru,
kdy se podařilo prosadit zásadní protikorupční zákony, ale například právě centrální úřad boj proti korupci stále ještě
nefunguje. Takže opravdu té práce je tady veliké množství.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na druhou stranu v lecčems už Ukrajina pokročila a ve kterých oblastech učinila největší pokrok.

mluvčí 
Těch těch věcí, které nebo řeknu těch těch sektorů, ve kterých dosáhla, řekněme, nějaké shody na tom poradním systému,
který Evropská unie Evropská komise kandidátským zemím o ses se zájmem o dlouhodobý zájem o kandidátce od kandidát fíků
pozici a teď tedy o skutečné plnohodnotné členství je celá řada. Mluví se tady například o řadě reforem ve školství, mluví se
tady o řadě reforem soudnictví, jakkoliv i tam se řada těch reforem pozastavila také snaha o, řekněme, zrovnoprávnění, nebo
nebo nebo využití plného a obchodního práva tak, aby tady a fungoval plně tržní hospodářství tedy, aby opět souvisí s korupcí,
aby byla vynutitelnost práva atd. to jsou to jsou sektory stejně jako například energetika, kde se Ukrajině v posledních letech
především tedy těch let od roku 2014 maďarské revoluce, která definitivně tedy Ukrajinu a měla, řekněme, nasměřoval v
zahraničněpolitickém směřování firem na západ dále od Ruska. To jsou sektory, ve kterých tady se Kyjevu a dařilo, nicméně je
tady řada dalších, kde se například té poslední zprávy Evropské komise a z konce letošního května, které, kde jsou, kde řada
budu kritizován, tak stále ještě mnoho toho a je toho otevřeného.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tolik ze západu Ukrajiny Jakub Szántó děkujeme.

mluvčí 
Díky za pozvání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A komentář připojí Ivo Šlosarčík z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne
vám.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vaše hodnocení toho, jak moc to rozhodnutí Evropské komise spolu se včerejší podporou toho kandidátského statusu
vyjádřenou francouzským prezidentem a německým kancléřem tak, jak moc toto všechno opravdu posunulo Ukrajinu k tomu,
aby příští týden a jednomyslným rozhodnutím členských zemí unie získala status kandidáta členství Evropské unie?

mluvčí 
Tak je tom mnohem pravděpodobnější, než to vypadalo před pár týdny. Ta změna názorů a rétoriky Francie německá je
opravdu výrazná, ale samozřejmě toto je doporučení komisař to bude ještě na stůl evropské radě, která jedná za zavřenými
dveřmi i kvůli tomu, aby tam opravdu mohla fungovat otevřená politická debata. A uvidíme, jaký bude výsledek a i v případě, že
výsledkem bude status kandidátské země pro Ukrajinu a Moldavsko, tak to opraven je krok, který je primárně symbolickou
politického charakteru, který otevře debatu pořádnou hlubokou debatu o tom, jak bude vypadat evropská budoucnost obou
států.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
U kterých zemí by tam kandidátský status Ukrajiny mohl narazit především je to stále třeba Nizozemsko, Dánsko nebo někdo
další?

mluvčí 
Tak.

Primárně území, které obecně se o východní dimenzi evropské integrace zajímají méně, tzn. státy spíš na západní periferii
Evropské unie. Ale není vyloučeno, že prostě tu otázku ukrajinského statusu kandidátské země vznese někdo jako taktický
krok, který chce posílit své jsou víc vyjednávací pozici jiných věcech. Opravdu tam se potkají hlavy státu a premiéři unijních
zemí na summitu a každý každá z nich každý politiků má celé spektrum evropské a domácí agendy a každý může využít tu
ukrajinskou kartu a hrozbu veta blokování konsenzu, aby nakonec evropský sami nijak nerozhodl, protože není
pravděpodobné, že by evropský sami závěry řekl mi. Odmítáme, nedáme kandidátský status. On prostě o tom může mlčet a
nechat ona další další jednání.

mluvčí 
To.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Že znovu tady může být třeba maďarský příběh, myslím tím tam příběh kolem embarga na ruskou ropu a protahování ze strany
Maďarska nejen samozřejmě, ale Maďarsko bylo tím lídrem.
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mluvčí 
Přesně tak, ale my do hlavy hlavy pana Orbána nevidíme a Maďarsko vypadá, že do toho summitu drží takovou ambivalenci
toho postoje, kdy jsi otevírá prostě prostor pro vyjednávání uvnitř té evropské rady, ale opět říkám, my neuvidíme, jak to
jednání evropské rady bude reálně probíhat za zavřenými dveřmi. Budou samozřejmě závěry a tisková prohlášení, ale jak to
jednání bude opravdu vypadat takhle tvrdě typy byly tvrdé nebo naopak poměrně snadné. To se dovíme jen z těch druhotný
komentářů politiků, kteří kolem toho stolu budou sedět.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě, prosím, o k tomu odmítání ze strany Nizozemska a tam mě zajímá, proč u západních zemí já typu Nizozemska jsou
zásadnější pravidla a procedury. Jednoduše to, jak se to obvykle dělá, proč není schopno Nizozemsko a reflektovat to, že já je
tady i symbolická rovina, že tady země, která bojuje za možná evropské hodnoty, která tak či onak bojuje za evropskou
svobodu.

mluvčí 
Ta odpověď je na nedostatek entuziasmu holandského pro kandidátský status Ukrajiny asi trojí za prvé tedy historická
zkušenost. Holandská vláda uvedl pamatuje, že bylo referendum za v tuzemsku, které odmítlo vidět asociační dohodu s
Ukrajinou a nakonec parlament přijal nebo doporučující referendum, ale samozřejmě vedlo to domácí politické kontroverzi
většinách holandských hlasujících tu reformu řekla. My nechceme ani tu asociační dohodu se s Ukrajinou. Za druhé opravdu
loňské zemí, které mají rády pravidla a obecně tlačí tu otázku boje s korupcí právním státu do popředí evropské integrace a
mohu říkat, tak, když my jsme ti, kteří sledují dodržování právního státu boje s korupcí v Polsku Maďarsku, tak nemůžeme
zavírat oči nad tím někdo s Ukrajinou opět v nějakém genetickém politickém kódu Holanďanů. Ale třetí věc jsou tam mladí
nemohou mít budu říkat. My se bojíme frustrace na straně Ukrajiny, protože samozřejmě ten kandidátský status je nějakým
politickým gestem, ale když na to následně zlo zamrzne nebo nebudou otevřena reálná jednání o vstupu, a tak tak naopak
může dojít tak tureckému scénáři, kdy ten příslib členství tribut Turecku dána pak nebyl nakloněn, byť byla zahájena jednání
ústupu dokonce tak úplně zamrzlá uvázla na mrtvém bodě, tak přispěla k tomu, že dneska turecká vláda rozhodně není
výborných vztazích se s Bruselem nebo s klíčovými unijními zeměmi. A opět nevidíme do hlavy klíčových holandských politiků a
oni co poměrně potichu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě 1 věc zajímám, o jaké vaše vysvětlení, protože Evropská komise podpořila ten kandidátský status pro Ukrajinu
Moldavsko, nikoliv pro Gruzii, přičemž, kdybychom se na to dívali za symbolického hlediska, tak ta motivace byla vlastně
podobná.

mluvčí 
Myslím, že komise cítila, že jako nálada z z státech píší státech EU se posunula a kdyby státy zajímá hlavně hlavně Ukrajina, že
tato politická pozornost směřující Gruzii je i malá současnosti AA také podle mě chtěla v tom svém doporučení ukázat, že přesto
jde o primárně politický krok, který dává velmi volné a interpretaci otevřeném právním prostředí. Tak kandidát kandidátských
států na rozdíl od daleko přísnější jasnějších pravidel, které jsou pro které jsou pro přistoupení, a tak je tu daleko volnější, tak
komise chtěla hlavně ukázat, že děkuju přesto, že samozřejmě ty pravidla interpretuje ve prospěch Ukrajiny a moldavská. Stále
tam nějaká omezení jsou, a to mohlo ukázat právě na příkladě Gruzie, například na vnitřní situace v oblasti justice, médií a
podobně a podobně. Jak ukázala, že sice je vstřícná, ale dají vstřícnost má své limity a Gruzie byla poměrně snadným a
politicky málo nákladný cílem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ivo Šlosarčík, pane profesore, děkuju i sázky.

mluvčí 
Na viděnou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Podle sněmovní opozice by kvůli kauze Petra Hlubučka měla skončit předseda starostů nezávislých Vít Rakušan jako ministr
vnitra. Poslanecký klub hnutí ANO už podle své předsedkyně nasbíral taky dostatečný počet podpisů k iniciování mimořádné
schůze sněmovny.

mluvčí 
Ta kritika Víta Rakušana je, dá se říct dvojí opozice poukazuje na to, že od podzimních sněmovních voleb je to už několikátá
kauza, která je spojená právě. S hnutím starostů nezávislých a tato nová kauza kolem Petra Hlubučka je podle opozice. Svým
rozměrem ještě vážnější, protože se jí zabývá policie Petr Boček byl mezi obviněnými, a to je tedy 1 bod té kritiky opozice.
Zároveň v současné době kritizuje také to, že Vít Rakušan je ministr vnitra tzn. šéf rezortu, pod který spadá policie. Nicméně
sám Rakušan velmi rázně odmítá jakékoliv možné spekulace vůbec o tom, že by jako šéf rezortu vnitra mohl nějak ovlivňovat
policejní vyšetřování, což podle něj dokazuje už jen to samotné, že policie v případu kolem Petra Hlubučka koná. Politika, který
má v tuto chvíli pozastavené členství v hnutí starostů nezávislých, tak také obvinila. Zdá se, že ani tyto požadavky opozice
nevyslyší. Premiér Petr Fiala, který se tedy zastal Vít Rakušan říkal, že mu důvěřuje, neprodá neplánuje dělat nějaké změny ve
vládě nicméně přiznává, že je to velmi vážná kauza, kterou je potřeba vyšetřit policii. Co se týče opozice, tak opoziční hnutí
ANO alespoň podle slov šéfa tohoto hnutí Andreje Babiše neplánuje tuto kauzu eskalovat do té podoby, že by vyvolávalo hnutí
o nedůvěře vládě. Podle Babiše je to i z toho důvodu, že nechce destabilizovat politickou situaci v Česku v době, kdy se země
chystá na předsednictví radě Evropské unie. Nicméně, jak si říkala, tak tedy opozice trvá na tom, že svolá mimořádnou schůzi
podle Aleny Schillerové předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO by to mohlo být buďto poslední. Týden v červnu, anebo
první červencový týden a právě tím základním požadavkem opozice bude to, aby Vít Rakušan skončil ve v čele rezortu.

mluvčí 
Není možné z politického hlediska, aby šéf tohoto hnutí, které je už kolikátou Klausova a tady tato je úplný vrchol všeho v
podstatě, tak toto je organizovaný zločin tak, aby byl ministrem vnitra.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a k údajné korupční kauza kolem pražského Dopravního podniku připojím aktuální doplnění. Soud poslal do vazby bývalého
náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, pokud obavám, že by mohl uprchnout nebo ovlivňovat svědky v kauze
Dopravního podniku. Jenom připomínám, že to je už druhý obviněný, kterého soud do vazby poslal jméno druhého. Neznáme
rozhodovat bude ještě o třetím návrhu státního zástupce na vazbu.

Lidé se kvůli vysoké inflace snaží investovat všude tam, kde jejich peníze neztratí hodnotu, například do zlata nemovitostí, ale
taky historických předmětů. V květnovém žebříčku největšího tuzemského aukčního portálu vedli Svatováclavské dukáty. Za
částky vyšší než 200 000 Kč se prodávaly taky předválečné motocykly.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Jindřich Svoboda sbírá stará auta. Motocykly bezmála 50 let areálu rodinné firmy v Turnově má zhruba 80 veteránů, tedy asi
30 motocyklu a 50 aut. Co je teď vlastně nejcennější první nebo co nejvíc se zvedá na ceně, to už je otázka právě pro Jindřicha
svobodu.

mluvčí 
Dobrý den. Na co se dají zvedají motocykly, značky Jawa Jawa 500 ohlas. Potom motocykly, kterých se vyrobilo málo, jako je
třeba Jawa 350 automatiky. O jinak motocykly jako západní provenience německy, ať to je BMW si zda a tyhlety a jinak potom
ten nárůst cen je u kabrioletu, ať už to jsou kabriolety, válečný nebo sedmdesátý osmdesátý devadesátý let šla. U typu třeba
škoda populár Aero 30 Aero 662 Fall Škoda Felicia Volkswagen budou Jaguar Type. To si myslím, že má největší nárůst z těch
cen u veteránů.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Oslovují vás třeba lidé, že by chtěli právě teď investovat do některého z těchto exponátů vaši, že by chtěli koupit?

mluvčí 
Samozřejmě za mnou chodí každou chvíli nějakej kamarád nebo mě oslovují lidi. A tím prodám některý ze svých věci, ale já věci
sbírám neprodáváme víceméně spíš doporučuju věci, aby si koupili takový, který ten nárůst stoprocentně mládí, protože moře
překupníků, který na tom zakládají, prodají ty, na které by narůstal vůbec nic.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Jak dobře jsou podle vás uložené peníze právě ve starých autech a motocyklech?

mluvčí 
Myslím si, já teda jsem se pro to rozhod kvůli svému koníčku v tý době, kdy jsem to začal sbírat, se vůbec neuvažoval o
nějakým nárůstům cen a o tom, ale už vodáky devadesátejch let se to vyvíjelo tlak, že ty sady opravdu začne lítat nahoru. Proto
jsem třeba i tu svou sbírku rozšířil věci, který se vyráběly po válce a 90 osmdesátý devadesátý léta. Původně moje maminka
byla sbírat tuhletu techniků jenom do války, dejme tomu, do roku 50. No všecko se změnilo. Dneska ty nárůsty jsou i na autech,
který jsou ze sedmdesátejch osmdesátejch let. Takový soky to je někdy zajímavější, než ty auta předválečné.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Je možné, že by v průběhu let ceny některých modelů klesaly?

mluvčí 
O možný to je, ale moc tomu nevěřím víceméně spíš to budou auta, který se vyráběly ve velkých sériích, protože ty ještě pořád
se někde nechají dohledat, kdežto auta nebo motocykly, kterých se vyrobilo 500 nebo 1000. Se dost těžko dneska shání.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Co je podle vás silnější, je to ten původní originální stav, anebo model po renovaci.

mluvčí 
Úměra, když původní stav je určitě hodnotnější, ale toho původního stavu dnešní době už se sežene hodně málo, a když tak ve
špatném stavu, ale moře lidí si toho považuje víc. Já než třeba vozidla zrenovovaného, ale z mýho hlediska jako osobní jo, mám
rád věci hezky, a proto mám rád věci zrenovovaný a dořešili do všech detailů do posledního puntíku.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Se ještě zeptám úplně nakonec, co je dražší, jestli model samotný a nebo originální doklady k němu?

mluvčí 
Těžko se to dá říct, ale někdy koupíte veterána s dokladama, a to cena je navýšená. Třeba já nevím, opět o 10 %, ale když
pak kvůli samostatnou dokumentaci ta za něj dáte třeba 30 40 % ceny toho vozidlo.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Já ještě úplně na závěr dodám, že snem Jindřicha svobody je vybudovat veterán muzeum v bývalém kině v Turnově na
právníci. Pokud vše půjde podle plánu, pak by mohlo být pro veřejnost muzeum s veterány otevřeno. V průběhu příštího roku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Včerejší bouře s sebou na některých místech přinesla silné krupobití v Olešnici na Blanensku zanechalo poničené zahrady i
zaplavené sklepy. Odklízení krup místní pokračují i během dneška.

mluvčí 
Ulicí se valí řekl krup, které přinesla do Olešnice čtvrteční bouře. Tyto záběry natočil jeden z místních obyvatel.

A další záběry tentokrát přímo samotné krupobití. Smršť po sobě zanechala místy až čtyřiceticentimetrovou vrstvu zamrzlé
pokrývky a neprůjezdné silnice. Do odklízení se zapojili hasiči i traktory Zemědělského družstva.
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Ranní světlo odhalilo škody poničených zahradách.

mluvčí 
Našel dost strašně rychlo, jak vidíte, všechno, mlácení, papriky, rajčata, všechno voda vyschly táhl po kliku bylo takhle vody.

mluvčí 
Podle vedení města i místních bouře ale naštěstí neponičila střechy ani auta.

mluvčí 
Trvalo to naštěstí jenom chviličku. No stejnak to napadlo velice hodil.

mluvčí 
Ve Zlínském kraji měli hasiči nejvíce práce na Kroměřížsku. Třeba holešovské továrně na cukrovinky bouře poničila část
střechy.

mluvčí 
Ohrožovala, jak chod továrny, tak samotný provoz na hlavní tah na Kroměřížsko. Zásah nám ztěžuje EU silné klimatické
podmínky, jako je vítr a občasný déšť.

mluvčí 
Hasičům se podařilo střešní konstrukci rychle zajistit jejich zásah netrval dlouho. Během.

Gabriela Netopilová SLUŠTÍKOVÁ, redaktorka 
Necelé hodiny hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli asi 20 událostem. Nejčastěji šlo právě o poničené stromy střechy.

mluvčí 
Včerejší bouře tak za sebou nechala hlavně materiální škody nikoho nezranila. Redakce a Mikulášek Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
15 přepsat další zprávy ČT 24 přeju hezký den. Ukrajina se přiblížila členství v sedmadvacítce. Evropská komise doporučila,
aby získala status kandidátské země. Rozhodující slovo budou mít za týden lídři členských států, který se sejdou na summitu v
Bruselu. Podle předsedkyně Evropské komise Ukrajina musí provést zásadní ekonomické protikorupční jiné reformy, aby
dosáhla na plné členství. Komise podpořila kandidaturu Moldavska tu gruzínskou podmiňuje reformami.

mluvčí 
Přijeli jsme naše stanoviska po velmi důkladném prozkoumání každé z těchto přihlášek. Nezohlednili jsme přitom kodaňská
madridská kritéria, která je asi víte, zahrnují politické ekonomické aspekty a také to, jestli může země uspět na našem velmi
konkurenčním trhu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Kauzou se zároveň bude zabývat sněmovna kauzou kolem Petra Hlubučka. Svolání mimořádné schůze iniciovala obě opoziční
hnutí. Klub ANO už podle své předsedkyně Aleny Schillerové za sbíral dostatečný počet podpisů. Podle ní bude opozice
požadovat konec předsedy starostů Víta Rakušana ve funkci ministra vnitra.

Britské ministerstvo vnitra na souhlas s vydáním zakladatele serveru Wikileaks Juliana Assange do Spojených států. V dubnu
povolil britský soud. Padesátiletý muž čelí za oceánem stíhání v souvislosti s 18 trestními činy. Extradici se dlouho.

Korupce v pražském Dopravním podniku
TV , Datum: 17.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.06.2022 21:41 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 5 489 965,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Bývalý náměstek pražského primátora a ještě před pár dny vlivný člen vládního hnutí STAN Petr Hlubuček je ve vazbě.
Odpoledne ho tam spolu s dalšími dvěma muži poslal Obvodní soud pro Prahu 9.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Podle soudu by mohli utéct nebo by se mohli pokusit ovlivňovat svědky a ostatní obviněné v korupční kauze kolem pražského
Dopravního podniku. Ta už třetí den otřásá politickou scénou.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Ještě v úterý druhý muž pražské radnice a velký hráč vládního hnutí, teď Petr Hlubuček míří za mříže vazební věznice.
Fanoušky z řad veřejnosti u soudu zrovna neměl.

osoba 
Děkujeme. Super, NCOZ.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
O vazbách se rozhodovalo v justičním areálu na Míčánkách. Policejní eskorty tu buď zajíždějí auty přímo do garáží, anebo vodí
obviněné postranními vchody a pak vnitřními koridory, kam nemá veřejnost přístup. Dnes to ale bylo jinak. Hlubučka přivedli
policisté hlavním vchodem. Pak s ním vyrazili soudní síni, jenže si spletli patro a rozsáhlou budovu obešli uvnitř kolem dokola.
Během toho stihl Hlubuček vyjádřit svůj názor na trestní stíhání.

Petr HLUBUČEK, náměstek primátora Prahy /STAN/ 
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Cítím se nevinen.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Cítíte se nevinen. Ve správném patře uklidila eskorta Hlubučka na toaletu, než skončí předchozí jednání, pak si pro něj došel
advokát. Po dvou hodinách bylo jasno.

Adam BORGULA, státní zástupce 
Pan obviněný byl vzat do vazby.

Lukáš TROJAN, advokát Petra Hlubučka 
Samozřejmě není rád. Kdo by byl rád, že jde do vazby?

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Kromě Hlubučka tam skončili dva podnikatelé, třeba Michal Redl označovaný jako vedoucí postava skupiny, kdysi
spolupracovník Radovana Krejčíře, spojovaný ale i s politiky STANu.

redaktor 
Pane, nechcete se nějak vyjádřit k těm obviněním?

Michal REDL, obviněný 
Ne.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Skupina napojená na městský Dopravní podnik měla za ovlivňování jeho zakázek požadovat tučné úplatky. Středeční zatýkání
rozpoutalo politickou bouři. Začaly padat výzvy k rezignaci vedení radnice i ministrů vládního hnutí STAN. To chystá předčasný
sněm a mimořádně se má kvůli kauze scházet i Poslanecká sněmovna. Ondřej Špalek, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
A ve vysílání je s námi náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Pane náměstku, co všechno obsahovalo to trestní oznámení, které jste podával?

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
Dobrý večer. Tak trestní oznámení, které jsem podal před dvěma lety, obsahovalo důvodné podezření, na které jsem získal
informace, že došlo k žádosti o úplatek v jednom z připravovaných projektů na Dopravním podniku.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Jak jste sám říkal, vy jste to trestní oznámení podával tedy zhruba před dvěma lety. To jste celou tu dobu někomu ze svých
politických kolegů o této kauze nic neřekl? To vás k tomu instruovala policie, nebo to bylo vaše rozhodnutí, vaše taktika?

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
Právě jsem celé ty dva roky spolupracoval s Policií České republiky, dodával jim další materiály či podklady. A zároveň jsme
pracovali na tom, aby v Dopravním podniku jsme předcházeli takovýmto věcem, zaváděli jsme například protikorupční certifikát,
aktualizaci podmínek, jak se soutěží veřejné zakázky, standardizují smlouvy, aby si tam nikdo nemohl dávat své vlastní
podmínky a celkově, aby se to, co nejspíše na Dopravním podniku mohlo fungovat i desítky let, tak abysme to odhalili a do
budoucna odvrátili. A zároveň jsem spolupracoval s policií tak, aby mohla dojít k tomu, k čemu došlo ve středu.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Rozumím. Ale ta moje otázka směřovala k tomu, jestli vás k té mlčenlivosti instruovala policie, nebo to byla spíš vaše taktika
vaše rozhodnutí. Můžete nám říci, koho se to vaše podezření týkalo, když jste podával trestné oznámení?

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
Týkalo se to přímo pana jednoho člena představenstva, pana Matěje Augustina, což byl nominant vlastně TOP 09 pana
Pospíšila a STANu pana Hlubučka.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ano. A ještě tedy bych prosil tu odpověď na otázku, jestli vás instruovala policie k té mlčenlivosti, nebo jestli to bylo vaše
rozhodnutí, vaše taktika.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
Ano, policie nechtěla, abych šel ven s těmi informacemi, že jsem podával trestní oznámení a v jaké věci, protože by to mohlo
narušit průběh vyšetřování.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
A podával jste více takových oznámení, máme očekávat další podobné kauzy?

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
K tomu se nebudu vyjadřovat, ale celé ty dva roky jsem spolupracoval s policií.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Ano, tak se zeptám ještě jednou. Vy jste se usmíval, bylo víc takových vašich podezření, podával jste ještě nějaká trestní
oznámení?

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
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Cokoliv, co jsem pojal za podezření, tak ihned jsem informoval policii.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Rozumíme. Tak pane náměstku, děkujeme za odpovědi a přejeme klidný večer. Díky, že jste přišel.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu /Praha sobě/ 
Děkuji, na shledanou.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Pražský Dopravní podnik jako by přitahoval trestnou činnost. Korupční kauza, ve které figuruje bývalý náměstek primátora Petr
Hlubuček, totiž není první. V minulosti se o Dopravní podnik zajímala policie třeba v souvislosti s Opencard.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Manažerské i politické pády, miliony korun v nenávratnu i dlouho se táhnoucí soudní procesy. Dopravní podnik hlavního města
Prahy je s 11 000 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v metropoli.

Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to obrovský kolos, který je politicky velmi atraktivní právě z toho důvodu velkého finančního obratu.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Část příjmů podniků tvoří příspěvek majitele firmy, tedy hlavního města.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/ 
To je částka určitě do 20 miliard korun, a to je vlastně provozní dotace, kdy my dotujeme cenu jízdného a plus k tomu se přičítá
zhruba 4 miliardy peněz, které Dopravní podnik na jízdném vybere.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Pro Dopravní podnik navíc na smlouvy pracuje spousta externích firem.

David ONDRÁČKA, expert na politickou korupci 
Dopravní podnik je naprosto klíčová firma. Jde tam prostě skoro pětina rozpočtu města na dopravu a funguje to jakýsi krmelec
pro vyhladovělé politické srnky, které se tam chodí nakrmit po zimě.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
V roce 2011 vyšla na povrch kauza, kdy mělo putovat na offshorové konta 17 haléřů z každé zakoupené jízdenky. V roce 2017
zase objevila tajná smlouva, díky níž mohli vymahači pokut inkasovat mimořádné odměny. A taková zapomenutá a
nevypověditelná smlouva se záhy objevila ještě jedna, tentokrát na pronájem aut, která přitom dřív Dopravnímu podniku patřila.
Děním v Dopravním podniku v roce 2013 zastupitelé zdůvodnili odvolání primátora Bohuslava Svobody. Skončil i tehdejší
náměstek primátora pro dopravu Josef Nosek.

David ONDRÁČKA, expert na politickou korupci 
Křeslo primátora asi ty kauzy kolem Dopravního podniku stály Tomáše Hudečka. Říkal, že jsou hodně spletité. Je velmi složité
vždycky postihnout to, kolik lidí se v nich pohybuje, kolik lidí je v nich namočeno, takže je typické, že trvají dlouho a spousta z
nich se nedošetří právě třeba i jako z procesních důvodů.

Karolína PAVLÍNOVÁ, redaktorka 
Vaz zlomil Dopravní podnik i několika svým ředitelům. Karolína Pavlínová, televize Nova.

Dělostřelecká válka o Evropu. Ukrajině docházejí zbraně, ale pořád je za co bojovat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: TOMÁŠ VLACH , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 07:26 , Celková návštěvnost:
5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Rubrika: Téma , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,28
Situace na ukrajinsko- ruské frontě není růžová. Moskva vnutila Kyjevu dělostřeleckou válku, má v ní výraznou převahu a krok
za krokem postupuje. Zvrátit situaci by mohly nejmodernější západní zbraně, kterých je ale málo. A zdá se, že Západ jich ani
dát víc nechce. Jak dlouho tedy může ještě ukrajinská válka trvat? A existuje nebezpečí, že přeroste do většího konfliktu?

Někdy o realitě víc vypovídají útržky na první pohled druhořadých informací než svodky generálního štábu. Platí to třeba o
výzvě šéfa doněcké oblastní administrativy Pavla Kyrylenka občanům Slavjansku, aby z města odjeli. „Evakuujte se včas a
nečekejte, až se boje přiblíží k vašemu domu,“ vzkázal Kyrylenko obyvatelům města, které leží ve směru ruského postupu od
Severodoněcku a Lysyčansku, které tvoří dvojměstí ve východoukrajinské Luhanské oblasti.

Šéf oblasti z velké části okupované Rusy a separatisty tak naznačil ne zrovna populární skutečnost, že ruská vojska pomalu,
ale jistě postupují. Po Severodoněcku může přijít na řadu právě Lysyčansk a pak už Slavjansk, Bachmut (na ten Rusové
postupují z jiné strany) a Kramatorsk. Odtud je už prakticky otevřená cesta na administrativní hranici Doněcké oblasti, kterou
jako jeden z cílů takzvané speciální vojenské operace stanovil ruský prezident Vladimir Putin. Luhanská oblast už je okupována
z 95 procent.

Na optimistické jásání to není. Rusové změnili taktiku a místo hloubkových nájezdů obrněnými kolonami, které byly úspěšně
ničeny bezpilotními letouny, odvážlivci s ručně odpalovanými střelami nebo neschopností vlastní logistiky, používají
dělostřelectvo. Jde o více než sto let starou taktiku z dob první světové války, kdy dělostřelci nejdřív zasypali pozice nepřítele
soustředěnou palbou a až poté vyrazila dobývat zdecimované zákopy pěchota.

„Dnes je to dělostřelecká válka a my ji z tohoto hlediska prohráváme,“ řekl listu
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The Guardian

zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Podle jeho slov připadá jedno vlastní dělo na 10 až 15 děl
ruských. Denní spotřeba přitom činí 5000 až 6000 dělostřeleckých nábojů a Ukrajina už prakticky nemá čím střílet, protože
doposud používaná munice sovětské provenience se v zemi nevyrábí a skladové zásoby docházejí.

Rusko oproti tomu má munice relativní dostatek a dokáže si vyrobit novou. Jedinou nadějí tak jsou pro Ukrajinu dodávky od
spojenců, a to především děl, raketometů a houfnic. Do války tu ale zasahuje relikt před více než třiceti lety zrušené Varšavské
smlouvy, kdy Západ a Východ používaly jiné ráže nábojů a Ukrajina vstoupila do války výlučně s „východními“ zbraněmi. Tady
dokáže ještě částečně pomoci východní křídlo Severoatlantické aliance se svými starými zásobami, i ty ale docházejí, a tak
Ukrajinu zachraňují zbraně standardů NATO.

Ne všechny státy Aliance jsou však ochotné Ukrajině pomoci, a navíc jde o logisticky velmi náročné přesuny na vzdálenosti
tisíců kilometrů. Kyjev tak oprávněně varuje, že tempo dodávek nestačí, žádá radikální zrychlení a obává se zhroucení obrany.

Střílet dál a přesněji

Západní zbraně už Ukrajinu zachránily na začátku konfliktu. Šlo hlavně o rakety Javelin odpalované z ruky, které jsou k dispozici
skoro v každé jednotce a zneškodnily už stovky tanků, bojových vozidel nebo nákladních aut. Podobně přenosné protiletadlové
zbraně typu Stinger nebo Igla způsobily, že ruské letectvo má poměrně velké ztráty a není až tak aktivní, jak by být mohlo.
Kyjev udává přes 210 letadel a 180 vrtulníků. Tato čísla ale není možné ověřit.

No a pak tu máme turecké drony značky Bayraktar, známé už z války o Náhorní Karabach na podzim 2020, které dokonce
opěvuje populární ukrajinský song. Bayraktary dokážou ničit kolony tanků či bojových vozidel pěchoty, a to tak, že je umí
zdecimovat celé.

Dnes putují na Ukrajinu hlavně rozmanité druhy dělostřelecké výzbroje. Každý stát posílá něco málo od toho, co má sám. Více
než deset zemí dodalo houfnice ráže 155 milimetrů: Američané přes stovku M777, Italové FH70, Portugalsko M114, Norsko
M109, Nizozemsko a Německo Panzerhaubitze 2000, Slovinsko osm vlastních houfnic Zuzana a Polsko 18 houfnic Krab. K tomu
se na bojišti objevují i britské L119 ráže 105 milimetrů, které se vyrábějí už 50 let a používá je řada zemí světa.

„Bylo by ideální, kdyby Ukrajina dostávala vždy jeden typ zbraně, a ne deset v malých množstvích od různých výrobců,“ říká
bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Tento stav výrazně komplikuje situaci při opravách třeba v důsledku válečných
poškození, kdy jsou potřeba náhradní díly.

Jenže ukrajinská armáda je vděčná úplně za všechno. Větší efektivitu než klasické hlavňové dělostřelectvo mají raketové
dělostřelecké systémy, kde Rusko také vládne výraznou převahou. Tady ale Ukrajina zatím dostala jen nespecifikované
množství britských M270 a čtyři americké komplety lehkého salvového raketometu HIMARS, Západ s takovými zbraněmi ale
váhá.

„S těmito prostředky by Ukrajina byla schopna velmi přesně a na relativně velké vzdálenosti zasahovat ruské pozice,“ říká
vojenský analytik Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jejich nasazení by podle něj mohlo vést k
obratu situace na bojišti a vytvořit podmínky pro to, o čem se hodně mluví, ale bude to extrémně těžké – možnou větší
ukrajinskou protiofenzívu.

Příkladem úspěšného použití dělostřelectva na delší vzdálenost je zásah stadiónu v Kadijivce (obsazené separatisty už od roku
2014 a známé spíš pod starším názvem Stachanov), kde měla svou základnu paramilitární ruská skupina takzvaných
Vagnerovců. Přesně tak by jeho nasazení mělo na ukrajinské straně vypadat, jenže střílet není čím. Konkrétně systémy
HIMARS mohou pálit i na stovky kilometrů a zasáhnout cíle poměrně hluboko na ruském území. Problém je, že má Kyjev jen
čtyři kusy.

A možná právě schopnost ohrozit ruské zázemí je důvodem, proč se do dodávek nejefektivnějších zbraní Západu nechce.
Převládá strach z eskalace konfliktu, obavy už dal několikrát otevřeně najevo i americký prezident Joe Biden. Druhým
problémem je pak náročnost obsluhy a nutnost přeškolení osádek, které i při značném tempu může trvat měsíce.

Strach z bojového zápalu

Ukrajina by určitě mohla, byť v trochu delším horizontu právě kvůli přeškolení, dostat od Západu i zbraně úplně jiné úrovně.
Třeba vrtulníky AH-64 Apache, které se přinejmenším vyrovnají ruským Mi-28 a Kamov-52 v situaci, kdy nynějším Mi-24, které
posílá i Česko, už odcházejí některé systémy, například palubní kulomety nebo řízené střely. Situaci by pak dokázala výrazně
ovlivnit (jestli ne zcela zvrátit) dodávka protiletadlového systému Patriot. „S dostatečným pokrytím senzory by tak bylo možné
vzdušný prostor vyčistit tak, že by pro Rusko bylo nemyslitelné tam potom vysílat vlastní letadla a vrtulníky,“ říká odborník na
nasazení letectva Tomáš Soušek z časopisu

Letectví a kosmonautika .

Zejména u patriotů je obtíží zmíněný dlouhý a náročný výcvik obsluh. Stejné je to i u přeškolování letců z východní na západní
techniku nebo školením osádek u raket s plochou dráhou letu, které by Kyjevu rovněž pomohly. Tuto situaci ale lze řešit
nasazením kvalifikovaných dobrovolníků ze zemí NATO, kteří by se pravděpodobně našli. Některé informace hovoří o tom, že
už nasazeni byli, třeba v případě návodčích během zničení křižníku Moskva ukrajinskými raketami Neptun. Některé spekulace
ale hovoří o tom, že křižník možná potopily dodané západní střely.

Zdá se ale, že Západ nechce jít za určitou hranici, která by umožnila vyzbrojit Ukrajinu skutečně moderními zbraněmi tak, aby
byla schopna přejít do protiofenzívy. A pravděpodobně za tím stojí obavy, aby to Ukrajinci „nepřešvihli“ a nevyrazili například
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dobývat ruskou Voroněž, která leží na severovýchod od ukrajinského Charkova. A při tom nevyprovokovali Rusko k
neuváženým krokům, jako je třeba použití jaderných zbraní, či k útoku na NATO a následné třetí světové válce.

Případný zvrat situace nezáleží jen na úrovni výzbroje, roli samozřejmě hraje také lidská síla a ekonomika. Ukrajina zatím ještě
neutrpěla (i přes současnou stovku obětí denně) úplně zničující ztráty a má k dispozici dostatečné množství rezervistů. Pomohl
tomu zákaz výjezdu mužů ve věku 18 až 60 let ze země a v těchto dnech probíhá masová mobilizace. Tu poněkud ztěžuje
nemožnost doručit cokoli poštou, probíhá to i tak, že patroly nahánějí muže na koupalištích. Ti na místě dostávají výzvu, aby se
dostavili na komandaturu.

Ukrajinská ekonomika klesla v důsledku války odhadem o zhruba 16 procent a tamní ministerstvo průmyslu očekává v
budoucnu pokles až čtyřicetiprocentní. Na rozdíl od váhavosti s dodávkami zbraní ale tady zřejmě Západ zemi podrží. Například
Británie vyčlenila 25 miliónů liber (725 miliónů korun) na platy vojáků a za poskytnuté zbraně Kyjev neplatí. Trpí však civilisté –
už teď je extrémně těžké sehnat v zemi pohonné hmoty a rostou ceny potravin. A je otázka, zda už v zimě nehrozí nedostatek
základních životních potřeb.

Co se bude odehrávat dál?

Putinovo navracení

„Ani jedna strana pravděpodobně nemá schopnost zasadit nějaký definitivní velký strategický úder v horizontu týdnů nebo
několika měsíců,“ říká Smetana. Stejně tak se ani jedna strana necítí být v situaci, kdy by chtěla nebo byla nucena uzavírat
příměří. V takovém případě by totiž bylo třeba odsouhlasit současné frontové linie jako určitou hranici. Ukrajina si to dovolit
nemůže, protože něco takového by obyvatelé považovali za zradu. A Rusko to udělat nechce, protože očekává od války víc.

Jenže přece jen je to Rusko, kdo pomalu postupuje, a Vladimir Putin použil nedávno paralelu k carovi Petru I. Velikému (1672–
1725): „Vedl 21 let severní válku. Mohlo by se zdát, že se během ní snažil něco násilně odtrhnout od Švédska. Ale on nic
neodtrhával, on to navracel,“ prohlásil Putin při setkání s mladými podnikateli. „Soudě podle všeho je i naším údělem navracet
a upevňovat,“ dodal, aniž zmínil Ukrajinu.

Rusko chce bojovat dál, a pokud Ukrajina nedostane výraznější podporu, zřejmě bude pomalým postupem zabírat další a další
území. Na Donbasu ho čekají velká města, jako je Slavjansk nebo Kramatorsk, ruské jednotky zatím nedobyly ani mimořádně
opevněnou obranu frontové linie z roku 2014 severně a západně od Doněcku. Za současných okolností se tak může stát, že se
boje potáhnou několik měsíců či let. Budou přerušovány pokusy o příměří a Moskva zatím anektuje území, která už dobyla,
rozdá tam své pasy a bude se je všemi způsoby snažit připoutat k sobě. Při tom budou v Kremlu potichu čekat, zda dosavadní
soudržnost Západu vydrží.

Silné, ale křehké NATO

Je to právě potenciál Severoatlantické aliance, co brzdí Moskvu v pomyšlení zaútočit na země NATO nebo bombardovat cíle
přímo na západních hranicích Ukrajiny. Nejblíž, kam se Rusko odhodlalo poslat rakety, byla základna v Javorivě poblíž Lvova,
kde se cvičili zahraniční dobrovolníci. Místa, jako je letiště v Užhorodu nebo překladiště na přechodech, zatím úderům unikají. I
tento fakt možná svědčí o tom, že si v Kremlu uvědomují stále mnohem vyšší sílu NATO než vlastní armády.

Navíc si nelze představit, že Rusko plně zaměstnané na Ukrajině bude vést ještě další válku. A konfrontaci nechtějí, jak je vidět
i ze zdrženlivosti v zásobování Ukrajiny nejmodernějšími zbraněmi, ani na Západě. A nic na tom podle Michala Smetany
nezmění ani výzvy ve stylu „denacifikovat Polsko“ nebo „zrušit Litvu“ ,které znějí z úst různých ruských činitelů. „I přes velmi
tvrdou rétoriku se obě strany spíše snaží přímému konfliktu vyhnout,“ dodává Smetana.

Riziko eskalace tu ale podle něj přece jenom je, třeba v důsledku nezáměrného zásahu území NATO nebo zdrcující porážky
ruské strany, kdy by země zahnaná do kouta po takovém prostředku sáhla. V takovém případě existuje ale alternativa, že by se
spíš uchýlila k nasazení výrazně méně nápadných chemických zbraní, například na bázi dobře známého novičku, které ruská
armáda ve svých arzenálech prokazatelně má.

Čas ale hraje spíš pro útočníka. Zejména pokud by došlo k roztržce mezi spojenci třeba kvůli dopadům krize, která je na
obzoru. Evropská unie je sice hospodářsky silným, ale vojensky bezbranným společenstvím, kde klíčoví hráči, jako je Německo
či Francie, zrovna nehoří nadšením obětovat se pro druhé. V tomto ohledu pro nás může být nadějí spíš odhodlaně protiruské
Polsko. NATO sice drží při sobě, zdrženlivost Německa a proruské naladění Maďarska, Slovenska či Bulharska ale opět mohou
nadělat paseku.

Pokud by se Severoatlantická aliance jakkoli rozklížila, je rovnice jasná. Putin – či jeho podobně naladěný nástupce – by si po
vzoru Petra I. Velikého chtěl vzít zpět to, co bylo historicky jeho: zcela jistě Pobaltí, ale i Varšavu a zřejmě také Sofii, Budapešť,
Bratislavu a Prahu…

Praktiky v DPP: Čižinský naznačil zdržování zakázek a čekání na úplatek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: hor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 09:35 , 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
Z odposlechů se ukáže, že skupina okolo bývalého ekonomického náměstka DPP Mateje Augustína schválně zdržovala
projekty a chtěla je nechat projít za úplatu, naznačil starosta Prahy 7 Jan Čižinský při debatě Politologického klubu FSV  UK .
Podle primátora Zdeňka Hřiba je důležité, že se kauza netýká magistrátu. Opoziční ANO i ODS žádají jeho rezignaci.
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Páteční večerní debaty Politologického klubu FSV  UK  se účastnila pětice nejsilnějších pražských politických uskupení, která
vzešla z předvolebních průzkumů. Vzhledem k aktuální kauze Dopravního podniku, v níž je mezi obviněnými i dosavadní
náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), bylo hlavní téma diskuse jasné.

Dva dny po začátku stíhání již bývalého náměstka primátora se další z představitelů města - náměstek pro územní rozvoj Petr
Hlaváček, který stejně jako Hlubuček zastupuje hnutí STAN, za celou záležitost Pražanům omluvil.Uděláme maximum

Primátor Zdeněk Hřib uvedl, že ho v celé záležitosti doposud policie nekontaktovala. „Všechny informace mám jen
zprostředkovaně a budeme dělat maximum toho, abychom přijali veškerá možná preventivní opatření,“ dodal primátor. Podle
něj je důležité, že se kauza netýká zakázek na magistrátu. „To dokazuje, že fungují protikorupční opatření, která jsme zatím
zvládli zavést,“ vysvětlil.

Myslel tím zveřejňování podrobností o zakázkách na datové platformě Golemio. Na magistrátu se také soutěží zakázky od
hodnoty půl milionu místo zákonem požadovaných dvou milionů korun. Hřib připomněl, že hranice pro otevřenou soutěž je ale v
DPP od sta milionů. „A reálně soutěží od padesáti milionů korun. Tuto hranici je nutné snížit,“ uvedl primátor.

Hřib nešetřil politickou konkurenci. „Když teď už víme, že Michal Redl, kamarád Radovana Krejčíře, sponzoroval v roce 2012
ODS, tedy v době, kdy byl primátorem Bohuslav Svoboda, tak čekám, že se dozvíme ještě mnoho zajímavých věci,“ řekl
současný šéf města.

Jeho útočnou rétoriku nenechal bez povšimnutí předseda pražských zastupitelů za ANO Ondřej Prokop. „Vždycky, když je pan
Hřib v úzkých, tak pouze útočí. My jsme svědky naprosto skandální záležitosti. Největší korupční a drogové kauzy v historii
Prahy a magistrátu. Nikdy se nestalo, že by v poutech odvedli náměstka primátora. To se stalo až za Pirátů a pan primátor je
samozřejmě odpovědný,“ vysvětlil svůj postoj Prokop.

Kandidát na šéfa metropole za Prahu sobě Čižinský musel hned na úvod debaty oponovat názoru opozice, že se jeho stranický
kolega Adam Scheinherr (náměstek pro dopravu) v kauze Petra Hlubučka díky podání trestního oznámení sice zachoval dobře
jako občan, ale špatně jako politik. Nechal totiž DPP navzdory podezřením fungovat ve stejném personálním obsazení dál.
Čižinský ale náměstka za jeho postup v kauze pouze chválil a zdůraznil, že se řídil instrukcemi policie.

Zastupitel Prokop však bude požadovat, aby byl zjištěn dopad škod, které mohl Scheinherr nečinností způsobit. „Pokud bych
byl ředitelem firmy a zjistil, že zaměstnanci kradou, tak bych asi také nešel jen na policii, ale zabránil krádežím,“ uvedl. Čižinský
ale namítal, že kdyby Scheinherr pouze způsobil humbuk, policie by nic nevyšetřila.Politická odpovědnost

Kandidát Spolu do magistrátních voleb a předseda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček vysvětlil, proč občanští demokraté
požadují odvolání Hřiba i Scheinherra. „Rozměr kauzy mimořádně přesahuje, co se kdy v Praze odehrávalo. Není možné strčit
hlavu do písku před tím, že současná koalice je ve vedení města a nese politickou odpovědnost za to, co se v tuto chvíli ve
městě děje. Za nás a za sebe mohu říci, že jsme této koalici nabízeli opakovaně spolupráci na tom, abychom některé věci
změnili. Nic z toho nebylo na zastupitelstvu zařazeno,“ uvedl. 

Foto:
Jan Čižinský z Prahy Sobě v Rozstřelu (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

FotoGallery:
Jan Čižinský z Prahy Sobě v Rozstřelu (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Slavnostní zahájení stavby Štvanické lávky, která propojí čtvrti Holešovice a Karlín. Zúčastnil se pražský primátor Zdeněk Hřib
(Piráti), starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě) a starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros (ODS). (11.
ledna 2022)
JakubStadler, MAFRA

Lídři pražské koalice pirátský primátor Zdeněk Hřib, předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil a Jan Čižinský z
Prahy Sobě jsou hosty Rozstřelu. (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Pražský primátor Zdeněk Hřib v Rozstřelu (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský chce vést metropoli stejně jako svou městskou část. Spoléhá na podobný tým lidí, s nimiž
sesbíral i přes 90 tisíc podpisů, bez nichž by Praha sobě nemohla kandidovat. (29. července 2018)
Michal Šula, MAFRA

Pražský primátor Zdeněk Hřib v Rozstřelu (7. ledna 2020)
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Yan Renelt, MAFRA

Předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop
Webové stránky Ondřeje Prokopa

Ondřej Prokop (předseda hnutí ANO v Praze) hostem pořadu Rozstřel. (11. května 2022)
Jakub Stadler, MAFRA

Ondřej Prokop
Petr Topič, MAFRA

Zdržování zakázek a čekání na úplatek, naznačil Čižinský praktiky v DPP URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: hor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 10:30 , 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
Z odposlechů se ukáže, že skupina okolo bývalého ekonomického náměstka DPP Mateje Augustína schválně zdržovala
projekty a chtěla je nechat projít za úplatu, naznačil starosta Prahy 7 Jan Čižinský při debatě Politologického klubu FSV  UK .
Podle primátora Zdeňka Hřiba je důležité, že se kauza netýká magistrátu. Opoziční ANO i ODS žádají jeho rezignaci.

Páteční večerní debaty Politologického klubu FSV  UK  se účastnila pětice nejsilnějších pražských politických uskupení, která
vzešla z předvolebních průzkumů. Vzhledem k aktuální kauze Dopravního podniku, v níž je mezi obviněnými i dosavadní
náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), bylo hlavní téma diskuse jasné.

Dva dny po začátku stíhání již bývalého náměstka primátora se další z představitelů města - náměstek pro územní rozvoj Petr
Hlaváček, který stejně jako Hlubuček zastupuje hnutí STAN, za celou záležitost Pražanům omluvil.Uděláme maximum

Primátor Zdeněk Hřib uvedl, že ho v celé záležitosti doposud policie nekontaktovala. „Všechny informace mám jen
zprostředkovaně a budeme dělat maximum toho, abychom přijali veškerá možná preventivní opatření,“ dodal primátor. Podle
něj je důležité, že se kauza netýká zakázek na magistrátu. „To dokazuje, že fungují protikorupční opatření, která jsme zatím
zvládli zavést,“ vysvětlil.

Myslel tím zveřejňování podrobností o zakázkách na datové platformě Golemio. Na magistrátu se také soutěží zakázky od
hodnoty půl milionu místo zákonem požadovaných dvou milionů korun. Hřib připomněl, že hranice pro otevřenou soutěž je ale v
DPP od sta milionů. „A reálně soutěží od padesáti milionů korun. Tuto hranici je nutné snížit,“ uvedl primátor.

Hřib nešetřil politickou konkurenci. „Když teď už víme, že Michal Redl, kamarád Radovana Krejčíře, sponzoroval v roce 2012
ODS, tedy v době, kdy byl primátorem Bohuslav Svoboda, tak čekám, že se dozvíme ještě mnoho zajímavých věci,“ řekl
současný šéf města.

Jeho útočnou rétoriku nenechal bez povšimnutí předseda pražských zastupitelů za ANO Ondřej Prokop. „Vždycky, když je pan
Hřib v úzkých, tak pouze útočí. My jsme svědky naprosto skandální záležitosti. Největší korupční a drogové kauzy v historii
Prahy a magistrátu. Nikdy se nestalo, že by v poutech odvedli náměstka primátora. To se stalo až za Pirátů a pan primátor je
samozřejmě odpovědný,“ vysvětlil svůj postoj Prokop.

Kandidát na šéfa metropole za Prahu sobě Čižinský musel hned na úvod debaty oponovat názoru opozice, že se jeho stranický
kolega Adam Scheinherr (náměstek pro dopravu) v kauze Petra Hlubučka díky podání trestního oznámení sice zachoval dobře
jako občan, ale špatně jako politik. Nechal totiž DPP navzdory podezřením fungovat ve stejném personálním obsazení dál.
Čižinský ale náměstka za jeho postup v kauze pouze chválil a zdůraznil, že se řídil instrukcemi policie.

Zastupitel Prokop však bude požadovat, aby byl zjištěn dopad škod, které mohl Scheinherr nečinností způsobit. „Pokud bych
byl ředitelem firmy a zjistil, že zaměstnanci kradou, tak bych asi také nešel jen na policii, ale zabránil krádežím,“ uvedl. Čižinský
ale namítal, že kdyby Scheinherr pouze způsobil humbuk, policie by nic nevyšetřila.Politická odpovědnost

Kandidát Spolu do magistrátních voleb a předseda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček vysvětlil, proč občanští demokraté
požadují odvolání Hřiba i Scheinherra. „Rozměr kauzy mimořádně přesahuje, co se kdy v Praze odehrávalo. Není možné strčit
hlavu do písku před tím, že současná koalice je ve vedení města a nese politickou odpovědnost za to, co se v tuto chvíli ve
městě děje. Za nás a za sebe mohu říci, že jsme této koalici nabízeli opakovaně spolupráci na tom, abychom některé věci
změnili. Nic z toho nebylo na zastupitelstvu zařazeno,“ uvedl. 

Foto:
Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
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Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

FotoGallery:
Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Jan Čižinský
Petr Topič, MAFRA

Zdeněk Hřib
Petr Topič, MAFRA

Petr Hlaváček
Petr Topič, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Zdeněk Zajíček
Petr Topič, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy. (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Slavnostní zahájení stavby Štvanické lávky, která propojí čtvrti Holešovice a Karlín. Zúčastnil se pražský primátor Zdeněk Hřib
(Piráti), starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě) a starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros (ODS). (11.
ledna 2022)
JakubStadler, MAFRA

Lídři pražské koalice pirátský primátor Zdeněk Hřib, předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil a Jan Čižinský z
Prahy Sobě jsou hosty Rozstřelu. (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Pražský primátor Zdeněk Hřib v Rozstřelu (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Jan Čižinský z Prahy Sobě v Rozstřelu (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský chce vést metropoli stejně jako svou městskou část. Spoléhá na podobný tým lidí, s nimiž
sesbíral i přes 90 tisíc podpisů, bez nichž by Praha sobě nemohla kandidovat. (29. července 2018)
Michal Šula, MAFRA

Pražský primátor Zdeněk Hřib v Rozstřelu (7. ledna 2020)
Yan Renelt, MAFRA

Předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop
Webové stránky Ondřeje Prokopa

Ondřej Prokop (předseda hnutí ANO v Praze) hostem pořadu Rozstřel. (11. května 2022)
Jakub Stadler, MAFRA
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Ondřej Prokop
Petr Topič, MAFRA
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mluvčí 
12 30 přehled zpráv ČT24.

mluvčí 
Dobré odpoledne. V pravoslavném chrámu svatých Cyrila.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Metoděje v pražské Resslově ulici se lidé připomněli 80 let od hrdinné smrti sedmi parašutistů, kteří se v tamní kryptě ukrývali
po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Někteří padli v boji s nacistickou přesilou. Jiní zvolili dobrovolnou
smrt. Bohoslužby a pietního aktu se účastnil taky premiér Petr Fiala a další politice.

mluvčí 
Není to dnes ani jenom těch samotných parašutisté, ale je to i o stovkách dalších lidí civilních lidé, kteří pomáhali celé rodiny.
Tak za to zaplatili také životem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dvoj až trojnásobně víc žádostí o cestovní pasy než loni evidují radnice městských částí v Praze na některých úřadech se v
provozní době tvoří v posledních dnech fronty. Větší zájem zaznamenali už v březnu, kdy lidé podle radnic víc žádali o klasiku
začátku války.

Nejmíň 25 lidí nepřežilo záplavy po vydatném monzunové deště v Bangladéši severovýchodní Indii. Pod vodou jsou miliony
domů. Situace je se pravděpodobně ještě zhorší. Během víkendu by totiž mělo pršet podle meteorologů v indickém státě a sám
v posledních dnech napadlo bez pracoval tým množství vody.

V Děčíně si připomínají sté výročí vzniku československé plavební společnosti Labská. Oba víkendové dny bude pro
návštěvníky zpřístupněný na Smetanově nábřeží remorkér Beskyd a využít mohou taky okružní plavby po Děčíně. Základem
tuzemské rejdařské společnosti se staly lodě zabavené jako válečné reparace po první světové válce. V době největšího
rozmachu zaměstnávala 4000 lidí.

Pokračují boje na východě Ukrajiny ruské ostřelování obcí v Doněcké oblasti si vyžádalo životy 4 civilistů. U hadího ostrova v
černém moři se mezitím potopil ruský remorkér, který v pátek zasáhly raketami ukrajinské síly, oznámil to gubernátor oděské
oblasti. Připomínám taky doporučení Evropské komise, aby se Ukrajina stala kandidátem členství v evropská unii. Karel
Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne
přeju.

mluvčí 
Dobrý.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Den. Jak zásadně se tento týden přiblížila Ukrajina právě svému kandidátského statusu členství v Evropské unii. Připomíná
nejen to rozhodnutí nebo doporučení Evropské komise, ale taky podporu ze strany francouzského prezidenta německé
kanceláře.

mluvčí 
Přiblížila se zásadně hrála E.ONu 1 věc kandidátský status, který samozřejmě skvělý a druhá věc to samotné členství mezi tím
může být poměrně poměrně dlouhá doba uvidíme, například v jiných zemí Turecko nejtypičtějším příkladem, takže a
kandidátském statusu se přiblížila, ale k tomu členství tam bude plnit ještě spoustu úkolů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Sama Ukrajina nás snaží přesvědčit ty 2 státy, které dosud byli proti Dánsko. Nizozemsko mimo jiné tím, že mám dost IT
expertů, že schopná se modernizovat, že má silnou armádu, jsou to pádné argumenty?

mluvčí 
Jsou to samozřejmě zrovna shrne argumenty. Ukrajina prostě snaží přesvědčit ty platy země Ukrajina a sama víš, že tuhle chvíli
vlastně nemá na to, aby sestava stala členskou zemí, ale oni ukazují prostě. Podívejte se, my máme potenciál a my jsme
hlavně dokázali, že jsme schopni fungovat, že jsme schopni bránit a že velká část těch věcí, které a sebou Ukrajině říkali a
špatná pověst byla z velké části prostě způsobená tím, že někdo chtěl, aby, aby Ukrajina měla špatnou pověst. Má velký
potenciál natáčeli, jsou to pádné argumenty, ale samozřejmě v těch zemích bude rozhodovat i vnitřní kontext toho, jak se jejich
obyvatelstvo bude nutnost, aby ani letos v květnu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak zásadní já s Ukrajinou na jednu stranu a proevropskou unii na druhou na druhé straně, aby právě tady a teď dala, byť
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symbolicky najevo, že Ukrajina patří do toho prostoru Evropské unie.

mluvčí 
Přesně říkáte, je to, je to silné symbolické gesto na osobu. Samozřejmě nastaly další věci. Ono to s sebou nese prostě to, že
Ukrajina implementuje a pravidla Evropské unie nařízení a reklamy ty, což zní velmi nutně takhle, jakou pro ty ohýbat banánů,
tak to zní jako velká hloupost, ale ono to prostě znamená to, že vy se integruje do toho trhu, máte stejné stejné standardy.
Můžete stejně tak vyvážet vyvážet prostě do Polska jako jako nizozemská a soudu poměrně důležité věci. Zároveň se tím
jakoby od couvá z toho postsovětského prostoru, který funguje zase na jiných principech.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Já už jsem zmínil tu návštěvu francouzského prezidenta německé kanceláře. Dodejme ještě italskou premiéra rumunského
prezidenta v Kyjevě ta návštěva rozptýlila ukrajinské obavy, že západ bude je tlačit k tomu, aby se vzdal části svého území za
mír?

mluvčí 
Tak nuceni minimálně bude tlačit velmi špatně. V tuhle chvíli, protože, protože oni tam museli třináctou tlak veřejného mínění už
byl byl poměrně silný. Ono už teď jsou kritizovaný vlastně za to, že přijeli dost pozdě, čili čili ji a ono jim to bude měnit hodně
těžko, říká tuhle chvíli jako Ukrajina, ať se vzdá prostě tam něčeho. No a teď se můžeme bavit o tom, jako čeho a za to bude
mír, tak to by tuhle chvíli ani nikdo nevěřil, protože ono třeba to co nabízel Henry Kissinger, jako že se hry, že se tedy Ukrajina
vzdá těch území, které ty jsou fakticky kontrolovalo Rusko před tím 24. únorem, tak to je prostě naprosto virtuální realita,
protože tuhle chvíli souboru alpská vojska daleko dál a ruská strana sama říká jako my chceme víc mi. My požadujeme prostě
tuhle chvíli za ruskou oblastmi. My chceme je je vlastně ruské město, čili členy a tam ani ta důvěra toho, že by nějaký vstup
něco přinesl, tak je velmi malá, kdyby s tím někdo z nich vystoupil, tak si myslím, že by se spíš akorát sta kilo než krucinál.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ta návštěva byla to demonstrace evropské jednoty, která musela být nutně Kraml nepříjemná, dá se to interpretovat takto?

mluvčí 
Ono.

mluvčí 
Se to dá interpretovat různě rozhodl dal interpretovat jako jako pozdním probuzením, protože a oproti oproti Petru Fialovi měli
tedy výrazné zpoždění, ale byla to prostě prostě z jejich strany už trochu nu. A protože, pokud by tam vlastně neudělali, tak jim
rozloží vlastně se Evropská unie bude alespoň mentálně lavic prostě na to radikálnější křídlo a kde, kam patřím prostě ty
východoevropské státy. A z východu středoevropské státy ano, ty západní země, které, řekněme, já jsem spíš to je už je to
vlastně až zas tak není jejich válka, že vlastně to je zas tolik nezajímá. Čili já bych řekl, že to od nich byla trochu nutnost jako
ukázat. Ano, jsme jsme jednotný, ale zas moc silné gesto to taky není z hlediska evropské ty já vím, že si částečně protiřečí, ale
ale spíš to ukazuje na to, že k tomu byli donuceni.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ruský prezident Putin včera na ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásil, že světový řád podřízený Spojeným státům skončil.
Tata je to typická ruská proklamace propagandistická, možná zbožné přání nebo do určité míry. Je to pravda minimálně v tom
ohledu, že Rusko ukazuje celému světu, jak moc nevyzpytatelné a tak.

mluvčí 
Vladimir Putin především ruský prezident by se velmi přál, aby, aby ten svět fungoval jinak než než funguje v současné době.
Tohle to říkal už strašně dlouho. To opakuje každý rok, takže to zase v tomhle směru by to bych to zas tak vážně nebral, ale on
zároveň s tím chce a prostě jakoby přitáhnout nějaké spojence. Ona on říká, že Čína Indie nebo Jihoafrická republika dále jsou
vlastně ona ani ruská, ale ve skutečnosti oni nejsou na žádné straně. Oni prostě jenom jenom využívají příležitosti a Vladimir
Putin je jakoby chtěl přitáhnout na svoji stranu, ale příliš úspěšný to není prostě jednoduše. Jako jestli máte volit mezi 140
milionovým Enge část obyvatelstva a jeho.

Koupěschopnost není příliš velká nebo téměř miliardou miliardou lidí ve vyspělém za ani světě, kam můžete vyvážet prostě ta
placené docela docela jasná. Ano i snaha jako přilákat nějaké nějaké spojence byla vidět a byla to docela docela strach a něco
o tom mluví v souvislosti s Kazachstánem s prezidentem to a jen který přímo odmítl, že by, že by nebo tedy vyloučil možnost, že
by Kazachstán znát ty 2 asi republiky. On Kazachstánu to má zase vlastní zájmy, čili čili a Vladimir Putin tam apeloval na
nějakém nějaké jakou ideové ideovou jednotou, ale ve skutečnosti ty země prostě fungujou tvrdě na základě svých vlastních
zájmů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, no dokonce tváří tvář Vladimíru Putinovi prezident Kazachstánu odmítl podpořit ty 2 separatistů nebo uzná ryby
separatistické republiky na východě Ukrajiny. Ještě poslední věc mě zajímá, jak moc musí Ukrajina nepočítat s jistou únavou
západu směrem k pomoci Ukrajině. Jak moc to hraje proti ní únava západu únava obyvatel západních zemí, která možná budou
tlačit své vlády k tomu, aby, aby ta pomoc nebyla tak intenzivní?

mluvčí 
To je samozřejmě samozřejmě výrazný prvek. Ono taky to vidíme na tom, jak prezident Zelenský neustále vystupuje, neustále
burcuje neustále říká, dejte nám zbraně, musíte nadsazuje, no a nasazujou svoje potřeby pravděpodobně a zdůrazňují vysoké
ztráty tak, aby tak, aby vlastně toho a veřejné mínění a stála představovalo určitý tlak na západní politiky a aby ti západní
politici prostě prostě pokračovali v té podpoře, protože pro Ukrajinu je to naprosto zásadní. To, že bude nastavit nějaká únava.
Ona už postupně nastává a že lidé nebudou chtít číst zprávy. Já budu se říká vlastně E.ONu válka dobrý už jsme slyšeli, tak to
samozřejmě to samozřejmě probíhá ono tu jména číslech sledovanosti, číslech, vydávání různých různých a tam já a člověk to
samozřejmě nastává ukrajinským úkolem je udržet tu pozornost, řekněme, na té úrovni a i ta pomoc vzdávala. Čili oni s tím
počítají, oni jsou si uvědomí a stejně tak Rusko vlastně počítá s tím, že válka se potáhne dostatečně dlouho. Pro ně možná
nepříjemné, ale ono tam zvládne vždycky dodávat nějaké nějaké vojáky, nějakou techniku by třeba starou baladu vládne
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dodává a postupně vlastně, že počítá s tím, že by se podpora za a mohla mohla utlumit až nakonec prostě skončit s tím, že
západ řekne, hele. Jako my už nemáme, co vám dát.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Karel Svoboda moc vám děkuju.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Celý den sledujeme připomínky osmdesátého výročí smrti československých parašutistů v kryptě chrámu svatých Cyrila
Metoděje v Praze. Pěknýho aktu se zúčastnila taky jedna z pamětnic událostí heydrichiády Eva Mertlová.

mluvčí 
Tady v chrámu svatého Cyrila Metoděje se 7 parašutistů ukrývalo zhruba 20 dní. Celou dobu přitom je přitom atentátu tak i po
něm také parašutistům pomáhali rodiny místních. Potomek jedné z těchto rodin rodiny Havlových Eva slova, tak teď zdravím.
Paní Merkelová by se vás teda rád zeptal vám bylo 11 let v době atentátu a po něm, kdy se děly všechny události, co se
vlastně z té doby vůbec pamatujete?

mluvčí 
Říkat věci. Dost pamatuji. Já jsem byl takový hrůzný okamžik ten moment, kdy nám vpadlo gestapo do bytu. My jsme maminka
se nepřipravovaly se na prázdniny, které nás připravuje a měli jsme odjet do Orlických hor rodiště mého otce a odpoledne.
Proč si takový takovej zavazadla a vidíte přímo do pokoje, kde jsme byli gestapo?

Stojíte vedle Čech na zahradu, abychom si přehrát.

mluvčí 
Tušili jste už tou dobou vlastně, co se děje, co se vůbec bude dít v těch dalších měsících letech.

mluvčí 
Naprosto jsme netušili nic o ničem nevěděli rodiče nikdy před náma o něčem nemluvili tak abychom, že jsme klidně bez
jakýchkoliv starostí obavy. Já si sice pane Brožku, že se jako jakýsi objev status, čili jsem měla strach ze zeleného auta, aby
náhodou nepřijeli k nám, nevěděl jsem, proč nebyl důvod.

mluvčí 
Cesty, které ještě během války pak byla vlastně, jak se zažila, prožila zbytek.

mluvčí 
Konec sepne také v roce 40. My jsme od toho roku fyzice 20 na internační internačních táboře nejdříve v Praze na generálce.
To byl zámeček nebo doposud věk, který tehdy gestapo obsadilo a měli tam úřadovny a tam nás zaveze, když jsme tam rok a a
tak nás odmítli dostatek.

Tábor pro rodiny emigrantů většinou důstojníků zahraniční armádě, byly tam rodina generála celá rodina gen. Klapálka gen.
Svatoně. Tam drželi jako rukojmí téměř do konce války.

mluvčí 
Vlastně dnes totiž tedy v dospělosti a ten teď jako se podíváte zpětně na činy udělali vaši rodiče, když tady vlastně víte, lidé
připomínat, jak se podle vás byla vyvolává pocity?

mluvčí 
Já jsem dlouhou dobu. Spíš tak jako jako rána osudu místa na to, že se nám to nemělo stát, takže rodiče to neměli dělat, tak
sem si dost trpěl, ale teprve po dlouhé době nebo poté, co teda jsme o tom mohli mluvit v době komunismu prostě o tom vůbec
tohle to je nezajímá. Našel takový odboj, tak jako ani nechtěli třeba, abychom tu někde musel prezentovali nebo prostě se o
tom nemělo moc mluvit. Teprve pak jsem si uvědomil a že to byl čím. Teď byl skutečně hrdinský, protože moji rodiče nemysleli
na sebe jenom pomáhal můj tatínek jako výsledky Sokolský činovník, jak finančně, tak pokud mohli tak potravinama. Prostě
pomáhali těm, kteří už by buď v koncentračních táborech, který však televize jsem Colin atd. takže to bylo tak, tak to byl zase
na to nahlížet.

mluvčí 
Mockrát vám děkuju.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A právě 80 let staré události si připomíná také československá obec legionářská ve spolupráci s Prahou 2 ministerstva obrany
připravila velkou vzpomínkovou akci už odplaty. 80 let operace Anthropoid. Připomenou tak výcvik a nasazení
československých parašutistů z Anglie. Návštěvníci uvidí také dobový táborový život výstavu zbraní rádiové vybavení, ale taky
historické vojenské automobily. Podrobněji s Milošem Borovičkou mluvčím československé obce legionářská, který je s námi ve
spojení, zdravím vás dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne. Jako.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zásadní specificky pro československou obec legionářskou dnešní datum 18. červen den, kdy 7 statečných československých
parašutistů vzdorovalo nacistické přesile.
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mluvčí 
Mám pocit, že dnešní datum je po těch prvou vánoční datum, které se jako obec legionářská připomínáme. Tím nejzásadnějším
druhoválečných naši obnovitelné naší organizace, když zakládali nebo znovu zakládali v devadesátých letech, byl to právě
parašutisté, kteří přežili buď operační nasazení nebo potom ten komunistický režim, kde se velmi angažoval v tom, aby naši
parašutisté jinak byli rehabilitováni a jednak, aby se zejména tomu západnímu odboji zase byl věnován takový prostor, jaký
potřebuje. Jak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Moc inspirativní využít, jak moc inspirativní pro vás je, že já v zásadě nešlo o profesionální vojáky, že to byli obyčejní mladí muži
s civilním povoláním. Jaroslav Švarc, cukrář Josef valčík Koželuh Jan Hrubý číšník, přesto po výcviku ve Velké Británii projevili
tady tak velkou odvahu?

mluvčí 
Tak je na tom krásně vidět, že vliv legionářů a vliv vlastnictví masarykovský první republiky byl obrovský do všech sfér
obyvatelstva. A tyhlety muži neváhali a zapojili se do odboje a nasadili svůj život, je to něco, co nám možná dnešní době chybí
něco, co bych bychom chtěli cítit. Stejně tak jako před 80 lety, že za vlast se vždy bojuje a že je potřeba to nasazení, ze které si
myslím, že dost můžou právě prvou letní legionáře, který takhle ty kluky vychovávali.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ho teď k tomu, co jste připravili pro pražské Karlovo náměstí, respektive pro návštěvníky, kteří tam přijdou, vy jste uprostřed
vojenského tábora. Koneckonců vidíme to za vámi, tak jenom na dálku sluch zkuste, prosím, zprostředkovat popsat, co
konkrétně jste připravili?

mluvčí 
Tak je tu vládu vojenský dobový tábor z let 42 43 Shaw, který znázorňuje československé vojáky. Ale my se hodně zaměřujeme
právě na vybavení parašutistů výsadkářů a jejich výcvik, tak krom toho, že je tu máme třeba padělatelskou dílnu na doklady, že
tu máme dílnu na výrobu vysílaček. Já jsou tu zbraně, které Anthropoid a další výsledky používali tak každou půlhodinu začali
jsme začali jsme v půl druhý. Máme tady takovou krátkou ukázku, jak se cvičilo, jak se cvičil útočný boj jaksi cvičili parašutisté,
je tu replika nebo část repliky trupu Halifaxu bombardéru, kterou se vyskakoval. Na tom se názorně předvedeme, jak vlastně
ten probíhal, jak ty muži byli oblečení, na co se všechno měli připravit a vždycky vrchol toho programu je nácvik útoku na
osobní automobil, a protože tady na Praze 2 těžko lze předvést jako rekonstrukci atentátu, ale na naši muži samozřejmě tuto
věc svědčily o Anglii. Takže my si předvedeme, jakým způsobem to mohli cvičit, jaký byl scénář se toho útoku, což v divácky
velmi atraktivní.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když jste zmínil ty zbraně samopal sten Dan tady tam, který selhal při útoku na Reinharda Heydricha, to byla tehdy úplně nová
zbraň tuším.

mluvčí 
Byla to nová zbraň a já si dovolím tvrdit, že nic lepšího v té době by mohly dát neměly. A přiznám se, že třeba při těch
rekonstrukcích nám taky občas, že je to většinou tou slepou municí, tak uvidíme, jak v půl třetí jo, vlastně ne 9 eviduje hodiny.
Mi to se s rentgenem vyjde nebo nevyjde, zdali to proběhne nebo zasáhne zase ten osud náhoda a samopal chtěli nebude,
takže těch variant útoku máme nacvičený několik a občas říkám ta náhoda. Já vám do toho zasáhne i já po těch 80 letech.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak zásadní podle vás je měl připomínat si ty zásadní události našich dějin i tímto způsobem, že jak konkrétně vizuálně přiblíží
dnešním lidem?

mluvčí 
Je to věc, která lidi obrovským způsobem vtahuje, protože já zase musím přiznat, že jako jeden z mých nejsilnějších zážitků za
poslední v posledních dobu je, když přijde chlapec desetiletý Kuka tj. tenkrát. Mohl bych si vzít do ruky a mohl bych vidět střílet,
takže vtahuje je to do toho hodně víc o tom lidi byli letos začnou více zajímat. Více si o tom číst a probouzí tu nebyl to tu
národní hrdost. Ono ten koncept Living history k nám přišel z Anglie, kde je ta léta je poměrně velmi rozšířená velmi populární.
A my vidíme, že to funguje u nás, lidi se nám pravidelně vrací pravidelně chodí na naše akce. Zapojí se třeba i do činnosti
československé obce legionářské a dalších spolku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak moc díky za to, co děláte díky mi to sázky?

mluvčí 
Já taky děkuji nastanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
3 obviněné případu údajné korupce pražském dopravním podniku poslal soud do vazby. Jedním z nich je bývalý náměstek
pražského primátora Petr Hlubuček. Organizovaná skupina podle státního zástupce přijímal úplatky od dodavatelů Dopravního
podniku.

mluvčí 
Získat na to obvinění odmítá.

mluvčí 
Bývalý šéf pražské organizace hnutí STAN Petr Hlubuček. Policie ho odvádí v poutech, a to kvůli hospodaření pražského
Dopravního podniku. Exnáměstek primátora Prahy prosadil na místo ekonomického ředitele Matěje Augustina, který si pak
podle policistů ozval zástupce firem a požadoval po nich úplatky. Hlubuček proti vazbě podal stížnost. Rozhodovat o ní bude
nadřízený soud.
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mluvčí 
Jo role i tam podle mého hodnocení hodnocení obhajoby samozřejmě, ale podle mého hodnocení spíše okrajová.

mluvčí 
Vazbu žalobce požadoval u tří 10 lidí, kteří si převzali obvinění.

mluvčí 
Aby ne neovlivňovali doposud nevyslechnuté svědky a spoluobviněné a útěkové, neboť podle mého je dána reálná obava, že
by se mohli vyhýbat trestnímu stíhání.

mluvčí 
Kauzu se ve čtvrtek zabývalo zastupitelstvo hlavního města. Jednání trvalo 20 hodin. Opozice se během něj neúspěšně
pokusila odvolat primátora Zdeňka Hřiba a jeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra.

mluvčí 
Tam prostě padaly další různá podezření, neříkáme se tak stalo kolem nějakých dalších projektů, ne nejenom kolem toho, o
čem teďka mluví zná geologický průzkum metr rudé a společný podnik nádraží Holešovice padly nějaké další věci. Upozornění,
to si vzpomínám, tak je to, tak jsou to pozemky kolem metra Palmovka a podobně.

mluvčí 
Aféře se chtějí věnovat také opoziční poslanci. Svolat kvůli tomu chtějí mimořádnou schůzi. Podle předsedkyně klubu hnutí
ANO Aleny Schillerové už se podařilo sehnat dostatek podpisů. Někteří představitelé opozice vyzývají i odvolání předsedy
starostů nezávislých Víta Rakušana z pozice ministra vnitra.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
Není možné z politického hlediska, aby šéf tohoto hnutí, které je už kolikátou Klausova a tady tato je úplný vrchol všeho. V
podstatě tak toto je organizovaný zločin tak, aby byl ministrem vnitra.

mluvčí 
Podle hejtmana Libereckého kraje člena předsednictva starostů nezávislých Martina Půty bude kvůli kauze exnáměstka
primátora zapotřebí významná obměna vedení hnutí dopady korupční aféry by měl podle něj vyhodnotit sněm.

mluvčí 
Současní členové předsednictva by měly každým vyhodnotit to, co stanu dávají a já opravdu očekávám, že ta obměna
předsednictva bude významná, že tam objeví nějaké nějací noví lidé.

mluvčí 
Případ bude řešit také samotný dopravní podnik. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba se v pondělí sejde valná hromada.

mluvčí 
Bude zabývat tou situací, se teploty mají být přizvání, tedy členové představenstva členové dozorčí rady to 1 věc a dále bude
zadána temného hloubkový forenzní audit.

mluvčí 
Termín mimořádné schůze sněmovny zatím není jasný. Svolaná musí být do 10 dnů poté, co oni poslanci oficiálně požádají.
Konat by se tak mohla buď na konci června nebo hned začátkem července.

Pospíšil zažaluje Čižinského, vadí mu jeho výroky o roli TOP 09 v kauze dopravního podniku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.06.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Lidovky.cz, ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.06.2022 16:47 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72 , Návštěvy za
měsíc: 8 900 000
Europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil podá žalobu na starostu Prahy 7 Jana Čižinského. Vadí mu jeho výroky ohledně údajné
korupce v pražském dopravním podniku. Čižinský tvrdí, že se jeden z podezřelých Matej Augustín stal ekonomickým ředitelem
dopravního podniku i díky TOP 09. Pospíšil informoval o plánu podat žalobu v reakci na twitteru.

„Teď je jasné, proč obviněný Augustín byl v představenstvu DPP na místě patřícím TOP 09. Taky už chápu, proč se členové
klubu TOP 09 zbavili svého předsedy Jiřího Pospíšila - nechtěli mít s tímhle, s těmito lidmi, s panem Jiřím Fremrem nic
společného,“ uvedl Čižinský. 

Fremr je podle serveru Novinky Pospíšilovým poradcem v oblastech podpory podnikání, dopravy a energetiky a jako epizodní
postava je rovněž zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP.

Deníku N Pospíšil řekl, že s kauzou nemá nic společného. „Nemám s kauzou Hlubuček nic společného, pana Augustína přivedl
a prosazoval pan Petr Hlubuček a zvolil ho do vedení dopravního podniku (náměstek primátora za Praha Sobě) Adam
Scheinherr,“ uvedl. 

Na twitteru Pospíšil napsal, že i politická lež má své meze, a proto se rozhodl obrátit na civilní soud, aby byla věc jednoznačně
objasněna. Bude žádat omluvu.
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Jiří Pospíšil @Pospisil_Jiri

@jancizinsky Chápu, že jedeš kampaň, ale toto je naprosto nepřípustné. Vsázíš na to, že sociální sítě nerozliší pravdu a
umožní ti takto lhát. I proto jsem se rozhodl obrátit se na soud a podat na tebe žalobu. Jedině tak bude věc jednoznačně
objasněna a jedině tak je možné tvým lžím zabránit.
18. června 2022 v 11:34, příspěvek archivován: 18. června 2022 v 15:36
oblíbit retweet odpovědět

„Ať žalobu klidně podá. Každý ví, že pan Fremr je pravou rukou pana Pospíšila. A nahrávky s panem Fremrem teď vlastně
vysvětlují, proč byl pan Augustín v představenstvu navržen za TOP 09,“ sdělil Čižinský Novinkám.

V kauze pražského dopravního podniku soud poslal v pátek do vazby bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka
(STAN) a další dva obviněné - podle médií šel do vazby zlínský podnikatel a lobbista Michal Redl, který byl podle policejních
dokumentů hlavou celé skupiny, a podnikatel Zakaría Nemrah.

Foto:
Jiří Pospíšil na jednání pražského zastupitelstva (17. října 2019)
ČTK

FotoGallery:
Jiří Pospíšil na jednání pražského zastupitelstva (17. října 2019)
ČTK

Jiří Pospíšil
Michal Sváček, MAFRA

Jiří Pospíšil
Michal Sváček, MAFRA

Jiří Pospíšil
Michal Sváček, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Slavnostní zahájení stavby Štvanické lávky, která propojí čtvrti Holešovice a Karlín. Zúčastnil se pražský primátor Zdeněk Hřib
(Piráti), starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě) a starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros (ODS). (11.
ledna 2022)
JakubStadler, MAFRA

Politologický klub Fakulty  sociálních  věd  UK  uspořádal superdebatu o volebním klání do zastupitelstva hlavního města
Prahy jejíž se zúčastnili Jan Čižinský (Praha Sobě), Petr Hlaváček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Ondřej Prokop (ANO) a Zdeněk
Zajíček (Spolu). (17. června 2022)
Petr Topič, MAFRA

Lídři pražské koalice pirátský primátor Zdeněk Hřib, předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil a Jan Čižinský z
Prahy Sobě.
Yan Renelt, MAFRA

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib, lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský na tiskové konferenci po
prvním kole vyjednávání o možné koalici na pražském magistrátu
ČTK
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„Najděte si to na internetu.“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: adam.cz , Autor: Iuridicum Remedium, z. s. Hynek Trojánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022
04:22 , Celková návštěvnost: 2 153 , RU / měsíc: 983 , RU / den: 13 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Stránky státních institucí zpravidla nepočítají s tím, že je navštěvují lidé se speciálními potřebami. Někteří lidé pracující v IT
sektoru pak raději dávají přednost papírovým alternativám.

I to v rámci mezinárodního projektu Digitální doba s lidskou tváří zjistil jedinečný výzkum. 
Výzkum byl realizován formou dvou skupinových diskuzí letos v březnu ve středisku Teiresiás na brněnské Masarykové
Univerzitě a na pražské  Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V prvním vzorku byli lidé s různými speciálními
potřebami, pro než je mobilní telefon s internetem nezbytnou pomůckou, která v řadě případů kompenzuje postižení. Lidé se
zrakovým postižením si chválili hlavně hlasový výstup, softwarovou lupu a programy umožňující zvětšení textu. Lidé se
sluchovým postižením pak nedají dopustit hlavně na komunikační aplikace umožňující videokonference, možnost tlumočení do
českého znakového jazyka či programy umožňující přepis. 
Lidí z výzkumného vzorku si však zároveň uvědomují i rizika digitálních technologií. Nejen cílený marketing, který umí zneužít
jejich „slabých stránek“, ale i dopady na soukromí a bezpečnost obecně. Jedna z respondentek s postižením zraku uvedla
příklad dotykových platebních terminálů: „Když mám chytré hodinky, mohu zaplatit bezkontaktně a nezadávat PIN kód. Ale ne
každý je má a zažila jsem nejednou, že přijel kurýr a tento dotykový terminál neměl. Musela jsem pak potupně diktovat svůj PIN
cizí osobě, což se mně tedy z pochopitelných důvodů moc nelíbilo.“ 
Zákon o přístupnosti internetových stránek se nedodržuje 
Za výrazný nedostatek považují účastníci shodně podobu webových stránek státních institucí. Ta byla obzvlášť patrná během
nedávné pandemie, kdy webové stránky státních institucí představovaly klíčový zdroj informací. „Jsme závislí na slyšících
lidech, webovky jsou opravdu horor, neexistují tam titulky, neexistuje tam překlad do znakového jazyka,“ připomněl jeden z
přítomných neslyšících. Další účastník to okomentoval: „Všechny weby by měly být přístupné pro všechny segmenty. 
Pro lidi se zrakovým postižením by měl web umožnit zvětšování a zmenšování, pro neslyšící by u informací měla být videa v
českém znakovém jazyce. Samozřejmě realita je taková, že to mají jen některé weby, ale mělo by to být všude.“ 
Narážel tak přitom na zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který by měl právě
přístupnost webu zejména pro osoby se zdravotním postižením zajišťovat. 
Další z účastníků podotkl, že nemusí jít ani tak o technický problém, jako spíše o to brát přístupnost skutečně vážně a
zaintegrovat ji již do fáze vývoje webů: „Když to hodně zjednoduším, tak je to soubor pár vcelku jednoduchých pravidel. Když je
budou tvůrci dodržovat, stránky budou mnohem dostupnější.“ 
Ne zcela dobrovolná digitalizace 
Ve druhé zkoumané skupině se sešli lidé, kteří digitální technologie z různých důvodů nevyužívají. Byli zde jak ti, pro které jsou
nové technologie něco zcela nového a neznámého, tak ti, kdo moderní nástroje znají naopak velmi dobře, a právě proto k nim,
například z důvodu obav o soukromí, přistupují velmi obezřetně. 
Napříč skupinou zaznívaly příběhy související s „nucenou digitalizací“. Zmíněny byly situace spojené s cestováním či
kupováním lístků, kdy je člověk bez chytrého telefonu, a tedy bez aplikace ve značné, často i finanční nevýhodě. Zvyšující se
míru diskriminace lidí bez těchto telefonů zmiňovali účastníci ale též v souvislosti se sektorem obchodním či s bankovnictvím.
Časté odkazování na aplikace či webové stránky na úkor osobního kontaktu pak respondenti vnímali během registrací na testy
či očkování. 
Jeden z účastníků popsal zkušenost z úřadu, jehož zaměstnanci radili starší ženě, ať si informace ke svému problému vyhledá
na internetu. Právě lidé staršího věku jsou podle něj tímto způsobem diskriminováni: „Mně je teprve jednasedmdesát a mám s
tím problémy, mojí sestře je osmdesát pět a je mimo. Myslím, že bychom jako senioři měli mít stejná práva jako ti ostatní.“ 
Že roli v nevyužívání technologií nemusí hrát jen věk, však dokázalo několik účastníků, jejichž nedůvěra vychází paradoxně z
dlouhodobého působení právě v oblasti IT či se zkušeností s krizovými situacemi, kdy technologie mohou selhat. „Utekl jsem z
Prahy na vesnici, mimo dosah technologií, možná právě proto, že jsem se o nich dozvěděl až příliš,“ svěřil se jeden z účastníků.
„Mělo by existovat právo na to uniknout všudypřítomným technologiím, které nás všude stejně na každém kroku pronásledují,“
dodal. 
Pro to, aby vedle hojně propagované digitální cesty byla zachována i ta papírová, se vyslovila i další z respondentek: „Já
nechci plýtvat papírem, spoustu věcí netisknu, ale na druhou stranu nechci být závislá na tom, že jde proud.“ 
Napříč skupinou se též objevovala citlivost vůči omezování svobod. Jeden z účastníků přímo pojmenoval, že to, proč nechce
danou technologii používat, je jeho osobní věc. „Ten problém je hlavně o tom, že jestli to nechci, tak to nechci, a nemusím
vysvětlovat, proč to nechci. Vůbec nemám komu co vysvětlovat proč. To je můj problém, protože žijeme ve svobodným státě.“ 
K digitalizaci, technologiím a jejich dopadu na společnost se vyjádří i novináři 
Výsledky skupinových diskuzí jsou jen prvním z řady výstupů projektu Digitální doba s lidskou tváří . Poslouží následně jako
podklady pro rozsáhlý výzkum mezi novináři a dalšími profesionály z médií, který se uskuteční v následujících měsících a který
je co do rozsahu a zaměření vůbec prvním v Česku. 
„S technologiemi se počítá jako se samozřejmostí, přitom internet v Česku z různých důvodů stále není téměř v každé páté
domácnosti, chytrý telefon pak nepoužívá téměř každý čtvrtý dospělý. V českých médiích bohužel nejsou tyto a další naléhavé
výzvy digitální éry příliš reflektovány,“ vysvětluje PR koordinátor projektu Hynek Trojánek. 
Moderátor a pedagog Václav Moravec, který se na projektu podílí a který se účastnil přímo setkání s jednou ze zkoumaných
skupin, dodává: „Novináři a profesionálové z oblasti médií mají zásadní vliv na to, jakým způsobem vnímáme digitální
technologie. Výzkum mezi nimi přinese nejen data, která v Česku zatím chybí, ale povede i k přípravě semestrálního kurzu,
jehož cílem je právě informovanost a povědomí o dopadu technologií na lidská práva mezi novináři zvýšit.“ 
Výzkum se uskutečnil v rámci projektu Podpora lidských práv v digitální době , který byl podpořen v Programu Lidská práva,
financovaného z Norských fondů 2014–2021. Na projektu spolupracují: Iuridicum Remedium (IuRe), Středisko žurnalistiky
umělé inteligence ( FSV  UK ), Prague Centre for Media Skills, Ústav státu a práva AV ČR, Electronic Frontier Norway 
Kompletní výstupy z obou zkoumaných skupin včetně vybraných citací k dispozici ZDE 
Zařadil: -maj- 
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Ministr školství Petr Gazdík odchází… URL
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Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík oznámil dnes 19. 6. 2022 dopoledne na svém twitterovém účtu: Rozhodl
jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6.

Přesto, že se necítím ničím vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na
hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU. 
https://www.msmt.cz/ministerstvo/ministr-2 
Mgr. Petr Gazdík 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy (od 17. prosince 2021) 
* 26. června 1974 v Uherském Hradišti 
Absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-
zeměpis). Po studiích nastoupil do zaměstnání jako učitel na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. V roce 2002 byl zvolen
starostou obce Suchá Loz, kterou vedl dvě volební období. Pod jeho vedením získala Suchá Loz v roce 2007 titul Vesnice roku
Zlínského kraje. Od roku 2010, kdy byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, a svůj mandát obhájil i v následujících třech
parlamentních volbách, působí jako neuvolněný a neplacený místostarosta obce. V roce 2008 byl zvolen zastupitelem
Zlínského kraje za Starosty a nezávislé. V letech 2016–2020 zastával funkci radního Zlínského kraje pro oblast školství. Ve
sněmovně vykonával funkci předsedy poslaneckého klubu (TOP 09 a Starostové), v následujícím volebním období pak funkci
místopředsedy Poslanecké sněmovny. V minulém volebním období byl členem mj. Výboru pro vědu, vzdělání, mládež a
tělovýchovu. Čtyři roky byl předsedou České komise pro UNESCO. Od roku 2020 působí jako člen think-tanku „Vzdělávání21“
Univerzity Karlovy. Jako externista v současnosti vyučuje regionální politiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Je spoluzakladatelem hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a v letech 2009–2019 byl jeho předsedou. Petr Gazdík je ženatý, má
čtyři děti. Mezi jeho zájmy patří skauting. 
Strukturovaný CV: 
Vzdělání: 
1988–1992 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 
1992–1996 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
(matematika-zeměpis) 
Profesní a veřejná činnost: 
1996–2002 učitel na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově 
1998 základní vojenská služba (Hradní stráž) 
2002–2010 starosta obce Suchá Loz (od 2010 místostarosta) 
od 2005 předseda Místní akční skupiny Východní Slovácko 
od 2008 člen zastupitelstva Zlínského kraje 
2009–2019 předseda politického hnutí Starostové a nezávislí (2019-dosud místopředseda) 
od 2010 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
od 2012 předseda České komise pro UNESCO 
2013–2017 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
2016–2020 radní pro školství Zlínského kraje 
od 2021 ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
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Rozkrádačky, drogy, orgie, prostitutky a Krejčířova mafie! Milí sousedé, odpověď je ne. Vážně nejde o pouták na akční film!

To je realita, kterou žijeme v Praze za vlády STAN, Pirátů a Čižinského Praha Sobě! Jsem v šoku! 
Praha byla pod Piráty několik let řízená organizovanou zločineckou skupinou, jejíž velikost a závažnost nemá v historii
pražského magistrátu obdoby! Kam se na to hrabe nejtemnější období devadesátek! Piráti a Praha Sobě dovolili STANu zavést
v Praze normu, kdy o vítězi veřejných zakázek rozhodují mafiáni, kteří jsou namočeni v drogách. Dle uniklých odposlechů právě
drogy v celé kauze hrají velkou roli. To není jen tak nějaký korupční skandál. Drogy ve spojení s náměstkem primátora, to tu
ještě nebylo. 
Nebylo tady ani to, že by náměstka primátora někdy v historii odvedla policie v poutech do vazby. To je nová doba, kterou v
Praze zavádí STAN, Piráti a Praha Sobě. Myslíte si, že to středečním zatýkáním skončilo? Přál bych si to, ale nejnovější fakta
mluví jinak. Dovolte mi, abych se u této kauzy dnes výjimečně na začátku mého pravidelného týdenního reportu pozastavil a
přehled posledního týdne tak najdete až níže. 
Víte, čekal bych po tom, co náměstka primátora odvede policie, že to Pirátská koalice bude chtít řešit. Tedy, že budou chtít
okamžitě pozastavit a prošetřit jeho rozjeté projekty, že budou pečlivě zvažovat, zda budou na jeho místo do rady někoho teď
volit. Ale nic z toho se nestalo! Ve čtvrtek jsem byl v šoku znovu! 
Koalice primátora Hřiba měla na zastupitelstvu, které se konalo jen 24 hodin po zatýkání, největší starost o to, aby zvládli zvolit
náhradu za Petra Hlubučka, a také, aby rychle schválili všechny jeho ještě nerozběhlé projekty. Třeba velmi podezřelý nákup
bioplynky za 160 milionů! 
Kdybych byl primátor, tak bych po takovéto události rezignoval. Protože dopustit to, že by moje pravá ruka byla součástí
zločineckého impéria a jela v drogách, to bych musel být buďto slepý a nebo bych to musel krýt. To prostě není možné něco
takového nevidět. Ale kdybych kvůli nějakým okolnostem rezignovat nemohl, tak bych alespoň udělal to, že bych pozastavil
veškeré běžící projekty STAN a žádné nové nezahajoval bez velmi důkladného prověření. Děje se přesný opak! 
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Primátor Hřib si prosadil i přes odpor svého kolegy poslance Jakuba Michálka dovolbu radní Plamínkové na místo Petra
Hlubučka. Nazvdory tomu, že jeho stranický kolega, poslanec ve svém plamenném projevu, který trval asi 20 minut, jasně řekl,
že paní Plamínková pochází ze stejného prostředí, tedy Redlovsko-Krejčířovské zlínské mafie. 
Paní Plamínková měla už v roce 2017 skandál, že přes stranického nadřízeného Polčáka konzultovala nominace do pozic v
městských firmách právě s mafiánem Redlem, pravou rukou uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Piráti ji za to v roce
2017 chtěli odvolat na mimořádném zastupitelstvu, které kvůli tomu svolali. A dnes po 5 letech tu samou paní Plamínkovou
zvolili do Rady Prahy jen 24 hodin po tom, co její blízký kolega Petr Hlubuček byl odveden do vazby. 
Aby tomu Piráti s Prahou Sobě nasadili korunu, schválili následně desítky bodů, materiálů, tedy projektů, které ještě připravil
sám Petr Hlubuček a jeho parta. 
Mám tedy velmi silné obavy, že Piráti a Praha Sobě chtějí nadále nejen krýt mafiánské poměry v Praze, ale navíc v nich i
pokračovat. Pod heslem ruka ruku myje. Mohli by si dát jako nadpis programového prohlášení: “Padouch nebo hrdina, my jsme
jedna rodina.” 
Hnutí ANO to tak samozřejmě nenechá. Požádali jsme hned na místě o svolání mimořádného zastupitelstva, na kterém budeme
chtít odvolat náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) a primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a pozastavit veškeré podezřelé
zakázky, kde by mohlo dojít k poškození Prahy, Pražanů nebo veřejných rozpočtů. 
Ve středu nás čeká ještě zastupitelstvo na Praze 11. Tam se budu ptát STAN na Praze 11, zda nemohla magistrátní mafie
prorůst nějakým způsobem i na Prahu 11. To, že se místní předsedkyně Radka Soukupová intenzivně v mnoha věcech radila
přímo s Petrem Hlubučkem, není žádným tajemstvím. STAN na Praze 11 má vliv na celou řadu veřejných zakázek, primárně v
oblasti školství. Taktéž představitelka STAN velmi intenzivně prosazovala pochybný společný podnik v Aréně ledových sportů.
To vše budu chtít po Jihoměstském STANu vysvětlit již tuto středu. 
Sledujte mě na sociálních sítích, budu vás nadále informovat! 
A teď už pojďme na klasický report. Aneb co se událo za poslední týden hezky den po dni.. 
Pondělí 
Radní na Praze 11 si prošli finanční zdroje MČ Praha 11 na financování akcí, které si naplánovali, a zjistili, že kde nic není ani
smrt nebere. Respektive ekonomický odbor důrazně nedoporučil vybrakovat veškeré zbývající rezervy pro pár letošních akcí,
protože pak zřejmě nebude možné sestavit vyrovnaný rozpočet pro rok 2023! 
Taktéž si radní znovu prošli aktuální stav stavby bývalé ubytovny Sandra. Ta je pozastavena a nikdo neví, za kolik a kdy se
bude pokračovat. Radní zmařili asi 30 milionů Kč zbytečně nicneděláním a mým odvoláním. Kdybych byl stále místostarostou,
dům by dnes už byl opraven a lidé by v něm začínali bydlet. Samozřejmě, že bych současně s tím vyřešil i parkování, které naši
piráti také neřeší. 
Dále schválili výběrové řízení na provozovatele pokračování úspěšné služby Senior Taxi! To zavedlo hnutí ANO v tomto
volebním období a chceme v něm pokračovat a naopak službu ještě rozšířit! 
Dále vypsali soutěž na rekonstrukci atletické dráhy při ZŠ Milíčov! A já říkám konečně! Jen doufám, že na to nepoužijí peníze
od firmy Passer Invest, které mají být využity jako kompenzace pro Roztyláky. O tom, že tuto bláznivinu pirátští radní vymysleli,
jsem nedávno psal. 
Taky vypsali soutěž na opravu Otákovy lávky u metra Háje. To je potřeba, ta je v zoufalém stavu už mnoho let a nechápu, že to
pirátskému radnímu pro dopravu trvalo tak dlouho. A rád bych se ho při té příležitosti zeptal, proč nevypsal soutěž i na
zhotovitele nové lávky od Polikliniky k obchodnímu centru přes Opatovskou? Tuto lávku jsem kompletně vyprojektoval a sehnal
veškerá povolení i peníze. Proč se pořád nestaví?? 
Jako každý týden jsem byl i na Radě hl.m. Prahy. Tam toho bylo fakt dost. Schválili ručení pro další úvěr pro Pražskou
plynárenskou a zase nám lhali. Říkali, že bude stačit ručení na 4 miliardy, a teď schválili 5 miliard. Protože 1 miliarda je ještě na
tzv. servisní poplatky bank, tedy úroky!! 
Taky schválili pokračování příprav Filharmonie i přes mou kritiku, kdy říkám Filharmonii sice ANO, ale ne teď. Proboha! Praha
řeší aktuálně úplně jiné problémy, než aby musela dát nějakých 9-12 miliard Kč na budovu Filharmonie! Proč na to Piráti
neudělají celostátní sbírku, jako to bylo u Národního divadla, a musí to platit Pražané? 
Ale co mě dostalo nejvíc, tak to jsou elekrobusy místo akutní pomoci Pražanům 
Zdá se, že aktivismus Hřibovy koalice opět vyhrává nad zdravým rozumem. V době, kdy řada Pražanů má v důsledku
neustálého zdražování životních nákladů a vzrůstající inflace opravdu hluboko do kapsy, řeší pražští radní elektrifikaci dalších
autobusových linek. To ale obyvatelům hlavního města neuleví! 
Rada schválila záměr elektrifikace autobusových linek 136, 150 a 112. A na kolik to vyjde? Celkové náklady těchto investičních
akcí dalece přesáhnou 1,1 miliardy korun. A to ani ne před měsícem schválili radní podobný záměr, tehdy se jednal linek 142,
225 a dvou tramvajových tratí. Plánované výdaje taktéž atakovaly miliardu korun. 
Není mi jasné, jak srovnané priority pražští radní mají. A i když jsem sám zastáncem elektromobility, tyhle „výstřelky moderní
doby“ si můžeme dovolit v době ekonomické prosperity. Teď opravdu ne! Je totiž jedno, jak vybavená bude pražská MHD, když
řada obyvatel města nebude mít peníze na to, aby se svezla. Je to jen další důkaz toho, že se primátor Hřib a jeho koaliční
partneři urputně potřebují držet slíbeného Greendealu a nekoukají u toho doleva, doprava. 
Úterý 
Dopoledne proběhl výbor pro územní rozvoj. Zde byla spousta věcí. Jediné, co bych asi vytáhl, je, že mě mrzí, že se navzdory
slibům a proklamacím koalici Pirátů, STAN a Praha Sobě nepodařilo udělat ANI JEDNU dohodu v území u našich velkých
brownfieldů. To bylo slibů, jak Praha vyřeší dostupné bydlení díky bubnům, nákladovému nádraží na Žižkově a nebo zástavbou
v Letňanech. Tak milí Pražané, po 4 letech jejich vlády nemáme dnes konkrétní posun ani v jedné z těchto lokalit! Jediné, co se
podařilo vyřešit, je brownfield Interlov na Praze 11, který jsem ale vyřešil hlavně já. 
Odpoledne byl kontrolní výbor. To bylo zase jako minule. Stížnosti nájemníků z magistrátních bytů, řešení předzahrádek nebo
petice proti výstavbě na Praze 5. 
Pak jsem ještě vyrazil mezi lidi na sídliště na Prahu 9. Šel jsem se podívat na setkání radnice Prahy 9 s občany k budoucnosti
parkové plochy u Rubešky. Řada lidí z devítky mi psala, že zde má vyrůst domov seniorů, který si tu ale nepřejí. Je to jedna z
posledních zelených ploch v okolí. 
Investor, vlastník pozemku se o něj moc nestará. Je zde přerostlá tráva, často nepořádek a vytváří tak tlak na místní, aby se
pozemek zastavěl. 
Takže podobný příběh jako u nás na Jižňáku. Radnice na setkání informovala, že hledá vhodnější umístění. Na Praze 9 je v
tuto chvíli hnutí ANO v opozici a kolega Martin Hrubčík tu dělá skvělou práci. Nebojte se na něj s čímkoli kdykoli obrátit. Na
podzim budeme chtít usednout na radnici Prahy 9. Je pro nás proto velmi důležité vědět, co vás na devítce trápí! 
Večer jsme se ještě sešli s mým novým týmem pro volby na Praze 7. Musím říct, že se mi povedlo sestavit mimořádně skvělý
tým a začínáme s kampaní. Praha Sobě a pan Čižinský napáchal na Praze 7 ale i v celé Praze spoustu nepravostí. Píše nám o
tom řada občanů ze sedmičky a my všechny podněty prověřujeme a připravujeme je k medializaci. Brzy vás s kauzami pana
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Čižinského a jeho Praha Sobě začneme podrobně seznamovat, nejen na Praze 7! 
Nakonec proběhlo ještě setkání členů hnutí ANO z Prahy 7,8,9,14,18,19,21 s Patrikem Nacherem. Diskutujeme nad problémy,
které podle nás trápí Pražany nejvíce. 
Hnutí ANO navrhuje celou řadu opatření. Třeba MHD zdarma, podporu potravinových bank, pomoc seniorům a další.. 
Středa 
Jako každý týdne jsem publikoval bytové okénko, na které dávám odkaz do komentářů. 
Jinak celá středa byla víceméně jen o té největší kauze v historii pražského magistrátu. O drogách a korupci organizované
zločinné skupiny kolem náměstka primátora Petra Hlubučka. Osobně to pro mě bohužel nebylo překvapení. Já jsem 4 roky
upozorňoval Piráty na to, že se na Praze dějí podivné věci. Ale oni vždy strkali hlavu do písku, moje body na Zastupitelstvo
nikdy nezařadili a nikdy je neprojednali. Ve středu jsem kauzu komentoval snad ve všech médiích. Večer pak byl velký rozhovor
s primátorem Hřibem, náměstskem Scheinherrem, Hankou Kordovou Marvanovou a se mnou na Prima CNN News. Odkaz vám
dávám do komentářů, byla to síla! 
Během středečního dne jsem stihl ještě zajet na Prahu 13 na den zdraví. Byla tam řada občanů, hlavně rodiny s dětmi a senioři
a diskutovali jsme jejich aktuální starosti na sídlišti ale i v Praze. Trápí je třeba to, že musí začít platit v MHD ve středních
Čechách, když jedou na chalupu. Hnutí ANO navrhuje jednat s hejtmankou a seniorům jízdné znovu odpustit! Je nehorázné, že
v dnešní době! V dnešní době velké inflace, Středočeský kraj tahá další peníze z už tak skoro prázdných kapes našich seniorů!
Hanba! 
Ale ještě k akci, byl to už sedmý ročník Dne zdraví na Praze 13, který pomáhá pořádat moje kolegyně Marcela Plesníková
(ANO), zdejší místostarostka. Skvělý festival zaměřený na zdravý životní styl, stravování nebo třeba prevenci onemocnění.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a opět mi to připomnělo, že bych měl začít něco dělat s nabytými kily. 
Marcelu bych zde chtěl zároveň velice pochválit za skvělou práci, kterou na Praze 13 odvádí. Nejen pro místní sídliště a jeho
občany ale také v rámci školství. Například se mnou zpracovala návrh na zastupitelstvo – mimořádné navýšení peněz pro
učitele a kuchařky v pražských školách o 1 miliardu Kč. Nejen vzhledem k zhoršující se ekonomické situaci ale také velkému
náporu a stresu, kterému budou muset tito lidé čelit od září, jakmile do škol nastoupí děti ukrajinských uprchlíků. 
Odpoledne pak proběhla i širší schůzka ohledně hluku v Ledárnách Braník s pořadateli a zástupci kulturní scény v Praze. Byl
na mě vyvíjen obrovský tlak, abych ustoupil a vyhlášku nepožadoval. Všechny na místě jsem ujistil, že hnutí ANO neustoupí, že
hnutí ANO má v žebříčku hodnot zdraví a lidský život výš než byznys a peníze. Stojíme za lidmi, které hluk obtěžuje a poškozuje
jim zdraví! 
Čtvrtek 
Měl to být svátek demokracie. Měli jsme pomáhat Pražanům. Měli jsme diskutovat důležité projekty. Na většinu z toho nedošlo.
Řešili jsme celý den největší korupční a drogovou kauzu na magistrátu, řešili jsme STAN a Petra Hlubučka. Většinu jsem toho
popsal hned na začátku, takže s tím nebudu teď víc zdržovat. Jen dodám, že jsme to vše ještě neprobrali a to přestože
zastupitelstvo končilo až ráno v 5 hodin! Proto hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi ještě před prázdninami, kde budeme chtít
odvolat náměstka Scheinherra a patrně i primátora Hřiba, pokud svou odpovědnost řádně nevysvětlí! 
Kromě toho se nám v tom chaosu podařilo prosadit i pár dobrých věcí! 
Schváleno. Více než 300 miliónů Kč dostanou Pražané ohrožení vysokou inflací a současnou problematickou situací. Příští rok
na to vydáme dalších 514 miliónů Kč. Pomoc je určená především seniorům, chudším rodinám a lidem s omezeným příjmem. 
Velký úspěch, za který chci poděkovat především kolegyni Marta Gellová (ANO), která za touto významnou pomocí našim
spoluobčanům stojí. Společně s hnutím ANO chtěla na Zastupitelstvu tuto pomoc lidem prosadit už od ledna letošního roku, ale
Praha Sobě a Pirátům to nepřišlo důležité a tak o tom nechtěli ani jednat. Doteď. Čím to asi bude? Že by blížící se volby nebo
snaha uhasit skandály na radnici? 
A o co že se jedná? 
Stravné zdarma pro děti a žáky ve veřejných a církevních mateřských, základních a středních školách. 
Děti a studenti ve veřejných a církevních MŠ a ZUŠ budou mít školné zdarma. 
Zdarma družiny pro děti z ohrožených rodin. 
600 Kč na žáka za rok do fondu solidarity. To jsou peníze např. pro pomůcky a potřeby, pobyty v přírodě a podobně. 
Příspěvky domácnostem prostřednictvím Sociálního nadačního fondu. 
Město přispěje především také na sociální služby, osobní asistenci a další podobné potřebné aktivity. 
Bohužel nám neprošlo několik dalších návrhů, např. 1 miliarda Kč navíc pro učitele, MHD zdarma do konce roku nebo vyhláška
o nočním hluku v oblasti Ledárny Braník. 
Kromě těch neprošlých návrhů mě mrzí to, že místo toho, abychom na Zastupitelstvu řešili přesně věci jako tohle, tedy
skutečně pomáhali Pražanům a lidem, kteří to teď potřebují nejvíce v této šílené době, tak musíme řešit skandály a problémy
jiných stran. Čtvrteční jednání se protáhlo až do noci a neprojednali jsme zdaleka všechny naše návrhy, kterými jsme chtěli
usnadnit život obyčejným lidem. Nepřestaneme se ale snažit navzdory ničemu. 
Během Zastupitelstva jsem se také víc než pětkrát zeptal, zda se setkal s panem Borensteinem kvůli Holešovicím i pan Čižinský,
jak tvrdí Hana Marvanová. Ani jednou mi však neodpověděl. Odpovíte tady pod můj report? Kdy schůzka byla a co bylo
obsahem? Pochybuji, a proto to budu chtít vysvětlit na mimořádné schůzi zastupitelstva už 27.6., kterou jsme svolali! 
Pátek 
V pátek jsem dodělával resty z celého týdne, hlavně tedy odpovědi na vaše e-maily a zprávy a vyřizování vašich podnětů a
hlášení, co kde v Praze nefunguje. Přes den jsem si našel chvilku a odskočil si vypustit trochu páry na super akci. 
Konalo se již čtvrté výročí první várky piva v Pivovar Ládví Cobolis , který se nachází v KD Ládví. Akce jako tyto mám hrozně
rád, protože zde kromě výborného jídla a pití vždy panuje skvělá atmosféra. Navíc jsem velkým fandou tradice českého
pivovarnictví a myslím si, že je třeba menší pivovary v Čechách podporovat. Obzvláště po velice těžké koronakrizi, kterou
mnoho z nich bohužel nepřežilo. 
Jako obvykle jsem tam potkal řadu milých lidí, se kterými jsem se zastavil na slovíčko. Těší mě, když mám možnost potkat se s
vámi osobně a pobavit se s vámi o tématech, která jsou pro vás důležitá. Pokud mě někdy zahlédnete na nějaké takové akci,
neváhejte a přijďte si se mnou popovídat i vy.. Třeba nad dobrým pivem. 
Večer jsem pak přijal pozvání na super debatu, která byla zaměřena na volební klání do zastupitelstva hlavního města Prahy.
Samozřejmě největší část jsme věnovali aktuálním událostem kolem STAN a Petra Hlubučka. 
Kromě toho jsme pak diskutovali otázky, např. jak by Praha měla řešit bytovou krizi? Kdy bude dokončena čtvrtá trasa metra?
Více aut do města nebo naopak více cyklostezek? 
Diskutoval jsem s kolegy: 
Za Pirátskou stranu – Zdeněk Hřib, současný primátor 
Za koalici SPOLU – Zdeněk Zajíček, zastupitel hl. m. Prahy 
Za STAN – Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora 
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Za Prahu Sobě – Jan Čižinský, zastupitel hl. m. Prahy  
Debatu organizoval Politologický klub FSV  UK  ve spolupráci s politologickým spolkem POLIS a za podpory Akademického
senátu FSV  UK , Fakulty  Sociálních  věd  UK  a Filosofické fakulty UK a záznam vám dávám dolu do komentářů. Dejte si to,
hodně vám to napoví, kdo co bude v Praze chtít prosazovat. 
Z debaty jsem pak rovnou jel zase na Prima CNN News. Opět jsme řešili nové věci, které vyplouvají na povrch v největší
korupční a drogové kauze v historii magistrátu. V přímém přenosu jsme nachytali náměstka Scheinherra ze lži. Absolutně se do
kauzy zamotává a měl by odstoupit. Například se ukázalo, že jeden z těch, který v Dopravním podniku páchal nejspíše
závažnou trestnou činnost – pan Augustín, byl zvolen díky náměstsku Scheinherrovi. Ze zápisu dozorčí rady vyplývá, že jeho
volba byla v poměru hlasů 8 PRO, 7 proti, přičemž jeden z těch 8 rozhodujících hlasů byl náměstek Scheniherr!!! 
V sobotu jsme pak měli velkou akci u Chodovské tvrze, kam mnoho z vás dorazilo. Užili jsme si to. Mrkněte na moje sítě na
fotky! 
A tím se dostáváme zase na konec. Omlouvám se za delší text, ale děje se toho jednoduše hodně moc. Děkuji za váš čas a
budu se těšit na příště. 

Živé vysílání 16:00
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Neděle 16 hodin máme pro vás přehled zpráv hezký den. Premiér Petr Fiala ocenil rozhodnutí.

mluvčí 
Ministra školství Petra Gazdíka rezignovat. Podle něj jde o výraz politické odpovědnosti a změny politické kultury, kterou chce
koalice prosazovat. Bývalý kabinet podle předsedy vlády odpovědně reagovat na řadu kauz nedokázal. O důsledcích korupční
aféry pražského Dopravního podniku bude v úterý diskutovat koaliční rada rozběhnout také jednání o Tvrdíkově nástupci.

mluvčí 
Rezort školství je důležitý, je důležitý pro celou společnost je velmi důležitý pro naši vládní koalici, protože my chceme přinést
kvalitativní změny ve školství, takže měla by to být. Ten budoucí ministr školství by měla být silná osobnost. Budeme se o tom
bavit, ta budou očekávat, jakými návrhy přijde hnutí STAN.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Předseda opozičního ano ČT uvedl, že jeho hnutí se ve sněmovně nepředá případným snahám vyvolat hlasování o nedůvěře
vládě. Chce ale podpořit svolání mimořádného jednání dolní komory.

mluvčí 
Říkáme, že chceme to nedůvěru vládě měla, obuje se pan premiér je ten organizovaný zločin, ale schůze bude, ale samozřejmě
nebude schválena tak naivní a budu mluvit jenom lidi, kterým před přednostní právo, takže to bude zase jenom takové jako
divadlo. A no, mě to mega kauza by tak auta.

mluvčí 
3 lidé.

mluvčí 
Zemřeli po pádu stromů na osobní auto na silnici mezi velkou Úpou horní Malou Úpou. Další člověk utrpěl zranění následně ho
transportoval vrtulník do nemocnice o neštěstí na Twitteru informovali hasiči Královéhradeckého kraje, kteří aktuálně zajišťují
místo události.

Koncern Agrofert by mohl podle ministra zemědělství Zdeňka Mikuly vracet státu Evropské unie kvůli střetu zájmů dotace ve
výši až 4,5 miliardy korun. Uvedl to v otázkách Václava Moravce. Babiš v roce 2017 své akcie sice vložil do svěřenských fondů.
Podle státní evidence skutečných majitelů je ale dál reálným vlastníkem Agrofertu. Firmu ovládá podle evropského auditu
Evropská komise kvůli tomu koncernu pozastavila proplácení dotací.

Zdeněk NEKULA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/ 
Evropská komise, říká Andrej Babiš. Byl v tom v tom období ve střetu zájmů a teď je potřeba, aby se toho ujali právníci a začalo
řeknu došlo k nápravě příprav, případně na vrácení těch prostředků nejenom státu, ale i v Evropské unii. Tam je prostě ten
výklad, jak to uchopit, abychom řešili tu problematiku zpátky za ty roky až do roku 2017. Ten objem záleží na tom úhlu toho
právního posouzení, může to dělat až 4,5 miliardy korun.

mluvčí 
Dopravce BusLine se v Pardubickém kraji potýká s nedostatkem řidičů autobusu. Do provozu kvůli tomu v posledních dnech
nevyjely některé spoje. Stejný problém řeší jiné regiony. Vedení toho pardubického se proto zítra sejde s dopravcem.

mluvčí 
V pondělí máme schůzku poměrně zásadní, a to s dopravcem, abychom si řekli, jak to bude v dalších dnech tzn. kolik bude od
těch spojů a v jakých částech kraje nám samozřejmě o to, aby situace stabilizovala, kde o desetiletý kontrakt. Tzn. v této chvíli
se nastavují veškeré obraty, všechny záležitosti, a to, že bohužel řidiči nejsou. To je nepříjemný fakt, jak jsme zaznamenali, tak
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jsou nebudete, to je i v jiných krajích.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Celý den přinášíme politické reakce na rezignaci ministra školství Petra Gazdíka. Teď nabízíme další.

Jan JAKOB, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ 
Ta doba je v tuto chvíli překotná, ale jsem moc rád, že se mění politická kultura po období, kdy se kauzy zametaly pod koberec,
kdy se nechali vyloučit. Tak přichází doba, kdy platí heslo padni, komu padni, a to je podle mě to nejpodstatnější.

mluvčí 
Vy jste věděli o tom, že pan Gazdíka toto chystá.

Jan JAKOB, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ 
Neviděly nevěděly a myslím si, že soudě podle toho, co se postupně dozvídáme, že to rozumné rozhodnutí.

mluvčí 
Je to dostačující, protože opozice volá po výměně ministra vnitra.

Jan JAKOB, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ 
Tak já nemám důvod nedůvěřovat panu ministrovi vnitra, protože kdyby jakýmkoliv způsobem za zasahoval do té kauzy, tak
bychom dneska nediskutovali o ní, nebylo by mne nasvíceno všechno, tak jak je. Takže mám důvěru jsem přesvědčen, že
samozřejmě ta kauza bude vyšetřena tak, jak vyšetřena má být a že opravdu bude platit to heslo padni komu padni.

mluvčí 
Opozice a už v týdnu avizovala, že bude chtít svolat mimořádnou schůzi. Na tom se nezměnilo ani nic. Teď podpoříte tu schůzi
její program?

mluvčí 
Tak ta schůze proběhne. Já jsem zatím neviděl část růstu svolání. Nestihli jsme zatím diskutovat s kolegy předsedy klubu, jak v
rámci koalice, tak i opozice. Já myslím, že nějaký rozumný formát, jak by tato schůze měla proběhnout, tak společně
nalezneme.

mluvčí 
Jednoznačně musí skončit ministr vnitra Rakušan, který kryl mafiánské praktiky, nejenom hnutí STAN, ale všech jejich
kamarádů Rafa kmotrů a v různých šíbrů, kteří fakticky dneska řídili zdaleka ne jenom Prahu. Toto je kauza, která nemá
obdoby za posledních několik let a možná i od revoluce a je naprosto nepřijatelné, aby měli svého člověka pana Rakušana v
čele policie v čele ministerstva vnitra nikdo nebude věřit ministru vnitra v dané situaci. Reorganizaci policie nebude mu věřit
personál personální rošády atd. v dané chvíli jediná možnost, aby skončil a podle mého názoru by měly skončit všichni členové
hnutí STAN, protože je to mafiánská struktura pro Knuta různými lobbisty. Když se podíváme, tak tam už dneska prakticky není
1 jediný vrcholný představitel, který by do toho nebyl namočen sráží důvěryhodnost vlády, ale i důvěryhodnost České
republiky.

mluvčí 
Co teď budete dál požadovat ve sněmovně jste minulý týden avizovali, že budete chtít mimořádnou schůzi trvá?

mluvčí 
Samozřejmě my jsme chtěli okamžitě poté, co vše vyplulo napovrch mimořádný bod jednání ve sněmovně a co udělal
pětikoalice, vysmál se nám místo, aby férově jednaly, aby vysvětlovali teprve poté, co vypluly napovrch nechutnosti typu
různých sexuálních drogových orgií, tak teprve poté se o to začali zajímat. A najednou tedy pod tlakem veřejnosti odstoupil
ministr Gazdík je to alibismus.

mluvčí 
Vy už máte dostatek podpisů, nebo jak tvrdil organizovat dál?

mluvčí 
Ano, máme dostatek podpisů.

mluvčí 
A kdy budete podávat zítra?

mluvčí 
Teď nevím, přesně se to bude zítra nebo pozítří, ale v každém případě to bude v následujících hodinách.

mluvčí 
A v té diskuzi zaznělo, tuším od pana Fialy, nemyslím přímo od vás, že by měl vzniknout vyšetřovací komise budete prosazovat.

mluvčí 
Určitě ano, ale v každém případě už ve čtvrtek na bezpečnostním výboru se to opět otevře a určitě bude opět vyzván ministrem
vnitra Rakušana by neprodleně skončil své funkce.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ 
Je to doklad toho, že, že to je veliká aféra, že to bliká korupční mafiánská aféra a je to logické vyřešení této situace na jeho
pozici?

mluvčí 
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On zároveň říkal, že se ničeho nedopustil.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ 
No uvidíme, s čím vším přijde policie samozřejmě. To by potom z logiky věci měli odstoupit všichni zástupci hnutí STAN, kteří se
ničeho nedopustili, kdyby to bylo tak jako on říká, takže. Takže uvidíme, nicméně jasné, že to je veliká korupční aféra, která
tady nebylo od devadesátých let.

mluvčí 
Co se, co se týká a ministra vnitra Rakušana, vy jste ovšem hovořili o tom, že by měl taky ve funkci skončit to trvá?

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ 
Ano samozřejmě, protože si myslím, že nepředstavitelné, aby, aby policie pod ministrem vnitra za hnutí STAN vyšetřovala lidi z
hnutí STAN. To prostě, i když ministr může říkat, že to nijak neovlivňuje, tak samozřejmě může dělat různé reorganizace policie
a podobně. V minulosti jsme to byli mnohokrát mnohokrát svědky, takže já jsem přesvědčen o tom, že ministr vnitra by měl
rezignovat na svou pozici.

mluvčí 
Vy nevěříte tomu, že bude nestranný. To, že to je podstata té funkce.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ 
No, to je podstata funkce, ale já právě nejsem si úplně jist, jestli v minulosti říkal, že by chtěl reorganizovat některé složky
policie, jako je například národní centrála pro organizovaný zločin a podobně, protože v minulosti už jsme viděli, že různé kauzy
se nedořešily právě, protože spolu spoustu policistů odešlo. Ty policejní složky byly byly rozděleny a ti policisté přišli úplně jiná
oddělení a podobně. Pod záminku jakési organizace, takže já jsem přesvědčen o tom, že ministr vnitra za STAN by neměl být
šéfem šéfem ale neměl by mít pod sebou podřízenou policii, byť tvrdí, že ji nebude nějak ovlivňovat a vyšetřovat politiky hnutí
STAN.

mluvčí 
Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin se mnou teď ve studiu hezký den. Stihli tak bylo odstoupení ministra školství
Petra Gazdíka nevyhnutelné a hlavně bude to stačit, bude to stačit i voličům hnutí STAN.

mluvčí 
Jsou to 2 otázky na tu první ano nevyhnutelné to bylo Petr Gazdík to nesporně věděl už od pátku. Během víkendu tedy měl
mluvil s Vítem Rakušanem a tam vlastně nebylo co řešit. Vy nemůžete zůstávat v pozici vrcholného politika, ať už ministra nebo
místopředsedy vlastně třetí největší politické strany v Česku druhé největší vládní strany Česku s tím, že já se vás ví, že jste se
stýkal s člověkem, který je napojen na organizovanou zločineckou skupinu, byť ctíme presumpci neviny samozřejmě. Na
člověka, který vlastně, byť to byl už hodně dávno někdy před 18 20 lety napojen na nejznámějšího českého zločince Krejčíře,
přičemž s tímto člověkem si voláte přes telefon skryto grafickou ochrannou. Neznamená to, že Petr Gazdík udělal nic něco
protizákonného, možná mu to pouze jenom všechno nedošlo, ale tohle nikomu nevysvětlíte, takže odpověď na první otázku.
Ano, bylo to naprosto nevyhnutelné, no a ta druhá otázka zněla, jestli to bude stačit, ne nebude to stačit, protože hnutí STAN
má stále co vysvětlovat. Především jeho vedení muselo vědět, že v Praze se dějí nekalé záležitosti, že jejich zástupce zástupce
primátora pan Hlubuček je namočen do opravdu hezkých věcí bez toho, co vím, tak o některých záležitostech. Vedení mělo
informace o některých záležitostech věděl i Vít Rakušan, takže obhajoba, že nemohli nic dělat, protože to byl jenom takové drby
nebo fámy a ctí. Tzv. subsidiaritu tzn. že to musela vyřešit pražská organizace, že oni nic nic dělat nemohli, tak to si myslím, že
mohou vyprávět holubům na střeše. Samozřejmě něco něco dělat mohli a ta důvěra veřejnosti se obnoví jenom tehdy, když to
nebude řádně vysvětleno.

mluvčí 
A ocení veřejnost, pokud politik odstoupí během takovéto kauzy, protože tady se mluví hodně o politické kultuře o tom, že i tady
teď máme, že za minulé vlády nebyla. Vzpomíná se na ta slova Andreje Babiše nikdy neodstoupím, ale jeho voličů to nevadí.
Zásek podle těch preferencí.

mluvčí 
No u voličů Andreje Babiše by samozřejmě nevadí nic, kdyby a teď budu trošku přehánět, kdyby Babiš za bílého dne uprostřed
léta zakroutil krkem na Václavském náměstí babičce, tak se nestane vůbec nic. Ti voliči nevolí kvůli tomu, že 2 morální kradené
krade, ale kvůli tomu, že mají pocit, že jim dává nějaké uznání, že se o ně zajímá, tedy Andrej Babiš to samozřejmě jenom
předstírali. Předstíráte velice dobře. A že jim dává peníze také Andrej Babiš trochu předstih, ale kteří sem ty své voliče
přesvědčit, takže u Andreje Babiše jakákoliv kauza, ať už Čapí hnízdo nebo střet zájmů. To, že Česká republika teď bude muset
vracet těžké peníze, možná bude ministerstvo zemědělství vymáhá 4,5 miliardy, jo, tak do fair odtud se absolutně netkne. Na
druhou stranu voliči těch stran, které jsou teď moci středopravých stran jsou mnohem kritičtější. A jsou na každý přišla,
řekněme, hákliví, takže ti by teoreticky mohli ocenit to, že Petr Gazdík se nevymlouval, řekl ač jsem nic nezákonného neudělal,
ať si nejsem vědom toho, že bych udělal nějaký průšvih, tak to opravdu špatně vypadalo 34 eufemismus. Vypadalo to naprosto
příšerně a tedy odchází ta ano můžete pomoci, ale je to jenom to jenom první krok vůbec to k očistě hnutí STAN v očích voličů
nemusí stačit.

mluvčí 
Takže oni prožívají teď určitou deziluzi, chtěli změnu a stala se staly takováhle velká kauza?

mluvčí 
No myslím, že myslím, že ano. Na druhou stranu zase společnosti velmi rozdělená, takže tady můžeme slyšet a myslím, že to
vůbec není neoprávněné. Říkat podívejte se tady hnutí stálého jeho politici možná Petr Gazdík se pohybují někde poblíž
nějaké velké komunální korupce, ale to je přece něco, co tady, co tady bylo odjakživa, jsem byl jenom určeny všechny politické
strany. Mimochodem skrz kauzu stoka v Brně i hnutí ANO. To je 1 věc. Druhá věc je tam velká institucionální korupce, kdy
dochází k oligarchy k privatizaci státu, kdy začínají jednotlivé státní orgány, například ministerstvo financí ministerstvo pro
místní rozvoj fungovat vlastně jako krytí byznysových zájmů jednoho člověka, konkrétně Andreje Babiše, takže myslím, že jestli
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něco můžou, může hnutí STAN a celá vláda spoléhat. Je to, že si mnoho voličů řekne. Ano, tohle to je hrozné špína. To je to je
hnus nepořádek, ale to co předvádí Andrej Babiš, to ještě o několik levelů výš.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co tzn. pro Piráty koaličního partnera hnutí STAN, ale to spojenectví se jak se ukázalo ve volbách příliš Pirátům nevyplatilo, tak
co teď?

mluvčí 
No, ono to spojenectví už neexistuje spojenectví skončilo v moment. Tu vyhlášení výsledků voleb, kde Piráti zjistili, že těch 37
poslanců, které dohromady získala koalice Pirátů starostů, prohráli prohráli 33 4. To jako výsledek hokejové utkání Kanada
Kamerun a v tu chvíli si řekli, že tedy starostové asi nebyl ten optimální partner a začali leccos vyčítat. Začali tvrdit, že
starostové podvedli, protože dělaly osobní kampaň 3 koaliční předvolební smlouva zakazovala ne atd. atd. takže myslím, že
toho, že by teď několik měsíců postupovali starostové a Piráti společně. To je naprostá iluze, a to se možná říkal, ale to jenom
ozvěnu minulosti, takže v tomhle směru se myslím, nestane vůbec nic. Pokud se něco může stát, tak to může ovlivnit Piráty v
úvahách, jestli zůstane ve vládě. Myslím si, že během předsednictví České republiky Evropské unii vlády neodejdou, ale poté
můžou začít uvažovat, jestli u záležitostí, které myslím jejich voličů více než jakýmkoliv jiným. Vadí budou asistovat, takže ta
kauza, která se dotýká vedení starostů nezávislých, může být jedním z těch dílků, který bude motivovat starosty k tomu, abych
úvahy o odchodu z vlády byly intenzivnější.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Máme se obávat, že by se mohlo opakovat ten známý scénář pád vlády během evropského předsednictví?

mluvčí 
Já myslím, že ne, já myslím, že jeto, takže ta 100 osmičková koalice v tomhle smyslu je pevná. Ta vláda během evropského
předsednictví v roce 2009 padla mimo jiné skrze zradu tří poslanců ODS tehdy byl vládní poslanci a Jiří Paroubek, který
inicioval ten Koukal, co, co se vlastně povedlo vlastně ani původně udělat nechtěl. Byl to takový renonc, takže takovýmto
koncům myslím nedojde mimo jiné i proto, že hnutí ANO zatím tedy říká, že aby nebyla ostuda, takže hlasování o nedůvěře
vládě v průběhu předsednictví iniciovat nebude.

mluvčí 
Co to bude znamenat pro komunální volby nemocem?

mluvčí 
Žluté velká otázka, myslím, že starostové, kteří už to takhle neměli příliš dobře rozjeto zejména v Praze, kde se velmi
sebevědomě rozhodli kandidovat sami. Teď vlastně otázka, jestli to bylo sebevědomí, anebo jestli všichni, kteří tušili, co se v
pražské organizaci stan s tím vlastně nechtěli mít nic společného, ale v každém případě starostové chtěli sami. A teď v Praze
můžou dopadnout jinak než naprosto katastrofálně jiných místech se jich to myslím, tolik dotýkat nemusí, protože jejich výhoda
spočívá v tom, že jich kandidáti komunálních volbách jsou místní známý a že si lidé nespojují tolik s velkou politikou jako
kandidáty jiných politických stran, že to je skutečně decentralizované hnutí. Takže neočekávám třeba, že by se to nějak
promítlo na Liberecku, kde Martin Půta je něco jako lokální pánbůh nebo nebo ve středních Čechách. V například v Kolíně, ale
v Praze si myslím, že starosti starostové dopadnou šeredně.

mluvčí 
Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin. Díky, že jste přišel takhle v neděli odpoledne, hezký den.

mluvčí 
Hezký den, na shledanou.

mluvčí 
Velká Británie musí mít armádu schopnou bojovat v Evropě a porazit Rusko, prohlásil to nový náčelník britského generálního
štábu Petr Sanders. Londýn vyloučil přímé zapojení svých vojáků do bojů na Ukrajině. Je ale zároveň jedním z největších
dodavatelů zbraní Kyjevu. Premiér Boris Johnson během své páteční návštěvě ukrajinské metropole varoval před únavou z
války. Británie se podle něj musí připravit na dlouhodobou podporu Ukrajiny.

Emil Aslan, politolog z katedry bezpečnostních studií institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd . Je naším hostem,
vítám vás ve vysílání.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Dobrý den. Filtrační tábory. Téma, o kterém se teď začalo mluvit nebo už pár týdnů se mluví v souvislosti s Ukrajinou. Má jich
tam být zhruba 20 těmito filtrační tábory mají procházet lidé, kteří jsou tedy na území, které jsou ovládány Ruskem, jak se
takový filtrační tábor máme představit?

mluvčí 
Tak musím dopředu říci, že nemám žádné insider informace ohledně těchto dražších táborů. Čili máme nějaké indicie, jak by ty
tradiční tábory padaly akcie byly používali. Já to asi bych si dovolil zaspekulovat, že s dražší tábory právě fungují podobně jako
kdysi v Čečensku. Čili jsou to místa detence, které se zaměřují na to, že se tam přivádějí zejména mladí nebo obecně muži od v
podstatě odhodlal od od bodového věku zpravidla, ale ne nutně. Tam se prověřuje, jestli jsem nějak účastnili ozbrojeného
konfliktu, list příslušníci třeba zemské armády nebo jednotek teritoriální obrana atd. mohou tam samozřejmě víme i mě lidé, ale
říci s jistotou, jaké mechanismy zrovna v těch krajských vozovkách filtračních táborech jsou používány. Zatím říci nemůžeme.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ale je to tedy něco z ruské historie. Známe, říkal jste Čečensko, ale taky druhá světová válka.

mluvčí 
ARO zejména Ruska a Rusko čečenská válka, protože ta rodičovská alba mělo svoje specifika o to, že jak toto trochu zkulturní

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 69 / 313

http://www.newtonmedia.eu/


z hlediska jejich konflikt. V tom Čečensku to fungovalo tak, že v koncentračních táborech byli shromažďování muži a leckdy i
ženy, kteří nebyli jenom podezírá z toho, že se účastnili ozbrojeného konfliktu, ale tak vystoupil poskytovali informace. Já
pozoruju podpory čečenským separatistům, ale také třeba příbuzní čečenských separatistů nejvyššího vedení, protože v
ukrajinském ubrat Rusko ukrajinské válce participují i takzvaní vyrostly, čili jednotky v podstatě čečenské policie lounské
policie, která je součástí formálně tzv. národní gardy, úzké rozmarný tzv. pouze předpokládat, že podobné praktiky by se daly
aplikovat i na poradenské válečný scény.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pokud ta filtrace na Ukrajině probíhá, na koho myslíte, že se Rusové zejména zaměřují. Četla jsem, že je zajímá třeba tetování
na těch lidech, ale také třeba povolání, novináři akademici, tak jak to je?

mluvčí 
Ono ono to je to je to je jiná dimenze. Samozřejmě já jsem změnil vojáky zejména Rusy zajímají příslušníci tzv. nacionalistických
jednotek tam tzv. protože sice některé jednotky typu názoru měli ultrapravicovou most částečně pravicovou minulost už není až
tak úplně překvapivé. Vzhledem k tomu, že dobrovolníci často. Podobný konflikt irskou pocházejí z řad hooligans nebo
ultrapravice atd. ale mohou to být rovnější civilisté. Mohou to být intelektuálové, novináři lidé, kteří nějakým způsobem
participovali tajemného ozbrojené části konfliktů, takže máme indicie, že se tak děje taky na Ukrajině a nejspíš se tomu nejsme
nejspíš tomu, tak taky je. Ale já bych se zdráhal přichází nějaký ultimátní soudu, situaci jako utíkej, přesná data.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říkáte, nemáme přesná data tzn. že se nedá ani přesně říci, co se děje, případně těm, kteří neprojdou tou filtrací. Máme ale
nějakou historickou zkušenost, té jste mluvil, tak lze z ní něco odvodit?

mluvčí 
Když se můžeme tušit, že se budou dít mimosoudní popravy. Ostatně se to děje moc strašně tábory. V celém perimetru růstu
okupace na Ukrajině. Předpokládám, že můžou lidé být rovněž putování jsme Ruska, kde můžou mizet atd. čili je to je to zóna
okupace, kde neplatí zákony díky ruské mi to jako mimo právní zónách, kde jsem můžu říct v podstatě cokoliv, včetně týrání
mimosoudních poprav. A tak dál.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Byl Aslan politolog z katedry bezpečnostních studií institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Díky za váš čas hezký den 3 nebo za pozvání na shledanou.

Meteorologové pro dnešní den vydali hned několik výstrah, a to před rizikem požárů a také velmi vysokými teplotami. Mnoha
místech v zemi zřejmě budou padat teplotní rekordy. Vedro by měla ukončit studená fronta, která přinese mírné ochlazení
dešťové přeháňky a také bouřky.

Tomáš INDREI, redaktor 
Meteorologové pro severní Moravu Slezsko dnes výstrahu před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Nevydali vypadá to,
že se jejich předpověď naplní. Teď ve 14 hodin odpoledne tady u přehrady. Olešná ve Frýdku-Místku je teplota něco kolem 29
30 stupňů. Ty větší problémy by měly být v Čechách ve středních Čechách tam meteorologové vydali výstrahu před vysokými
teplotami a před velmi vysokými teplotami. V podstatě ve středních Čechách v Praze a také v části Ústeckého kraje dnes je
vydána ta nejvyšší výstraha. Ta červená právě před velmi vysokými teplotami. Tam by ty teploty mohly dnes dosáhnout až 38
39 stupňům Celsia tady na severní Moravě dnes zvané celkem svěží vítr někde. V místech s nárazy až 55 km vodní, takže tu
pocitovou teplotu to trochu snižuje. Každopádně platí, že pro dnešní den je vydána výstraha před nebezpečím požárů, a to pro
celou republiku. Ta by měla skončit někdy nad ránem kolem páté šesté hodiny, kdyby do Česka měla dorazit studená fronta a
ta by se mu měla přinést déšť a také bouřky vydali už meteorologové další výstrahu, a to před velmi silnými bouřkami.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jarmila Doležalová, rozená Stulíková se dnes jako už poslední přeživší vyhlazení Ležáků zúčastnila pietní akce v této obci.
Ceremonie připomněla 80 let od nacistické perzekuce, jejichž oběti přišly uctít stovky lidí.

mluvčí 
V osmdesáté výročí vyhlazení osady Ležáky a také po vraždění obyvatel této osady na Chrudimsku si dnes připomíná pietní
shromáždění. Hosté položili věnce a následovalo čtení jmen zavražděných obyvatel a modlitba. Ležáky nacisté vypálili 24.
června 1942 jako odvetu za atentát. Na říšského protektora Reinharda Heydricha. Osadu vypálili 2 týdny po vyhlazení Lidic.
Gestapo odhalilo, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše. Spojení mezi domácím zahraničním
odbojem nacisté 24. června v Pardubicích popravili 33 dospělých 13 dětí odvlekli. Přežili jen sestry Marie a Jarmila studií kovy,
kterým bylo v době, kdy byly poslány do Německa na převýchovu 1 a 2,5 roku. Dnes je místo bývalé kamenické osady národní
kulturní památkou vesnici připomínají žulové náhrobky.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Zemřel dlouholetý člen zahraniční redakce České televize Zdeněk Velíšek, novináři a překladatele bylo 89 let. Jako zahraniční
zpravodaj se zabýval děním v Evropské unii a Francii. Za podporu a šíření jejich kultury získal i francouzský řád umění
literatury.

mluvčí 
V televizi začal pracovat pár týdnů před 21. srpnem 1968 jeden z prvních rozhovorů vedl francouzskou herečkou Jeanne
Moreau na ruzyňském letišti.

mluvčí 
Jménem, že mnoho Zdeny tohle měl svá ano chtějí po.

mluvčí 
Sovětské okupaci musel tehdejší redakci opustit. Vrátil se až po sametové revoluci. V České televizi se stal ikonou zahraničního
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zpravodajství. Pro diváky byl neodmyslitelně spjatý s francouzským prostředím. Zdeněk zpravodaj ale přinášel své postřehy z
řady dalších evropských zemí.

mluvčí 
Francie se nyní především brání tomu, aby se kontroverzní karikatury nestali politickým bumerang dem, který jako obvykle
dopadl nevinné, připadá mi nespravedlivé, že Švýcaři jsou známí jen precizními hodinovými strojky. Pod přehradní zdí La
Grand Dixon si člověk uvědomí, že postavili něco skutečně velikého. Zdeněk Velíšek, Česká televize. Už jsem byl ze
Štrasburku. Zdeněk Velíšek, Česká televize. Z Madridu Zdeněk Velíšek, Česká televize, Zdeněk Velíšek, Česká televize a skate
v Bergenu.

mluvčí 
Za trvalou podporu a šíření francouzské kultury Zdeněk Velíšek před sedmi lety získal francouzský řád umění a literatury.

mluvčí 
Já jsem nutně potřeboval poznat Francii zevnitř lékař, který studuje člověka, tak ho chce také poznat zevnitř.

mluvčí 
Porota novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského v roce 2014 udělila Zdeňku Velíškovi také cenu opus vitae. Ocenila
noblesu, která celoživotně doprovázela jeho komentátorskou reportérskou činnost.

mluvčí 
Už mívá, no a já půjdu.

mluvčí 
A my pokračujeme v přehledu zpráv pěkné odpoledne.

mluvčí 
Školské.

mluvčí 
Odbory spolu s dalšími školskými organizacemi požadují, aby byl post ministra školství po Petru Gazdíkovi obsazen co nejdříve.
Jejich zástupci totiž chtějí brzy zahájit jednání o rozpočtu na příští rok nebo novele zákona o pedagogických pracovnících.
Organizace působící ve školství také kritizují časté změny na postu ministra podle nich rezortu neprospívají.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ministr vnitra šéf hnutí STAN Vít Rakušan plánuje odvolání generálního ředitele České pošty Romana Knapa. Sejde se s ním
příští týden, aby s ním projednal termín způsob jeho odchodu. Na funkci chce vypsat výběrové řízení, řekl v pořadu otázky
Václava Moravce. Podle svých slov uvažoval o jeho odvolání už dříve jeho rozhodování urychlila informace o setkání na pas
obviněným lobbistou Michalem Redlem.

mluvčí 
Víza dočasné ochrany získalo v sobotu 169 uprchlíků z Ukrajiny. To je asi 200 méně než před týdnem. Od začátku ruské invaze
už v tuzemsku dostal speciální víza téměř 378 000 běženců. Někteří ale odjíždějí do jiných zemí nebo se vracejí na Ukrajinu.
Podle odhadů úřadů tak nyní v Česku reálně pobývá mezi 280-300 000 ukrajinských uprchlíků, a to převážně žen s dětmi.

Ruské jednotky se podle ukrajinského ministerstva vnitra snaží znovu přiblížit k Charkovu, aby ho mohli snáze ostřelovat. Řekl
to poradce ministra.

Současný premiér je také profesor a bývalý rektor, takže proč do toho nejít? říká prezidentský kandidát Zima URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Anna Brzybohatá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.06.2022 18:25 , Celková
návštěvnost: 4 520 000 , RU / měsíc: 972 852 , RU / den: 101 779 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13 , Návštěvy za měsíc: 3 900 000
Tomáš Zima během vedení univerzity musel vysvětlovat problémy v rámci Česko-čínského centra, které nechal založit, nebo
smlouvu se společností Home Credit, jež spadá do skupiny PPF. Ze svého programu zmínil to, že by byl pro odpouštění dluhů.
Pokud by volby vyhrál, hodlá mít na Hradě zkušené lidi, kteří nebudou vyvolávat tak rozporuplné emoce jako současní
představitelé. „Nejbližší spolupracovníci musí být lidé, s nimiž duševně souzníte a kteří naplní vaše kritéria. I z hlediska
bezpečnostní prověrky,“ říká Tomáš Zima v rozhovoru pro HN.

HN: Kandidaturu jste dlouho odmítal potvrdit. Debata kolem vás se přitom rozvířila v době, kdy jste si zaregistroval doménu
PrezidentZima.cz. Odůvodňoval jste to tím, že nechcete, aby byla zneužita. Budete ji používat?

Tehdy jsem se plně věnoval univerzitě a na potvrzení kandidatury pět let dopředu nebyla správná doba. O užívání domény
uvažuji, ale nejspíš budu používat svou primární stránku TomášZima.cz, kterou mám strašně dlouho. Skutečně to bylo tehdy
jen proto, aby se nezneužila, a teď je prakticky mrtvá.

HN: Jak budete svou prezidentskou kampaň financovat? 

Teď ze svého, na transparentní účet jsem poslal 150 tisíc korun. Využil jsem je například na právní služby či tisk. Oslovil jsem
přátele a spolupracovníky, všechno ale půjde přes transparentní účet. Pokud tam budou i případné finance ze zahraničí nebo
od soukromých firem, musí být dostatečně věrohodné, abych je přijal. 

HN: Pokud byste se na Hrad dostal, zůstali by tam lidé, jako je kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý a mluvčí Jiří
Ovčáček? 
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Ne. Hrad je úřad. Je tam řada zkušených a znalých lidí, kteří nejsou spojeni s ničím kontroverzním. Své spolupracovníky si
člověk volí sám, sám si je přivede a je za to také zodpovědný. Nejbližší spolupracovníci musí být lidé, s nimiž duševně souzníte
a kteří naplní vaše kritéria. I z hlediska bezpečnostní prověrky. Rád bych si přivedl slušné a zkušené lidi, kteří nebudou
vyvolávat tak rozporuplné emoce jako současní představitelé. 

HN: Konkrétně? 

To vám neřeknu. Zatím jsme všichni jen uchazeči o kandidaturu na Hrad, o kandidátech se dozvíme na podzim. Pak je první
kolo volby, následně druhé a jsou lidé, se kterými se bavím a rád bych s nimi spolupracoval. Ale když jsem poprvé kandidoval
na rektora Univerzity Karlovy, oznámil jsem sedm prorektorů z devíti asi dvě hodiny po volbě. Dřív ne. 

HN: Není nikdo, koho byste mohl potvrdit? Kdo bude mezi vašimi poradci, kdo povede vaši kampaň?

Kampaň si povedu sám. Obracím se s dotazy na přátele a různé kolegy z oblasti ekonomiky, práva, medicíny či veřejného
života. Zeptám se profesorů Pačese, Koláře nebo Gerlocha.

HN: Zatím jsem ani nikde nenašla váš program. Kde je? 

Představím ho začátkem prázdnin. Naše země by ale měla být bez extrémů, musíme řešit velmi tíživou ekonomickou situaci,
která dopadá na více než třetinu obyvatel. Prezident má být k tomu svorníkem a nemá společnost rozdělovat. Řada politiků
toho pak využívá ke svým cílům. 

HN: Nejsou to klišé? Země bez extrémů. Nerozdělovat, ale sjednocovat. O tom před volbami mluví každý politik, ale všem se
přece nezavděčíte.

Určitě to nejsou klišé. Vždycky jsem se snažil lidi spojovat. V mém oboru to byli lékaři a třeba laboranti, na univerzitě to jsou
světy s velmi odlišnou mentalitou a podobně. Dělám to celý život a chci v tom pokračovat i nadále. 

HN: A jak to hodláte udělat? 

Diskusí. U nás je ten problém, že řada lidí není schopná naslouchat druhému. Jednotlivci, kteří si povídají to své, ale ostatní
neposlouchají. Málo se diskutuje a málo se naslouchá druhým. Když nekomunikujete, je to ta nejzhoubnější nemoc populace,
která existuje. A rolí prezidenta mimo jiné je, aby skupiny s různými názory a zájmy dával dohromady. 

HN: Kandidaturu oznámila i Danuše Nerudová, jež vedla Mendelovu univerzitu. V minulé volbě před čtyřmi lety neuspěl proti
Miloši Zemanovi bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Stejně jako vy jsou oba akademici. V čem máte oproti nim navrch?

To je otázka spíš pro voliče. Ale mám za sebou dráhu lékaře, kterou stále vykonávám a naplňuje mě, pozici učitele, více než 15
let jsem řídil velké instituce. Univerzita Karlova má 60 tisíc studentů a zaměstnanců, rozpočet zhruba 13 miliard korun, takže i
tady mám zkušenosti. Současný premiér je také profesor a bývalý rektor, takže proč do toho nejít? Člověk si musí věřit a mít
nějaké vize. 

HN: Jiří Drahoš neuspěl, teď je senátorem. Stejně jako bývalí kandidáti Marek Hilšer či Pavel Fischer. Uvažoval byste při
neúspěchu o křesle v horní komoře nebo jiné politické pozici?

Vylučovat to nechci. Otázka, kde bych případně své služby nabídl, je však nyní předčasná. Může to být třeba v odborných
grémiích v oblasti zdravotnictví, vědy či vysokého školství. Teď se samozřejmě soustředím na práci v nemocnici, na fakultě a
na prezidentskou kampaň. 

HN: Budete nakonec získávat podpisy, nebo budete kandidovat za stranu či hnutí?

Jednoznačně chci získat podpisy. Rozeslal jsem podpisové archy, budou na webu a sociálních sítích. Obracím se tak na
občany, kteří mě mohou podpořit. S politiky samozřejmě také jednám, ale primárně to hodlám založit na podpisech. 

HN: S kým konkrétně se bavíte? 

Bavím se s nimi u sklenky vína či kávy, takže to není oficiální. Ale je to napříč parlamentním spektrem. Spíš jde o podporu.
Ovšem není to tak, že bych hledal stranu, za kterou chci kandidovat. Domnívám se, že prezident má být předně nadstranický,
ale podporu některé ze stran to nevylučuje. Sympatické jsou mi strany demokratické, primárně ty, které dostaly od občanů
podporu v parlamentních volbách. Mám rád, když už v programu strany myslí na sociální a zdravotní otázky. 

HN: Na ně myslí v programu všichni. 

Já ale umím posoudit, jestli jsou schopni je přetavit v činy. Vzhledem k tomu, že se ve zdravotnictví a školství pohybuji přes 20
let, rozpoznám, zda jsou to jen prázdná slova, nebo s tím jsou schopni něco udělat či už udělali. To je rozpoznání vtipu, že „když
politik něco třikrát slíbí, jako když dá“, a to umím rozdělit. Tíží mě, jak se ekonomická situace podepisuje na rodinách, jež
nemají peněz nazbyt. Samoživitelky, řemeslníci nebo živnostníci, kteří poctivě odvádějí daně a najednou jim přijde faktura na
energie za 50 tisíc a řeší, co s nimi bude. Proto jsem třeba pro odpouštění dluhů, pokud mám říct konkrétní příklad z programu.

HN: Celých dluhů?

Ano, mluvím i o té dlužné částce, nejen o té nastavené zlodějině, kdy najednou zjistíte, že máte zaplatit 30 tisíc korun navíc za
původní dluh 500 korun. To je lichva, která by se měla trestat. 
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HN: Takže byste chtěl něco jako Milostivé léto zavést nastálo, a to i na dluhy samotné? 

Milostivé léto byl mimořádný prostředek jen na určitou dobu, aby to lidem odlehčilo v jejich starostech. Primárně se má dluh
zaplatit, ale je třeba podívat se na to, jak k němu člověk dospěl. Příkladem byli například naprosto nesmyslní dětští dlužníci.
Jsme v době po covidu, vysoké inflace a všeobecného zdražování, které nemá vždycky opodstatnění, proto si myslím, že by se
nánosy dluhů měly odpouštět.

HN: Jaké neopodstatněné zdražování myslíte? 

Například u pohonných hmot, kde se dá snížit část spotřební daně. Prostor na to je, nemusí se k tomu vyplňovat žádná lejstra
a lidem to výrazně pomůže. Sice se teď na daních vybere více, protože benzin je dražší, ale na druhé straně bude stát
přerozdělovat podporu, která zatíží úřady a někdo si pro ni ani nepůjde. Kurz koruny je poměrně stabilní, ropa se tankery vozí
po desetiletí, nevidím důvod, aby se cena benzinu zvedla z 30 na 50 korun. 

HN: To se sice vozí, ale zdražuje se ropa na světových trzích a problematické jsou dodávky z Ruska kvůli válce na Ukrajině. 

Proto se musí posílit diskuse, jak celou situaci řešit. 

V letech 1983 až 1990 byl členem Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže.

Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V roce 2001 byl jmenován profesorem v oboru lékařské
chemie a biochemie.

V letech 2005 až 2012 byl děkanem 1. lékařské fakulty UK a v období 2014 až 2022 působil jako rektor Univerzity Karlovy. V
letech 2014 až 2019 byl předsedou České konference rektorů.

V květnu 2022 oznámil svou kandidaturu na post prezidenta České republiky. 

HN: Současný prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat profesory Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala. Prostřednictvím univerzity jste
podepisoval podání žaloby na prezidenta. Teď na post kandidujete. Jmenoval byste je? 

Samozřejmě. Je to spor o výklad zákona, což pan prezident dělá často. Oba kolegové prošli náročným jmenovacím řízením na
fakultách, uspěli před vědeckou radou univerzity, která je doporučila. Je to velmi nestandardní, je to několikastupňový proces a
prezident je až na jeho konci. Je to pouze jeho hra. Několikrát jsme u soudu vyhráli, ale pořád se to v kolečku vrací.

HN: Odmítá také jmenovat šéfa BIS Michala Koudelku generálem.

Pan Koudelka je podle mě zkušený člověk, je v úřadě mnoho let a stejně jako u profesorů byl doporučen vládou. I jeho bych
jmenoval.

HN: A co byste dělal jinak než současná hlava státu? 

Jsme úplně jiné osobnosti. Jsem otevřený, rád mluvím s veřejností, takže bych dělal jinak mnoho věcí. Změnu potřebuje úřad
především z pohledu komunikace.

HN: Zapojovala by se do toho nějak i vaše družka? Nejste manželé, ale současná první dáma Ivana Zemanová není oproti
Dagmar Havlové či Livii Klausové na veřejnosti vidět.

V rámci kompetencí první dámy ano. Podporuje mě, ale že by se zapojila do chodu úřadu nebo něčeho takového, to v plánu
není, nicméně do společenských či charitativních akcí ano. Je mladší než já, dokončuje druhou vysokou školu a je velmi
aktivní, což by jí určitě nezmizelo.

HN: Když jste byl rektorem, musel jste vysvětlovat práci Miloše Balabána v Česko-čínském centru UK, které jste založil a
proudily přes něj statisíce. Nakonec jste jeho činnost ukončil. Univerzita také uzavřela kontroverzní smlouvu s firmou Home
Credit, jež patří do skupiny PPF. Není to do voleb koule u nohy?

Co se týká Home Creditu, smlouva vznikla kvůli zájmu dvou fakult, jež chtěly od firmy podpořit jejich studijní program. A platí
pravidlo, že pokud je to na více fakultách, tak se smlouva uzavírá mezi institucí a Univerzitou Karlovou. Návrh smlouvy jsme
posoudili a chci zdůraznit, že před vysokými školami nestojí zástupy donorů, kteří by jim nabízeli financování. Při posuzování
jsme se dívali na firmu i z hlediska exekucí. V té době byl Home Credit dvěma českými neziskovými organizacemi hodnocen na
třetím místě. Smlouvu jsme uzavřeli, vzbudilo to velké emoce, a kdyby od ní neodstoupil sám Home Credit, odstoupili bychom
od ní my. 

HN: A Česko-čínské centrum? 

Pan Balabán nikdy nebyl můj kamarád, jen seděl v radě Česko-čínského centra a byl zaměstnancem univerzity. Centrum
vzniklo jako průřezová platforma, abychom měli přehled, které fakulty spolupracují s univerzitami z Číny. Bohužel prostředky,
které šly na konference, neputovaly přes univerzitu, ale přes společnost kolegy Balabána. Prověřovaly to asi tři audity. Po
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objevení aktivit pana Balabána z Fakulty  sociálních  věd  UK  jsme je radikálně řešili. 

HN: Neřešili, on rezignoval sám.

To ano, ale stejně jako s Home Creditem – kdyby to neudělal on, udělali bychom to my. Rád bych také řekl, že na univerzitě
nikdy nebyl Konfuciův institut (čínská nezisková veřejná vzdělávací organizace, v řadě zemí je kritizována vzhledem k
rostoucímu vlivu Číny, pozn. red.), ačkoliv o to byly snahy z čínské strany. Vždycky jsem to odmítal. 

HN: Proč jste vůbec Česko-čínské centrum zřizoval, když už existoval projekt Sinopsis, který je vůči komunistické Číně velmi
kritický? 

Protože to nebylo přes univerzitu, ale vedle ní. Šlo mi o to, mít ty aktivity přes univerzitu, abychom o nich měli přehled.

HN: V době pandemie covidu-19 jste byl označován za dezinformátora a propagátora promořování. 

Já nikdy nebyl antirouškař ani propagátor promořování, to bylo vytržené z kontextu. S rouškami jsem souhlasil, ale neviděl jsem
důvod, aby je člověk nosil třeba v lese. Proti nošení v městské dopravě jsem nikdy nebyl. Vždycky jsem byl také pro očkování,
jen s tím pravidlem, aby mladší uvolnili místo starším. I otázka promořování byla zjednodušená. Platí, že imunitu získáme
kontaktem s nemocí. Nechtěl jsem, aby lidé aktivně hledali nakažené, to je blábol. Ale pokud už jsou nemocní, ať nechodí za
ostatními, vyleží to a získají přirozenou imunitu. Uvědomme si, že vakcína byla až v prosinci 2020. 

HN: Vzal byste některá tehdejší vyjádření zpět?

Jedno určitě, a to, že zemře málo lidí. To jsem řekl v květnu 2020, hluboce jsem to neodhadl a rád bych to vzal zpět.

HN: Litujete i členství v komunistické straně? 

Byla to „ta doba“ a na rozdíl od řady jiných bývalých členů strany jsem to nikdy netajil. Byl jsem tam šest let, bylo mi 18 let a byl
jsem mladý. To, jak jsem se ve straně nebo Socialistickém svazu mládeže choval, posoudili už v minulosti moji zaměstnavatelé,
univerzita či fakulta. Ti dali na jednu stranu misky vah to, co umím a jak se chovám, na druhou, že jsem byl ve straně. Vím o
spoustě lidí, kteří nebyli v partaji a byli přitom velmi horliví. Jen neměli průkazku. Teď to musí posoudit volič, ale neskrýval jsem
to a svědomí mám čisté, protože jsem nikdy členství ve straně nevyužil k tomu, abych někomu ublížil.

Částka na dopravní stavby nesmí klesnout
TISK , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: Euro , Strana: 12 , Autor: Ondřej Kubala , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022
00:21 , Čtenost: 24 990 , Rubrika: Rozhovor/Martin Kupka , AVE: 1 286 859,10 Kč , Země: Česko , GRP: 0,28
Jedna věc je snít, druhá věc předvést reálnou pragmatickou politiku. A to jsou tvrdé investiční projekty, kterými vyzbrojíme
českou dopravní infrastrukturu a připravíme ji na větší kapacitu, říká ministr dopravy Martin Kupka 

Málokomu se podaří, aby z jedné instituce odešel jako tiskový mluvčí a po několika letech se stejnými dveřmi vrátil v pozici
ministra. Právě tak to má současný ministr dopravy Martin Kupka za ODS, který na ministerstvu působil před 13 lety jako mluvčí
tehdejšího ministra Petra Bendla. Od té doby se hodně změnilo. Kupka je v čele ministerstva už půl roku a resort spravuje v
situaci, kdy raketově zdražuje stavební materiál a firmy se ozývají, že nejsou schopné za vysoutěžené peníze klíčové stavby
dostavět. Budou se tedy omezovat investice a zastavovat stavby, nebo stát přijde s jiným řešením, kde na dopravní
infastrukturu najít peníze? 
S Martinem Kupkou se potkáváme v sobotu odpoledne na plzeňském nádraží. Času má málo a platí to i pro novináře. A tak se
připojujeme i s fotografem k jeho odpolední cestě vlakem z Plzně do Prahy. V nacpaném Západním expresu z Mnichova, který
veze především mladé Němce pobavit se do Prahy, hledáme rezervovaná místa ve 2. třídě. S omluvou zvedáme z našich
sedadel dva cestující. Němci kolem – posilněni pivem – začínají pokřikovat a občas i zpívat. Zapínám diktafon a pouštíme se do
rozhovoru. 
Máme na něj hodinu a dvacet minut, než dojede vlak do Prahy. 

* Ředitelství silnic a dálnic letos hospodaří s 59 miliardami, Správa železnic s 53 miliardami. Podaří se letos v situaci, kdy
dramaticky rostou ceny některých stavebních materiálů, postavit vše, co je v plánu? 

Mělo by to vyjít. Jednáme se stavebními firmami, jak by je stát mohl podpořit, nárůst cen pro ně znamená velké komplikace.
Jsou komodity, kde ceny vyskočily obrovsky, jako je třeba ocel, keramické materiály… Tam vzniká problém. U smluv, které mají
inflační doložky, je to jednodušší. U smluv, kde doložka není, hledáme s antimonopolním úřadem cestu, abychom naplnili zákon
o veřejných zakázkách. 

* Jinými slovy, nemůžete vysoutěžené stavební firmě přisypat ze státního rozpočtu jen tak… 

Přesně. Ale zároveň musíme pomoct v případech, kde by to mohlo ohrozit existenci stavebních firem. Máme několik modelů, jak
se s tím vypořádat. Chtěli bychom, aby to řešení mělo podobu sdílené odpovědnosti. Část by nesla firma a částečně pomůže
stát. 

* Smlouvy bez inflačních doložek jsou spíše záležitost ŘSD, nebo Správy železnic? 

Je to otázka obou organizací, ale více se to týká ŘSD. To souvisí s tím, že tam dlouhodobě soutěže tlačily ceny do minimální
výše s minimální marží. 

* Budou rozpočty ŘSD a Správy železnic v takové výši udržitelné i v dalších letech? 
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Ta částka nesmí klesat. Situace je ještě o to složitější, že i bez zahajování nových staveb by v dalších dvou letech mělo dojít ke
kulminaci investiční činnosti. Smlouvy, které běží, podle kterých se staví a jsou víceleté, se potkají se stavbami, jež začaly v
letošním roce. Budeme na vrcholu v objemu peněz, které bude stát investovat do rozběhnutých i zahajovaných staveb. 

* Jak velký ten „peak“ bude? 

Bude záležet na tom, co se proinvestuje z letošního roku, případně co se nestačí proinvestovat a jak se to pospojuje s inflací.
O to je ta rovnice složitější. Ale víme bezpečně, že nám nebude stačit to, co bylo v rozpočtech na letošní rok. 

* O kolik tedy budete potřebovat na dopravní stavby v příštích letech více peněz? Aspoň odhadem. 

Plus deset nebo dvacet miliard korun. Tam někde se můžeme pohybovat a řešíme i s ministerstvem financí, jak zajistit
financování. I proto je dobře, že se už s předstihem začalo s přípravou PPP projektu dálnice D35, abychom dokázali i do
budoucna rozkládat zátěž státu v čase. Do značné míry jsme promarnili situaci, kdy to Česko mělo jednodušší, byly dostatečné
příjmy rozpočtu a rostly. 

* Jaké tedy budou cesty? Především projekty PPP, kdy staví soukromý investor a stát pak dlouhodobě stavbu včetně její
údržby a správy splácí? 

Ano, PPP dává smysl a dává to smysl i v tom směru, že potřeba staveb infrastrukturní sítě je omezená. Jakmile stát dostaví
klíčové stavby, a já bych si přál, aby to bylo v horizontu deseti let, tak tu pak bude logicky rozpočtový prostor splácet odložené
platby za tyto projekty. 

* Teď stavíte dálnici D4 na jih od Příbrami formou PPP. Jaké další projekty bude stát takto stavět? 

D35, konkrétně poslední dva úseky v délce 35 kilometrů před Mohelnicí. A na železnici to bude premiéra v případě IV.
železničního koridoru v úseku Nemanice–Ševětín. To je před Českými Budějovicemi. Správa železnic by si to vyzkoušela
poprvé. 

* Ať nezamluvíme další způsoby financování dopravních staveb. 

Důležité budou úvěry od Evropské investiční banky i úvěry Národní rozvojové banky. Pro železniční stavby pak budou i nadále
dosažitelné evropské peníze, a to jistě dlouho. 

* Letos prošlo celým legislativním procesem definitivní zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy
do 12 tun. Jak velký výpadek příjmů pro rozpočet to bude znamenat? 

Výpadek silniční daně bude čtyři miliardy korun. A v okamžiku, kdy by se mělo jednat i o vozidla nad 12 tun, o čemž jednáme s
Evropskou unií, bychom se přiblížili k pěti miliardám. 

* Nebude to v této době chybět? Jak to doženete na příjmové stránce? 

Je to teď těžké odhadovat, ale mělo by to být vykompenzováno jinými příjmy státu. Dlouhodobě jsme počítali s tím, že by mělo
dojít ke zrušení této daně. Má obrovské administrativní náklady a zároveň je nákladní silniční doprava už zpoplatněna
výkonově při využití dálnic a silnic první třídy. Náklady na výběr této daně neodpovídaly výnosům. 

* Bude opět ve hře zdražení dálničních známek? 

Ani pro příští rok se to nestane. Musíme vnímat atmosféru ve společnosti. Deset let se s cenou dálniční známky nic nestalo a
teď je na to opravdu ten nejhorší okamžik. Bylo by to potřeba, stát investuje víc, rozrůstá se dálniční síť, ale ve světle toho, jak
lidem rostou životní náklady, je tohle forma pomoci státu. 

* A u mýtného se uvažuje o změnách? 

Nevidím tu prostor posunout se v cenách ještě výš. I dopravci dnes čelí velmi dramatické situaci s nárůstem nákladů. 

* Když už jsme u dálnic, kde se letos budou stříhat pásky nových úseků? 

Letos na konci roku to bude důležitá část dálnice D35 Časy–Ostrov a na obchvatu Frýdku-Místku budeme moct
pravděpodobně ještě letos zprovoznit alespoň poloviční profil. 

* Velkým dálničním tématem je dostavba posledních deseti kilometrů dálnice D1 u Přerova a nekončící boj sdružení, jako jsou
Děti Země, Voda Tetčic a další, proti dálnici. Blíží se už spory ke konci? 

Měli bychom teď dospět zpátky k pravomocnému stavebnímu povolení po vypořádání všech námitek a komplikací. Věřím, že by
se letos mělo stavět. ŘSD už má vysoutěženého zhotovitele. Je to Strabag. 

* Jak to vypadá s rychlým spojením na Vídeň? Tedy s dostavbou D52 kolem Pálavy? 

Dokončuje se dokumentace EIA. Jsem připravený se potkat s lidmi, kteří mají k trasování dálnice výhradu. V tomhle případě jde
především o zájem ochrany přírody, kdy musíme nějak překlenout vodní nádrž Nové Mlýny. Ta vznikla činností člověka, dnes je
ale vítaným hnízdištěm a prostorem, kde si příroda našla svoje místo. A je na nás, abychom dokázali technicky vyřešit
překlenutí hráze. Varianta, s níž teď pracujeme, je estakáda nad současnou hrází, protože právě její rozšíření působilo
komplikace. 
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* Samostatnou kapitolou dálniční sítě v Česku je dostavba Pražského okruhu. A nejvíc diskutovaný je teď úsek označovaný
jako 511 od D1 k Běchovicím. 

V polovině minulého týdne jsme získali finální rozhodnutí krajského úřadu Jihočeského kraje, který vydal nové územní
rozhodnutí. V tom potvrdil územní rozhodnutí vydané v roce 2020. Teď začnou výkupy pozemků a podáme, jak to bude možné,
žádost o stavební povolení. Dokumentaci k tomu máme hotovou. Do dvou let by se mohlo stavět. 

* A jaká je situace u úseků z Ruzyně na Suchdol a dále do Březiněvsi? 

Poctivě hledáme technicky co nejschůdnější podobu této části okruhu, která by měla co nejmenší negativní dopad na okolní
městské části. Vysvětluji všem opakovaně, že neexistuje jiné řešení k zajištění základních dopravních vazeb nejen v okolí
Prahy, ale v celém Česku. Musíme to prostě postavit. Všechno ostatní je jen odkládání řešení. Tady nezbývá než posunout
podobu jednání od „nejde to“ k „pojďme se bavit, jak snížit negativní dopady“. Dnes máme variantu s delším tunelem pod
Suchdolem a řadou dalších opatření, jež přináší výrazné zlepšení pro městské části. 

* Pak už zbývá, abych se zeptal jen na poslední chybějící část okruhu mezi Satalicemi a Březiněvsí. 

Podařilo se najít variantu, která je přijatelná pro městské části Prahy i středočeské obce. Po úpravách projektu do varianty s
několika tunely a mimoúrovňovými křižovatkami si troufnu říct, že by to mělo být na dobré cestě. 

* Podívejme se ještě na dálnici D3 v tom středočeském úseku. Diskutuje se stále o optimální trase? 

Tam je trasa potvrzená soudem a z hlediska trasování je definitivně jasno. Znám situaci lidí z Benešovska, kteří čelí při
dennodenní dojížďce mnoha zbytečným komplikacím. Česko potřebuje tuto trasu D3 i proto, aby se podařilo rozložit nápor na
Pražský okruh na různá místa. Trasa platí, hledáme varianty, aby byla přijatelná, a v diskusích vysvětlujeme důvody, proč je
potřeba napřít veškeré úsilí k projednání stavby. Ministerstvo tomu musí věnovat nejen potřebnou energii, ale také empatii k
zájmům lidí v okolí budoucí dálnice. 

* Budeme opravdu na českých dálnicích jezdit rychleji než dnes povolenou stotřicítkou? 

Jsem přesvědčený, že na vybraných úsecích se rychleji jezdit může, ale je to spojené s tím, že bude funkční moderní
telematika, která bude v situaci, kdy by to bylo nebezpečné, umět naopak snížit tuto povolenou rychlost. Platí, že pokud stát
může něco ulehčit, může někde uvolnit zbytečně tvrdá pravidla, tak to učinit má. Bude to součástí novely zákona o provozu na
pozemních komunikacích a ta zahrne i revizi bodového systému, aby míra postihu přímo korespondovala se závažností
přestupku. Nejdrsnější šestibodový postih si určitě zaslouží jízda na červenou přes železniční přejezd, jízda na červenou na
křižovatce, případně vysoké překročení rychlosti o více než 50 kilometrů v hodině. Naopak za špatné parkování zůstane
finanční sankce, ale nebude provázeno bodovým postihem. Pokud tím dotyčný nezpůsobí jinou závažnou komplikaci v dopravě.

* Jak daleko je novela zákona? 

Teď finalizujeme poslední řádky, do meziresortního připomínkového řízení půjde do prázdnin a potom do sněmovny. 

* A jak dlouho budeme ještě vozit v autě občanku, řidičák i malý technický průkaz dohromady? Není to už v digitální době
zbytečné? 

Je. Od poloviny roku 2025 na základě zákona o právu na digitální službu odpadne povinnost prokazovat se více doklady. To je
hotová věc, bude stačit jeden doklad, a dokonce nebude v Česku potřeba vozit ani ten takzvaný malý technický průkaz. 

* A průkaz v mobilu místo plastové karty v peněžence? 

Postačí jeden doklad a bude možné ho mít i v mobilním telefonu. Velmi rychle bychom chtěli sjednotit i velký a malý techničák.
Lidem to hodně zjednoduší život. To by mohlo být už příští rok. 

* Správa železnic čelí velké kritice kvůli koordinaci výluk. Dostat se rychle a včas vlakem z Prahy směrem na Brno nebo
Olomouc je dnes složité. Může to vyjít, ale také nemusí a cestující nikdy neví, jak jeho cesta dopadne… 

Je pravda, že tím, jak se dařilo a daří investovat víc, tak to zároveň znamená víc komplikací v dopravě. Víc zpoždění a dalších
starostí. Netýká se to jen té hlavní trati z Prahy do Kolína, ale i odklonové trasy přes Nymburk. Ale jakmile se v příštím roce
podaří stavby dokončit, tak to zároveň bude znamenat výrazně větší pohodlí pro všechny. A když se ptáte na výluky… Byl bych
rád, aby se v překryvu výluk udělalo více práce. Když už musíme k výluce v konkrétním místě přistoupit, aby se v zákryvu
udělaly zároveň další úpravy. 

* Pro jaké projekty na železnici budou v dalších letech dosažitelné evropské dotace? 

Elektrifikace dalších tratí, ale i výstavba vysokorychlostních tratí, což bude stěžejní projekt pro budoucnost dopravní
infrastruktury v Česku. Máme k dispozici přesvědčivé údaje o tom, jak vysokorychlostní tratě v Británii nebo ve Francii přispěly
nejen k dalšímu ekonomickému růstu, ale i ke zlepšení života lidí v tom místě. Díky rychlejšímu spojení se jim rozšířily možnosti
najít si kvalitní zaměstnání. 

* Hodně se diskutuje o projednávání vysokorychlostní tratě z Prahy směrem na Ústí nad Labem a Drážďany. Jaké jsou ale další
prioritní směry? 

Není to jen ten směr na sever. Spolu s tím – a možná bych řekl, že v některých částech je dokonce dál – se projednává úsek
Praha–Poříčany. 
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* Dočkáme se někdy vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Brnem nebo Ostravou? 

To musíme. Jinak nám doslova ujede vlak. Situace v ostatních státech je zřejmá. Vysokorychlostní vlaky jsou atraktivnější a
mají potenciál nahrazovat individuální dopravu. Bavíme se dlouze o tom, jak je potřeba upřednostnit hromadnou dopravu.
Nejjednodušší cesta, jak to udělat, je ji zkvalitňovat. Další cestující přiláká, když to bude ve vlacích jednodušší. 

* Aktuálně se nejvíce investuje na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Které další tratě projdou
zásadní proměnou? 

Spojení Plzeň–Domažlice–Mnichov, to je jeden příklad. Dále Brno – Zastávka u Brna a pokračování dál směrem na Znojmo. To
je další příklad elektrifikace. 
A tam, kde by byla elektrifikace nákladná, bude do hry vstupovat možnost alternativních paliv. Nedávno představil Alstom v
České republice svůj vodíkový vlak, který v běžném provozu už obsluhuje cestující v Německu. Chystáme zákonnou úpravu,
která by umožnila vybudovat vodíkové plničky na české železnici. 
Chceme za stát soutěžit tu velkou rodinu tratí, které se říká big diesel (soubor neelektrifikovaných tratí, na kterých stát
objednává rychlíkovou dopravu zajišťovanou dnes dieselovými motorovými vlaky – pozn. red.), a v soutěži otevřeme prostor
také alternativním pohonům. 

* Českým drahám i Arrivě na těchto výkonech končí smlouvy v roce 2027. 

Ano, a ta soutěž by měla začínat už příští rok. 

* Stát bude muset postupně v dalších letech vysoutěžit dopravce na všechny dálkové linky, jež na železnici objednává z
veřejných peněz. Nejblíže je linka R9 z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod s odbočkou do Jihlavy, platí to stále? 

Ano, a R9 se teď trochu posunula. Nejistota, kterým trh i dopravci čelí, je obrovská. Prospěje to jim i státu, aby ušetřil, pokud tu
soutěž uzavřeme později a budeme tím mít i větší jistotu z hlediska dostupnosti nových vlaků. Tady bude ale i nový dopravní
koncept. Počítáme, že každé dvě hodiny pojede vlak z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a nově k tomu každé dvě hodiny z
Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy. 

* Když se bude soutěžit, České dráhy zákonitě přijdou o část dnešních výkonů a může klesnout jejich podíl na trhu. Něco udrží,
něco neudrží. Jak to vnímá ministerstvo jako stoprocentní akcionář ČD? 

Je to tak, něco udrží, něco neudrží. Bude klíčové, aby služba, která se dostane k cestujícím, byla co nejkvalitnější. A budu tlačit
na České dráhy, aby v co největším objemu dodávaly právě ony. Ten objem se pro ně velmi pravděpodobně sníží, ale
neznamená to, že by tím ČD nutně oslabily. Známe to přece z nedávných příkladů, kdy vstup konkurence – už jen pro tu soutěž
a porovnávání produktů, kvality vozidel a všeho – přinesl zkvalitnění spojení na nejvytíženějších trasách. Například Praha–
Ostrava nebo Praha–Brno. 

* Vybral jste si nového ředitele Českých drah. Je jím Michal Krapinec. Jaké od vás má zadání? 

Je před ním úkol postavit ekonomiku ČD na nohy. Ta má řadu velmi vážných komplikací, zátěže mnoha běžících sporů, u nichž
nevíme, jak dopadnou. Těch problémů je víc, třeba spory, které jsou teď před Evropskou komisí a hrozí sankcemi v řádu
jednotek miliard korun. Chci po řediteli ČD úspěšné a realistické obchodní plány. To je věc, která chyběla. Nebyly realistické. A
ti, kteří je nosili, mi je předávali rovnou s tím, že se nemohou naplnit. Takový model pro mě nebyl přijatelný. 

* Ředitelem Správy železnic dál zůstává Jiří Svoboda. Jaké ten má úkoly od ministra dopravy? 

Dál co nejlépe investovat a co nejrozumnějším způsobem organizovat výlukovou činnost. V tom bych byl rád, aby se Správa
železnic zlepšila. Chci, abychom tento parametr co nejvíce sledovali i z hlediska osobního hodnocení manažerů společnosti.
Aby spolu s objemem investic bylo součástí hodnocení i množství provezených nebo obsloužených vlaků a aby jedním z
parametrů byla co nejlepší organizace výlukové činnosti. 

* Jak to bude s postem ředitele ŘSD, kde je dnes Radek Mátl? 

Má dlouhodobý úkol opravdu realizovat klíčové dopravní stavby. V tomhle nás dohnala aktuální situace. Unie má za to, že
všechny státy své domácí úkoly v oblasti silniční infrastruktury splnily. My ne. A možnosti spolufinancovat z evropských fondů
silniční stavby se výrazně omezí. V budoucnu se můžeme setkat i s tím, že nebudeme mít nárok už na žádnou podporu. 

* Projíždíme právě pražským Radotínem. Jedním z návrhů, jak zásadně zlepšit železniční spojení z Prahy na Beroun a Plzeň, je
dlouhý tunel, který by začínal v těchto místech a končil až před Berounem. Pracuje se na něm, nebo je to jen vize na papíře? 

Na projektu se pracuje. Tunel by významně urychlil cestu do Plzně, ale ještě důležitější je, že by ulevil dnešní přetížené trati. 

* Dopravce na železnici dnes drtí ceny nafty i ceny trakční elektřiny, u níž je situace ještě horší. Může nějak pomoct stát? 

Ano, snažíme se pomáhat snížením spotřební daně těm, kteří jsou závislí na fosilních palivech, a v případě trakční elektřiny se
podařilo vyhlásit program na kompenzaci plateb za obnovitelné zdroje energie uhrazené dopravci v loňském roce. Jednáme s
Evropskou komisí, aby bylo možné naplnit zákon, který sice přijala česká sněmovna, ale který bez notifikace nemůžeme naplnit.
Ten by znamenal úlevu nejen pro letošní rok, ale i pro všechny další. Má to logiku i v tom smyslu, že elektrifikovaná železnice je
vůči životnímu prostředí bezkonkurenčně nejšetrnější. Jednáme o tom, aby tuto notifikaci vydali co nejdříve. 

* Železnice stojí také před velmi ambiciózním plánem Green Dealu přesunout zboží ze silnic na koleje… 
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Pro to ale musí být na začátku podmínky. Jsem velký příznivce toho, aby se naplnil přirozený zájem státu i veřejnosti žít s co
nejmenšími negativními dopady na životní prostředí. Už z pudu sebezáchovy. 
K tomu je však potřeba na začátku vytvořit realistické podmínky, aby se na železnici vůbec víc zboží dostalo. 
Ta realita je dnes taková, že přes řadu úzkých hrdel už víc neprovezeme. Jedna věc je snít, druhá věc předvést reálnou
pragmatickou politiku. A to jsou tvrdé investiční projekty, kde vyzbrojíme českou dopravní infrastrukturu a připravíme ji na větší
kapacitu. Nejde jen o rekonstrukce stávajících tratí, ale i otevírání nových, abychom to všechno provezli. 
Teď otevíráme například s Polskem možnost posílit železniční spojení Liberec– –Frýdlant–Zhořelec. 

* To by ale úzce souviselo se zlepšením železničního spojení Praha– Liberec, které je dnes zoufalé ve srovnání s dálnicí D10. 

Ano, to na sebe vzájemně navazuje. Počítáme s tím, že se výrazně urychlí cesta z Prahy do Liberce. K tomu už je na stole řada
konkrétních projektů ve stadiu dokumentace pro územní rozhodnutí, abychom dokázali vybudovat pokračování železničního
spojení z Milovic všejanskou spojkou k Mladé Boleslavi. A v září bychom měli mít k dispozici studii, která zpracovává významné
urychlení spojení mezi Mladou Boleslaví a Libercem. Měli bychom se dostat na 70 minut cesty z Liberce do centra Prahy, což
už je konkurenceschopné. A tato trať musí odvést i velké množství nákladní dopravy. Tady se už zhmotňuje ta vize přesunu
většího množství zboží na železnici. Lepší železniční napojení jedné z největších továren v zemi, mladoboleslavské automobilky,
znamená logicky menší zátěž na silnicích. 

* V roce 2025 by měl začít na hlavních koridorových tratích v Česku výhradní provoz vlaků pod evropským zabezpečovačem
ETCS. Jaká je aktuální cenovka za ETCS? A nemyslím jen investice do tratí, ale nákladné je to i pro dopravce, kteří musí ETCS
vybavit své lokomotivy. 

Dopravci vložili do svých palubních jednotek přes deset miliard korun. Pěti miliardami jim pomohl stát prostřednictvím
evropských prostředků. Celkově ty náklady budou v řádu desítek miliard. Jedna z těch číslovek, která se objevuje v úvahách
ministerstva dopravy, přesahuje částku 50 miliard korun. A to je suma, která řeší jen nezbytné investice státu, potažmo
evropských prostředků. 

* Po roce 2025 nebudou smět po hlavních koridorech jezdit vlaky bez ETCS. Jak to bude v případě regionálních tratí, jež ústí
na hlavní koridory? 

Rád bych zajistil pro lokální tratě, které přicházejí do styku s koridorovou tratí jen v rámci nádraží, takové podmínky, aby tam
nebylo nezbytně nutné mít vlaky vybavené ETCS. Hledáme jednodušší řešení. Už se ozývají možní dodavatelé, co by
přicházelo do úvahy. Teď se budou testovat různé varianty pro regionální tratě. 

* V Česku se snažíme udržovat a držet v provozu téměř každou trať z dob Rakouska-Uherska. Správa železnic by byla ráda,
kdyby jí stát ulevil, aby nemusela udržovat každý metr kolejí. Ale to je politické rozhodnutí. 

Domluvili jsme se s Asociací krajů, že nám v krátkém čase poskytnou samy kraje informace o tom, kde chtějí posílit svou
objednávkou železniční dopravu, a chceme také vědět, kde se ta objednávka může proměnit, protože je tam železnice jen málo
využívaná. Pokládám za důležité hledat racionální řešení. 

* Ale radní pro dopravu se zpravidla v krajích mění po čtyřech letech. A co chtějí jedni zrušit, druzí pak často po volbách mohou
zavádět zpět. A naopak. 

Racionální argumenty přetrvávají. Stojí-li rozhodnutí na racionálních základech, je pak menší prostor pro bohapustý
populismus. Racionální řešení nemusí znamenat jen omezení objednávky na regionálních tratích, ale mohou znamenat naopak
posilování tratí, kde je to potřeba. A platí, že autobusová doprava, která nepochybně bude umět být také šetrnější k životnímu
prostředí, si zachová větší pružnost. Budoucí stav by měl mnohem lépe vyvážit dopravní módy. Stavět na železnici jako
páteřním systému se zachováním, troufnu si říct, většiny regionálních spojů. 

* Zastavme se u vody. Jste zastáncem splavnění Labe u Děčína. 

Bylo by to dobré kvůli spolehlivosti vodní cesty. To, co ji teď ohrožuje nejvíc, je, že se na ni nedá spolehnout. Je to jedna z
variant pro nákladní dopravu, která přesně splňuje parametry toho, jak převádět ze silnic na ekologičtější dopravní módy. Platí,
že železnice i vodní doprava jsou ekologičtější. V případě říční dopravy je to dokonce tak, že v přepočtu na objem převezeného
nákladu je ještě ekologičtější než elektrifikovaná železnice. 

* A jaká je šance splavnit Labe u Děčína? 

Posouvá se to. Dali jsme dohromady jasný plán, kdy předložíme argumenty ohledně kompenzačních opatření a dalšího
harmonogramu. A to je jedna z věcí, která může fungovat. Vlak zastavuje na Smíchovském nádraží. U protější koleje našeho
nástupiště stojí historický parní vlak. Ministr navrhuje, že bychom mohli vystoupit a podívat se na něj. Narychlo si bereme s
fotografem všechny věci a nečekaně opouštíme Západní expres. Parní vlak jede za okamžik naším směrem na Hlavní nádraží.
Ministr kupuje jízdenky a zve nás na parní jízdu plnou dětí. Usmívá se, dívá se z okna a užívá si neobvyklou cestu. 

* Přestoupili jsme do parního vlaku. Mluvili jsme před chvílí o zavádění ETCS na koridorech. Jak to bude s parními vlaky na
koridorech? Dopravce těžko dá do sto let staré lokomotivy moderní zabezpečovač. 

Ani dnes těch nostalgických vlaků po koridorových tratích moc nejezdí, ale troufnu si tvrdit, že to je řešitelné. Tím, že by tam
byla také lokomotiva vybavená ETCS. To je nejjednodušší řešení. 

* Takže nostalgie zůstane doménou vedlejších tratí? 

Nejde jen o nostalgii. Vlaky, které budou potřebovat z vedlejších tratích dojet na údržbu někam jinam po koridoru, by odvezla
také lokomotiva, která je vybavená palubní jednotkou ETCS. 
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Racionální řešení nemusejí znamenat jen omezení objednávky na regionálních tratích, ale mohou znamenat naopak posilování
tratí, kde je to potřeba. 

Martin Kupka (46) 

* Narodil se v Jilemnici, kde vystudoval gymnázium. Ve studiu pokračoval na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
oboru žurnalistiky a masové komunikace. 
* V letech 2000 až 2002 pracoval jako mluvčí Hlavního města Prahy. 
* Po roční přestávce v privátní sféře se do veřejné správy vrátil jako mluvčí Středočeského kraje. V roce 2009 působil v roli
mluvčího ministerstva dopravy. Jako ředitel mediální sekce a mluvčí ODS se podílel na parlamentní kampani v roce 2010. 
* V červnu 2010 se stal mluvčím vlády ČR. 
* Po vítězství ODS v komunálních volbách v roce 2010 se ujal role starosty v obci Líbeznice. Mandát obhájil i ve volbách v
letech 2014 a 2018. 
* Po úspěchu v krajských volbách v roce 2016 působil rok v Radě Středočeského kraje. V roce 2020 se do rady vrátil v roli
statutárního náměstka hejtmanky pro silniční dopravu. 
* Na podzim 2017 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. Mandát obhájil i ve volbách v roce 2021. 
* Od ledna 2014 je místopředsedou ODS. 
* Od prosince 2021 je ministrem dopravy ve vládě Petra Fialy. 

O autorovi: Ondřej Kubala, kubala@tydenikeuro.cz
Foto autor:   FOTO: Michael Tomeš

Češi přebírají Evropu
TISK , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: Euro , Strana: 22 , Autor: Veronika Dospělová , Vytištěno: 25 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
20.06.2022 00:21 , Čtenost: 24 990 , Rubrika: Report/Evropská unie , AVE: 502 237,05 Kč , Země: Česko , GRP: 0,28
Letos je to osmnáct let, co Česko vstoupilo do Evropské unie. Evropskou plnoletost už za pár dní oslaví svým druhým
předsednictvím, jehož se ujme vláda Petra Fialy. Jaká role ji čeká? 

Evropě to osladíme, hlásal sebevědomý slogan prvního českého předsednictví Evropské unii. Výsledný dojem však byl
rozpačitý, a to nejen z důvodu, že během šéfování evropské sedmadvacítce padla koaliční vláda Mirka Topolánka. „V roce
2009 se hledalo hlavně řešení ekonomické 
krize,“ říká Ivo Šlosarčík z Katedry evropských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „A Česko se tehdy silně
vymezilo proti Francii, jež prosazovala větší intervence EU a členských států do ekonomiky. Česká vláda prostě projektovala
svoje ideologie a politické vize na evropskou úroveň a málo se snažila hledat detailní kompromisy,“ dodává Šlosarčík, na čem
Češi ztratili body. 
Vedle krize ekonomické se tehdy řešila i krize na Blízkém východě a především ta plynová způsobená spory Ruska s Ukrajinou.
Paralel s dnešní situací, kdy Česko už za pár dní znovu převezme řízení Rady Evropské unie, je tedy dost. 
Kromě další ekonomické krize, vyvolané prudce rostoucí inflací a zejména velmi drahými energiemi, bude stěžejním tématem
opět ruský plyn. A navrch i válka na Ukrajině. 
Je Česko dostatečně nachystané, aby reparát za první předsednictví zvládlo? 
Podle březnového průzkumu agentury STEM povědomí o předsednictví průběžně roste, na začátku února o něm mělo alespoň
hrubou představu 58 procent lidí. Důvěra ve schopnost vlády předsednictví zvládnout a využít ale „spíše stagnuje“. 
Přípravy vzbuzovaly nejen mezi odborníky dlouho obavy, hlavně přístup expremiéra Andreje Babiše (ANO), který předsednictví
přirovnal ke „žvanírně s chlebíčky“, problémem však byl i personální podstav a nedostatečný rozpočet. 
Babišova vláda jej nakonec navýšila na 1,4 miliardy, současný kabinet Petra Fialy (ODS) přihodil 400 milionů a další peníze se
v případě nutnosti chystá vzít z rozpočtové rezervy. Pro srovnání, na minulé předsednictví bylo v letech 2007 až 2009
vyčleněno 3,75 miliardy korun. 

Podstata předsednictví 

Rozpočet a dostatek lidí v českém realizačním týmu je pro úspěšné předsednictví zásadní. Klíčové ale bude, jak Fiala a spol.
splní role, které vrcholní představitelé předsedající země na dalších šest měsíců přebírají. V čem tedy tkví skutečná podstata
předsednictví a co může předsedající zemi přinést, pokud vedení EU zvládne? 
Role je to především organizační a správcovská. „Smysl předsednictví je v zásadě technický. Znamená to vlastně moderování
přípravy evropské legislativy,“ řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek v dubnovém rozhovoru pro týdeník Euro a
přirovnal Evropskou unii k obřímu stroji, který předsedající země jen půl roku promazává. 
Zajistit „chod“ tohoto stroje však vyžaduje obrovské množství práce, která není úplně vidět. Česko bude organizovat stovky
akcí, zasedání a jednání ministrů. Chce také uspořádat summit EU–Ukrajina. Měl by se konat začátkem října na Pražském
hradě, přijet by mohl jak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, tak možná i americký prezident Joe Biden. To by byla jistě
velmi reprezentativní a mediálně atraktivní akce. Klíč k úspěšnému předsednictví ale tkví jinde. 
Lisabonská smlouva vrátila institut předsednictví k jeho kořenům, tedy v podstatě do zákulisí, kde se všechno „peče“. 
Premiér předsedající země už tedy například nevede jménem EU klíčová jednání jako Mirek Topolánek v zimě 2009
vyjednávání plynové krize. Přestože je postlisabonské předsednictví mediálně méně atraktivní, neznamená to však, že je méně
vlivné. Naopak, ona neviditelná práce je z praktického hlediska ta důležitá a na celounijní úrovni jsou reálné kroky v podobě
dokončené legislativy považovány za nejcennější. Fotky s americkým prezidentem jsou pouze vítaný bonus. 
Ačkoli je role předsedající země především organizační, premiér a členové vlády mohou během onoho půl roku vyčnívat víc
než obvykle, kdy „jen“ dojíždějí na unijní summity do Bruselu. Může nastat i moment, kdy se vysoký představitel pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku EU Josep Borrell nechá čelním reprezentantem předsednictví zastoupit. Pak by se z premiéra
rázem stal onen „pan Evropa“ pro celý svět. To ale nastává zřídka. Samozřejmě pak vidíme i sólo akce typu telefonátů
francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi, tam ale musíme brát v potaz, že nešlo o
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výsadu předsednictví EU, ale především o francouzské prezidentské volby. Předpokládejme, že Fiala Putinovi volat nebude,
když pro nic jiného, tak jednoduše proto, že mu to z titulu předsednictví nepřísluší. 
Pozornost celé Evropy bude upřena i na české ministry. Bude vidět, jak dobře Evropě rozumí, jak schopní vyjednavači jsou, a
především jak spolehlivými politickými partnery dokážou být. 
Jednání o legislativě budou řídit i směrem k dalším unijním institucím, tedy k Evropské komisi a Evropskému parlamentu – čeští
ministři tedy budou i u jejího dokončování. 
Zásadní proto také bude, jak se na evropské půdě domluví anglicky. Přehled jazykových znalostí členů kabinetu, který v únoru
zveřejnily Hospodářské noviny, nepůsobil zrovna povzbudivě. Podle zdroje blízkého Úřadu vlády, který si nepřál být jmenován,
ale není jazyková vybavenost šéfů resortů tak špatná, ministři se podle něj „spíš styděli anglicky mluvit“. Pokud by mělo být
předsednictví v české režii pouze strojově odřízeno, nedostatky v angličtině by na jednáních vyřešili tlumočníci. 
Jenže většina dohod se uzavírá mimo jednací sály, na chodbách nebo u kávy. A tam věty typu „we will see“ nestačí. 
Předsednictví se samozřejmě netýká jen politiků, ale hlavně profesionálních diplomatů a úředníků v Praze a Bruselu.
Posledním navýšením personálního stavu jich je zhruba šest set a jedná se většinou o špičku svých oborů. Španělský
zaměstnanec Rady EU, který si nepřál být jmenován, zkušenosti s českým realizačním týmem pochválil. „Dlouho jsem nezažil
tak mladý a zároveň velmi dobře připravený tým lidí,“ řekl s tím, že z dosavadní spolupráce má nejlepší dojem. 

V týmu s Francouzi a Švédy 

Půlrok v čele Unie však není otázkou pouze jediné země. Funguje takzvané předsednické trio, jež předpokládá úzkou
spolupráci tří po sobě nastupujících zemí, a má tedy i společný program. Všechny tři státy se snaží zajistit rovnováhu mezi
svými zájmy a požadavky ostatních členů. Česko tvoří trio s Francií, která EU předsedá od ledna, a Švédskem, které se funkce
ujme po Česku – stejně jako tomu bylo v roce 2009. 
Každá nastupující předsednická země si předem určuje priority, jež se pak půl roku snaží naplnit. Není to úplně jednoduché:
sama o sobě by nic prosazovat neměla, naopak by měla dokázat, že je nestranná a jednání povede spravedlivě. Jako celé
fungování EU – i určení priorit předsednictví je kompromisem. Musí zohledňovat rozpracovanou legislativu, program Evropské
komise, zájmy dané země i států celého předsednického tria. 
Česko povede Unii uprostřed pětiletého evropského volebního cyklu, kdy je nejvíce rozpracovaných legislativních návrhů. 
Podle Šlosarčíka je to výhodnější doba než v roce 2009. „Během českého předsednictví tehdy volební cyklus dobíhal a v
podstatě už běžela volební kampaň,“ řekl. 
Velvyslankyně Česka při EU Edita Hrdá je opatrnější. Podle ní je načasování výhodné, ale nese i komplikace. „Ještě teď s
některými agendami čekáme, co přesně nám Francie předá jako rozdělané věci,“ upozorňuje. „Je to prostě týmová práce, ale i
tou se můžeme hodně naučit. Válka na Ukrajině ovlivnila naprosto všechno. Musíme flexibilně reagovat stejně jako
předcházející země za covidu19. A my Češi jsme flexibilní, takže musíme využít toho, co umíme.“ 

Roli hrají také emoce 

Hlavním úkolem Fialovy vlády a jejího týmu tedy bude zvládnout předsednictví po praktické stránce. Klíčová bude ale také
prezentace. Směrem domů by to měly být nejen konkrétní, pravdivě komunikované politické kroky, ale také určité emoce. Ty
zůstávají v obecném povědomí a paměti. Pozitivní emoce přitom v Česku ve vztahu k EU dlouhodobě chybí: lidem informace
často scházejí nebo jsou zkreslené. Umocňuje to zvyk mnoha zdejších politiků určitým způsobem na unijní úrovni jednat a úplně
jinak to prezentovat voličům doma. I to by blížící se předsednictví mohlo změnit. 
Minule to Češi chtěli Evropě osladit, ona kostka cukru ale v ústech poněkud zhořkla. To je bezpochyby také emoce, již si mnozí
ještě živě vybaví. Přes tisíc uspořádaných akcí, sedm summitů, zmíněné téma dodávek plynu do Evropy nebo zakládající
schůzka projektu Východní partnerství, tedy úzké spolupráce EU se šesti zeměmi východní Evropy a Kavkazu, na niž se do
Prahy sjelo třiatřicet vrcholných státních představitelů. To vše se v obecné paměti odstupem času rozpustilo jako ona kostka
cukru a lidé si dnes pravděpodobně – spíš než uzavření důležitých dohod – vybaví plastiku Entropa Davida Černého, která
tehdy v Bruselu vyvolala slušný poprask. 
Zahraniční diplomaté i úředníci v Bruselu však popírají, že pověst Česka v EU kvůli minulému předsednictví utrpěla. I
velvyslankyně Hrdá si myslí, že reputaci není třeba napravovat. „My Češi máme tendenci se podceňovat, ale rozhodně nejsme
o nic horší než ostatní,“ podotýká. „Česko bude mít v Bruselu svůj silný hlas, který může naplno využít,“ říká s ohledem na
příští půlrok. 
Vstup předsednické země do veřejného prostoru je velmi důležitý, zdůrazňuje Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra v
Bruselu, které zajišťuje ve spolupráci s velvyslanectvím a stálým zastoupením Česka při EU především kulturní stránku
půlročního programu. „Spousta zemí to umí pojmout velmi ambiciózně jako Německo, velmi inteligentně zaměřené na konkrétní
téma jako Finsko nebo Estonsko. Důležitý je ve výsledku dojem, který v lidech zůstane i po skončení předsednictví,“
prohlašuje. 

Válka i Green Deal 

Probíhající válka na Ukrajině zamíchala prioritami předsednictví nejen v rámci zmíněné trojice Francie–Česko–Švédsko, ale
bezpochyby i několika dalších zemí. Před sociální a ekonomické dopady pandemie covidu-19 se tak dostávají do popředí
hospodářské důsledky války a strategické zbavování se energetické závislosti na Rusku. 
To bude priorita číslo jedna také českého předsednictví. Náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády
Štěpán Černý potvrzuje, že se Česko bude snažit, aby Ukrajina dostala jasnou evropskou perspektivu. „Kandidátský status
Ukrajiny je vládní priorita a budeme o to usilovat. Není ale samozřejmě jasné, jestli se to podaří zkraje předsednictví, nebo
postupně. Je třeba připomenout, že to neznamená automaticky členství. Je to nastartování procesu, v němž se země bude
stabilizovat a přibližovat EU,“ popisuje Černý. 
Ruská agrese posunula do popředí mnohá témata. Europoslanec Ondřej Kovařík (nestraník za ANO) zdůrazňuje
kyberbezpečnost. „Loni šlo 74 procent výnosů z ransomwarových útoků, které zažila například i benešovská nemocnice, přímo
do Ruska. Hybridní válka je součástí i současného konfliktu, ať už se jedná o kybernetické útoky, nebo šíření dezinformací,“
říká Kovařík. Podle něj by mělo české předsednictví navázat na březnové prohlášení sedmadvacítky o posílení
kyberbezpečnostních kapacit. 
Po Francouzích pak Česko také „zdědí“ dotažení součásti Green Dealu v podobě balíčku Fit for 55, což je plán ekologické
transformace, kterým se EU chce zavázat ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030. „Padne na nás
největší kus práce v trialogu, tedy jednání se zástupci Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise. Na to bude jistě
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kladen velký politický důraz,“ řekl náměstek Černý. 
Válka na Ukrajině dala ale i Green Dealu jiný rozměr. Odklon od fosilních paliv a snížení energetické závislosti Evropy na
Rusku se ukázaly jako nevyhnutelné a transformace nabrala na rychlosti. „Je to přesně tak. Fit for 55 primárně řeší roky 2030
a 2050, neřeší ale nutně příští zimu. Náš fokus bude právě na příští zimu a pár dalších, aby naše snahy snížit závislost na
Rusku nezpůsobily, že bude plyn tak drahý, že nás to ekonomicky zničí,“ uvedl Černý. 
Dalším tématem bude i táhlý spor unijních orgánů s Polskem a Maďarskem o dodržování vlády práva, především o nezávislosti
justice, ve kterém Evropská komise prosazuje zadržení evropských dotací. V souvislosti s válkou, kdy Polsko přijímá nejvíc
ukrajinských uprchlíků a řeší se přístup k polským terminálům na zkapalněný plyn, se ale tohle téma politikům patrně nebude
chtít moc řešit. 
Naznačuje to i vyjádření premiéra Fialy, který během dubnové návštěvy Varšavy uvedl, že Polsko „hájí evropské hodnoty
příkladně a důsledně, hlavně v kontextu války na Ukrajině“. 
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová ovšem zdůrazňuje, že důvěra v nezávislé soudnictví je klíčovým prvkem
důvěry v Evropu. „Pokračujeme tedy v práci na každoroční zprávě o právním státu, jež bude zveřejněna v červenci,“ uvedla.
Podle Jourové se podmínky pro naplnění právního státu plně promítnou do plánu obnovy a Polsko dostane peníze, až bude
jasné, že tyto podmínky splnilo. Černý z Úřadu vlády doplňuje, že téma právního státu není jen otázkou Maďarska a Polska.
„Právní stát a péče o něj začíná mnohem dřív, například u svobody médií, regulace politické reklamy. 
Ale spadá sem například i vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině.“ 

O autorovi: Veronika Dospělová, dospelova@tydenikeuro.cz
Foto autor:   ILUSTRACE: Richard Cortés
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Ženu znásilnili ve virtuální realitě. Cítila zmatek a ponížení. Je to stále ještě znásilnění, když je bez fyzických
následků? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: heroine.cz , Autor: Lucie Klimeš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 01:11 , Celková
návštěvnost: 770 000 , RU / měsíc: 348 614 , RU / den: 7 216 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Nedávné znásilnění výzkumnice ve virtuální realitě Metaverse ukazuje, že nové technologie znamenají i nová nebezpečí. Nebo
stará nebezpečí v novém prostředí. Co taková zkušenost znamená pro vnímání obtěžování a znásilnění? Jak mluvit o
znásilnění, které neproběhlo ve fyzickém světě? A jak se něčemu podobnému můžeme vyhnout?

Zatímco současní třicátníci zažili nástup internetu od jeho prvopočátků a o mediální výchově mohli jen snít, dnes máme
mnohem více nástrojů, jak se na síti pohybovat bezpečněji. Ani tak ale bohužel nemáme vyhráno. Nástup virtuální reality s
sebou nese potíže, na které opět nejsme připraveni. 
Co je Metaverse? 
Společnost Meta, pod kterou spadají například sociální sítě Facebook, Instagram nebo chatovací aplikace WhatsApp, v roce
2019 spustila jakousi podobu sociální sítě ve virtuální realitě s původním názvem Facebook Horizon. Pod názvem Horizon
Worlds pak Meta v roce 2021 spouští online hru zasazenou do virtuální reality. 
„Metaverse je v tuto chvíli jen příslib propojeného virtuálního světa, který spojí komunikační a zábavní funkce a umožní
pokročilou lidskou interakci bez fyzické přítomnosti. Ve svých promo materiálech to firma Meta prezentuje jako možnost zajít ve
VR na pracovní schůzku a potom ve VR i sportovat nebo hrát počítačové hry,“ říká o Metaversu Jaroslav Švelch z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Zároveň v tuto chvíli neexistuje ve své plné propojené formě, jde jen o několik
roztříštěných aplikací pro VR brýle,“ vysvětluje Švelch. 
Protože společnost Meta má s platformou velké plány, není divu, že vzbuzuje zájmy nejrůznějších odborníků, od psychologů až
po reklamní stratégy. Patří mezi ně i výzkumnice, která donedávna Metaverse zkoumala pro neziskovou organizaci SumOfUs a
o které napsal server Independent . Organizace se zabývá způsobem, jakým velké korporace plní své sliby ohledně například
udržitelnosti, lidských práv nebo třeba potírání korupce. Pouhou hodinu trvalo, než při průzkumu virtuálního světa výzkumnice
narazila na uživatele, který ji zavedl do pokoje, kde ženu nutil k sexuálním aktům, zatímco další uživatelé jeho konání přihlíželi. 
Celá tato nekonsensuální záležitost ovšem otevírá spoustu dalších otázek. Jak posuzovat takové jednání? Dá se na něj
aplikovat současný právní rámec? Jak hovořit s oběťmi? Existuje pro ně systém podpory? Debata ohledně sexuálního násilí
bývá velmi ostrá, ať už jsou okolnosti jakékoliv. Pokud ale chybí hmatatelné důkazy, že došlo k nějakému fyzickému kontaktu, v
ten okamžik se naše diskuze dostává do úplně jiných rovin. 
Je spravedlnost slepá? 
Bohyně spravedlnosti bývá zobrazována s páskou přes oči, měla by symbolizovat takový soud, který je spravedlivý a kde
rozhodnutí závisí pouze na předložených důkazech a výpovědích. V tomto případě ovšem „slepá spravedlnost“ znamená spíše
doslovnou slepotu – současné právo si se sexuálním násilím ve virtuální realitě neví rady. 
„U nás není takové násilí právně postižitelné, pokud do něj ovšem není třeba zapojeno vyhrožování, vydírání nebo posílání
porna osobě mladší 15 let,“ říká advokátka Lucie Hrdá. 
I přesto, že aplikace Horizon Worlds vyžaduje, aby uživatelé, kterých je přibližně 300 tisíc měsíčně, byli starší osmnácti let, The
Washington Post v únoru 2022 zveřejnil článek , ve kterém zmiňuje obavu z využití Horizon Worlds sexuálními predátory. 
Virtuální násilí, reálné následky 
Pokud jste už někdy VR set vyzkoušeli, pak nejspíš tušíte, jak reálně zážitek zasazený do virtuálního světa působí. Odborníci
často skloňují termín presence popisující pocit přítomnosti ve virtuální realitě – jednoduše řečeno máte dojem, jako byste tam
opravdu byli. Od prvopočátku je cílem virtuální reality co nejvěrohodněji napodobit reálné vjemy. 
I když znásilnění bylo čistě virtuální, zážitek z něj byl naprosto reálný. Ponížení, zmatek... Tak popisuje svou zkušenost přímo
napadená výzkumnice v oficiální zprávě od SumOfUs 
„Žena, která je tomuto násilí vystavena, ať už osobně, či ve virtuálním světě, zažívá stejné pocity. A to pocit ohrožení, bezmoci,
nespravedlnosti a podobně. Troufám si říct, že možná překvapení, že k něčemu podobnému může dojít i ve virtuálním světě,
může vést k násobení těchto pocitů a dalších reakcí,“ popisuje Naďa Gubová z terapeutického týmu organizace ProFem. 
„Doporučila bych chovat se stejně obezřetně jako v reálném životě, ne-li více. Virtuální prostor je stále více a více využíván, ale
bohužel také zneužíván. Cesty, jak lze tento prostor zneužít, jsou pro nás všechny leckdy nové, ne na vše se dá připravit
preventivně. Proto je fajn si ve virtuálním světě o to více hlídat své hranice a bezpečí,“ upozorňuje Gubová. 
„Virtuální realita je sice nový fenomén, ale už teď je jisté, že k sexualizovanému obtěžování a dalším podobným jevům bude
zneužívána úplně stejně jako jiné on-line nástroje. A v žádném případě nad tím nemůžeme mávnout rukou s tím, že přeci jde o
avatara, ne fyzické tělo, a že oběti se vlastně nic nestalo. Ostatně to, že ‚se nic nestalo‘, poslouchají ženy u každého
obtěžování, ať už je fyzické, nebo ne, takže ani to není nic nového,“ říká Pavel Houdek z Moderní sebeobrany. „U
sexualizovaného obtěžování platí, že jeho psychické následky jsou pravidelně mnohem horší než ty fyzické, a není výjimkou, že
přetrvávají roky. A je zcela lhostejné, zda k obtěžování došlo pokřikováním na ulici, nebo ‚pokřikováním‘ někde ve virtuálním
prostoru,“ doplňuje. 
Po bitvě je každý generál 
Možná si říkáte, že si přece mohla ten VR set sundat nebo vypnout. Protiargumentů existuje nespočet. Ale i v tomto případě by
mělo platit základní pravidlo, a tím je věřit obětem a neznevažovat jejich zkušenost. Výzkumnice navíc ve své zprávě popisuje,
že ačkoliv jí celý zážitek byl velice nepříjemný, stále myslela na svůj výzkum. 
Otevírá se nám nový prostor, a pokud se v něm budeme pohybovat, budeme si i v něm muset opět dávat pozor. Důležitější
ovšem je, že zatím neexistují téměř žádná preventivní opatření, legální ochrana obětí nebo právní postihnutelnost násilníků. 
V reakci na několik stížností ohledně nevhodného chování ve VR Meta zavedla možnost nastavení „osobních hranic“, které
jiného uživatele nepustí blíž než na vzdálenost přibližně jednoho metru. Zda to bude ale stačit k zastavení sexuálních
predátorů, násilníků a jiných uživatelů, kterým to přijde jako zábava, se ukáže až časem. 

Zdroj: Shutterstock 
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Pražští politici předstoupili v debatě před studenty, zazněla omluva i nabídka pomoci s bydlením 

PRAHA  Debaty Politologického klubu Fakulty  sociálních  věd  ( FSV  UK ) se v pátek večer účastnili kandidáti pro podzimní
volby do pražského zastupitelstva. Šlo o první větší akci tohoto druhu před volbami. Přišla pětice zástupců z nejsilnějších
politických uskupení, která vzešla z volebních průzkumů. 

Omluva ze STAN 

Dva dny po začátku stíhání již bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka kvůli možnému ovlivňování zakázek v dopravním
podniku (DPP) se další z představitelů města – náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který stejně jako Hlubuček
zastupuje STAN, za celou záležitost omluvil. Hlaváček je lídrem kandidátky hnutí. 
Za Piráty chce svůj post ve volbách obhájit současný primátor Zdeněk Hřib. Ten uvedl, že jej kvůli korupční aféře doposud
policie nekontaktovala a magistrátu se problém netýká. 
Lídra SPOLU Bohuslava Svobodu (ODS), který se zotavuje po zápalu plic, zastoupil v debatě Zdeněk Zajíček (ODS), který je
na kandidátce trojkou. Vysvětlil, proč občanští demokraté požadují v souvislosti s korupcí v DPP odvolání primátora Hřiba i jeho
náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). „Není možné strčit hlavu do písku před tím, že vedení města nese
politickou odpovědnost,“ uvedl. 
Studenti z Politologického klubu FSV  UK  plánovali debatu nazvanou „Souboj o magistrát“ již od února. Když byl ve středu
zadržen náměstek primátora Hlubuček, studenti měli obavy, podaří-li se akci uskutečnit. „Měli jsme strach, aby si nakonec
policisté nepřijeli i pro některé přihlášené hosty nebo aby politikům do termínu diskuse nevstoupilo nějaké důležité jednání,“
vysvětluje za organizátory student FSV  Petr Hrebenár. 
K dalším tématům patřila doprava. Lídr Prahy sobě pro volby do zastupitelstva Jan Čižinský uvedl, že vnitřní i vnější pražské
okruhy by mohly být dokončené do roku 2035. Obě stavby ale mají řadu odpůrců a to přípravy neustále prodlužuje. 
Podle Ondřeje Prokopa, který je dvojkou kandidátky hnutí ANO, současné vedení města za toto volební období s dopravou
neudělalo nic. „Jsme svědky líbivých akcí, jako vytváření cyklopruhů, okruhy se ale nestaví,“ vysvětluje Prokop. Magistrátní
koalice se přitom pyšní například zahájením stavby metra D. 
Náměstek Hlaváček připomněl, že 43 procent pražské dopravy připadá na MHD, 33 automobilům, 22 procent pěším a na kolech
jezdí do dvou procent Pražanů. Investovat do městské dopravy by se tak mělo podle tohoto vzorce. „Prioritou je metro i okruh,“
dodává Hlaváček. 
Velké téma nejen pro debatu je drahé bydlení. Pražané na koupi bytu v metropoli potřebují 17 ročních platů, což vede mimo
jiné k migraci z Prahy do Středočeského kraje. Zástupci opozice v diskusi nečekaně schvalovali aktivity nové Pražské
developerské společnosti, která chce stavět nové městské byty. Těch budou výhledově až tisíce. 

Málo kolejí 

Studenti se také zajímali o budoucnost jejich vysokoškolského ubytování. „Na kolejích je málo míst, jsou ve špatném stavu. Z
metropole tak odcházejí lidé, kteří by v budoucnu mohli znamenat kvalitní pracovníky,“ uvedl hlas z publika. Diskutéři se nebáli
k tématu vyjadřovat, i když s jejich kompetencemi souvisí spíše vzdáleně. Náměstek Hlaváček k této věci uvedl, že se již na
začátku volebního období setkal s kvestory univerzit, kterým patří i většina kolejí. „Město může pomoci s vyhledáváním
pozemků nebo s koordinací projektů,“ uvedl Hlaváček a dodal, že by pro studenty mohl být vhodný například objekt karlínských
kasáren. 
Zastupitel Zajíček řekl, že školy na budování kolejí nemají peníze a město zase musí spíše investovat do bydlení pro občany.
Zastupitel Prokop navrhl, že by se pro ubytování studentů mohla hodit ubytovna Sandra na Opatově. 

Kvůli nedostupnému bydlení se někteří Pražané stěhují do středních Čech. Jak chtějí kandidáti do komunálních voleb v Praze
řešit bytovou krizi? 

Zdeněk Hřib Piráti 

Za jednu z nejdůležitějších věcí považuji metodiku o spoluúčasti developerů. Se státem směňujeme majetek. Získáváme tak
nemovitosti, které bude možné využít pro městské bydlení. Připomínám, že v soukromé výstavbě bylo loni vydáno 9 700
stavebních povolení. 

Petr Hlaváček STAN 

Nejlepší je mnohodruhové bydlení. Dříve stavěly církve, banky město i soukromí investoři. Budovat musí všichni. Nyní staví
soukromí investoři a trochu začínají i města. Potřebovali bychom ještě banky, církve, družstva a baugruppe. Stavět se
nezvládne s jedním nástrojem. 

Jan Čižinský Praha sobě 

Situaci s bydlením nemáme šanci vyřešit a můžeme ji jen brzdit a nastavit podmínky pro zlepšení. 
Praha 7 měla dříve 30 procent bytového fondu na svém území a teď má jen tři procenta. To stačí jen pro lidi ve vážných
sociálních potížích. Potřebujeme aspoň 10 procent. 

Zdeněk Zajíček Spolu / ODS 

Stavět byty má každý, kdo na to má kompetenci a je schopen projekty dotáhnout do konce. Současný vyvážený mix, že staví
soukromí developeři i městské části, město a jsou společné projekty, považuji za optimální. Přirozeně víc věřím iniciativě
soukromých investorů. 

Ondřej Prokop ANO 2011 
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Praha musí rozšiřovat fond na dostupné bydlení. A měla by to dělat všemi možnými nástroji, protože ani jeden z nich není
rychlý nebo samospasitelný. Projekt Pražské developerské společnosti je jeden z mála, který jsem uvítal a osobně podpořil. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
O autorovi: Ivo Horváth, redaktor MF DNES
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Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka 
Pravda a láska zvítězí nad lží nenávistí. Pronesl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na svém turné po
světových parlamentech přednesl projev ušitý na míru tentokrát nám Čechům. I nás prosí o zbraně. Ruská převaha už skoro 4
měsíce ničí ukrajinská města. Kyjev přiznává obří ztráty tisíc mrtvých a zraněných denně. Poslanci i senátoři prezidentu
Ukrajiny 45 vteřin tleskali až na ty z SPD, podle kterých ostatní podporují válku a oni chtějí mír. Nepapouškují ale spíš jen
hlásné trouby Kremlu? Téma pro Zuzanu Černou.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Jsme s vámi, buďte s námi. Tato slova jsou velice významná. Měla svůj velký význam i tehdy, kdy zněla na vlnách českého
rádia v roce 1968, kdy podporovala odboj. Mají velký význam i v současné době.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Ruská válka na Ukrajině trvá už bezmála 4 měsíce. Ukrajinci přiznávají každý den 1000 padlých nebo zraněných. Prezident
Volodymyr Zelenskyj znovu burcuje a prosí o pomoc.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Přinese to výsledky, které lze popsat dalšími důležitými slovy Václava Havla: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ať
žije Česko. Sláva Ukrajině.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Poslanci a senátoři tleskali Zelenskému ve stoje, ne ale všichni. Sedět mlčky zůstali zástupci SPD. Hnutí Tomia Okamury, které
dlouhodobě koketuje s ruským viděním světa.

Tomio OKAMURA, poslanec, předseda hnutí /SPD/ 
Potvrdilo se, že SPD je jedinou stranou tady ve Sněmovně, která nechce válku.

Andrej POLEŠČUK, analytik, think-tank Evropské hodnoty 
V podstatě říkají, že se Ukrajina má vzdát, že Ukrajina se má vzdát toho území, o které teď bojuje a o které vlastně, nebo za
který pokládají život tisíce ukrajinských vojáků.

Radim FIALA, místopředseda hnutí /SPD/ 
Jako vy říkáte, že máme tleskat, protože se tomu prostě tleská, tak to ne. Já chci, abysme, abysme řekli nějaké odpovědné
řešení, zodpovědné řešení pro Českou republiku, a to podle nás není válka, omlouvám se.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Je ale tady důležitá Ukrajina.

Jan ŠÍR, analytik, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to demagogie, snaha postavit celou věc na hlavu, snaha přenést tu zodpovědnost za to zvěrstva na, na oběť zločinu, oběť
agrese, která se brání. V tomto ohledu je to nezodpovědné. Je to logický nesmysl.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Není to jaksi projev neúcty vůči panu prezidentu Zelenskému?

Radovan VÍCH, poslanec /SPD/ 
Nemyslím si.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Jak to?

Jaroslav BAŠTA, poslanec /SPD/ 
Já jsem zvyklej vstát a tleskat na koncertě, ne v politice.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
V případě pana prezidenta Zelenského, představitele země, která se brání ruské agresi, tak to nebylo namístě? Protože
kolegové poslanci to tak cítili.

Jaroslav BAŠTA, poslanec /SPD/ 
Mohla jste tam být vy a tleskat, děkuju.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Musíme se připravit na to, že tak jako v roce 1938 i dnes se vynořují lidé, kteří jsou připraveni otevřeně podpořit nepřítele ve
válce.
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Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Ukrajina je napadená, přichází o velkou část území. Miliony lidí přišly o domov. SPD a s ním i šéf ANO Andrej Babiš by ale další
zbraně Ukrajincům už neposílali.

Andrej BABIŠ, bývalý premiér, předseda hnutí /ANO/ 
My už jsme dodali za 3,5 miliardy a naše vlastní armáda taky není v moc dobrém stavu.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Pokud si někdo přeje porážku Ukrajiny a zničení části jejího národa, neměl by to tolik s prominutím okecávat, ať to řeknou na
rovinu.

Tomio OKAMURA, poslanec, předseda hnutí /SPD/ 
My prosazujeme mírová jednání. Jsme proti dodávání zbraní na Ukrajinu, protože to pouze bude protahovat konflikt.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Jak, že to zní oficiální ruská propaganda?

Maria ZACHAROVOVÁ, mluvčí ruského ministerstva zahraničí 
Strany NATO pokračují ve vyzbrojování Ukrajiny, posílají tam žoldáky a vojenské instruktory a dělají všechno proto, aby
maximálně prodloužili horkou fázi této situace a této speciální operace.

Andrej POLEŠČUK, analytik, think-tank Evropské hodnoty 
Ukrajina vlastně stojí nebo její obrana stojí na tom, že my budeme dodávat Ukrajině zbraně. Celé to je postavené beze zbraní, v
podstatě mlýnek na maso, který momentálně probíhá na Donbasu, bude mnohem rychlejší a kdo ví, kde se potom Rusové
zastaví.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Nejde jen o armádní dodávky i další výroky českých politiků jsou jak vystřižené z ruských příruček. Senátor Jaroslav Doubrava
jen pár minut poté, co vyslechl prosby o pomoc od prezidenta Zelenského, zpochybnil masakr civilistů v Buči. Válečná zvěrstva
nazval, cituji, záležitostí nebo neštěstím.

Jaroslav DOUBRAVA, senátor /Severočeši.cz/ 
Našel jsem zpravodajství z Francie, z Itálie, z Německa a dokonce i z Ameriky. A tam zřejmě mají, mají jiné redaktory a jiné
zpravodajství, než máme my, naše zkorumpované sdělovací prostředky, protože jsem se dozvěděl úplně opačné informace než
ty, které dostáváme. Takže například teda záležitost, nebo to neštěstí v tom, v té Buči, nemohli, nemohli podle těch
zpravodajství spáchat ruští vojáci a tak dál a tak dál.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Já nevím, jestli je existence těch s prominutím užitečných blbečků Ukrajinu smutná, ale určitě vím, že Putin a Rusové jsou z nich
veselí.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Ruská verze příběhu o Buči se totiž nápadně podobá té vykládané senátorem Doubravou.

osoba 
Autoři materiálu okamžitě vytvořili obvinění z masového vraždění, které mělo být dílem ruských vojáků. Synchronně s tím
vystoupila západní tištěná média. Tohle je ukázka lži britských novin. Titulky jako Masakr v Buče, Genocida, horší než ISIS.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
A další způsob relativizování krvavého konfliktu. Když poslanci tvrdí, že existuje Ukrajina s válkou a Ukrajina bez války.

Milan BRÁZDIL, poslanec /ANO/ 
V současné době vlastně válka na Ukrajině a prosím vás, neberte mě za slovo, není, je to na jakém území, ale na většině států
Ukrajina, Ukrajiny se neválčí.

Radek KOTEN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /SPD/ 
Je to speciálně ten východ Ukrajiny, tam je to tedy nejvíce, ale co se týká Zakarpatské Ukrajiny, tak tam skutečně jsou oblasti,
kde, kde se vůbec neválčilo. Musíme rozlišovat východ a západ Ukrajiny, kde se teda bombarduje podle vás na západě?

Michal KUBAL, moderátor 
Například ve Lvově /nesrozumitelné/.

Radek KOTEN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /SPD/ 
No, dobře a myslíte, že u maďarských hranic se bombarduje?

Tomio OKAMURA, poslanec, předseda hnutí /SPD/ 
Válka není na většině území Ukrajiny ani na většině území Ukrajiny nebyla.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Proč je to nesmysl? Takhle vypadala ukrajinská mapa varování před ruským ostřelováním třeba v pátek ráno, ve čtvrtek večer,
ve čtvrtek dopoledne. Riziko, že spadne bomba, platilo po celou dobu téměř po celé zemi.

Jan ŠÍR, analytik, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ta válka má jinou podobu než pozemní invazi. Současně s tím dochází k ostřelování, k bombardování pozic a t to zejména tedy
letecké raketové útoky samozřejmě zasahují celou Ukrajinu, včetně nejzápadněji položených oblastí, jako je Lvov,
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/nesrozumitelné/. Zase vyjádření, které, které je nesmyslné, které odvádí pozornost, zamlčuje.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka 
Zatímco pár set kilometrů východně od českých hranic zuří boje, česká opozice se tváří, že válka už není téma a vládu navíc
ostřeluje za to, že si jí vytyčila jako hlavní cíl českého předsednictví Evropské unii.

Andrej BABIŠ, bývalý premiér, předseda hnutí /ANO/ 
Já si nemyslím, že důraz na Ukrajinu je priorita. Já myslím, že Evropa má dostatek svých problémů a jsou tam jiné věci, které
Evropa musí řešit.

Jiří KOBZA, poslanec /SPD/ 
Jsou tady priority, které jsou zdaleka důležitější a že by se spíš měli zaměřit na to, z čeho bude mít nějaký užitek Česká
republika, když už teda tam předsedá. A myslím si, že soustředit se na válku na Ukrajině, je sice dobrý úmysl, ale proč se
nesoustředit na ostatní války, které jsou v okolí Evropy, v Severní Sýrii, Jemenu.

Jan ŠÍR, analytik, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to v prvé řadě popírání, popírání reality. Je to bagatelizace těch zvěrstev, které Rusové páchají pouze pár stovek kilometrů
od našich hranic. Je to populismus nejhoršího zrna, který jde přímo proti, dovolím si říci životním národním zájmů České
republiky.

David SVOBODA, ukrajinista, historik 
Samozřejmě součástí každé začínající války je také aktivita páté kolony v té, které zemi. My tu svoji máme v podobě SPD jistě i
Andreje Babiše a podobných politických subjektů.

Parlamentní volby ve Francii
TV , Datum: 19.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 03:18 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 1 431 108,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A k našemu dalšímu tématu koalice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Spolu nejspíš ztratí absolutní většinu v
národním shromáždění. Vyplývá to z prvních odhadů výsledků parlamentních voleb ve Francii. Koalice Spolu by měla získat
200–260 křesel. Potřebuje jich ale 289, jinak nemůže prosadit zákony sama. Druhé by mělo skončit seskupení levicových stran
NUPES s až 200 mandáty. Výrazné zisky si pravděpodobně připsala i krajní pravice.

Brahim, příznivec levicové koalice 
Toto je skvělý, výjimečný den, protože nastane velká změna. Našli jsme skvělého muže, Jeana-Luca Mélenchona, který se
stane premiérem a změní mnoho věcí.

Clement, příznivec prezidenta Emmanuela Macrona 
Je to zklamání. Panuje velká nejistota, protože nevíme, co se teď stane, k jakým dojde politickým obchodům. Bude Poslanecká
skupina schopná fungovat, nebo bude dělat kompromisy s ostatními uskupeními? Velké zklamání a nejistota.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já zdravím přímo do Francie Jana Šmída, zpravodaje České televize, hezký večer.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Hezký večer i vám.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak nejprve možná k těm prvním reakcím, k atmosféře ve Francii, k prvním komentářům těch prozatímních tedy výsledků.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Je to samozřejmě velké překvapení a dá se říci, že prezident Macron to teď bude mít výrazně obtížnější, než sám předpokládal.
Už bylo řečeno, že potřeboval 289 poslanců k absolutní většině. V tuto chvíli je velmi pravděpodobné, že tento počet poslanců
mít nebude. V tuto chvíli to vypadá na 240 poslanců a nově sestavená levicová koalice Jeana-Luca Mélenchona by mohla mít
170–180 poslanců. Z toho plyne, že prezident Macron bude muset hledat podporu jinde, bude muset vytvářet koalice zejména
s republikány, kteří mohou mít tak 70 poslanců a je to pro něj tedy situace velmi složitá. A dá se předpokládat, že Jean-Luc
Mélenchon dokáže ještě víc teď uplatnit svůj vliv a že bude prezidentu Macronovi doslova šlapat na paty. A co je ještě
zajímavé, je velký úspěch Národního sdružení, protože zdá se, že by mohli mít až 85 poslanců. Oni před tím druhým kolem
doufali, že bych jich mohli mít 15, což znamená, že by mohli vytvořit poslanecký klub a ten výsledek zřejmě překvapil je
samotné. Možná i proto, že přestože v prezidentských volbách Marine Le Penová dostávala poměrně vysoké procento hlasů a
dostala se dvakrát za sebou do druhého kola, tak Francouzi prostě nedali nikdy v takové míře Národnímu sdružení exekutivní
roli, nebo lépe řečeno, nikdy vlastně nevolili poslance na lokální úrovni. A teď se například stalo, že kandidát Národního
sdružení porazil ministryni zdravotnictví na severu Francie. Takže pro Národní sdružení je to samozřejmě historický výsledek. A
ještě jedna zajímavá věc. Podle těch informací, co zatím víme, dva ministři budou muset rezignovat na svůj post, ale
překvapení je porážka i dalších dvou důležitých osobností, které jsou součástí té vládní koalice, a to je Christophe Castaner,
bývalý ministr vnitra, a také Richard Ferrand, šéf parlamentu. Takže to jsou dvě velké ztráty pro Emmanuela Macrona. Když k
tomu připočítáme tedy dva ministry, které ztratil, tak pochopitelně ty volby pro něj rozhodně nedopadly dobře. A těch příčin je
samozřejmě celá řada. Velice se tím teď budou zabývat.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No a jaké příčiny jsou nejčastěji zmiňovány? Jaká témata mohla ten výsledek vlastně nakonec rozhodnout v tom druhém kole?

Jan ŠMÍD, redaktor 
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Těch příčin může být celá řada. Například to, že francouzští voliči se možná snaží vyvážit trošku tu sílu mandátu prezidenta
Macrona. Říkají si, "dobře, zvolili jsme tě, ale určitě to trošku ztížíme", to znamená, nechtěli mu dát absolutně volnou ruku k těm
reformám. To je jeden z důvodů. Další důvody mohou být například, že se Macronovi nepodařilo zmobilizovat veřejnost. On
sám se těch voleb moc nezúčastnil a nebudu překvapen, pokud teď uslyšíme, že je přímo podcenil, že nebyl součástí té
volební kampaně, že nepodpořil kandidáty, nejezdil s nimi tak jako třeba ministr pro ekonomiku Bruno Le Maire. Mimochodem
Bruno Le Maire asi z pohledu té koalice Spolu udělal důležitou práci, protože právě jeho zásluhou Clément Beaune, což je
ministr pro evropské záležitosti, těsně prošel, tzn. že vyhrál. To je také důležitý post, na který je zaměřená – nebo důležité
poslanecké místo, na které je zaměřena pozornost, je to koneckonců ministr důležitý – takže dá se říci, že Macron všechno
nechal na premiérce Élisabeth Borneové, ta ovšem se zaměřila hlavně na svůj region, protože to by byl obrovský symbol,
kdyby prohrála, kdyby vlastně ve svém obvodu ztratila. A ona se zaměřilo vlastně na něj a nepodpořila další kandidáty. Takže
těch analýz asi bude zřejmě celá řada, ale zdá se, jak už jsem říkal na začátku, že prezident Macron a ta koalice Spolu to
podcenili a že ta kampaň v těch menších místech bylo velice slabá, a když už tedy jsme u volební neúčasti, která byla rovněž
velice nízká... My jsme během té kampaně mluvili se spoustou mladých lidí. Mimochodem po tom prvním kole 70 % mladých lidí
od 18 do 24 let nepřišlo volit a oni nám říkali, že se v tom vůbec nevyznají, že žádná kampaň nebyla, nikdo je neoslovil, že
neznají své kandidáty, a to je zřejmě chyba té koalice, že se je nesnažila oslovit a výsledek je takový, jaký je.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říkal jsi, že se prezident Macron neúčastnil příliš kampaně. Čeho se ale účastnil, je cesta do Kyjeva. Spekulovalo se o tom,
jestli mu to může pomoct, nemůže pomoct. Výsledek vidíme. Tak znamená to, že Francouzi na Ukrajinu zas tolik neslyší?

Jan ŠMÍD, redaktor 
Nemělo to prakticky žádný vliv, protože v těchto volbách se Francouzi a voliči zajímají především o ty lokální problémy. Ta
témata jsou naprosto jasná. Je to kupní síla, jsou to dopady zvyšování cen energií, životní úroveň. Vlastně je zajímají věci,
které se jich přímo dotýkají. Pochopitelně i to, že prezident Macron byl na Ukrajině, rezonuje zejména ve větších městech, ale
podle mého soudu, a teď to ty výsledky ukázaly, asi to nemělo vliv. Rozhodně by větší vliv mělo, kdyby se prezident přímo
zúčastnil té kampaně, stejně tak jako premiérka, a to se nestalo. Možná je to jeden z důvodů, proč to bude mít teď velmi těžké,
protože bude opravdu musel hledat jednotlivé poslance, bude muset hledat koalice, bude velký problém pro něj například ty
klíčové reformy prosadit. Mluvím o klíčových reformách, třeba reforma důchodů, protože tam se velice liší v porovnání s nově
vzniklou levicovou koalicí, tam je až 5 let rozdíl odchodu do důchodu a samozřejmě prezident to nebude mít jednoduché a
Jean-Luc Mélenchon se bude snažit ze všech sil, aby tyto klíčové reformy neprošly.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jan Šmíd, zpravodaj České televize ve Francii. Moc děkujeme za informace. Hezký večer.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Hezký večer i vám.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A se mnou ve studiu mé pravici už je Michel Perottino, vedoucí katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Hezký večer.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Po mé levici sedí Petr Janyška, nezávislý publicista a taky bývalý velvyslanec České republiky ve Francii. Hezký večer i vám.

Petr JANYŠKA, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Rovnou u vás začnu. Pro vás také je to překvapení, ty prozatímní výsledky?

Petr JANYŠKA, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Neřekl bych, že to je překvapení. Čekalo se, že tyhle volby dopadnou podstatně jinak než ty minulé a v podstatě šlo o to, ta
velká otázka byla jediná; udrží si Macron tu svojí poslední většinu v parlamentě, nebo neudrží? Do poslední chvíle to nebylo
jisté. Dneska, co se ukazuje, že vlastně tyhle volby velmi otřásly vůbec celou politickou scénou ve Francii, prakticky všemi
stranami. Když to vezmeme velmi rychle, ještě se k tomu vrátíme, tak nejenom, že ten Macron, jeho koalice dostala velmi málo,
dostala hodně Mélenchonova levicová, ale zdaleka ne tolik, jako čekali, takže já si myslím, že je vyloučeno, že by se třeba
dostat premiérem, ač tedy oblepil celou Francii plakáty, že ej Mélenchon premiérem. Co je velmi znepokojivé, je ohromný
nárůst teda krajní pravice, Národní sdružení. To je něco, co, myslím, nikdo nečekal. Marine Le Penová kandidovala, dostala
přes 60 %. Na druhou stranu, jak jsme slyšeli, ta absence byla skutečně velká a hlavně u mladé generace, takže dneska se v
těch prvních minutách po ohlášení výsledků mluví o tom, že bude se muset velmi přemýšlet ve Francii, co změnit nebo jak to
udělat, aby se nějakým způsobem přitáhli víc voliči, protože to znamená, že přes půlku nevolilo. 25 000 000 Francouzů, kteří
mohli volit, volit nešli. A teď je otázka, co ten Macron s tím všecko udělá, protože bude si muset najít nějakou koalici, aby měl
většinu v parlamentě. V podstatě mi vychází, že jediná možnost je jít tedy s klasickou pravicí, s republikány, protože aritmeticky
jedině tohle dá nějakým způsobem většinu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Perottino, co za vás? Bylo to překvapení a co možná bylo největším překvapením těchto voleb? Protože padlo jich tady
několik. Obrovská neúčast, krajní pravice a ještě výsledek tedy strany Emmanuela Macrona.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak to největší překvapení je samozřejmě výsledek krajní pravice. Myslím si, že i krajní pravice samotná, respektive Národní
sdružení čekalo zdvojnásobení těch počtu mandátů. Měli jich 8, teď se mluví o 90, což jim dává obrovské možnosti pro příští
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pětiletý mandát. Zejména můžou se obrátit na Ústavní soud, můžou podávat návrhy na vyslovení nedůvěry vládě. Jejich
postavení je prostě nevídané. Nikdy, nikdy ve Francii prostě krajní pravice neměla tolik možností jako dneska. Ta další
překvapení jsou spíš jenom dílčí. Ono se mluvilo o tom, že je to taky koalice, koalice Spolu sčítá zhruba 7 politických stran.
Tato koalice, tam se mluvilo o tom, že nedostane tu většinu nebo pokud ji dostane, tak to bude to překvapení, ale dá se říct, že
teď se naplňuje vlastně to, o čem mluvil taky kolega v Paříži, tzn. ta kampaň byla špatná, nebyla vidět a teď jsou prostě ty
důsledky. A možná ještě další překvapení, které vlastně překvapení moc není. My teď vlastně sklízíme něco, co se dalo čekat
už 20 let. Francie před 22 lety změnila ústavu, snížila vlastně mandát prezidenta republiky ze sedmi na pět let, a to proto,
abychom se nedostali do situace, kdy prezident republiky nebude mít většinu v Národním shromáždění. Ovšem od té doby
uplynulo poměrně hodně, hodně vody a hlavně Macron je vlastně první prezident, který obhajuje mandát a jde podruhé před
voliči s mandátem. A teď vlastně se stala situace, kdy prezident republiky nemá tu většinu, nemá tu potřebnou většinu, alespoň
zatím na papíře. Souhlasím s kolegou, že ta, řekněme, ta jediná možnost, která se tady vyskytuje, je opírat se o umírněnou
pravici, která občas je umírněná, občas ne. Záleží taky, na které poslance se budeme dívat. Ale to je zřejmě ta jediná možnost,
jak se z té situace dostat, protože na lavici má poměrně silnou opozici. Nebude vedena Mélenchonem, protože Mélenchon
nekandidoval. Uvidíme, kdo převezme jeho žezlo. A na krajní pravici tam zase je Marine Le Pen, ta bude kandidovat za 5 let a
ta bude mít opravdu velké vlastně množství pozic nebo množství šancí, aby se dostala výš.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My jsme už říkali, že někteří ministři budou muset skončit, u některých už je to jasné. Byl to požadavek Emmanuela Macrona:
"Pokud neuspějete, jdete pryč zkrátka." Jak to vnímala veřejnost ve Francii? Nebylo to vnímáno příliš absolutisticky?

Petr JANYŠKA, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
To vám takhle nemůžu říct, protože ve Francii je 70 000 000 obyvatel, kdo to jak vnímal, ale je to tak, že Macron k tomu nebyl
jaksi nucen z hlediska ústavy nebo třeba takhle. Je to nějaká věc, která se zavedla. Jak víme, tak před dvěma měsíci jmenoval
vládu a je trošku překvapivé nebo byl nucen přesto prohlásit, že ministři půjdou do voleb, jak jste říkala, bylo jich 15, už dneska
se ví, že někteří neprošli. Prošla tedy paní premiérka, takže možná, že tam zůstane, tak z těch prvních minut bych řekl, že je to
pravděpodobné, že může zůstat premiérkou, protože ona je taky jako taková vyloženě centristická osoba, trošku doleva, ale je
prostě vnímaná jako velmi kvalitní technokratka atd. atd. Nikdy neměla proti sobě nějakou politickou nevraživost nebo něco
takového. Ale co je důležité, nejenom, že nějací ministři odejdou a bude otázka, kým je nahradit, ale padla velká jména nebo
největší opory Macronovi, tzn. předseda parlamentu a předseda jeho politického klubu. To byli lidi, na kterých do velké míry
stála ta jeho politická situace. Takže tohle je tedy otázkou. Ale já bych ještě řekl jednu věc, že Macron teď bude ve velmi
obtížné situaci, protože co to znamená najít si tu většinu, že ano... Tak on se – aspoň jak já to vidím – tak buďto se může
dohodnout s tou klasickou pravicí, s umírněnou pravicí, republikáni se jim říká ve Francii. Dohromady by s tou Macronovou
koalicí dali pohodlně tu většinu 289, to je to magické číslo, o kterém teď mluvila 14 dní Francie. Pod 289 nebo nad. To by mohl
udělat, pokud ta pravice s ním bude chtít ale jít vyloženě takhle otevřeně, veřejně, protože Macron jí před těmi pěti lety udělal
velmi pěkný kousek, když z ní vytahal některá velká jména, udělal z nich ministry a tu stranu to velmi oslabilo, takže jestli
dneska ta strana bude chtít jít s ním, je otázka. Druhá věc je, že pokud... Ale aritmeticky jinak on to nesvede. Možná to bude
tak, může taky vládnout jaksi s menšinovou stranou, to už se stalo ve Francii dvakrát, s tím, že by pro každý zákon musel hledat
tedy podporu ještě u jiných stran prostě ad hoc, což je samozřejmě strašně komplikovaná práce. Ale je tady jedna věc, že
pokud on se tedy opře o tu klasickou pravici, což si myslím, že jaksi matematicky mu nic jiného nevyjde, tak se domnívám, že ta
levicová koalice, to jsou 4 strany, tak ta bude o to víc jaksi protestovat. A uvidíme, co udělá Mélenchon. Samozřejmě jak říkal
pan kolega, Mélenchon tedy nebude mít jako naději to vést, ale velmi bych se divil, kdyby najednou o sobě přestal nechal
slyšet. Já si myslím, že bude zkoušet všechno možné, aby byl stále vidět a bude určitě atakovat, že ta vláda Macronova, o které
Macron říká, že vždycky není ani pravice, ani levice, čili víceméně jako ten solidní, dejme tomu, liberální střed, takže vlastně to
je pravicový, takže ta levice bude na něj útočit. Takže mě z toho vychází, že ta Francie teďka přichází do velmi turbulentních
dob a vlastně určitě nevíme, co všechno to přinese v těch prvních týdnech, no.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A jaké to tady bude, ta budoucnost? Jaké dvě vize se vlastně dnes v těch volbách, které už v prvním kole byly velice těsné,
jaké dvě vize se nám tam střetávají?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak nejsou dvě vize, ale minimálně tři. Máme tu vizi současné vlády, respektive pana prezidenta, máme vizi krajní levice a vizi
krajní pravice. Takže teď se to nějakým způsobem musí vyvrbit, ale ta situace prostě se nemůže jinak vyvrbit než nějakou
formou spolupráce mezi tou, řekněme, většinovou stranou ve smyslu tedy koalice, která bude podporovat pana prezidenta, a tu
umírněnou pravici. Není tam žádná jiná možnost. Ta před ta perspektiva, že by se dalo prostě sem tam prostě kooperovat s
někým a pak nějak s někým dalším, to prostě je z dnešního hlediska prostě nepraktické a neefektivní. Jediná možnost je prostě
se nějakým způsobem dohodnout s tou umírněnou pravicí. Prakticky to znamená, buď je přizvat do vlády, anebo jim nabízet
něco jiného nebo nabídnout něco jiného ve smyslu nějakou formu spolupráce. Ale jiná možnost prostě tady není. Ale to není
ještě ten největší problém. Musíme si uvědomit, že teď se dít víc nebude. Už začalo léto, ve Francii se řeší hlavně teď vedro.
Teď budou dva měsíce klid. Bude se řešit samozřejmě, jak bude vypadat vláda, bude řešit s kým atd., ale to hlavní přijde až v
září. Září, říjen, listopad. A podle toho, jak bude vypadat vláda, jaký bude mít program, co bude dělat prezident, tak tam se
bude řešit nejenom na půdě dolní sněmovny, respektive v parlamentu, ale také na ulici.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ještě úplně krátce a velice rychle, jakou vizi mají ti voliči, ta víc než polovina voličů, kteří zůstali doma kromě toho, že jim možná
bylo vedro?

Petr JANYŠKA, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
To já samozřejmě nevím, ale dá se předpokládat... Za prvé takhle, není to první případ ve Francii. Vlastně tahle tendence už je
tam dlouhodobá s tím, že tedy vždycky volby od voleb se to zhoršuje o jedno procento, o dvě. Ukazuje to na to, že prostě je tam
spousta lidí, kteří si myslí, že buďto je ta politika nezajímá, nebo že jejich hlas bude stejně k ničemu a že vlastně to vyjde
vždycky nastejno, že ať ti nebo ti, tak nakonec se dohodnou. Anebo že tam prostě jeden z těch dvou kandidátů, že se nevidí v
žádném z těch dvou kandidátů, že ten systém, prostě ti dva proti sobě, že oni nevědí. Ale tohle to rozhodně přivedlo tenhle fakt,
že spousta lidí se nemůže rozhodnout nebo se neidentifikují s těmi, tak to rozhodně napomohlo tomu ohromnému nárůstu té
krajní pravice. To je něco neskutečného, to, co Francie prostě nikdy ještě nezažila po druhé válce, a to, co říkal pan kolega, to
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tam ještě zahýbe se spoustou věcí. A Le Penová nejenom, že tedy asi bude chtít třeba i předsednictví nějakých výborů, třeba i
těch důležitých v parlamentu a bude mluvit, bude mít svůj parlamentní klub poprvé po skoro 40 letech, to je prostě, to je
veliká... Tak ona určitě se bude snažit, aby se na ni nezapomnělo, takže v ulicích určitě ty její lidi a její stoupence určitě
uvidíme, ale zároveň tam uvidíme stoupence levice a krajní levice, čili to může vést i jako k různým srážkám a já nechci mluvit o
občanské válce, ale o nějakých skutečně nepokojích.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Petr Janyška, publicista, bývalý velvyslanec Česka ve Francii, hezký večer.

Petr JANYŠKA, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Děkuju.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A moc děkuji taky Michelu Perottinovi, že přišel, vedoucímu katedry politologie z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Hezký večer i vám.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Děkuji za pozvání. Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A loučím se také s vámi, s diváky. Za okamžik už Newsroom ČT24. Hezký večer.

Od úspěchu k průšvihu. STAN ztratil image slušných skautů, bude bojovat o přežití URL
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Kauza kolem pražského dopravního podniku tvrdě zasáhla hnutí STAN. Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček je
ve vazbě, ministr školství Petr Gazdík odstoupil. Pro stranu Víta Rakušana je to od loňského nástupu do vlády už několikátý
skandál. Důvěra voličů klesá a Starostové musí do zářijových voleb vyřešit, jak ji obnovit. Podle politologů je čeká boj o přežití.

Do říjnových parlamentních voleb šli Starostové a nezávislí v koalici s Piráty jako méně výrazný z obou partnerů. Zatímco Piráti
nabízeli renomé jedné z nejviditelnějších stran parlamentní opozice, Starostové sázeli na pověst slušných politiků bez průšvihů
a afér. A po sečtení hlasů mohli nečekaně slavit. Díky kroužkování získali 33 mandátů ze 37, které koalici připadly. Od té doby
ale řeší jednu kauzu za druhou. Ta nejčerstvější stranou výrazně otřásla.

Vlivného náměstka pražského primátora Petra Hlubučka poslal soud v pátek do vazby kvůli obvinění z korupce. Podle
vyšetřovatelů byl součástí organizované skupiny, která vyváděla peníze z pražského dopravního podniku. Hlubuček složil funkci
a strana mu pozastavila členství. V neděli rezignoval i ministr školství Petr Gazdík, skončí i jako místopředseda strany.
Důvodem jsou jeho kontakty s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, kterého policie označuje za hlavu celé skupiny.
Problémy ale začaly už krátce po loňských volbách, kdy místopředseda strany a kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik
nedokázal vysvětlit financování svého dřívějšího byznysu. Ekonomický expert Starostů se proto kandidatury na ministra.
Pobouření vzbudil také další místopředseda, čerstvě zvolený poslanec Jan Farský, když si chtěl ponechat mandát a souběžně
studovat na univerzitě v Oregonu. Po kritice z vlastní strany i od vládních partnerů z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na místo ve
sněmovně rezignoval. 
V březnu vyšlo najevo, že europoslanec a v té době také místopředseda hnutí Stanislav Polčák si za advokátní služby čtyřem
obcím poškozeným výbuchem ve Vrběticích řekl o odměnu 7,7 milionu korun. Po zveřejnění případu v médiích se nároku vzdal
a z vedení strany odstoupil. 
Hlubučkova aféra Starostům výrazně přitížila, opozice žádá konec předsedy Víta Rakušana v křesle ministra vnitra či odchod
všech ministrů strany. Předseda se odejít nechystá a čeká ho úkol přesvědčit voliče, aby dali jeho straně ještě šanci. Času
nemá moc, volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu budou už v září. Průzkumy přitom ukazují, že s každou novou kauzou
obliba Starostů klesá. Loni v listopadu by je podle společnosti Kantar volilo 13 procent lidí, začátkem června už jen 6,5
procenta.
Minulé komunální volby v roce 2018 přitom byly pro Starosty úspěšné, prosadili se do řady zastupitelstev včetně Prahy.
Celkově získali 2601 zastupitelů, což byl třetí nejvyšší počet po nezávislých a kandidátech KDU-ČSL. Dosáhli také na dva
primátory, v Jihlavě a Liberci.

"Představa Starostů jako slušných skautů je nyní v troskách, budou bojovat o přežití v celostátní politice," uvedl politolog Lukáš
Valeš z Newton University v Praze. Starostové se původně zaměřovali na komunální politiku, od svého vzniku v roce 2004.
Pověst strany bez afér jim ale pomohla do té celostátní, v poslanecké sněmovně sedí od roku 2010.
Právě celostátní pověst strany Gazdíkův odchod výrazně poznamená. Bývalý stranický šéf a místopředseda sněmovny je
jedním z nejviditelnějších členů STAN. "Když o něj strana přijde, zažije velkou ránu. Politickou značku, kterou se vryjete do hlav
voličů, trvá vybudovat roky. Starostům hrozí, že se ztratí," upozornil odborník na politickou komunikaci Karel Komínek.

Gazdíkova nástupce chce Rakušan představit zkraje příštího týdne, prezident Miloš Zeman by tak nového ministra školství
mohl jmenovat do 14 dnů. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce zmínil Rakušan dvě jména, senátory
Jiřího Drahoše a Miroslava Plevného. Ani jeden není členem strany, přestože do Senátu za STAN kandidovali.
"Pokud by jeden z nich Gazdíka nahradil, jediným straníkem ze čtyř ministrů za Starosty by byl Rakušan. Což vypovídá o
skutečných personálních kapacitách Starostů pro vrcholové vládní funkce," zhodnotil politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy
univerzity v Brně.
Uvnitř hnutí teď panuje skleslá nálada. Krátce před vypuknutím Hlubučkovy kauzy nečekaně zemřel Věslav Michalik, na
dovolené ho postihlo srdeční selhání. "Z jeho úmrtí nás bolí srdce, z kauzy Petra Hlubučka nás bolí hlava," shrnul atmosféru ve
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straně člen jejího vedení a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Neměli jsme proti Hlubučkovi důkaz

Uškodit může Starostům i to, že Hlubučka neodvolali dříve, upozorňuje politolog Valeš. O policejním vyšetřování pražské kauzy
informoval už v únoru server Neovlivní.cz, zmínil i to, že vedení strany o vyšetřování ví. Seznam Zprávy zase popsaly, jak
Hlubuček nezvykle levně nakoupil byty ve Španělsku. "Tehdy propásli příležitost jej odvolat, navíc ho znovu nominovali na
volitelné místo v Praze," uvedl Valeš. Hlubuček byl pro letošní podzimní komunální volby trojkou pražské kandidátky, po
vypuknutí kauzy se místa vzdal.

Oslovení členové stranického vedení ale tvrdí, že na základě článků v médiích zakročit nemohli. "Hlubuček v březnu řekl, že jde
o snahu očernit STAN. Když člověka konfrontujete a on prohlásí, že je to nesmysl a lež, tak se s tím něco dělá špatně. Neměli
jsme žádný jednoznačný důkaz," vysvětlil místopředseda pražského výboru strany Jan Lacina.
Zda Hlubuček opustí i post starosty pražských Lysolají, zatím není jasné. "Rozhodne pondělní zastupitelstvo," uvedla
místostarostka a stranická kolegyně Dana Malečková.
Přízeň voličů ovlivní pražská korupční kauza především ve velkých městech. "Strana stojí na tom, že jsou to opravdu
Starostové, ke kterým mají lidé v menších a středních městech často osobní vztah. Tam bude vliv mizivý. Naopak třeba v Praze,
kde se volí především podle celostátních preferencí, se to může podepsat více," popsal politolog Kopeček výhled na zářijové
komunální volby.
Na dobrou pověst místních politiků sází také Lacina, který je poslancem a zároveň zastupitelem v Praze 6. "V městských
částech jsme připraveni přesvědčit obyvatele, že za sebou máme spoustu práce vykonávané poctivě a v dobré víře. Nemůže
nás skolit sice fatální, ale přece jen selhání jednotlivce," prohlásil.
Strana svolá mimořádný sněm
Právě za provinění jednotlivce straníci Hlubučkovu kauzu označují. "Osobně to vnímám jako zradu," sdělila místopředsedkyně
Věra Kovářová. Stranu jako celek členové neobviňují, podle informací Aktuálně.cz ale někteří žádají lepší kontrolní
mechanismy, aby k podobným případům nedocházelo. 

O těch by se mělo mluvit na mimořádném sněmu, který Rakušan svolá v létě. Post předsedy strany na něm hodlá obhajovat.
"Když jsme se ucházeli o hlasy voličů, říkal jsem, že nejtvrdší nároky máme sami na sebe. To stále platí. Hlubučkova obvinění
jsou natolik vážná, že jsme mu pozastavili členství a vyzvali k rezignaci na post náměstka i všechny další veřejné funkce," uvedl
k čerstvé aféře.
Jeho spolupracovníci ve vedení si nemyslí, že by měl rezignovat. Nežádali to ani po Gazdíkovi, že se tak rozhodl, vnímají jako
projev politické kultury. "Chápu to především jako jeho odpověď na snahu opozice dehonestovat celou stranu. Zachoval se
jako odpovědný politik, upřednostnil zájmy celku nad svým vlastním. Tak by to mělo být," řekla Kovářová.

Kam se odkloní voliči?

Koaliční partneři zatím nemají k pražské aféře jednotný postoj. Premiér Petr Fiala z ODS se domnívá, že ji Starostové řeší
dostatečně razantně. Ocenil, že Hlubučka přiměli k rezignaci, stejně se postavil i k odstoupení Gazdíka. "Je to čestné řešení, na
něž jsme poslední léta nebyli ve vysoké politice zvyklí," řekl s odkazem na bývalého premiéra Andreje Babiše. Šéf hnutí ANO
čelí trestnímu stíhání kvůli neoprávněné dotaci pro farmu Čapí hnízdo, z čela vlády ale odstoupit odmítal. 
Piráti naopak žádají další vysvětlení. Jejich předseda Ivan Bartoš, před loňskými volbami spolu s Rakušanem tvář společné
kampaně, se domnívá, že Gazdíkova rezignace byla na místě. "Jeho kontakty s hlavou zločinecké organizace jsou zcela
nepřijatelné. V týdnu budeme mít s kolegy ze STAN jednání k dalším krokům. Zároveň musí proběhnout jednání koalice k
rekonstrukci vlády," uvedl.
Jeho strana navíc odmítla nominaci libereckého hejtmana Martina Půty do dozorčí rady ČEZ, protože je trestně stíhaný.
Předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které je úzce spjaté se STAN, je jedním z obžalovaných v případu údajného
zneužití evropských dotací. 
K odchodu z vlády vyzývá Starosty opoziční hnutí ANO. "Babiš může zase rozehrát svoji hru, že jsou tu tradiční zkorumpované
strany a on jediný je správný. Hodí se mu to v souvislosti se zhoršenou hospodářskou situací a pocitem lidí, že vláda dělá
málo," popsal politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Navíc může tento pocit podle něj sílit. "Musím ale dodat, že voliči, kteří odejdou od Starostů, se nepřikloní k Babišovi, ale
vyberou si spíš někoho z ostatních koaličních stran. Nebo nepůjdou volit vůbec," připomněl Mlejnek pravděpodobné chování
voličů.

Výsledky znamenají historickou prohru pro Macrona, jeho ambice budou směřovat k EU, říká politoložka URL
Automatický překlad
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Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Svět , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72 , Návštěvy
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Francouzský prezident Emmanuel Macron přišel ve volbách o většinu v parlamentu. Zemi proto čekají dlouhá a náročná
povolební jednání, prezident se obrátí víc směrem k zahraniční politice a Evropské unii, soudí politoložka z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  Eliška Tomalová. Odhaduje také, že Emmanuel Macron by si tak mohl připravovat půdu pro pozdější
působení na některé z významných pozic v EU.

Macronova koalice Spolu získala v Národním shromáždění 245 křesel. V 577členné dolní komoře tak bude mít nejsilnější
zastoupení, ale nikoli většinu. Druhé místo podle údajů ministerstva vnitra v parlamentních volbách obsadila levicová koalice
NUPES (Nová lidová, socialistická a ekologická unie) Jeana-Luka Mélenchona, která získala 131 křesel. Krajně pravicové
Národní sdružení Marine Le Penové skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly.
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Lidovky.cz: Jak číst výsledky francouzských parlamentních voleb?

Prezidentská koalice dopadla velmi špatně, je to historická prohra nejen pro prezidenta Emmanuela Macrona, ale i v
dlouhodobém srovnání. Podobná situace nastala naposledy v 80. letech dvacátého století za socialistického prezidenta
Françoise Mitterranda. Pouze relativní většina pro Macrona znamená legislativní nejistotu, křehkou vládu a velmi nízkou šanci
na prosazení reforem, které Macron sliboval během své první prezidentské kampaně (a nemohl kvůli covidu uskutečnit), tak
během druhé prezidentské kampaně letos na jaře.

Lidovky.cz: O koho se bude Macron v příštích letech opírat? Jaké dopady to bude mít pro domácí i zahraniční politiku Francie?

Macron se nejspíše obrátí směrem k pravicovým a středopravým uskupením, která jsou ale konzervativnější než Macronova
koalice Ensemble (Spolu). Povolební vyjednávání budou dlouhá a náročná. Dá se předpokládat, že prezident bude mít menší
manévrovací prostor ve vnitřní politice – u otázek, která jsou spojena s jedním z hlavních volebních témat – kupní silou
obyvatelstva, dále reformou důchodového systému, kterou Macron slibuje již od roku 2017. Zahraniční politika mu poskytne
více možností, zejména tedy aktivity v Evropské unii. Budou tam nejspíš směřovat i Macronovy střednědobé politické ambice.
Po druhém prezidentském mandátu už se nemůže ucházet o další mandát, bude tedy pravděpodobně usilovat o významnou
pozici v EU.

Lidovky.cz: Co drží pohromadě levicovou koalici Nupes? Je to primárně osobnost jejího zakladatele Jean-Luc Mélenchona? Jak
moc radikálně by mohli změnit směřování země, pokud by byli ve vládě?

Koalice Nupes je postavena především na jeho osobním volebním úspěchu. Byla utvořena v rekordním čase, ale její
udržitelnost je hlavním otazníkem spojeným s podobou francouzské politické scény v nadcházejících minimálně pěti letech.
Jedná se také o uskupení, které propojuje Mélenchonův projekt zaměřený primárně na volební úspěch, a další subjekty, které
mají ale silnější volební základnu napříč francouzskými regiony, což Mélenchon potřebuje. Jestli se podaří tuto alianci udržet,
otevírá se cesta pro zakotvení populisticky levicového proudu francouzské politiky.

Lidovky.cz: Volby přinesly zklamání Republikánům - je to začátek jejich konce? Dopadnou podobně jako před časem socialisté?

Zdá se, že bipartijní uspořádání francouzské Páté republiky už skončilo. Výsledek v prezidentských volbách byl opravdu
kolosální prohrou pro Republikány, pozice v horní sněmovně parlamentu je také slabá, Republikáni přišli o třetinu mandátů a
budou tak představovat doprovodnou sílu pro prezidentskou většinu. Republikáni mají ale stále solidní základnu napříč Francií,
na rozdíl od nově vznikajících uskupení, včetně Macronova Ensemble – jejich budoucnost se bude odvíjet od pozice v
regionech.

Lidovky.cz: Jak si lze vysvětlit, že ačkoli se ocitla Marine Le Penová dvakrát v druhém kole prezidentských voleb, její strana
sotva dokáže mít dost poslanců na vlastní frakci?

Výsledek jejího Národního sdružení (RN) je dalším z historických milníků druhého kola. Počet křesel zajistí RN vlastní
poslanecký klub, uskupení se stane po Mélenchonově levicové aliance hlavní opoziční silou pro prezidenta Macrona.

RN vedlo velmi tichou a téměř nenápadnou kampaň před parlamentními volbami a přenechalo tak roli prvního vyzyvatele
Macrona Jeanu-Lucu Mélenchonovi. Strategie se vyplatila a ani nízká volební účast nezabránila vysokému zisku křesel pro RN.
Je to velmi zneklidňující prvek francouzské politické scény a bude přispívat, a to velmi aktivně, k oslabení prezidentské většiny.

Foto:
Francouzský prezident Emmanuel Macron
Reuters

FotoGallery:
Zakladatel francouzské levicové koalice Nupes Jean-Luc Mélenchon
ČTK

Marine Le Penová
Reuters

Emmanuel Macron u parlamentních voleb
ČTK

Krajně levicový prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon na předvolebním mítinku v Paříži (20. března 2022)
Reuters

Marine Le Penová po druhém kole prezidentských voleb (24. dubna 2022)
ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron
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Reuters

168 hodin: Část opozice souzní s ruskou propagandou o Ukrajině URL
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Část českých politiků se stále důrazněji distancuje od vládní strategie pomoci Ukrajině. Nejhlasitější jsou poslanci SPD, kteří
tvrdí, že by měly skončit dodávky zbraní do země napadené Ruskem. Dodávky zbraní podle nich prodloužují válku. S tvrzením,
že by měly dodávky zbraní skončit, přišel ale i expremiér a předseda ANO Andrej Babiš. Experti na mezinárodní vztahy
upozorňují, že takové argumenty souzní s oficiálními stanovisky Kremlu. Historik a ukrajinista David Svoboda se výslovně zmínil
o „páté koloně“. O postojích českých politiků k válce na Ukrajině a jejich souznění s ruskou propagandou natáčela pro 168
hodin Zuzana Černá.

Ruská válka na Ukrajině trvá bezmála čtyři měsíce, Ukrajinci přiznávají každý den tisíc padlých nebo zraněných. Prezident
Volodymyr Zelenskyj oslovuje politické reprezentace západních zemí a opakovaně je žádá o dodávky zbraní, bez nichž se jeho
země agresi většího souseda sotva ubrání. Když minulou středu vystoupil Zelenskyj s videoprojevem v českém parlamentu,
sklidil od většiny jeho členů potlesk vstoje.

Pozornost vzbudilo, že v dolní komoře se k těmto ovacím nepřipojili poslanci SPD. Někdejší velvyslanec na Ukrajině Jaroslav
Bašta, který nyní patří do řad Svobody a přímé demokracie, pro to měl prosté vysvětlení: „Jsem zvyklý vstát a tleskat na
koncertě, ne v politice.“ Předseda hnutí Tomio Okamura však vysvětloval mlčení svých poslanců po Zelenského projevu jinak:
„SPD je jedinou stranou ve sněmovně, která nechce válku.“

Za podporu válčení prohlašuje šéf SPD dodávání zbraní na Ukrajinu. „Prosazujeme mírová jednání. Jsme proti dodávání zbraní
na Ukrajinu, protože to pouze bude protahovat konflikt,“ řekl Okamura již dříve na sněmovním plénu.

Výhrady expertů

Nad takovými výroky se podivili někteří odborníci na mezinárodní vztahy. „Je to demagogie, snaha postavit celou věc na hlavu,
přenést zodpovědnost za zvěrstva na oběť zločinu, oběť agrese, která se brání. V tomto ohledu je to nezodpovědné. Je to
logický nesmysl,“ řekl Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Podle analytika think-tanku Evropské hodnoty Andreje Poleščuka by bez dodávek zbraní byla válka ještě krvavější. „Beze
zbraní bude mlýnek na maso, který momentálně probíhá na Donbasu, mnohem rychlejší a kdo ví, kde se potom Rusové
zastaví,“ varoval.

Upozorňují také, že Okamurova slova navíc souzní s tím, co zní z Kremlu. Například mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria
Zacharovová rovněž v souvislosti s dodávkami zbraní ze západu na Ukrajinu tvrdí, že je to snaha, „aby maximálně prodloužili
horkou fázi této situace a této speciální operace“.

Téma pro předsednictví

Obdobné stanovisko jako SPD – která Moskvu v minulosti hájila například i v kauze výbuchů ve Vrběticích, za nimiž podle
tajných služeb stála ruská vojenská rozvědka – nebo senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši), který se například zhostil role
pozorovatele ve volbách v samozvané „republice“ na východě Ukrajiny v roce 2014, zaujal i expremiér.

„My už jsme dodali za 3,5 miliardy a naše vlastní armáda taky není v moc dobrém stavu,“ prohlásil Babiš mimo jiné. Vymezil se
také proti tomu, aby se ruská válka na Ukrajině stala tématem českého předsednictví v Radě Evropské unie. „Nemyslím si, že
důraz na Ukrajinu je priorita. Evropa má dostatek svých problémů a jsou jiné věci, které musí řešit,“ prohlásil.

Kde všude se válčí

Od poslanců SPD, ale i ANO také zaznívá tvrzení, že se válčí jen v malé části Ukrajiny. „V současné době válka na Ukrajině –
prosím vás, neberte mě za slovo – není. Je to na jakém území, ale na většině státu Ukrajiny se neválčí,“ zaznělo ve sněmovně z
úst poslance ANO Milana Brázdila. Obdobně se vyjádřili i Okamura nebo Radek Koten (SPD). „Co se týká Zakarpatské
Ukrajiny, tam jsou oblasti, kde se vůbec neválčilo. Musíme rozlišovat východ a západ Ukrajiny,“ prohlásil Koten.

Letecký poplach ovšem bývá často vyhlašován i v západních částech země včetně Zakarpatské oblasti a bombardována byla
západoukrajinská města Lvov, Javoriv nebo Ivano-Frankivsk, k čemu se ostatně Rusko oficiálně přihlásilo.

„Dochází k ostřelování, k bombardování pozic a zejména letecké raketové útoky zasahují celou Ukrajinu, včetně nejzápadněji
položených oblastí, jako je Lvov, jako je Ivano-Frankivsk,“ shrnul Jan Šír. Tvrzení, že se válka týká jen malé části ukrajinského
území, proto považuje za „vyjádření, které je nesmyslné, které odvádí pozornost, zamlčuje“.

Ostře se proti postojům relativizujícím válku vymezil ukrajinista a historik Ústavu pro studium totalitních režimů David Svoboda.
„Tak jako v roce 1938 i dnes se vynořují lidé, kteří jsou připraveni otevřeně podpořit nepřítele ve válce,“ řekl. Vyzval, aby ten,
kdo si „přeje porážku Ukrajiny a zničení části jejího národa (…), ať to řekne na rovinu“. Hovoří i o „aktivitě páté kolony“, k níž
zařadil SPD, ale i Andreje Babiše.
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Příští týden chce hnutí STAN představit nástupce Petra Gazdíka na post ministra školství
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Příští týden chce hnutí STAN představit nástupce Petra Gazdíka na post ministra školství. Gazdík odstoupí k 30. červnu kvůli
kontaktům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který je obviněný v kauze pražského Dopravního podniku. Gazík není
vyšetřován, nepatří mezi podezřelé, ale nechce prý uškodit vládě a STAN především v době českého předsednictví v Evropské
unii. Ve vysílání teď vítám Františka Dobšíka předsedu Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, dobrý
den.

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Předseda STANu a vicepremiér vlády Vít Rakušan řekl, že má více kandidátů na ministra školství. Zmínil například senátory
Plevného a Drahoše. Jakého kandidáta očekáváte vy?

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Co se týká kandidátů, je to určitě věcí STAN. My jsme jako odbory nikdy za žádné vlády do těchto personálních věcí jsme se
nějaký film namíchali, ale určitě bychom přivítali, aby to byl silný kandidát, aby ty věci, které ve školství očekáváme, aby
dokázal prosadit.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud se podaří najít nástupce Petra Gazdíka do příštího týdne, vidíte nějaké zásadní komplikace, které by mohla ta změna
ministra přinést?

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Tak já chci věřit tomu, že pan ministr bude ještě do konce června úřadovat. Navíc si ponechává poslanecký mandát, takže
určitě bude i podporovat vládu, potažmo vládní prohlášení a ty věci, které jsou před připraveny, ať už je to zvyšování platů
nepedagogů, zákon o pedagogických pracovnících, novela spuštěné revize, že ty věci, které jsou nastartovány, prostě budou
pokračovat.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ministr Gazdík rozjel několik projektů, některé z nich jste jmenoval. Zatím nic nedokončil. Znamená to, že s tím, co připravoval
ministr Gazdík, tedy odbory souhlasí a rádi, aby se v tom pokračovalo?

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Tak určitě bychom rádi, aby nějakým způsobem už byl dotažen zákon o pedagogických pracovnících a tu novelu si myslím, že
může ještě pan ministr stihnout předložit do vlády. Co se týká přidání platů pedagogů, tak tam podle mého musí být taky
rozhodnuto ještě do konce června, abychom věděli, jak vůbec bude odměňování tady této nejslabší skupiny, co se týká
nejslabší jako v míře ohodnocení finančního, že už se to konečně nějak trochu posuňme vzhledem k inflaci, kterou společně
zažíváme.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Byla znát po nástupu nové vlády nějaká změna přístupu ke školství? Připravují se nějaké výraznější změny v porovnání s
minulou vládou a minulý ministrem?

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Co se týká vládního prohlášení, které jsem tady nastínil, tak víceméně reflektuje strategii 2030, která byla připravená i
předcházející vládou, takže ta kontinuita tam určitým způsobem je a my jsme se na té strategii víceméně podíleli a jako
neodmítli jsme ji, takže určitě ty věci jako chci vnímat pozitivně, že opravdu pan Gazdík, byť jenom 6 měsíců nějakým způsobem
pokračoval, některé věci jsou rozpracovány a byl bych rád, aby ten, kdo přijde nebo ta, která přijde, aby to navazovalo. Ale
nejdůležitější bude proto získat dostatek finančních prostředků a nemluvím teď jenom o platech.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak vy hodnotíte práci ministra Gazdíka? Někteří mu vyčítali, že vždy mluvil o nějakých změnách zásadních, ale nebylo to úplně
připravené?

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Tak on v posledních měsících, aby získal nějaké vysvědčení je asi jako velmi obtížné, ale nehodnotil bych ho vyloženě příkře.
Je pravda, že ty věci se snažil vykomunikovat, ale tamní prostor, který měl asi tomu odpovídá, že ty věci ani nemohli být
dotaženy jenom z jeho strany ty změny nastíněny.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Říká František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Děkuju, na slyšenou.

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství 
Také děkuji, přeji hezký den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Poslouchal nás Jan Charvát, politolog z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Dobrý den.
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Byla podle vás ta pozice ministra Gazdíka udržitelná nebo bylo jeho odstoupení za dané situace nutné?

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Já si myslím, že v této konkrétní vládě bylo nutné.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
A ta Hlubučkova kauza otřásla důvěrou ve stranu, může ji tedy obnovit ta série rychlých výměn ve vedení STANu a také to
odstoupení ministra?

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
To si úplně nemyslím, i když je samozřejmě celkem zřetelné, že jde o nějakou formu prostě /nesrozumitelné/ zmenšování toho
dopadu. Na druhé straně je tady opozice, která nepochybně nenechá tu kauzu jenom tak vyšumět a bude s ní pracovat, tak
maximálně, jak bude, jak bude schopná. Tzn. že rychlé výměny odstoupení atd. atd. jsou prostě tím jasným signálem. Chceme
s tím pracovat. Nepřivíráme před tím oči, ale samo o sobě to stačit asi nebude.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Co by STAN mohl udělat víc?

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
No, záleží na tom z jakého úhlu se na to budeme dívat. Z pohledu opozice by samozřejmě ideální bylo, kdyby odešel i ministr a
možná celý STAN z vlády. STAN samotný může patrně urychlich nebo navrhnout nějaké zákony, které by pomohly jaksi s
otázkou politické korupce, ale to je taková, to je takový evergreen, který běží neustále a patrně i neustále běžet bude. Takže
myslím, že oni moc jako šanci udělat víc nemají.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak hodnotíte pozici předsedy stanu Víta Rakušana? Opozice, tlačí na jeho odstoupení z ministerstva vnitra, byť on v té kauze
vůbec nefiguruje?

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
No, nicméně dá se předpokládat a to vnímá samozřejmě celá řada voličů, že o ni minimálně vidět mohl, anebo měl, pokud se
odehrála v jeho straně něco takhle významného. Na straně druhé, ta pozice té opozice je myslím jako i zcela pochopitelná,
jasná a srozumitelná. My spíš, teď budu trošku možná kritičtější k vládě, jsme nebyli zvyklí na to, že by opozice postupovala
takhle razantně a takhle tvrdě, ale je to práce opozice kterou má /nesrozumitelné/.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
My jsme ty možné reakce v posledních letech mohli vidět dvě podobné kauzy, buď tedy ministr odstoupil, když se objevilo
nějaké podezření, i když nebyl stíhán, anebo se neodstupovalo v žádném případě a nasadila se taktika "je to kampaň, je to
účelovka. Tak, která ta taktika v Česku podle vás lépe minimalizuje škody?

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
To záleží na tom, vůči komu ji používáte, tohle je důležitý si uvědomit, že samozřejmě voliči ANO vnímají tu situaci jinak, než ji
vnímají voliči STANu. Voliči STANu v zásadě potřebuji ujištění, že je to záležitost, která bude vyšetřena a jde o chybu
jednotlivce. V případě voličů ANO je spíš poměrně hluboké přesvědčení, že toho, čeho se dopouští pan předseda se dopouští
všichni v té politice. A je úplně jedno, jestli se on něčeho konkrétního dopustil nebo nedopustil. To, že je na něj něco
vytahováno je vlastně jenom, protože si ho ostatní přejí sestřelit. Takže tam jsou to prostě odlišné přístupy a vy musíte nasadit
odlišnej případ a vy musíte na to reagovat odlišným způsobem.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud ministr odstoupí, když se ho jen dotkne nějaké podezření, tak v tom, v čem my žijeme, nemůže to tedy u lidí zafungovat
spíš jako pocit, "jo, tak na tom asi něco bude, on asi je vinný"?

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
To sice asi částečně může, ale otázka je o co nám jde jako systémově v té etice. Pokud budou zůstávat lidé, na kterých ulpívá
nějaké podezření, tak patrně mnohem víc lidí se bude myslet, že byla v zásadě celá politika je jenom záležitostí špinavých
peněz a nemá smysl vůbec do ní jako vstupovat a nemá smysl od ní očekávat cokoliv pozitivního.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jan Charvát, politolog z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byl ve vysílání. Díky za to,
na slyšenou.

Jan CHARVÁT, politolog, Institut politologických studií FSV  UK  
Na shledanou, děkuju.
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Rezignace Petra Gazdíka
TV , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 15:42 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 400 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24
Josef KLUGE, moderátor 
Oslavujeme krok, který by měl být ve zdravé demokracii standardní. Tak na demisi ministra školství Petra Gazdíka reagoval
politolog Daniel Šárovec. Podle komentátora Petra Koláře Gazdíkovi nic jiného nezbývalo, protože lhal a vymlouval se.

Petr KOLÁŘ, komentátor, zástupce šéfredaktora MF DNES 
Petru Gazdíkovi zcela zjevně nic jiného nezbývalo. On prostě tak dlouho o tom nemluvil pravdu, lhal, vymlouval se, až ho začaly
usvědčovat ty další a další dokumenty. Já myslím, že jeho, tuším, že čtvrteční rozhovor pro Deník N, kde v jednom jediném
rozhovoru nejprve věc označí za nesmysl, pak připouští, že něco bylo, a pak říká, že když se ho ptali na dovolenou, tak že
myslel, že myslí nějakou letní u moře, a on to byl víkend v Alpách, tak to vstoupí do dějin nejlegračnějších hlášek politiků. Ale
na tu vládu to samozřejmě žádný vliv mít nebude. Tak hnutí STAN má 33 poslanců, bez ní by se koalice Spolu neobešla, bez
hnutí STAN, a hnutí STAN je v takové situaci, kdy mu nic jiného než být ve vládě a nějakým způsobem zkusit zlepšit svoji
reputaci nezbývá. Takže jedni se tam budou držet a druzí je potřebují, takže je budou držet taky. Kdyby měli takovýhle skandál
Piráti svými čtyřmi poslanci, tak myslím, že už by tam nebyli.

Daniel ŠÁROVEC, politolog, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  UK  
My tady dnes v podstatě oslavujeme nebo chválíme krok, který by měl být naprosto standardní ve zdravé etablované
demokracii, takže pokud to porovnáváme s obdobím například minulé vlády, kdy jsme spíš byli svědky toho, že se celá řada
skandálů bagatelizovala, zlehčovala nebo zametala pod koberec, tak tohle je jednoznačně chvályhodný, přímý a očekávaný
krok. No a co se potom týče dalšího vývoje, samozřejmě musíme počkat, jaké další okolnosti stran celé záležitosti ještě
vyplavou na povrch, protože celý závěr týdne a i víkend byl velmi turbulentní a přicházely stále nové a nové informace, v
médiích se objevila zpráva o tom, že Vít Rakušan byl o určitých nekalostech informován v dopise, který napsala Hana
Marvanová, objevují se informace, že Vít Rakušan nekonal nebo nechtěl konat, to by podle mě byly poměrně zásadní
skutečnosti v celé té kauze.

Korupční aféra a STAN
TV , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 15:42 , Sledovanost pořadu:
21 204 , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 431 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24
Josef KLUGE, moderátor 
Sněmu Starostů a nezávislých je nutností, protože hnutí musí doplnit prořídlé vedení. V našem vysílání dne to řekl politolog
Josef Mlejnek. Ministr vnitra Vít Rakušan se podle něj může snadno ocitnout mezi dvěma mlýnskými kameny.

Josef MLEJNEK, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
On se dostává trošku v rozporu, když tvrdí, že o ničem nevěděl, tak je to výrok, který ho má jaksi zachovat čistým, a tudíž v těch
funkcích, které zastává, ale pokud budou vyplouvat na povrch další a další informace, nejen že by on třeba měl nějaké styky s
podnikatelem Redlem, ale informace o tom, jak rozsáhlá tato síť byla, tak samozřejmě vyvolá otázku, zda je schopný předseda,
když má ve straně takovýhle nepořádek a neví o tom. Takže samozřejmě on se může snadno ocitnout mezi dvěma mlýnskými
kameny. A pod ním se může ta předsednická židle začít hýbat, začít kývat. Mimořádný sjezd samozřejmě, nic jiného jim ani
nezbývá, poněvadž v zásadě v tom vedení moc lidí nezbylo po těchto aférách, takže samozřejmě ten sjezd je vlastně nutností
čistě kvůli potřebě doplnit vedení, které dost prořídlo, myslím si, že v hnutí STAN teď určitě probíhají ostré diskuze a určitě
rozčarování velké z toho, jak se někteří politici vyvrbili, určitě i nějaký vnitrostranický souboj o to, kdo teď využije té příležitosti a
bude se snažit o to, zaujmout v hnutí nějaké významné místo. Myslím si, že zatím je předčasné jakkoliv spekulovat o nějakých
lidech, kteří se mohli stát místopředsedy, zaujmout významná místa ve vedení. Bude to určitě předmětem docela ostrého
politického zápasu a /nesrozumitelné/ jako ostrých vnitrostranických debat. Pokus prosadit Jiřího Drahoše na Ministerstvo
školství by mohl dopadnout tak, jak dopadaly v minulosti různé podobné snahy ještě v době vlády Andreje Babiše, takže patrně
tady stejně bude asi nutné to případně předjednat s prezidentem, a pokud on by jako dával najevo, že se mu to hrubě nelíbí,
tak předpokládám, že asi hnutí STAN, premiér Fiala dají přednost nějakému jinému řešení. Vít Rakušan prostě říkal, že i v
poslaneckém klubu hnutí STAN mají několik poslanců, kteří se zabývají školstvím, takže tady já bych počkal na nějakou oficiální
nominaci.

S podzimem přijdou první krachy firem, říká ředitelka SP ČR URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.06.2022 , Zdroj: fintag.cz , Autor: fintag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.06.2022 18:18 , Celková návštěvnost: 85 000 ,
RU / měsíc: 53 265 , RU / den: 4 176 , Země: Česko , GRP: 0,05
Výkonná ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová / Foto: Roman Chlupatý, AlterEko

„Ten koktejl špatných zpráv je smrtící,“ říká v debatě AlterEko výkonná ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]
Dagmar Kuchtová. Na podzim lze podle ní čekat první vlnu krachů firem, pokud vláda podnikatelům včas nepomůže. 
Podle Dagmary Kuchtové většina firem aktuální negativní ekonomickou situaci zatím zvládá. Avšak insolvence firem na podzim
jsou dle jejich slov zřejmě již nevyhnutelné vzhledem k obrovskému růstu vstupu, ztrátě východních trhů, vyluxovanému trhu
práce a panující ekonomické nejistotě. 
„Snad nebudou plošné, snad to nebude trend, ale takové případy budou. A zejména u těch firem, které mají energeticky
náročný provoz. Doufejme, že do té doby nějaká pomoc od státu přijde, snažíme se o to,“ upřesňuje výkonná ředitelka SP ČR
Dagmar Kuchtová v debatě AlterEko [viz níže]. 
Dle jejích slov požadavky na vládu a zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou ze strany firem dané a dlouho
deklarované. 
„Je to kompenzace nepřímých nákladů. Dále je to rozvolnění pravidel pro veřejnou podporu ze strany EU, nikoli plošně, ale
cíleně. Je to odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje na omezenou dobu, ale zpětně od února, “ uvádí Dagmar Kuchtová,
která v debatě zmiňuje i další návrhy, které by pomohly tuzemským firmám. 
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Zároveň dodává, že by firmy ocenily, pokud by jim MPO sdělilo, co by se dělo, pokud by Rusko vypnulo dodávky plynu do
České republiky. Podle ní jde vůbec o nejčernější scénář pro český průmysl. 
„Jsme v paradoxní situaci. Všichni víme, že odběrem energií Rusku financujeme ty jeho hrůzy, ale také víme, že se bez jeho
energií neobejdeme. Ta situace je kritická pak hlavně u plynu. U ropy je to snadnější, ale nahradit ruskou ropu také nejde ze
dne na den,“ uvádí. 
Rusko vyřešilo pojištění tankerů na přepravu ropy 
Dle jejího názoru největší problém českých firem nejsou už ani tak narušené dodavatelské řetězce, ale rychle rostoucí inflace.
Upozorňuje, že některé firmy již odstupují od rozjednaných zakázek. Důvod je, že za současných podmínek je pro ně výhodnější
zaplatit penále za nedodržení zakázky, než riskovat její realizaci bez inflační doložky. Což dle ní platí i pro státní zakázky za
podpory dotací z evropských fondů. 
I mnoho zdravých firem ohrožuje vysoká inflace 
Obdobný názor v debatě AlterEko vyjadřuje i ředitel odboru strategických řízení státní Exportní garanční a pojišťovací
společnosti [EGAP] Mikuláš Pýcha. 
„Pomoc těm firmám je potřeba. Není to o tom, že jsou neproduktivní, ale zažívají obrovský cenový šok. Aktuální inflace a vysoké
sazby přitom může položit i zdravé firmy,“ upřesňuje. 
Také ale dodává, že jde o velice obtížnou situaci, protože už kvůli inflaci je třeba držet fiskální odpovědnost na straně vlády.
Jenom dalším zadlužováním se dle jeho slov problémy také nevyřeší. V této souvislosti vyjadřuje obavy z populismu. A také
tvrdí, že jiná cesta, jak ustát současnou situaci, aniž by došlo na zvýšení daní, není. 
Dál žijeme na dluh, říká Jan Pavel z Národní rozpočtové rady 
Co se týče EGAPu a velkých kontraktů, říká, že práce na nich teď de facto stojí. Tvrdí, že málokterá firma si dnes dovolí jít do
větších obchodů, když neví, co a jak bude „zítra“. Navíc za situace, kdy firmám zdražuje i financování kvůli vyšší úrokům. I
přesto ale třeba pozitivně hodnotí boj České národní banky s inflací. 
„Naopak Evropská centrální banka zaspala. A i když teď oznámila, že zvýší sazby přichází pozdě. Na druhou stranu chápu, že
zvýšení sazeb zdraží obsluhu státního dluhu pro předlužené evropské země. Taková Italie nebo Španělsko jsou mnohem větší
kusy než Řecko . A tyto země, kdyby měly odejít z eurozóny v bankrotu, tak to je obrovské riziko pro celé euro,“ vysvětluje. 
FED zvedá úroky. ECB zkoumá, jak nepotopit předlužené země 
V případě obchodů s Ruskem pak dodává, že sankce jsou velice tvrdé a obchod s Ruskem je na mrtvém bodě. A v těch
případech, kdy přece jenom české firmy s ruskými či i Ukrajinskými partnery spolupracují, doporučuje úhradu vždy před
samotným plněním zakázky, nikoli po ní. 
Jeho slova v této souvislosti pak doplňuje i Dagmar Kuchtová. Podle ní nejvíce problémů kvůli narušenému obchodu s Ruskem
mají české strojírenské a energetické firmy, ale i dodavatelé zemědělské techniky. Znovu zdůrazňuje, že největší problém je ale
růst vstupů. 
„Obecně mohu potvrdit, že máme už i signály o prvním propouštění,“ uvádí. 
Rusko bude hrát dál jenom agresivně 
„Já si stěží dovedu představit, že by v Rusko došlo k nějaké významné změně k lepšímu. Rusové i nadále budou tlačit na to,
aby ve světě převládala nejistota. […] V Rusku si spočítali, že nestabilita nejvíce škodí nám. To je Evropské unii a Spojeným
státům,“ říká v debatě AlterEko politický geograf z katedry politologie Institutu politologických studií FSV  UK  a Metropolitní
univerzity Praha  Michael Romancov 
Jdeme do fáze opotřebovávací války, říká vojenský stratég 
Výhoda na straně západních zemí, respektive Spojených států podle něj spočívá v tom, že USA stále umějí pracovat s
vytvářením koalic. Dle jeho slov jsou v tom o poznání lepší, než je Rusko nebo Čína. 
„Rusko může zničit tento svět, pokud použije jaderné zbraně a přijde odpověď, ale to je jediné, co Rusko může. Jinak vzhledem
k jeho demografickému vývoji, ekonomické základně, nemůže nic,“ tvrdí. 
Na druhé straně ale i upozorňuje na nebezpečné tendence v Africe. Ty zmiňuje i Mikuláš Pýcha z EGAP. Ten uvádí hrozící
potravinou krizi, ale i možnou masivní vlnu migrantů z Afriky do Evropy. Říká, že jde o velmi vážné a reálné riziko. 
Boj o ukrajinské zrno se přesunul do Afriky. A ta věří Putinovi 
Podle Michaela Romancova česká politická reprezentace dlouhodobě selhává v komunikaci s veřejností. Nebo s ní alespoň
nekomunikuje efektivně a odpovídajícím způsobem. 
„My nejsme jenom v krizi, my jsem ve válce. Naštěstí k nám nepadají rakety a nemáme mrtvé, máme tady cca 360 tisíc
uprchlíků, ale jsme ve válce. A vláda to musí komunikovat. A vysvětlit lidem, že to dopadá na nás všechny. Ti, kteří mají více,
by měli vyjít vstříc, to je třeba to vyšší zdanění. Prostě, když přijde válka, tak – holt – představy o tom, co je ideální, musíme
nově reflektovat,“ uzavírá I. díl debaty AlterEko, jíž je FinTag.cz mediálním partnerem, Michael Romancov [pokračování debaty
zde ]. 
Daniel Tácha 
Doporučujeme 
V případě útoku Ruska přijde mobilizace, říká vojenský stratég 
Putin chce zničit Evropskou unii, uvedla Angela Merkelová 
Ukrajinky volí hlavně zkrácené úvazky, říká Jitka Hejduková 
Reklama 
Při sjednání online si teď v Centropolu můžete zařídit fixovanou cenu elektřiny i plynu. 
Podruhé ti hajzlové snad už nepřijdou, doufá ukrajinský farmář 
Reklama 
S parním mopem uklidíte vše. Na podlahy, koberce i okna. Skvělá cena. Do 2 dnů u vás. 
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Po parlamentních volbách čekají Francii dlouhá a náročná povolební jednání, soudí Eliška Tomalová, politoložka z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle ní by si mohl prezident Emmanuel Macron začít připravovat půdu pro své pozdější
působení v Evropské unii. 

* LN Jak číst výsledky francouzských parlamentních voleb? 

Prezidentská koalice Spolu (Ensemble) dopadla velmi špatně, je to historická prohra nejen pro prezidenta Emmanuela
Macrona, ale i v dlouhodobém srovnání. Podobná situace nastala naposledy v 80. letech dvacátého století za socialistického
prezidenta Françoise Mitterranda. Fakt, že má pouze relativní většinu, pro Macrona znamená nejistou podporu v parlamentu,
křehkou vládu a velmi nízkou šanci na prosazení reforem. Sliboval je už během své první prezidentské kampaně a kvůli covidu
je nemohl uskutečnit, totéž platí pro iniciativy, které oznámil během druhé prezidentské kampaně letos na jaře. 

* LN O koho by se mohl Macron v příštích letech opírat? 

Nejspíše se obrátí na pravicová a středopravá uskupení, která jsou ale konzervativnější než Macronova koalice. Povolební
vyjednávání budou dlouhá a náročná. 

* LN Jaké by to mohlo mít dopady na domácí i zahraniční politiku Francie? 

Dá se předpokládat, že prezident bude mít menší manévrovací prostor ve vnitřní politice. Platí to pro otázky, které jsou spojeny
s jedním z hlavních volebních témat – kupní silou obyvatelstva –, dále reformou důchodového systému, kterou Macron slibuje
již od roku 2017. Zahraniční politika mu poskytne více možností, zejména aktivity v Evropské unii. Tam budou nejspíš směřovat
i Macronovy střednědobé politické ambice. Po druhém prezidentském období už se nemůže ucházet o další mandát, bude
pravděpodobně usilovat o významnou pozici v rámci EU. 

* LN Čím by mohl Macron získat Republikány na svou stranu? Mohl by jim nabídnout pozici premiéra? 

Myslím, ze půjde o kombinaci programových ústupků, personálních nabídek a možná nakonec bude ve hře i příští premiér.
Zatím se Republikáni většinově přiklánějí k setrvání v opozici. Je tedy otevřené, zda Macron půjde cestou individuální podpory
jednotlivých poslanců, nebo jestli se mu podaří vyjednat základ budoucí spolupráce, který by byl systémovější. Moc dalších
možností prezident nemá. 

* LN Co drží pohromadě levicovou koalici NUPES? Je to primárně osobnost jejího zakladatele Jean-Luca Mélenchona? 

Koalice NUPES je postavena především na Mélenchonově osobním volebním úspěchu. Byla utvořena v rekordním čase, ale její
udržitelnost je hlavním otazníkem spojeným s podobou francouzské politické scény v nadcházejících minimálně pěti letech.
Jedná se také o uskupení, které propojuje Mélenchonův projekt zaměřený primárně na volební úspěch a další subjekty, jež
mají ale silnější volební základnu napříč regiony, což Mélenchon potřebuje. Jestli se podaří tuto alianci udržet, otevírá se cesta
pro zakotvení populisticko-levicového proudu ve francouzské politice. 

* LN Konzervativní Republikáni nyní sice budou obletováni prezidentem, aby se stali součástí jeho většiny, ale přesto jim
přinesly volby zklamání. Hrozí jim časem podobná ztráta významu jako kdysi socialistům? 

Zdá se, že bipartijní uspořádání francouzské páté republiky už skončilo. Výsledek v prezidentských volbách, kdy jejich
kandidátka nezískala ani pět procent, byl pro Republikány opravdu kolosální prohrou. Jejich pozice v horní sněmovně
parlamentu je také slabá, Republikáni přišli o třetinu mandátů, a budou tak představovat doprovodnou sílu pro prezidentskou
většinu. Mají ale stále solidní základnu napříč Francií na rozdíl od nově vznikajících uskupení včetně Macronovy koalice Spolu.
Jejich budoucnost se bude odvíjet od pozice v regionech. 

* LN Jak si lze vysvětlit, že ačkoli seLN Marine Le Penová ocitla dvakrát v druhém kole prezidentských voleb, její strana v
parlamentu dlouho nedosáhla ani na vlastní frakci? 

Výsledek jejího Národního sdružení (RN) je dalším z historických milníků druhého kola. Počet křesel zajistí RN poslanecký klub,
uskupení se stane po Mélenchonově levicové alianci hlavní opoziční silou pro prezidenta. RN vedlo velmi tichou a téměř
nenápadnou kampaň před parlamentními volbami a přenechalo tak roli prvního vyzyvatele Macrona Mélenchonovi. Strategie se
vyplatila a ani nízká volební účast nezabránila vysokému zisku křesel pro RN. Je to velmi zneklidňující prvek francouzské
politické scény, který bude přispívat, a to velmi aktivně, k oslabení prezidentské většiny. 

Eliška Tomalová * Působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Věnuje se především
Francii a frankofonním státům, problematice Evropské unie a kulturní dimenzi zahraniční politiky států i mezinárodních
organizací. 

Komentář je na straně 8 

Foto autor:   FOTO ČTK/AP
Foto popis:   Menší manévrovací prostor. Koalice Spolu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sice zůstala po
víkendových volbách nejsilnějším blokem v dolní komoře parlamentu, ale ztratila většinu. „Dá se předpokládat, že prezident
bude mít menší manévrovací prostor," říká v rozhovoru Eliška Tomalová.

Hnutí STAN má problémy
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a tady to už je výběr problematických bodů souvisejících s hnutím STAN. Už před osmi lety policie obvinila současného
hejtmana Libereckého kraje a tehdejšího předsedu hnutí Martina Půtu. A to přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci. Kauza je
stále před soudem. Půta obvinění od začátku odmítá. Není to tak dlouho, co se média zajímala o nominaci nedávno zesnulého
starosty Dolních Břežan Věslava Michalika na ministra průmyslu a obchodu. Novináři upozorňovali na otázky kolem
podnikatelských aktivit nebo na možný střet zájmů. Michalik později oznámil, že se nebude vládní post ucházet. Další, kdo čelil
kritice, byl po sněmovních volbách místopředseda hnutí Jan Farský. Důvodem bylo to, že chtěl odcestovat na půlroční stáž v
americkém Oregonu a zároveň si ponechat poslanecký mandát. Toho se ale nakonec v únoru vzdal a agendu prvního
místopředsedy Starostů nezávislých na dobu svého pobytu ve Spojených státech předal právě Petru Gazdíkovi. Na funkci
místopředsedy hnutí koncem března rezignoval europoslanec Stanislav Polčák. Reagoval tak na informace o své odměně za
prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Tvrzení, že je odměna provizí za
prosazení zákona, označil za nepravdivé. Vítám tady Miloše Brunclíka, politologa z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký večer.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A pojďme začít rovnou diváckými dotazy, jak silnou pozici má Rakušan, když do personálních věcí hnutí i do obsazování
významných úřednických míst nechá zasahovat a rozhodovat podporovatele a nečleny STANu? Kdo teď bude rozhodovat o
těchto záležitostech, když rozhodující osoba zemřela?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
No, já bych řekl, že ta pozice pana Rakušana přiměřená. Je to prostě předseda politické strany a on samozřejmě nemůže mít
pod kontrolou úplně všechno. Samozřejmě vedení té strany je nyní výrazně oslabeno, protože několik místopředsedů vlastně
odstoupilo, ale nelze si představovat, že všecko pod kontrolou má jeden člověk. STAN určitě není stranou jednoho muže a
zkrátka on musí důvěřovat a přenášet odpovědnost i na ty ostatní, takže tady bych neviděl nic jako zvláštní nebo
mimořádného.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Nicméně teď tedy Vít Rakušan a ještě s paní Kovářovou zůstaly tedy poměrně osamoceni ve vedení STANu, má hnutí STAN,
ptá se Petr Kovář, výrazné tváře, které by nahradily chybějící místopředsedy hnutí? My jsme tady říkali pan Gazdík, to je
aktuální kauza, pan Farský, ten je ve Spojených státech. Pan Michalik zemřel. Kdo je tam dál?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Já myslím, že tohleto pro STAN úplně velký problém nebude, je to strana, která jako vznikla zespodu, z té lokální, regionální
úrovni, takže já si myslím, že ten potenciální okruh lidí, kteří by mohli, je nahradit, je poměrně velký. Samozřejmě pak bude
záviset na tom, zda se ten člověk, který třeba má zkušenosti spíš z té regionální úrovně, dokáže vyprofilovat na politika
celostátního, ale zrovna tady bych neviděl problém.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Měl by se STAN soustředit na ženy?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Já myslím, že to patří k tomu současnému trendu, že je potřeba zohledňovat i tuhletu genderovou otázku, ale myslím si, že je to
něco rozhodujícího.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Já se ani neptám na to, jestli rozhodující ta genderová otázka, ale ty ženy tam jsou zkrátka výrazné, například hejtmanka
Středočeského kraje Petra Pecková, byla by to dobrá volba do vedení STANu?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Já jako nechci radit úplně, co by měl dělat STAN, ale myslím si, že jako uvažovat tímto směrem, je správné a logické
samozřejmě.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Majka se ptá, může kauza Hluboček vést až k pádu Fialova kabinetu? Mohl by k tomu vést spor o místo ministra vnitra, tedy že
by se možná opakoval ten scénář, který známe z minulého předsednictví?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Tak doufejme, že ne, a teď jako spíš narážím na to, že by určitě nebylo žádoucí, aby padl kabinet v době předsednictví
Evropské unii. A nemyslím si, že by ta kauza měla až tak velké dopady. Myslím si, že vlastně teď kromě opozice, pokud se
nepletu, nikdo nevolá po tom, aby vláda vláda padla, nebo aby hnutí STAN opustilo vládní koalici nebo něco takového, takže
nemyslím si, že to povede k pádu kabinetu. A co se týče ministra vnitra, vlastně je to na zvážení, ale zase jsem také
nezaznamenal uvnitř té koalice nějaké silné hlasy, které by požadovaly, aby Vít Rakušan odstoupil z pozice ministra vnitra.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Naopak slyšíme hlasy, že to je dobrá politická kultura, co se děje, že to je něco, co jsme tady neznali. Na druhou stranu není to
tak, že potom, co jsme tady měli stíhaného premiéra, který říkal, neodstoupím, neodstoupím, že už se teď spokojíme vlastně s
málem?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
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No já...

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Myslím tím to, že ta kauza zkrátka už tady ve vzduchu byla několik měsíců. Novináři o ní psali, tušilo se to.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Já myslím, že je dobře, že novináři o tom psali, že se ty informace dostaly na veřejnost, a myslím si, že je dobře, že se vlastně
bavíme o tom, že padají hlavy, že je potřeba vyvozovat politickou odpovědnost. Pro hnutí STAN je ideální, aby zareagovalo co
nejrychleji a nejrázněji, že pokud zareaguje razantně možná bolestivé samozřejmě pro některé lidi, tak za pár dní vlastně už se
o tom nemusíme vůbec bavit a STAN se bude moci soustředit na své vnitřní záležitosti.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Co Piráti, jak to ovlivní spojenectví s Piráty? Ono se mluvilo o tom, že kamarádi už nejsou vlastně od voleb, ale jak tahle kauza,
co tzn. pro to spojenectví?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Jasně, máte pravdu, ta hořkost nebo ta pachuť z výsledků voleb, kdy Piráti výrazně oslabili ve prospěch STANu, tak tam je už
delší dobu. Já bych tady rozlišoval spojenectví na té celonárodní úrovni a pak třeba spojenci na té regionální úrovni nebo
lokální, to se skutečně může lišit region od regionu, město od města a myslím si, že ta spolupráce na té vládní úrovně bude
pokračovat, ale rozhodně nelze uvažovat o nějaké vřelé spolupráce třeba předvolební na celonárodní úrovni. Ale jak říkám,
důležité je rozlišovat ty úrovně, celonárodní, regionální, nebo dokonce lokální.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A mohou si teď Piráti vzít právě ty hlasy, o které přišli tím kroužkováním a které vlastně museli přenechat Starostům kvůli tomu.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Tak já myslím, že to je naivní si myslet, že nyní vlastně se ty voliči zase zpátky jako přelijí Pirátům. Já myslím, že ohlasy...

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, na druhé straně tady slyšíme, Piráti, to jsou jediná strana, která nemá šrám v podstatě.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
To říkají Piráti samozřejmě, ale myslím, že voliči uvažuji nejenom o Pirátech, ale o jiných stranách vládní koalice. Může to být
ODS, může to být Topka, anebo zkrátka to může vést k tomu, že voliči STANu prostě k volbám už nebudou chodit. Jo, že je to
může odradit a že pro řadu voličů STANu jsou Piráti nepřijatelní, to je potřeba si uvědomit, že řada lidí nevolila tu koalici kvůli
tomu, že tam byli Piráti, takže část voličů...

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, volila je kvůli tomu, že chtěla změny a možná ti voliči vědí, že když nepůjdou k volbám, že se to zase vrátí do starých kolejí.
Nevím.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Pokud vím, tak řada vlastně kauz může vést k tomu, že voliči jsou znechuceni a k volbám nepůjdou, takže můžete mít různé
sorty voličů. Někdo je pragmatický, tzn. že tentokrát zkusí někoho jiného, zkusí v té loterii zahlasovat pro někoho jiného, někdo
zkrátka bude hlasovat pro, řekněme, nějakou béčkovou variantu a někoho to zkrátka odradí, někdo prostě si myslel, že hnutí
STAN je skutečně nějaká čistá strana, neprůstřelná, transparentní atd. a to může vést nyní po této kauze ke zklamání a ten
volič vlastně může mít jde mobilizovat a k volbám třeba nějakou dobu už nepůjde.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A pomůže to opozici, ta je teď velmi hlasitá, pomůže jí tahle kauza?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Opozici to samozřejmě může pomoci a je v pořádku, že se opozice ozývá, upozorňuje na vládní kauzy. To je prostě úkol té
opozice, ale opět bych jako neřekl, že by jí to nějak mělo výrazně přinést body, čekají nás komunální volby a ta logika v těch
komunálních volbách je jiná, tam se voliči rozhodují hodně podle těch lokálních osobností nebo u toho lokálního prostředí a to,
že nějaký politik z jiného města má nějakou kauzu, je vůbec nemusí ovlivnit. Ty celonárodní volby, pokud necháme stranou
senátní, tak jsou poměrně daleko a mezitím ještě uplyne hodně vody a hodně se stane. Možná za pár let na tuhletu kauzu
zapomeneme, pokud bude vyřešená, řekněme, razantně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ale volby budou taky v Praze, tak co pražští voliči?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
No, pražské voliče to samozřejmě výrazně může ovlivnit, ale tady bych řekl, že vlastně ty strany té současné vládní koalice mají
v Praze jasnou převahu, takže bych čekal spíš, jestli ty hlasy STANu, pokud budou ztrácet, jakože patrně ano, tak se budou
přelévat k těm ostatním stranám vládní koalice, ale nikoliv té opozici.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Může to pomoc nějakým stranám, které třeba ještě teď zatím na magistrátu nejsou?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
To já nedokážu takhle rychle říci a nechci spekulovat, nevím, myslím si, že primárně půjde k přesunu k těm zavedeným
politickým stranám.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
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Na druhé straně volič v Praze už má za sebou kauzy spojené s Pavlem Bémem, kauzy spojené s Opencard. Dopravní podnik,
to už několikátá kauza, tak není on už zkrátka tak rezignovaný, že si říká, ať budu volit kohokoliv, tak stejně tam prostě na
nějakou nekalost dojde?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Máte pravdu, že těch kauz je hodně, já bych řekl, že Prha je taková zakletá, přeci jenom Praha je velké, bohaté město.
Dopravní podnik je ohromný podnik zaměstnávající mnoho lidí. Rozpočet hlavního města Prahy je větší jak rozpočet většiny
ministerstev. Jen a úrovni rozpočtu Ministerstva obrany a zkrátka to je velké lákadlo pro všelijaké, řekněme, gaunery, kmotry,
nekalé podnikatele a myslím, že lokální politici jsou pod velkým tlakem, aby těmto, řekněme, nekalým osobám podléhali, resp.
nepodléhali. Takže musíme se připravit na to, že ještě možná v budoucnu uvidíme, bohužel, podobné kauzy.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Klíčový je teď post ministra školství, kdo nahradí Petra Gazdíka, to zatím jasné není, první návrhy chce předseda hnutí STAN
Vít Rakušan představit premiérovi v úterý a kandidáta hodlá vybrat do konce týdne. Pak budou následovat konzultace s
prezidentem.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Je to předmětem jednání koaliční rady, tedy koaliční tzv. pětky. My se budeme bavit o těch důsledcích a budeme se určitě bavit
o tom, kdo by měl být nástupcem pana ministra Gazdíka. Očekávám tady nominaci hnutí STAN a jenom k tomu chci
poznamenat, že to je důležitý rezort. Je to důležitý rezort nejenom svou velikostí a tím, že se to týká školství, ale i z hlediska
naplňování programového prohlášení naší vlády, protože my chceme právě v oblasti školství udělat významné změny, které
posílí kvalitu vzdělávání v České republice. Proto je důležité, aby v čele toho rezortu byla osobnost, která má všechny
předpoklady pro to tyto cíle naplnit.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A ještě k Pirátům. Rezignace ministra školství Petra Gazdíka byla podle šéfa koaličních Pirátů Ivana Bartoše jediným možným
krokem. Piráti mají několik nominantů, kteří by jeho místo mohli nahradit.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/ 
Uvidíme, jak se třeba vyjádří STAN, protože jsem viděl některá jména, která zazněly, kdyby to byl nějaký nestranický kandidát s
kreditem, který by pokračoval vlastně směrem k tomu evropskému předsednictví, tak i toto je možné, ale to jsme ještě měli
šanci řešit. Tam budeme se o tom bavit, jaké by mělo být to další jméno, ale budu chtít i vysvětlit některé věci, které třeba
nedávají smysl z těch jednotlivých vyjádření v médiích. Zase oceňují, že Vít Rakušan tedy svolal, bude svolávat na ten dřívější
termín ten sjezd STAN, protože tam je potřeba zásadní rekonstrukce jako vedení, tak skutečně odřezat ty zlínské struktury,
které asi přišly i s pražským angažmá hnutí STAN skrze pana Hlubučka. Jak je vidět, tak působily třeba na MŠMT.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jakou cestou by se mělo hnutí STAN teď vydat, co se týká ministerstva školství, je lepší, když to bude nestraník, je lepší, když
to bude někdo z poslaneckého klubu, někdo ze senátorů nebo třeba Robert Plaga?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Těch variant je víc, vy jste je v podstatě vyjmenovala, opět bych nechtěl úplně radit. Já myslím, že těch kandidátů je více, už
některá zazněla jako v tom mediálním prostředí, samozřejmě pro tu stranu je ideální, pokud je to člen té strany, protože ten k ní
cítí větší loajalitu a závazek, takže STAN si tak udrží vlastně kontrolu nad tím, co se děje, ale může to být samozřejmě jaký
nestraník, který má nějakou úzkou vazbu. Na hnutí STAN, takže těch možností je více a neřekl bych, že nějaká z nich by byla
úplně nejlepší. Možná bych zapochyboval o panu Plagovi, který bývá spojován s hnutím ANO, patrně došlo k nějaké roztržce,
ale přece jenom u voličů, kteří třeba neznají ten kontext, by to působilo velice divně, že tam bude člověk z bývalého hnutí nebo
bývalý ministr hnutí ANO.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jedna věc jsou voliči, druhá věc je, že se mluví o tom, že by to ale měl být někdo, kdo už ty poměry na ministerstvu školství
dobře zná. Čeká nás evropské předsednictví. Čekají nás velké změny ve školství, řeší se peníze ve školství, řeší se platy
učitelů, řeší se Cermat. Strašně moc otázek a do toho uprchlická krize.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Máte pravdu, já si myslím, že to není úplně nejšťastnější doba na změnu na postu ministra a ani a řekl bych, že se to týká
obecně všech ministrů. Samozřejmě by to bylo ideální, kdyby tam k žádné změně docházet nemuselo, pokud jsem zaslechl
nebo tak si myslím, že v zásadě panovala poměrně velká spokojenost s panem Gazdíkem. A nyní skutečně bude obtížné ho
takto rychle nahradit tak, aby vlastně se ten člověk rychle, velice rychle v té situaci zorientoval, a správně jste upozornila, že
těch problémů je tam velké množství.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká politolog Miloš Brunclík. Díky, že jste byl naším hostem, hezký večer.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních studií 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A loučím se také s vámi diváky. Díky, že se díváte na Devadesátku, teď už Horizont, hezký večer.
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Lenka Kabrhelová: Ruské novináře obdivuji, obzvlášť ty v regionech
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Jak vzpomíná na dobu, kdy byla zahraniční zpravodajkou v Rusku a USA? Co ji
přimělo k odchodu z Vinohradské 12? A jaké plány má se svým novým podcastem
5:59? 
Hostem podcastu De Facto byla Lenka Kabrhelová, novinářka a absolventka
Institutu komunikačních studií na FSV  UK .

Volební debakl prezidentské koalice ve Francii: Macron bez parlamentní většiny URL
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Nedělní večer 19. června znamenal rozplynutí nepravděpodobného snu levicové koalice Jeana-Luca Mélenchona, který chtěl
získat parlamentní většinu, nastolit kohabitaci a stát se premiérem. Místo triumfu Nová lidová, socialistická a ekologická unie
(NUPES) pouze potvrdila solidní pozici jednoho ze tří bloků ve francouzském politickém systému. Oproti výsledku z roku 2017 to
ale i tak znamená výrazné posílení levice a něco, v co levice ještě před letošními volbami mohla jen těžko doufat. Rozplynula se
ale také Macronova představa, že jeho znovuzvolení znamená, že většina Francouzů podporuje jeho politiku, a poskytne mu
tak stejně jako před pěti lety solidní většinu. Znovuzvolený prezident zjevně usnul na vavřínech a dopustil se řady klíčových
chyb. Snaha zpočátku parlamentní volby přejít bez diskuze jako samozřejmost, zastrašování rudou hrozbou a nejasný postoj k
duelům levice a krajní pravice v druhém kole se Macronovi vymstily.
Znovuzvolený prezident zjevně usnul na vavřínech a dopustil se řady klíčových chyb.
Prezidentská koalice Spolu! (Ensemble!) získala jen 246 křesel a do většiny v 577členném Národním shromáždění ji chybí 43
mandátů. Oproti roku 2017 Macron ztratil přes sto křesel a dostal se do historicky ojedinělé situace, kdy v parlamentu
francouzské páté republiky není jasná většina. Představitelé prezidentské koalice mluví o „totální paralýze“ politického systému
a do médií pronikají informace o zvažování rozpuštění Národního shromáždění a volbách za rok. Od zkrácení prezidentského
mandátu ze sedmi na pět let a sladění termínů prezidentských a parlamentních voleb ústavní reformou v roce 2000 nastala
poprvé situace, že se úřadující prezident nebude moci při schvalování zákonů opírat o většinu. Atypický výsledek
parlamentních voleb může znamenat posílení instituce Národního shromáždění, oslabení dominantní role prezidenta a
přiblížení se modelu fungování předchozího ústavního režimu, čtvrté republice.
Částečný úspěch sjednocené levice
Druhé kolo následovalo relativně krátkou, ale intenzivní vlnu veder s teplotami přesahujícími i 40 stupňů Celsia ve stínu.
Pokořen byl absolutní rekord ve městě Biarritz na jihozápadě Francie s 42,9 stupně. Přitom období nejvyšších teplot Francii i
Evropu letos teprve čeká. Letošní květen byl ve Francii vůbec nejteplejší v historii. Situace nebyla příliš vzdálená fiktivní
předpovědi počasí pro Francii na srpen roku 2050, která byla představena v roce 2014 na konferenci o klimatu COP 20. Téma
dopadů klimatické krize je ve Francii vnímáno jako důležité, zvláště pak mezi nejmladšími generacemi. Mladí voliči ale často
patřili mezi ty, kteří zůstali doma, a k parlamentním volbám opět většina Francouzů nepřišla. Negativně k tomuto dlouhodobému
trendu přispěla i Macronem minimalizovaná volební kampaň, kterou 49 procent Francouzů označilo za neexistující a jen 15
procent za uspokojivou.

Ve Francii – tak jako i jinde – se zabydluje zklamání z fungování demokracie a přesvědčení, že volby nemohou nic změnit k
lepšímu. Tento pesimismus a s ním spojené rozhodnutí nechodit k volbám je nejmarkantnější u mladších voličů. V prvním kole
12. června k urnám přišlo jen 30 procent voličů z věkové kategorie 18 až 35 let a ti, co k volbám přišli, volili dominantně levici
(40 procent). Nedostatečná mobilizace těchto voličů nicméně znamenala, že politické uskupení s nejambicióznějším programem
v otázce řešení klimatické krize v druhém kole získalo jen 142 mandátů.

Průzkumy před sjednocením levice Macronovi předpovídaly pohodlnou většinu. Fakt, že francouzská levice po dlouhé době
našla společnou řeč, hrál v porážce prezidentského tábora jistě nezastupitelnou roli. Výzva zvolit Mélenchona premiérem a
mediální strategie duelu Macron versus Mélenchon byly do jisté míry efektivní a pro voliče srozumitelné. Otázkou zůstává, jak
bude vypadat povolební spolupráce koaličních partnerů unie NUPES. Všechny části sjednocené levice, včetně jejích menších
členů (socialistů, komunistů a zelených), vychází z voleb posíleni. Kdyby postupovali sami, jen těžko by dosáhli lepšího
výsledku. K prohlubování spolupráce a další integraci na levici navíc může jako vnější faktor přispět hrozba, že se krajní
pravice stane nejsilnějším opozičním klubem, což by jí dávalo řadu pravomocí v Národním shromáždění, mimo jiné i kontrolu
nad významnou Finanční komisí.
Nečekaný vzestup krajní pravice
Po zkušenosti s tragickým výsledkem v roce 2017, kdy i přes postup do druhého kola prezidentských voleb získala krajní
pravice pouze osm mandátů, byla Marine Le Pen připravena parlamentní volby odpískat jako prohrané. Zpočátku dokonce jako
by své voliče preventivně připravovala na neúspěch a na to, že možná nebudou moci utvořit vlastní politický klub. To se jim
podařilo naposledy při poměrném volebním systému v roce 1986. Ke konci předvolební kampaně se ale snažila své voliče
mobilizovat. Obsazení 89 křesel je více než zdesetinásobení pozice, kterou Národní sdružení mělo před pěti lety, a jde o
zdaleka nejlepší výsledek krajní pravice v páté republice takový, o jakém snili nejoptimističtější příznivci uskupení v roce 2017.

[rcblock id="63080"]

Posilování krajní pravice bylo patrné již v prvním kole, kde se Le Pen pro postup kvalifikovala ve 208 volebních okrscích a
prokázala rostoucí oblibu v nových oblastech. Dvoukolový většinový volební systém parlamentních voleb se doposud
projevoval vždy v neprospěch krajní pravice, ale nyní jí hraje do karet. Místo spojení voličů proti hrozbě krajní pravice v řadě
případů došlo ke spojení proti Macronovi. Parlamentní volby také potvrdily hegemonii Marine Le Pen a její strany vůči ostatním
subjektům na krajní pravici. Zemmour a jeho příznivci, složení z velké části z přeběhlíků z Národního sdružení, selhali na celé
čáře. Žádný z jeho 450 kandidátů se neprobojoval ani z prvního kola a nyní asi řada z nich lituje, že Národní sdružení opustili.
Vládní většina v nedohlednu
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Složení nového Národního shromáždění rozdělením do tří hlavních pólů do jisté míry kopíruje výsledky prezidentských voleb a
znamená prakticky nemožnost sestavení funkční většiny. Historicky bezprecedentní potíže prezidentské koalice zpochybňují
možnost prosadit Macronem slibované reformy, včetně reformy důchodů, která by se setkala se silným odporem i za situace
pohodlné většiny. Tradiční pravice republikánů s 64 křesly, která si i přes katastrofální výsledek v prezidentských volbách
udrželi, je ideologicky macronovcům nejblíže. Byli také nejméně předmětem útoků bývalé vládní většiny. Republikáni ovšem
nejsou v přístupu k Macronovi jednotní – část by byla ochotná spolupracovat, pro jiné je to nepřípustné. Případná podpora by
jistě vedla k posunu politiky dále napravo (například odchod věku do důchodu v 67, nikoli v 65 letech), což by zase mohlo
znamenat ztrátu podpory levého křídla prezidentské koalice.

Problémy jako narůstající inflace (méně závažná než ve většině Evropy, ale ve Francii nejhorší od roku 1985, přičemž dle
odhadů ministerstva hospodářství má vrcholit až v druhé polovině roku 2023), zadluženost po podpůrných opatřeních během
covidové krize, kolabující zdravotnictví a školství, se kterými se Francie musí vypořádat, každopádně na vyřešení vzniklé
politické krize čekat nebudou. I v případě chybějící většiny je pravděpodobné, že aspoň nějaká opatření například na podporu
kupní síly obyvatelstva a řešení drahoty budou přijata. Shodu bude možné pravděpodobně najít i pro postoj k válce na Ukrajině
a zahraniční politiku obecně. Macron ale bude muset ukázat, zda má schopnost najít řešení této zapeklité situace, nebo se
místo strůjce transformace stane jedním z prezidentů, kteří prosadili nejméně reforem. Chybějící většina může oslabit pozici
Macrona i při jednání v Evropské unii a komplikovat jeho vize hlubší integrace. Ústava mu ovšem dává možnost během svého
mandátu Národní shromáždění rozpustit. Těžko říct, zda by ale takový krok vedl k pro něj lepšímu výsledku, k pokračování
rozštěpenosti parlamentu, nebo k nastolení kohabitace.

Autor je doktorand na Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .

Souboj o magistrátní trůn: Co plánují kandidáti na primátora a co říkají na Hlubučkovo obvinění? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: trap , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 11:25 , Celková návštěvnost:
38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Praha - zprávy , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc:
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Minimálně dvě nové linky metra, ale i Airbnb jako mor, který se musí potlačit. Pět lídrů kandidátek politických stran a hnutí v
čele se současným primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) se utkalo v předvolební debatě Politologického klubu Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Co říkají kandidáti na kauzu bývalého primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN)?
Mají mít přednost pěší, nebo auta? A jak by měla Praha řešit bytovou krizi? Na tyto otázky se snažilo názorové klání přinést
odpovědi.

V kontextu současné krize na Ukrajině, rostoucích cen energií, nedostatku bydlení a úbytku vody ve městě bude boj o post
primátora tvrdší než kdy dříve. Tím spíše ve vleku aktuální kauzy. Volby do obecních zastupitelstev, které se uskuteční již tento
podzim, se pomalu, ale jistě blíží a politické strany a hnutí již začaly své kampaně.

Všech pět lídrů kandidátek, které se nyní nachází v pražském zastupitelstvu (Piráti - Zdeněk Hřib, SPOLU - Zdeněk Zajíček,
STAN - Petr Hlaváček, Praha Sobě - Jan Čižinský a ANO - Ondřej Prokop) může podle posledních průzkumů očekávat zisk,
který jim připíše mandát v zastupitelstvu i pro nadcházející období.

Kauza Hlubuček a spol.

V souvislosti s aktuálním děním na magistrátu se kandidáti nejprve vyjadřovali ke kauze nyní již bývalého náměstka primátora
Petra Hlubučka. „Cítím, že se chci vám v sále i Pražanům omluvit. Záležitost je to neomluvitelná a určitě bude mít vliv na další
věci,“ uvedl Petr Hlaváček.

Současný primátor by chtěl nastavit Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) stejná protikorupční opatření, která panují na
magistrátu. Podle něho pirátský radní, který má transparentnost v gesci (Adam Zábranský), odvádí svou práci. Což Hřib
komentoval i tím, že se kauza (zatím) žádného pirátského politika netýká. „Naopak, postupně začíná vyplouvat na povrch, že se
kauza týká politiků dalších stran,“ hájí sebe i kolegy Hřib.

Čižinský (Praha Sobě) chválí postup náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě), který měl dle svých slov na
Hlubučkovu skupinu podat před lety trestní oznámení. „Ve chvíli, kdy měl hmatatelný důkaz, věrohodně se dozvěděl o
podezření ze spáchání trestného činu, tak okamžitě splnil svou povinnost. Zašel na policii, podal trestní oznámení a poslechl
instrukcí policie,“ komentuje Čižinský.

S tímhle výkladem ale opozice nesouhlasí. „Pokud jsem ředitel firmy a zjistím, že mi tři zaměstnanci kradou, tak asi nepůjdu jen
na policii, neřeknu, že kradou a nebudu ve firmě dál sedět za počítačem a něco si tam dva roky ťukat. Ale asi hned zamezím
tomu, aby nemohli krást,“ kritizuje Prokop roli Scheinherra. „Jsme tu svědky naprosto skandální události. Největší korupční a
drogové kauzy v historii magistrátu,“ útočí někdejší místostarosta Prahy 11. I podle Zdeňka Zajíčka nese za nastalou situaci
odpovědnost vládnoucí koalice.

Pěšky, nebo autem?

Hlaváček zastává názor, že má Praha investovat do městské dopravy podle předcovidového podílu dopravní práce, kde 43 %
zabírala veřejná doprava, 33 % individuální automobilová, zhruba 22 % pěší a 1 až 2 % cyklodoprava. Prioritou Hlaváčka je i
metro D, městský okruh a ochrana pěších a cyklistů. „Rozvoj dopravy musí být založen na masivních investicích do MHD,“ myslí
si též Hřib. Dalším důležitým bodem je koncept tzv. patnáctiminutového města, ve kterém má být vše potřebné v dosahu 15
minut pěšky.

„Budeme rozhodně prosazovat, aby motorista nebyl nepřítelem Prahy,“ kontruje Prokop. Zdeněk Zajíček by zase jako první
vybudoval dopravní infrastrukturu v širším centru i po obvodu města. Člověk by se měl dostat na kraj města a odtud cestovat
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do centra Pražskou integrovanou dopravou.

Čižinský je velkým zastáncem pěší a cyklistické dopravy. Za současné koalice se do rozvoje cyklodopravy investovalo rekordní
množství finančních prostředků, což mnozí Pražané i opozice, s ohledem na místy nepříliš logicky umístěné cyklopruhy, kritizují.
„Určitě musíme nejdříve všichni myslet na nejpřirozenější dopravu, což je pěší,“ omlouvá se zastáncům jiných druhů dopravy.
Chodec se nesmí cítit ohrožen. Velkým plánem by pro kandidáta bylo zbudování okružního metra O i metra S.

Eko město

Podle klimatického plánu hl. m. má metropole do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 procent oproti roku 2010. V roce 2050 by
pak měla být dosažena uhlíková neutralita. Na celkem 23 tisících budovách přibudou solární panely, navíc vznikne 10 tisíc
jednotek dobíjecích stanic. V ambiciózních plánech by chtěl Čižinský pokračovat i nadále. „Invaze Ruska na Ukrajinu nám
ukazuje, že závislost na ruském plynu je zcela hloupá,“ myslí si.

„Všechno se musí dělat s nějakým selským rozumem,“ říká Ondřej Prokop. Chtěl by klimatický plán upravit tak, aby byl pro
Prahu z jeho pohledu proveditelný. „Tak, aby to neodnesli Pražané a my nemuseli dále zdražovat,“ tvrdí s tím, že aktuálně jsou
finance potřeba jinde. Petr Hlaváček chce udržitelné a rozumné město.

Pro Zdeňka Zajíčka z ODS, který je mimo jiné viceprezidentem Hospodářské komory ČR, jsou nejdůležitější takzvané tři „éčka“ -
ekologická udržitelnost, energetická bezpečnost a ekonomická dosažitelnost. Plánovat se prý dá všechno, otázkou zůstává, jak
výhodné, účinné a bezpečné to nakonec bude. Praha by se měla zaměřit na třídění odpadů, využívání odpadního tepla a
hospodaření s vodou ve městě i její opětovné využití. Současný primátor poukazuje na výměnu naftových autobusů za
elektrické nebo vysazení půl milionu stromů od roku 2018. Dalšího půl milionu má v Praze přibýt do roku 2026.

Trable s bydlením

„Stavět byty má každý, kdo na to má kompetenci a je schopný dotáhnout projekt do konce,“ myslí si Zdeněk Zajíček. Více v
otázce výstavby bytů věří privátním subjektům než státním podnikům. „Praha musí rozšiřovat obecní bytový fond všemi
možnými nástroji,“ myslí si i Prokop. Pokud se developerům umožní stavět, měli by část bytů odkázat městu, případně by mělo
město vykupovat byty na trhu.

„My jsme ukončili privatizaci městských bytů, i je opravujeme. Od roku 2019 jsme jich opravili více než 1 100,“ nechal se slyšet
Zdeněk Hřib. Magistrát spustil též městskou nájemní agenturu. „Ale hlavně jsme v procesu získávání pozemků pro městskou
bytovou výstavbu,“ dodává Hřib. AirBbnb je podle něho mor, který se musí regulovat.

„Stejně jako v přírodě, která je nejvíce udržitelná, když je mnohodruhová, je nejlepší bydlení v případě, když je mnohodruhové,“
zastává názor Petr Hlaváček, který má coby aktuální náměstek primátora v gesci právě územní rozvoj, a tedy výstavbu. Stavět
prý musí všichni, jak soukromníci, tak město, banky, církve i družstva. Jako za první republiky. Jan Čižinský říká, že město nemá
nástroje na vyřešení bytové krize. Může ji pouze brzdit a připravit podmínky pro zlepšení. Pro řešení by muselo mít město něco
mezi 10 až 20 procenty všech bytů.
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Tonda Tran
Bývalý náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.
Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina
Bývalý náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.
Videohub
Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí?
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Proč se nestaví větrné elektrárny? Stavbu komplikují složité schvalovací procesy i obavy z hluku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 12:13 , RU / měsíc:
4 732 , RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...ho na sítích... 
O autorovi: Karolína Chlumecká 
Karolína studuje první rok žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kromě toho se věnuje také focení. 

... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu -
help@newtonmedia.eu.

Rusista Svoboda: Vyhlášením mobilizace by Putin přiznal slabost URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 12:50 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Dochází k mocenskému boji v Kremlu? Jaký vliv mají ruští ultranacionalisté a jak se dá dívat na
radikální výroky ruských propagandistů?

To jsou vše otázky, na které se hledaly odpovědi v dalším podcastu Zbytečná válka. Tentokrát s pomocí hosta - rusisty Karla
Svobody z Katedry ruských a východoevropských studiíí Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK . 
Popis podcastu 
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Vyhlášením mobilizace by Putin přiznal slabost, říká rusista Svoboda URL
Automatický překlad
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Dochází k mocenskému boji v Kremlu? Jaký vliv mají ruští ultranacionalisté a jak se dívat na radikální výroky ruských
propagandistů? O tom mluvili v podcastu Zbytečná válka rusista Karel Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  a redaktor Novinek Alex Švamberk.

Sledujte naše videa bez reklam 
iframe 
Radost, že se ukrajinským vojákům podařilo vytlačit ruské jednotky od Kyjeva a Charkova, pomíjí, protože Rusové opět
postupují, byť pomalu a se značnými ztrátami. „Válka je to nyní už zřetelně opotřebovávací, i když má Rusko poměrně velké
zásoby. Staré tanky z 60. let, kvůli nimž se někdo Putinovým vojákům posmíval, určitě také plní svoji funkci. Neozbrojení civilisti
před nimi mají i tak respekt,“ uvedl Svoboda. 
K vývoji na frontě však dodal: „Nemáme reálné a objektivní zprávy, takže se situace špatné komentuje. Musíme brát v úvahu
fakt, že obě strany používají propagandu.“ Ani Rusko však podle něj nečekalo, že válka bude tak dlouhá a náročná. 
Mobilizací by Putin přiznal neúspěch 
Byť invaze na Ukrajinu trvá již téměř čtyři měsíce a postup je pomalejší, než Moskva očekávala, Vladimir Putin dosud nevyhlásil
mobilizaci. „Jednoduše se dá odpovědět: protože to vypadá ošklivě. A přiznal by tím, že na boje na Ukrajině nestačí,“
zdůvodňuje Svoboda. 
Putin vládne Rusku již skoro 23 let, pokud se započítá do toho období i jeho role premiéra. „A přitom ta jeho armáda není
schopna porazit Ukrajinu, kterou považovali za lehkou kořist. Roli hrají v té zdrženlivosti ale určitě i politické ohledy,“ pokračoval
Svoboda. 
Propagandisté v prvních dnech invaze mlčeli 
Velkou podporu ruskému prezidentovi poskytují jeho klíčoví propagandisté Vladimir Solovjov nebo Dmitrij Kiseljov, uvedl
Svoboda a zdůraznil, že jsou schopni „vysvětlit” ruskému publiku řadu nehorázností: „Propagandisté jsou schopni vlastně vše,
co se děje a stane, náležitě vysvětlit tak, že půjde o ruské vítězství, i když tomu tak nebude. Nevím, co by se muselo stát tak
zásadního, aby přiznali porážku.“ 
Zmínil, že se vždy snaží vycítit, jakým směrem se orientuje politika Kremlu. „Pokud vytuší, že Kreml chce ustoupit, vše dokážou
celkem flexibilně vysvětlit a krásně to podají.” 
Podotkl však, že začátek války je zaskočil: „V prvních dnech té jejich speciální operace, jak o invazi na Ukrajinu hovoří, bylo
viditelné, že jim trvalo skoro 10 dnů, než nalezli rovnováhu a zorientovali se.“ 
Sílící nacionalismus 
Podcast se věnuje i sílícímu ruskému nacionalismu. Svoboda připomněl, že Putin, který překrucuje historii, zdůrazňuje, že
navazuje na historický úkol Petra Velikého či cara Mikuláše I. 
Pro některé ultranacionalisty je však postup ruských vojsk na Ukrajině stále nedostatečným a slabým. Jeden z nejznámějších
agentů vojenské rozvědky GRU Igor Girkin, který pod krycím jménem Strelkov stál za vznikem separatistického hnutí na
Dobasu, se nechal slyšet, že by chtěl vyhlásit mobilizaci a „spláchnout Ukrajinu”. Putina proto kritizuje. „A je to jen jeden z
mnoha,” dodal rusista a zmínil, kolik na frontě bojuje ruských neonacistů. 
„Tohle jsou lidé, kteří když se hodí, použijí se, když ne, tak se zavřou do vězení,” poznamenal Svoboda. 
Sám však připustil, že ultranacionalisté jsou už ve vedení Ruska. Zmínil šéfa Roskosmosu Dmitrije Rogozina i bývalého
prezidenta Dmitrije Medvěděva. Uvedl, že i oni jsou zapleteni do mocenského boje mezi různými skupinami v Kremu. 
O mocenských vnitřních šarvátkách ale svědčí například i situace kolem Medvěděva, kterého si před časem vybral jako terč
své kritiky Alexej Navalnyj. 
„Možná si ještě mnozí pamatují, že Medvěděv v roce 2008 vystupoval jako liberál. Jeho změna je zřetelná, dnes je to také
ultranacionalista, který nenávidí Západ. Býval to poslušný loajální úředník. Prezidentem se stal jen, protože neměl politické
ambice,” připomněl Svoboda a uvedl, že si ho Navalnyj vybral dobře jako terč, protože se Medvěděv snažil působit slušně a
loajálně. 
„Jeho současné silné nacionalistické výroky se dají chápat tak, že se snaží vrátit na politický vrchol,” naznačil Svoboda. 
Podle něj mají nyní největší moc lidé spojení se silovými složkami, jako je generální tajemník bezpečností rady Nikolaj Patrušev,
jehož zástupcem je právě Medvěděv. Ani ten podle Svobody zřejmě nebude nástupcem Putina, naznačil však, že by však mohl
umetat cestu svému synovi, odhaduje Svoboda a připomíná při té příležitosti, kolik potomků vysokých představitelů má vysoké
posty. 
Sankce proti Rusku mohou vnitřně zemi oslabovat 
Svoboda také upozornil, že sankce Rusku způsobují v zemi nemalé obtíže. „Nebude to tak, že by Rusko padlo a přestalo úplně
fungovat. První náznak sankcí díky bankéřům ustáli. Ale země se nebude už inovovat. U nich vyráběná letadla budou horší,
protože budou mít horší součástky. Nebude se ze země vyvážet na trhy, které mají extrémně vysokou kupní sílu obyvatel. Ani
Číňani nejsou ruskými spojenci – ti zvažují jen to, co je pro ně výhodné. A tak jim RF bude dodávat suroviny, avšak pod cenou,
poněvadž Číňani si cenu budou sami diktovat,” popisuje možný vývoj Svoboda. 
Podle Svobody ale není jasné, jak dlouho budou útrapy snášet ruští občané, což se hlavně týká střední třídy „Nemáme žádná
sociologická data o protestních náladách. Víme jen to, že každý pokus postavit se na odpor je razantně trestán. Nějaký čas to
držet jde, ale vždy to pokulhává,” poukazuje rusista. 

Evropští vědci: Otevřený dopis Evropskému parlamentu. Balíček Fit for 55 způsobí odlesňování a poškodí
potravinovou bezpečnost URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ekolist.cz , Autor: 21.6.2022 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.06.2022 15:26 , Celková návštěvnost:
795 580 , RU / měsíc: 301 353 , RU / den: 16 261 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,18 , Návštěvy za měsíc: 399 500
Vážení velvyslanci a poslanci Evropského parlamentu, níže podepsaní vědci vyzývají členské státy a poslance Evropského
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parlamentu, aby

změnili ustanovení o bioenergii v navrhovaných právních předpisech Fit for 55 tak, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na
klima a biologickou rozmanitost. Navzdory mnoha obdivuhodným snahám o odklon Evropy od fosilních paliv by ustanovení o
bioenergii v plánu Fit for 55 v současné podobě podkopala větší ukládání uhlíku a biologickou rozmanitost v Evropě.
Podporovala by také odlesňování na celém světě tím, že by vyžadovala, aby se k uspokojení evropské poptávky po
zemědělských produktech a dřevu využívalo více půdy v tropech. Navrhované právní předpisy způsobí tyto účinky tím, že
budou podporovat mnohem větší využívání bioenergie bez ohledu na její dopady na globální využívání půdy a ukládání uhlíku
ve stávajících lesích. Rozumné pozměňovací návrhy mohou naštěstí těmto nežádoucím účinkům zabránit. Zapomněli jste
heslo? Změňte si je 
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již 
zaregistrovali 
Globální expanze zemědělství a lesní těžby, kterou podněcuje rostoucí populace a příjmy, významně přispívá k odlesňování a
dalším ztrátám původních biotopů. Tato expanze, k níž podle nejnovějších údajů dochází rekordním tempem, zvyšuje obsah
uhlíku v atmosféře a je hlavní hnací silou globálního úbytku biologické rozmanitosti. Evropa musí hrát zásadní roli při řešení
těchto problémů tím, že sníží rozlohu půdy a uhlíkovou stopu, kterou využívá k zásobování potravinami, dřevem a palivem. V
mnoha regionech světa roste poptávka po potravinách a dřevu, protože se zvyšuje počet obyvatel a jejich příjmy, což vytváří
další tlaky na těžbu většího množství dřeva a přeměnu lesů a jiných stanovišť na zemědělskou půdu. Také Evropa v minulých
staletích značně rozšířila svou zemědělskou plochu a přeměnila většinu svých lesů a stanovišť. Dnešní Evropa má však
potenciál snížit rozlohu půdy, kterou si přivlastňuje, a to díky pravděpodobně stabilní nebo klesající populaci, potenciálu
zvýšení výnosů plodin a možnosti snížit vysokou spotřebu masa a mléčných výrobků. 
Snížením rozlohy půdy potřebné k zajištění její spotřeby může Evropa jednak zvýšit ukládání uhlíku a zvýšit počet stanovišť v
Evropě, jednak snížit svůj příspěvek ke globálnímu odlesňování způsobenému outsourcingem využívání půdy. Jak ukázaly
četné studie, obnova lesů v Evropě probíhá částečně na úkor využívání milionů hektarů půdy v zahraničí na čistém základě,
aby byla uspokojena evropská poptávka po zemědělských produktech. 
Bohužel ustanovení plánu Fit for 55 o bioenergii tím, že považují biomasu za "uhlíkově neutrální", podporují Evropu nejen ve
spalování odpadní biomasy, ale i v těžbě a spalování většího množství dřeva z lesů a ve vyhrazení milionů hektarů zemědělské
půdy pro bioenergii. Tím by se výrazně zvýšila globální uhlíková stopa Evropy. Přestože spalováním biomasy se uvolňuje ještě
více uhlíku než spalováním fosilních paliv, pravidla pro skleníkové plyny v těchto navrhovaných zákonech tuto ztrátu uhlíku
ignorují. V důsledku toho se těm, kdo spalují biomasu, připisuje snížení emisí uhlíku bez ohledu na tyto emise, na snížené
ukládání uhlíku v důsledku zvýšené těžby dřeva a na ztrátu uhlíku v původních biotopech, protože zemědělská půda se
celosvětově rozšiřuje, aby nahradila ušlou produkci potravin v Evropě. Jak již stovky vědců dříve upozornily Evropský
parlament, tento přístup vede k další těžbě dřeva pro bioenergetiku, která pravděpodobně zvýší globální oteplování na desítky
let až staletí, a to i v případě, že se lesy budou těžit "udržitelně" a budou moci znovu vyrůst. 
V důsledku toho modelování Evropské komise v rámci plánu Fit for 55 předpokládá čtyřnásobný nárůst dovozu dřeva pro
bioenergii do Evropy do roku 2050. Předpokládá také, že energetické plodiny do roku 2050 zaberou v Evropě 22 milionů
hektarů, tedy zhruba pětinu evropské orné půdy, a budou tak konkurovat půdě určené k produkci evropských potravin a
obnově přírody. Vyčlenění jedné pětiny orné půdy pro energetické plodiny na celém světě by vyžadovalo další rozšíření orné
půdy do lesů a jiných biotopů o plochu o velikosti Indie. Evropská biologická rozmanitost by se rovněž snížila v důsledku
předpokládané ztráty zhruba poloviny biologicky rozmanitých polopřirozených travnatých ploch v Evropě. 
Současná prohlubující se potravinová krize, kterou podnítila válka na Ukrajině, ukazuje nebezpečné důsledky tohoto přístupu k
bioenergetice. Zatímco celosvětový nedostatek obilí a rostlinného oleje způsobuje prudký růst cen, Evropa by mohla více než
nahradit ukrajinský vývoz rostlinného oleje snížením spotřeby bionafty; Evropa a USA by navíc mohly nahradit ukrajinský vývoz
obilí snížením etanolu z obilí na polovinu. Přestože energetické plodiny mohou spotřebovávat méně hnojiv než potravinářské
plodiny, jejich produkce stále vyžaduje produkční půdu, která by jinak mohla být využita k produkci potravin nebo k ukládání
uhlíku do původní vegetace. 
Evropská komise vyjádřila myšlenku, že nové požadavky na využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) by
měly působit proti těmto zvráceným pobídkám tím, že by členské státy povzbudily k zachování uhlíku ve vlastních lesích, ale je
nepravděpodobné, že by to bylo účinné, pokud zůstanou zachována stávající pravidla pro bioenergii. Bez ohledu na pobídky
pro jednotlivé země vyplývající z pravidel LULUCF bude bioenergie pro elektrárny, továrny, odvětví silniční dopravy, letecké
společnosti, lodní společnosti a další uživatele energie i nadále fakticky považována za uhlíkově neutrální, a to díky způsobu,
jakým jsou jejich emise započítávány. Uživatelé energie proto budou i nadále silně motivováni ke spalování paliv ze dřeva nebo
energetických plodin pěstovaných na orné půdě bez ohledu na ušlé zásoby potravin a ukládání uhlíku. Pokud pravidla LULUCF
způsobí, že členské státy omezí těžbu dřeva v tuzemsku, budou pravidla pro bioenergii podporovat ještě větší offshoring
evropské poptávky po dřevě a zemědělských produktech, což dále zvýší globální odlesňování. 
Změny by měly napravit chybné klimatické účetnictví týkající se biomasy ve Fit for 55 tím, že uznají uhlíkové náklady spojené s
věnováním půdy a dřeva na bioenergii. Jako významný krok vpřed by měl Parlament přijmout pozměňovací návrhy, které by
odstranily nulové uhlíkové hodnocení pro spalování primární lesní biomasy, zahrnuly energetické plodiny do limitu pro
používání biopaliv na bázi potravin a krmiv a zpřísnily tyto limity. 
Současná světová potravinová krize připomíná, že půda je vzácná a je jí stále větší nedostatek. Evropa by neměla usilovat o
přesměrování rozsáhlých částí světové orné půdy na pěstování energetických plodin, kácet a vypalovat další světové lesy ani
podkopávat cíle ukládání většího množství uhlíku a zlepšování biologické rozmanitosti v Evropě i ve světě. 
S pozdravem, 
(V abecedním pořadí. Mezi signatáři jsou dva čeští vědci, David Storch a Miroslav Svoboda (zvýrazněno)) 
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Professor Emeritus, Wageningen University 
The Netherlands 
Lars Walloe 
Chair EASAC Environment Steering Panel 
Professor Emeritus, University of Oslo 
Oslo, Norway 
Stefan Wirsenius 
Associate Professor 
Chalmers University of Technology 
Gothenburg, Sweden 

Evropský parlament 8. června 2022 projednává balíček Fit for 55. Foto / Daina Le Lardic / Evropský parlament 

KULATÝ STŮL: SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY VE VÝSTAVBĚ A VYUŽITÍ TRVALE UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ
TISK , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ASB , Strana: 26 , Autor: DANIEL ZEMAN , Vytištěno: 4 800 , Prodáno: 212 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
21.06.2022 17:14 , Rubrika: Projekty a investice , AVE: 251 945,40 Kč , Země: Česko
Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se
uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály? Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal 17. května
Kulatý stůl na téma: Snižování uhlíkové stopy ve výstavbě a využití trvale udržitelných materiálů. Partnerem kulatého stolu byla
společnost Deceuninck, spol. s r.o.
Pozvání přijali architekti Josef Tlustý (Ateliér Tlustý, PS ČKA Udržitelnost, Centrum pasivního domu), Jan Soukup (Second
Nature, PS ČKA Udržitelnost), Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects, PS ČKA Udržitelnost), Ondřej Hofmeister (Projektil
architekti), Adam Havel (VŠUP, matériO Prague), architekt a vědecko-výzkumný pracovník Jan Růžička (KUBUS atelier, ČVUT
UCEEB, FSv ČVUT, Centrum pasivního domu), dále za developery Eva Nykodymová ze společnosti Skanska, Ondřej Franek ze
společnosti Metrostav, a.s., a Radek Pergler, produktový a technický manažer společnosti Deceuninck, spol. s r.o.

* Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy v jednotlivých fázích projektu?

ONDŘEJ HOFMEISTER: Začíná to u investora, který se rozhoduje, zda bude stavět, nebo ne. A když se rozhodne pro
výstavbu, udělá rozhodnutí, kterým vznikne uhlíková stopa. Pokud se rozhodne, že nebude stavět, pak je uhlíková stopa
nulová. Je to absurdní, ale naše povolání je s uhlíkovou stopou spojené, bohužel. Myslím si však, že architekt má následně
obrovské možnosti. Může společně s investorem připravit návrh stavby, který je úsporný nebo chytrý, a který do budoucna
umožňuje určité jednoduché úpravy, tedy je univerzální. Dřív se tomu neříkalo udržitelnost, ale třeba kvalitní architektura.

* Pane Rujbre, jak to vnímáte vy?

ADAM RUJBR: Jako architekti máme omezený vliv, zkrátka dostaneme od investora určité zadání. Kdyby za mnou někdo přišel,
že chce postavit krytou sjezdovku v Chuchli, tak to odmítnu, ale mnoho zadání je racionálních, realistických. Pro mě je
udržitelnost v tom, říct si, kde je míra. Máme větší byty, větší auta. Musíme si říct míru. To musí vzejít z nás, kdo dáváme
zadání, od investorů. My jako architekti jsme součástí zadání. Snažíme se dělat menší zlo, ale pořád děláme větší a větší domy.
Bylo by potřeba, aby to vnímali všichni, včetně těch, kdo dávají zadání - to jsou i lidi na městských úřadech, politici. Než zadají
projekt, měli by se zamyslet, jestli nejde využít třeba stará budova. Jít úplně na začátek, když vzniká zadání. Například u
depozitářů se ukázalo, že požadavky jsou přemrštěné. Pokud se zefektivní způsob skladování, pak stačí menší výměra staveb.
ONDŘEJ HOFMEISTER: Skutečně velký potenciál je u stávajícího fondu budov, který je napojený na infrastrukturu, což je velmi
cenné, protože i vícenáklady spojené se stavbou nového objektu, tedy doprava, infrastruktura atd., přinášejí další ekologickou
zátěž. Z hlediska energetických úspor i uhlíkové stopy je proto třeba vrátit se k využití stávajícího fondu budov. Maximalizovat
dobudovávání a znovuvyužívání budov pro nové účely.

* Pane Růžičko, vy máte k tématu rekonstrukcí co říci?

JAN RŮŽIČKA: Minulý rok jsme zpracovávali na UCEEB Metodiku adaptace školských staveb na změnu klimatu na území
hlavního města Prahy pro Odbor ochrany prostředí Oddělení environmentálních projektů Magistrátu hl. m. Prahy. V Praze je
tisíc školských budov, přičemž každá se má rekonstruovat, proto jsme připravovali doporučení, jakým způsobem by se to mohlo
dělat. Kromě technických opatření, která technici a inženýři dokážou navrhnout, jsme se dlouhou dobu věnovali procesní
koncepční stránce tak, aby vždy jednotlivá technická opatření přispěla ke komplexní kvalitě budovy, tj. jak po technické, tak po
estetické a provozní stránce. To znamená, aby investor, což je městská část, ředitel školy nebo zřizovatel, měl krok za krokem
určeno, kdy co má udělat, koho se má zeptat, kdo mu s čím poradí. Přišli jsme v diskusích na to, že bychom potřebovali funkci
koordinátora projektu, který na začátku ředitelům škol řekne: „Když chcete rekonstruovat školu, energeticky sanovat, tj. zateplit
apod., tak se také zeptejte žáků a učitelů, jestli jsou spokojení, jestli nepotřebují něco změnit.“ Takového průvodce
rekonstrukcemi postrádáme, a to nejen u škol.

* Jak na snižování uhlíkové stopy pohlížejí developeři, paní Nykodymová?

EVA NYKODYMOVÁ: Když stavíme, tak musíme stavět rozumně a udržitelně. Co se týče zabudovaného uhlíku - vypočítáváme
uhlíkovou stopu po dobu 60 let životnosti objektu. Máme projekt, který projde v budoucnu demolicí, ale ještě předtím ho
rozebereme a vše, co půjde, smysluplně a v maximální míře využijeme. Nechceme a nebudeme jen jednoduše bourat.

* Pane Franku?

ONDŘEJ FRANEK: V první řadě je nutné uvést, že projektanti i zhotovitelé musí ctít příslušné právní a technické předpisy.
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Například dřevo lze označit za relativně šetrné k uhlíkové stopě, jeho využití ve vyšších stavbách je však v České republice
významně omezeno požárními předpisy. Obdobně je předpisy omezeno využití recyklovaného kameniva jsou tyto vlastnosti
výhodnější než výrobek z prvotních surovin.
V druhé řadě na to musí být ze strany investora peníze, neboť environmentálně šetrná výstavba může znamenat významné
zvýšení nákladů výstavby. Pokud třeba konopná izolace je několikanásobně dražší než minerální vata, tak si investor dobře
rozmyslí, jestli to použije, nebo ne. Obecně je nutné exaktně definovat, co lze považovat za udržitelnou výstavbu, a co nikoliv,
respektive jaká uhlíková stopa je ještě přijatelná a šetrná.
do nových betonových konstrukcí plnící statickou funkci, což jsou u budov například nosné stěny a sloupy. Z hlediska
developerů může být v současné době rizikem uplatnění vyššího množství recyklátu v betonových směsích, než dovoluje
závazná harmonizovaná norma. Následní vlastníci potom vnímají toto opatření ke snížení uhlíkové stopy jako nižší kvalitu
stavby. Proto je nutné vytvořit legislativní a normové prostředí, které narovná rozdílné vnímání kvality pro použití recyklátů,
případně použitých výrobků. Použití recyklátů nepřináší horší kvalitu, jež je daná základními požadavky na stavby, ale kvalitu,
respektive vlastnosti jiné, kdy v některých případech

* Pane Soukupe, mohl byste přiblížit, jak funguje Pracovní skupina pro udržitelnost v České komoře architektů, jaké jsou její
cíle?

JAN SOUKUP: Naše společné úsilí a rozpaky pramení z toho, že se snažíme ve své profesi dělat menší zlo. To vede k různým
rozporuplným výsledkům. Naší finální snahou v dlouhodobém horizontu je, aby stavby skutečně byly udržitelné, aby byly o něco
menší zátěží pro životní prostředí. Ale to už přesahuje naši kompetenci, co jsme schopni v této skupině řešit. Zaobíráme se
tedy především mapováním nástrojů, jsou nám jasné nějaké směry nebo koncepce, kam by se architektura měla ubírat,
protože máme vizi skutečné udržitelnosti a uhlíkové neutrality. Chybí nám opora ve státu, který by měl koncepci a zhodnotil by
stávající budovy, jejich energetickou zátěž a jejich emise, také koncepci, kam se chce dostat do roku 2030, do roku 2050 a
jakými prostředky toho chce docílit. JOSEF TLUSTÝ: Pracovní skupina si vytyčila sedm základních pilířů. Definovali jsme si
mimo jiné i část legislativní, kterou bychom se chtěli zaobírat. Prioritou je komunikace se státem, komunikace s architekty,
informovanost atd. Myslím si, že naší úlohou je i ovlivňovat politiku, připomínkovat legislativu, ne pouze kritizovat stát.

* Jak ovlivňuje Centrum pasivního domu rozšíření nízkoenergetických, pasivních a aktivních budov u nás?

JOSEF TLUSTÝ: Centrum pasivního domu spolupracuje v rámci Šance pro budovy i s Českou radou pro šetrné budovy a
dalšími subjekty, které se zaobírají snižováním uhlíkové stopy budov, směřující k uhlíkové neutralitě. Počínaje školeními pro
architekty nebo projektanty, školeními pro municipality nebo úředníky. Snažíme se také politicky lobovat za tyto cíle. Kromě této
základní agendy dělá Centrum také další projekty, jako je právě dokončovaný projekt ClimArchiNet, který měl za cíl informovat
architekty a municipality. Dále připravujeme projekt, který je zaměřen právě na budovy a materiály s nízkou uhlíkovou stopou.

* Pane Havle, jaké vlastnosti musí mít materiál a jaká kritéria musí splňovat, aby ho bylo možné označit za trvale nebo
dlouhodobě udržitelný?

ADAM HAVEL: To je velmi těžká otázka. Faktorů je hodně, my se zde bavíme o uhlíkové stopě, což je v určitém ohledu nějaký
zjednodušující rámec, jak toto hodnocení počítat. Lepší než posuzovat materiál, je posuzovat jeho aplikaci. Samozřejmě je to až
následující krok po tom, co máte projekt, vstoupí do něj investor, vstoupí do něj architekt. Tam můžete ovlivňovat třeba objemy,
které mají na použitý materiál velký dopad s ohledem na udržitelnost.

* Velkým tématem dneška jsou recyklované materiály. Pane Perglere, jaké jsou vaše zkušenosti s využitím recyklátu?

RADEK PERGLER: Co se týče recyklace PVC, Česká republika je na začátku. Pokud budu odpovídat z pohledu společnosti
Deceuninck, nabízíme plně recyklovaný profil a máme první projekty v Nizozemí. Chtěli jsme tento profil uvést i v Česku, ale
narazili jsme na detaily. Jedna norma nás trochu omezovala v tom, že sice recyklát je možný, ale pokud jde o profil, tak
pohledové plochy nemohou být z recyklátů. Nyní nám trochu pomohlo, že vyšla nová norma, která stanovuje, že regenerát
rovná se prvoplast. Díky tomu jsme trochu postoupili o krok dále. Jakou má recyklát výhodu? Díky opětovnému zpracování má
recyklát lepší pevnostní parametry než původní prvoplast. Životnost plastového profilu je někde kolem třiceti až třiceti pěti let.
Lze jej až desetkrát recyklovat, aniž by ztratil mechanické nebo jakékoliv jiné vlastnosti. Ty zůstávají stejné nebo jsou trochu
lepší než v případě prvoplastu. V tom vidím budoucnost. Současně však musíme dostat tyto informace do povědomí, zlepšit
informovanost lidí. Koncový zákazník totiž dostane nabídku na recyklovaná okna, ale poté přijde konkurence a říká: „Recyklát
je strašný odpad, my máme čistý prvoplast.“ U koncového zákazníka pak při výběru vzniká logicky dilema, protože neví, co je
lepší.

* Pane Rujbre, jaké jsou vaše zkušenosti s využitím inovativních trvale udržitelných materiálů například na projektu depozitáře
ve Východočeském muzeu v Pardubicích?

ADAM RUJBR: Celý depozitář jsme řešili tak, aby bylo potřeba co nejméně technického zařízení a aby bylo zároveň udrženo
klima za všech okolností. Dělali jsme si rešerše, jak se staví depozitáře, a byl jsem překvapený tím, že se často řeší jako
obyčejná průmyslová hala, plechový sendvič. Když v létě vypadne elektřina, tak budova okamžitě zvedne teplotu a bez
klimatizace by byla úplně vyřízená. Pokud tam má být konstantní klima, tak mi tento způsob přišel naprosto nevhodný. Začal
jsem se zamýšlet nad tím, jak to fungovalo na zámcích, když tam sbírky vydržely tak dlouho. V zámcích nikdo netopil a nikdo
tam nic nechladil, ale protože měly silné stěny, tak výkyvy teplot nebyly nikdy moc velké. V našem projektu jsme se proto snažili
tento princip nasimulovat jako záměr. Navrhli jsme metr silné stěny, a zároveň jsme chtěli, aby vnitřní klima umělo rozumně
hospodařit s vlhkostí. Proto jsme na vyzdívky použili nepálené cihly. Jde o železobetonový skelet, ale vyzdívky jsou z
nepálených cihel. Díky tomu jsme docílili tepelné i vlhkostní akumulace. Zvenku jsme použili vrstvu tepelné izolace. Původně
jsme ji chtěli udělat na bázi dřeva, ale tam zase narážíme na požadavek nehořlavosti, proto jsme museli použít minerální vatu.
Potom následuje odvětrávaná mezera. Plášť jsme navrhli z cortenu, protože tento materiál nevyžaduje průběžnou údržbu.
ONDŘEJ HOFMEISTER: Za sebe volám po jednoduchých principech. Bylo by skvělé, kdyby existovala učebnice, která říká:
„Děláš depozitář? Zamysli se nad tím, zde jsou různé reference.“ Pokud architekt ví, že už se podobné zadání někde
realizovalo a funguje, může se inspirovat. To nám tady pořád chybí.
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„Když stavíme, tak musíme stavět rozumně a udržitelně.“ Eva Nykodymová

RADEK PERGLER Technický a produktový manažer společnosti Deceuninck, která vyrábí profilové systémy pro okna a dveře
mj. z recyklovaného PVC i kompozitních materiálů.

JOSEF TLUSTÝ Od roku 2019 je členem Centra pasivního domu, kde intenzivně spolupracuje na projektu ClimArchiNet. Jeho
cílem je dosažení větší informovanosti veřejnosti v oblasti uhlíkové neutrality.

ADAM RUJBR Roku 2001 spoluzakládal obecně prospěšnou společnost Archall a od roku 2004 vede studio Adam Rujbr
Architects s.r.o. s ateliéry v Praze a Brně.

JAN SOUKUP Architekt dlouhodobě se věnující udržitelným stavbám. Společně s kolegou Markem Dohelským pracuje pod
názvem Second Nature Studio. ONDŘEJ HOFMEISTER Od roku 2003 je partnerem ve studiu Projektil architekti. Externě působí
na AVU v Praze jako konzultant a lektor.

JAN RŮŽIČKA Na UCEEB ČVUT se věnuje udržitelné výstavbě a komplexní kvalitě budov. Je praktikujícím architektem v ateliéru
KUBUS, zaměřuje se na pasivní domy a ekologickou architekturu.

ADAM HAVEL V matériO' Prague se věnuje přípravě seminářů v oblasti inovativních technologií a pokročilých materiálů pro
architekturu a stavebnictví. Vyučuje předmět Materiologie na VŠUP.

EVA NYKODYMOVÁ Ve společnosti Skanska se věnuje různým oblastem udržitelnosti: certifikacím, zdravému pracovnímu
prostředí, cirkulární ekonomice, odpadovému hospodářství a snižování uhlíkové stopy.

ONDŘEJ FRANEK Ve společnosti Metrostav a.s. působí od roku 2019 v rámci Úseku výrobně-technického ředitele. Specializuje
se na kvalitu vnitřního prostředí budov.

„Ve stávajících budovách je obrovský potenciál, měli bychom ho více využívat.“ Ondřej Hofmeister
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mluvčí 
Zprávy v 17.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Ruší vojáci podle ministerstva obrany zaútočili na letiště u Oděsy. Údajně tam zničili hangár.

mluvčí 
S bezpilotními letouny. Kreml.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Uvedl, že údery odvetou za pondělní ukrajinský útok na vrtné plošiny těžící zemní plyn u anektovaného Krymu. Je naopak tvrdí,
že 9 střel poškodilo obytné domy zasáhli prostranství mezi hřbitovem a průmyslovou zónou. Při náletu měl zahynout hlídač
skladu. Informace ani jedné ze stran nelze ověřit.

Vláda zítra projedná odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie firmám, a to od října na 3 měsíce řekl prezident Svazu
průmyslu dopravy Jaroslav Hanák. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se bude kabinet zabývat balíčkem
opatření proti vysokým cenám energií. Na programu má i návrh na zavedení úsporného tarifu.

Silnice vedoucí do horní Malé Úpy v Krkonoších je opět průjezdná. Uzavřená byla od nedělního odpoledne, kdy tam zemřeli 3
lidi po pádu smrků na auto. Policie událost vyšetřuje jako trestný čin usmrcení z nedbalosti a čeká na posudky, včetně
dendrologického Správa Krkonošského Národního parku už nechala v místě tragédie preventivně pokácet 15 stromů.

Policie pátrá po čtrnáctileté Karolíně Vaňkové ze Zákup na Českolipsku. Dívka odešla včera kolem poledne z domu a ne ex a
existují obavy, že by mohla spáchat sebevraždu. Naposledy viděli ve světlých riflí s dírami na kolenou v bílém triku a černých
teniskách s bílou gumovou špičkou. Zdánlivé stáří dívky okolo 16 let má hubenou postavu dlouhé světlé vlasy.

Lídři pěti koaličních stran jednají o novém ministru školství a o celé kauze okolo zakázek pražského Dopravního podniku kvůli
kontaktu s jedním z obviněných Michalem Redlem rezignoval dosavadní šéf rezortu Petr Gazdík. Další informace ze Strakovy
akademie doplní Jakub Pacner. Jakube dokonce mluví jako možných nástupcích v čele rezortu školství.

mluvčí 
Dobré odpoledne. Těch jmen je několik.
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Jakub PACNER, redaktor 
Úplně v úvodu. Od neděle se hovoří o senátorech Miroslavu levném a Jiřím Drahošovi. Právě Drahoš ze starostů a nezávislými
starosty nezávislé by podle předsedy hnutí Víta Rakušana měl dostatečnou kompetenci k tomu je dostatečně prověřený.
Vzhledem k jeho dřívější kandidatuře. Na prezidenta republiky ale tam přibývají. Ono je pravdou je, že rozhodl pro Radiožurnál
včera ráno řekl Vít Rakušan, pokud by se nepodařilo najít ve vlastních řadách nějakého dostatečně kompetentního kvalitního
kandidáta, tak pak nevylučuje Rakušan rozhovory třeba i s bývalým ministrem školstvím. Školství Robertem Plagou, který podle
Rakušana udělal kus dobré práce, ale platí pořád to, že Vít Rakušan se snaží rozbité hnutí STAN se snaží hledat ve svých
řadách. Z toho důvodu už byli osloveni například středočeský poslanec Ondřej Lochman nebo třeba jihočeský poslanec Viktor
Vojtko. Zatím se k tomu blíže nevyjádřili. Pravdou také, že někteří z oslovených už nabídku odmítli, například jde o poslance
Vladimíra Balaše Jana Birkeho nebo místostarostku středočeských psal. Martinu oběť takovou, no do hry také možná vstoupí
také koaliční partner Piráti jednak hnutí STAN s nimi musí jméno pro konzultovat a za další Piráti naznačili, že by možná klidně
chtěli na rezort školství vlastního člověka. Naznačili, že mají dostatečné odborníky ve svých řadách. Řeč za Piráty je například
o náměstkyni primátora Ostravy náměstkyně v oblasti školství Andreu Hofmanovou, anebo je také poradci analytikovi pro
oblast školství v Poslanecké sněmovně Martinu úloh co vy. Ovšem zatím podle těch informací, které jsou dostupné, tak platí to,
že starostové si chtějí nechat ministerstvo školství, neplánují ho přenechat Pirátům, takže otázku, které z těch jmen to nakonec
bude. Podle zatím posledního vyjádření Víta Rakušana by chtěl mít o tom jménu jasno do konce tohoto pracovního týdne a
oficiálně by je běh chtěl oznámit. Začátkem příštího týdne. Uvidíme taky, co vlastně vzejde z toho dnešního jednání lídrů koalice
zatím stále probíhá. Uvidíme, pokud dostane nějaké vyjádření, na čem se vlastně dohodli, jak to celé proběhlo?

mluvčí 
I v tom veřejném prostoru nějaká jména lítají. Já jsem zaznamenal třeba i jméno a pana senátora Drahoše. Myslím si, že si on
bude tím finálním kandidátem, zazněly tam nějaká další jména, které v tuto chvíli nebudu komentovat. Ta dohoda ještě není na.

mluvčí 
Stole určitě bude důležité, kdo naskočí, bude mít tu vyjednávací pozici tu sílu politickou, aby ty věci dotahoval do konce.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A uvidíme, jestli po dnešním jednání k pětky budou politici chtít přijít nějaký veřejným výstupem, pokud ano, tak pochopitelně
ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky nabídneme živě teď komentář ve studiu ČT 24 politolog fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Miloš Brunclík. Dobrý den. Vítám vás.

mluvčí 
Viněn.

mluvčí 
Jaký čekáte závěr se dnešní k pětky, co se podle vás stane, co politici oznámí, jestli něco oznámí?

mluvčí 
Těžko předjímat. Já bych si přál, aby tady byl už nový nový kandidát. Tam byla, aby tam byla shoda v každém případě pro
policii pro hnutí STAN dobré jsem nyní nehovoří úplně tolik té kauze té korupční kauze, že se vlastně hledá nový ministr
školství, což samozřejmě působí trošičku uklidňujícím dojmem. Zkrátka se trošku odvádí pozornost od toho skandálu. Řeší se
vlastně něco konstruktivního.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Nechají koaliční strany tu nominaci kandidaturu na nového ministra školství čistě na hnutí STAN nebo budou mít tendenci
nutkání do toho mluvit právě, protože se stalo to, co se stalo.

mluvčí 
Asi asi budou možná daleko bedlivěji sledovat, kdo bude tím nominantem, budou prověřovat, jestli náhodou tento člověk se
nikdy nepotkal, nebo dokonce nemluvil s panem Redlem, protože ty kontakty pana Rödla se ukazuje velmi toxické. I takhle přes
přes druhou ruku atp. že si řekl bych, že nechají stát rozhodnout, ale budou asi se chtít přesvědčit ten člověk skutečně nemá
žádné žádné kauzy žádné nějaké problémy, které by se třeba za pár dní mohli ukázat veřejnosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak ono se vždycky říkáš vzájemně kandidáty řekl ne kádruje na ty na ty ministerské funkce, ale asi tedy platit nebude ten
strach zbylých koaličních stran je tak velký, že si to budou chtít ohlídat.

mluvčí 
Já bych řekl ano, že že ano, samozřejmě platí tedy nějaká zvyku se navzájem nekádrujeme. Přece jenom teď jsme takové jako
velmi citlivé situaci určitě nebylo vhodné pro vládu, aby, aby po několika dnech nebo týdnech zase se hledal nový ministr
školství, že rozhodně lepší možná tomu nechat více. Více času pár dnů skutečně si toho kandidáta prověřit, takže je možné, že
dneska se ještě to definitivně kandidáta nedozvím, ale těžko těžko spekulovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Kil představit příští týden o tom ostatně Vít Rakušan mluvil. Mají se koaliční strany z těch reputační důvodů bát i Víta Rakušana
a jeho setrvání na ministerstvu vnitra?

mluvčí 
Těžko říci. Ta kauza se pořád jako není, není ukončena, pořád vidíme nějaké nějaké další spekulace nebo útoky nebo nějaká
další podezření, takže ještě vlastně nevíme úplně, jak to pořád se to zkrátka líbí. Takže to tak přes, takže si myslím, že křeslo
pod panem Rakušanem se hýbe, nemyslím si, že by třeba musel nutně ustupovat z vlády, ale možná jenom nebude ministr
vnitra třeba. Takže takže si myslím, že ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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Proto se to vyloženě spolu s tím ministrem vnitra, protože opozice tato samozřejmě opakuji, bude opakovat patrně asi dál.
Rakušan nemůže být ministrem vnitra, protože se vyšetřuje něco, co souvisí s jeho hnutím. Je to hodně silná zbraň pro.

mluvčí 
Opozici?

mluvčí 
Já myslím si, že ano, že samozřejmě opozice je dneska v takové komfortní pozici, užívá si to, že skandál má někdo někdo jiný
samozřejmě je správně opozice poukazuje na ty skandály a samozřejmě se snaží ukázat, že, že nejenom stan, ale ostatní
strany mají problém a prý jakýsi jakýsi zločin, který, který tady probíhá. Takže samozřejmě ten tlak opozice je podle mě značný
teď je to na zvážení té vlády, do jaké míry má ustupovat a do jaké míry vlastně má říci, tedy hranice dál ustupovat nebudeme,
udělali jsme hodně.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Kdybyste vážil vy, tak co z toho politického hlediska horší trvat na svém. Já jsem nic neudělal nic neovlivňuji v té funkci zůstanu,
i když opozice bude říkat to, co to, co opozice teď říká, anebo je horší odejít z té funkce, aby opozice nemohla říkat něco
ovlivňuju. Ale zase bude říkat, to je přiznání viny, že něco ovlivňoval, tak co je horší z toho politického hlediska?

mluvčí 
No, ono se neměří úplně všem stejným metrem. To stane takové horší pozici, protože doposud toto hnutí vystupoval jako
vlastně čisté takoví skauti Mirkové Dušínové nejsi ukazuje tak úplně nebyl, nebylo a zkrátka ta jejich pověst tu utrpěla a myslím
si, že se stanu měří jako velmi přísným metrem, což je samozřejmě v pořádku, ale řekl bych, že pro hnutí STAN by bylo dobré,
abych vlastně tu laťku držela vysoko. Snažila se tu kauzu co nejrychleji vyřešit a vyvést minimálně politickou zodpovědnost. Já
nemám úplně silný na názor na to, jestli pan Rakušan má odstoupit z postu ministra vnitra samozřejmě tedy některé indicie se
ukazují, že zkrátka věděl nebo byl informován o tom o těch problematických stycích členů hnutí STAN s panem Redlem a tak
atp. zkrátka nic neudělal. Na druhé straně. Na druhé straně vlastně to může ohrozit hnutí STAN jako takové to, že by tam byl
zkrátka tak tak velký vítr. Bylo by to, co říkáte, že by to bylo přiznání nějaké chyby, abych, abych já bych ale doporučoval by to
v každém případě vršily rychle rázně vydali nějaké silné prohlášení, které by pomohlo trošičku odvrátit pozornost někam někam
dál. A co.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tím vyvození té politické odpovědnosti starostové budou mít sněm už v létě to urychlili, tedy tuhletu věc takto vyvození politické
odpovědnosti očištění to hnutí.

mluvčí 
Jaký krok bude tím očištěním?

mluvčí 
Tak ono k němu už letní výměna tomu, oč jde už dochází to vlastně to vedení se vlastně už pročistilo v těch minulých měsících,
takže je velmi prořídlé.

mluvčí 
Rakušana paní Kovářovou a přesně tak tam jenom 22 zůstali a budou dobře, ale Manda.

Jsou současní představitelé toho hnutí, může se se současnými představiteli hnutí očistit?

mluvčí 
Je to vlastně na zvážení hnutí STAN, protože o nich rozhodují členové členové stane, pokud členové tam budou mít názor, že
ano, že mají zůstat tito tito lidé ve vedení strany, tak se to mohou mohou pokoušet samozřejmě daleko horší by bylo, kdyby
nikdo neopouštěl tu funkci, kdyby pan Gazdík zůstal ve funkci. Snažili se to vydržet, řekli bychom jim stačí týden vydržet a pak
se na to zapomene, anebo říci, že to je nějaká kampaň a kritizovat opozici za neférové argumenty, ale myslím si, že k té očistě
stanu dochází. My samozřejmě nevíme, jestli tam nejsou další a další nějaké podezřelé vazby a styky.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dořešení situace se pustila i TOP 09 vyzvala své členy, aby opustili stranu, protože mají spojení s Michalem Redlem. To je
správný postup tato strana v tuto chvíli má volit toto řešení.

mluvčí 
Já myslím, že to je v zásadě správné, že se v současné době tak nastavená se to tam ta atmosféra, takže skutečně kdokoliv se
kdy potkal, komunikoval s panem Bendlem z politiků, tak má velký problém. A myslím si, že TOP 09 1, řekněme, poměrně
obezřetně a, řekněme, preventivně správně, tak, aby vlastně na něm neulpělo nějaký stín pochybnosti, protože TOP 09 ty
samozřejmě problémy je to strana na hranici volitelnosti a ano. Těch posledních letech vlastně bojuje o přežití, takže si nemůže
dovolit nějaké nějaké velké zaškobrtnutí.

mluvčí 
Výměna ministra se neodehraje bez prezidenta republiky. Jak podle vás bude postupovat Miloš Zeman?

mluvčí 
No, to je dotazník. Miloš Zeman je velmi nevyzpytatelný. V minulosti jsme viděli, že některým výměnám ministrů třeba ministr na
postu kultury bránil, že to vlastně on byl tím hlavním aktérem a jindy zase to ta výměna ministrů proběhla hladce, aniž bychom
si to skoro jako všimli. Takže těžko těžko tady předvídat nezaznamenal jsem teď by se Miloš Zeman nějak k tomuto vyjadřoval
patrně si počkat, kdo bude tím kandidátem. Myslím si, že pokud bude mít nějakou slabinu nebo budou budeme nějakým
nějakým způsobem vadí, tak to Miloš Zeman dá najevo trošku si na něm jsme s mlsné. Já jenom připomínám, že to nebyl Miloš
Zeman jeho předchůdci, kteří měli tendenci ty kandidáty nějaká lustrovat říkat, že jsou nedostatečně jazykově vybavení, mají
málo publikací nebo měli nějaké podezřelé styky nebo nebo nejsou dostateční odborníci, a tak podobný, ale neuplatňovali to
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systematicky ve všech případech jindy vlastně byly vcelku loajální a respektovali výběr politických stran, respektive návrh
premiéra, takže těžko těžko předvídat.

mluvčí 
Politolog Miloš Brunclík. Děkuju, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Zástupci odborů vyzvali vládu, aby kvůli vysoké inflaci přistoupila k valorizaci všech sociálních dávek po jednání tripartity to řekl
jejich předák Josef Středula. Vicepremiér ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zopakoval, že pomoc vlády v
souvislosti s vysokou inflací musí být adresná. Kabinety ale připraveny od července znovu zvýšit životní existenční minimum.
Navýšení u obou dávek by mohlo být okolo pěti procent.

mluvčí 
To je krok, který znamená jenom zvýšení těch absolutních podpor, ale i rozšíření toho okruhu lidí, kteří budou mít potom na
tyto formy podpory nárok. Plus děláme další kroky, které povedou k tomu trochu zvýšit například příspěvek na mobilitu, nebo
abychom udělal některé další úpravy. My nejdeme cestou, abychom valorizovali všechno o inflaci a všechno plošně, protože to
by byla cesta, která by vedla k roztáčení toho kola inflační spirály.

mluvčí 
Požádali jsme také, aby s ohledem na vysokou inflaci vláda valorizovala všechny sociální dávky. Není důvodem valorizovat,
protože jestliže to neučiníme, způsobíme ještě větší strach z trápení. Na straně lidí, ať už rodiny s dětmi zdravotně postižených
lidí, kteří potřebují pomoc, a to nejde udělat tím, že bychom toto přehlídli.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Kvůli vysoké inflaci odbory požadují taky zvýšení platů státních zaměstnanců. Další jednání s vládou na toto téma bude příští
úterý. Vicepremiér ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka očekává, že se strany dohodnou. Odbory požadují úpravu
platů od července. Kvůli tomu, že se s vládou zatím nedokázali narůst domluvit, vstoupilo do stávkové pohotovosti 9
odborových svazů.

mluvčí 
Spoustu věcí dneska bylo z jedné části dohodnuté dohodnuto druhé části. Věřím tomu, že na tom příštím jednání už bude i
postoj vlády, protože ten jsme dosud ještě neslyšeli a kdybychom rád, aby byli.

mluvčí 
Tady složitá je to opravdu politické rozhodnutí, které se musí následně opsal také do novely zákona o státním rozpočtu, takže
to počítáme, že bychom řešili v úterý a zároveň také zmínil téma minimální mzda. My jsme spolu s panem premiérem velmi
apelovali na zástupce, jak zaměstnavatelů, tak odborů, aby opravdu oni spolu vedli teď příští týden intenzivní jednání, jakým
způsobem přistoupit zvyšování minimální mzdy.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jak se viry bakterie chovají v našem těle nebo jak na ně reaguje imunitní systém 2 z oblastí výzkumu, na které se zaměří nově
otevřený národní institut virologie bakteriologie. Zapojí se do něj celkem 28 vědeckých týmů z osmi institucí. Odborníci na
výzkum získali jednu celou 0,3 miliardy korun z prostředků Evropské unie.

mluvčí 
Máme 3 výzkumné oblasti. První jsou interakce patogenů hostitelem. Pak reakce imunitního systému na infekci, a to, jak se ty
patogeny brání této odpovědi a ve třetím programu budeme vyvíjet diagnostické a terapeutické látky.

mluvčí 
Tzn. vy chcete poznat toho nepřítele, ale za rok zároveň způsobem, jakým proti němu může naše imunitní náš imunitní systém
bojovat. Jak konkrétně toho chcete dosáhnout?

mluvčí 
Tak budeme studovat řadu virů a který všechny z nich mají třeba specifický způsob, jak pronikají do buňky. Jak využívají
vlastně ty buněčné zdroje pro to, aby mohly pomnožit, aby mohli vytvářet své komponenty v případě viru, jak se sestavit uvolnit
buněk nebo v případě a který vlastně využít celý ten hostitelský organismus k tomu, aby se množily, případně šířili dál.

mluvčí 
Dá se v tuhle chvíli říct, na jaké viry bakterie se chce zaměřit?

mluvčí 
Tak do projektu zapojeno 28 výzkumných skupin, takže ta plejáda viru, bakterie, široka, ale jako příklady mohu uvést třeba
SARS cov2 velmi dobře známý, tak virus chřipky. Virus hepatitidy Bö třeba Enter viry nebo polio bavili.

mluvčí 
Ono národní institut 2 virologie bakteriologie má propojit špičkový výzkum napříč republikou jak.

mluvčí 
Tak samozřejmě výzva, a to propojení bude tím, že je vlastně týmy, které do projektu zapojily, mohou sdílet výzkumné téma tzn.
že víc skupinu může studovat 1 virus a další alternativa, že vlastně některé z těch skupin mají unikátní technologie. Třeba, co
se týká zobrazování těch patogenů nebo jejich detekce. Vlastně ty potom budou nabízet tuto technologii dalším týmům to
povede ke spoluprací.
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Anna-marie ŠŮCHOVÁ, redaktorka 
Se zmínil, že celkem zapojí 28 vědeckých týmů, jak byly vybrané z jakých institucích.

mluvčí 
Tak ty týmy jsou vybrány z celkem osmi institucí a vlastně snažili jsme se přizvat vlastně ty nejlepší skupiny, co se bývají
virologie bakteriologie v České republice tzn. ty, kteří publikují ten nejlepší nejzajímavější výzkum.

mluvčí 
Jak se jednotlivé týmy zapojí?

mluvčí 
Tak ty týmy se zapojí vlastně my jsme uspořádali takovou konferenci, kdy se vedoucí těch týmů měli šanci setkat představitelé
výzkumné projekty a zároveň navázat spolupráce. Takže to je vlastně tím jsme vytvořili jádro projektu a samozřejmě, jak mi ta
dotaci od státu umožní těm týmům rozšířit výzkum, který provádí, ať už tím, že zaměstnají další kolegy, anebo že si nakoupí
nějaké důležité vybavení.

mluvčí 
Zhruba do spolupráce těch týmů koordinovat a kdo bude zodpovědný za výsledky těch týmů?

mluvčí 
Tak vlastně ten ředitelský tím velmi široký a jakoby ten institut náš nemá jedno jediné téma, které by mělo řešit tzn. že uvnitř se
vytváří řada pod projektu, na který budou jednotlivé skupiny spolupracovat a za dosažení výsledků budou zodpovědni právě ty
vedoucí skupin. To je naše strategie.

mluvčí 
Financování zatím strana 3,5 roku, co byste chtěl, aby za 3,5 roku bylo hotové, abyste si mohl říct, že ten projekt ten institut byl
úspěšný?

mluvčí 
Tak pro mě kritéria úspěchu vojenství to jsou vlastně ustavení spoluprací, které povedou k významným objevům a alt tak, aby
spolupráce vydrželi ještě řadu let po tom, co, tak ten 3,5 lety projekt skončí. Já osobně, co se týká jakoby vědy, bych rád viděl
několik zajímavých výsledků, které vlastně půjdou sdělit široké veřejnosti, ať už se bude jednat o jaké zajímavé objevit tzn. že
se dozvíme něco o virech bakteriích, co jsme předtím nevěděli, anebo vlastně, že ty objevy přispějí k vývoji léčiv.

mluvčí 
Proč z vašeho pohledu je důležité, aby takovýto institut vzniknout?

Zdeněk HOSTOMSKÝ, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
No, já myslím, já bych se Orbána zkušenost právě z té poslední pandemie, kde spousta výborných vědců fungovala, ale každý
pracuje na svém. Bylo to trošku roztříštěné a nedalo se vlastně říci, jsou vlastně ta česká biologie udělala, aby se proti té
biologie pořád bylo jednotlivé ústavy jednotlivé skupiny, ale nikoliv jako jako širší fórum.

mluvčí 
Jak by měl tento institut změnit?

Zdeněk HOSTOMSKÝ, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
No, právě to začínám jako virtuální in situ tzn. že minimálně ty my jsme za prvé identifikovali, kdo jsou fakt výborně. Věci to je
trošku jako možná kontroverzně, ale ale když někdo výborný vědec, tak má daleko větší šanci, že bude v budoucnu výborný,
než když je nějaký vir, který zatím toho moc neudělal, tak proč na něj sází, takže my sázíme na ty lidi, který už mají, ale jestli
tomu říká trojek rekord. Prostě už něco dokázali, tak si myslím, že dokážou víc a právě ten ústav chce spojit těch skupin je teda
několik, ale prostě instituci je 8, které jsou významné. Ne všichni se dostali do toho bylo spousta zájemců, takže my jsme si
vybírali ty, o kterých si upřímně myslíme, že něco v tom dokážou.

mluvčí 
Jaké jsou tedy, prosím, ty hlavní úkoly, které těchto 28 týmů dostane?

Zdeněk HOSTOMSKÝ, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
Tak to je velmi správná otázka. Možná bude pomůže tomu ilustrovat, o co nám vlastně jde. My nebudeme dávat úkoly, že typu
bude pracovat na tomto budete, mi spoléháme na tom, že ten vědec nejlépe ví, co mu dobře jde, v čem je výborný a proč jsme
si vlastně pozvali. Čili ta věda je v podstatě sázení na kvalitu těch vědců, nikoliv na nějaké centrální direktivy, které prostě pak
ty lidi plní ty tzv. úkoly to tak není. Ale tím, že budeme neustále spolu komunikovat během té vědecké komunikace ty věci v
podstatě si vyměňujou názory 1 druhého jako povzbuzuje motivuje, čili právě z těch interakci mezi věci vznikají úplně nové
projekty.

mluvčí 
Jeden z těch cílů toho institutu je taky poskytovat odborná stanoviska a konzultace vládě, jak by to mělo probíhat?

Zdeněk HOSTOMSKÝ, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
Já si myslím, že ano, to možná přijde na konci v žádném případě my se nechceme deklarovat. My jsme tady, pokud se něco
stane až vláda senát, kdy si musíme vybudovat reputaci, myslím své vybudovat tu Excelenci, že skutečně jsme dobře vsadili na
ty vědce, a když během několika let se stane, že tady bude nějaký nový virus, tak v podstatě tím, že jsou u nás bude vědět, že
tam jsou fakt výborně. Mají prostě takovéto takovéto výsledky, takže oni za náma sami přijdou.

Anna-marie ŠŮCHOVÁ, redaktorka 
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A v tiskové zprávě jste řekl důležitým přínosem bude také lepší koordinace v krizových situacích. Při hledání vědeckého
konsenzu v otázkách, které hýbou společností, co konkrétně tzn.

Zdeněk HOSTOMSKÝ, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
No, protože my jsme, to si samozřejmě pamatujete média se tomu jako taky hodně věnovala, že jestli bylo spousta názorů.
Některé byly strašně radikální jedním směrem druhé strašně velká druhým směrem pak byli lidi, který by tam někde uprostřed.
A já jsem zastáncem tzv. vědecké metody ovšem pochybovat, a když někdo něco jako deklaruje, tak by na tom velmi důkazy
tzn. když je třeba se říká tento preparát je velmi účinný, tak dobře. Ukažte mi klinická data, ukažte, jak léčili chladně ne příliš
emocionálně a prostě typicky vakcínám ano, takže jako byla silná škola tvrdí, že vakcíny jsou velmi škodlivé a že způsobu
vedlejší účinky, které nebyly reportovány možná na tom něco je, ale to se dá všechno vědecky jako podložit. Podívejte se, jaké
máte vydat, jak máme my data taková jako civilní diskuze. A spousta těch věcí by se měla jako si vysvětlit ty ty věci jako za
zavřenýma dveřma v podstatě a kde to všechno ventilovat na veřejnosti. Na tu veřejnost přistoupit už s něčím, co je trošku
podloženo a co vlastně většina lidí svým způsobem podporuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Hlavními hosty šestapadesáté ročníku karlovarského filmového festivalu budou australský herec Geoffrey Rush a jeho proto
lidský kolega Ben si Del Toro. Oba přijdou na závěr festivalu, jaký film mezinárodní přehlídku zahájí, tak to zatím organizátoři
neprozradili. Kolegyni ani hne nové, ale doplnili další informace.

mluvčí 
Geoffrey Rush a velice Del Toro. Oba mají Oscara a oba přijedou na závěr festivalu, jaké filmy tvůrci vybrali na jejich uvedení,
se ptám dramaturga Karla Ocha. Dobrý den, rovnou zeptat.

mluvčí 
Dobrý den. My samozřejmě na výběru filmů, které provázejí naše hosty s příjmy spolupracujeme Geoffrey Rush si vybral film
záře, za který dostal v roce 97 Oscara. Vybral si Kyjov perem markýze sám. Vybral si královu řeč slavný film, který získal
Oscara ve své době Benešova. Toro si vybral obvyklé podezřelé legendární thriller a vybral si také on, tak to dostalo skoro 30
trafik nadvláda gangů.

mluvčí 
Jsou 2 jména, nicméně před mnohem víc zahraničních hostů za námi je trofej karlovarského festivalu, kdo bude rozhodovat o
tom, kde si z letošního ročníku odveze.

mluvčí 
I o tom, kdo vyhraje Karlovský festival, bude rozhodovat pětičlenná porota. Hlavní porota samozřejmě máme 2 poroty, máme 2
soutěžní sekce. Ta hlavní, v níž sedí například argentinský producent Benjamin domech, což je ulice, který pomáhá na svět on
třeba Lukrécie Martell jako jsem sama jako legendární snímek. Třeba dánská střihačka mohli nazvat, která spolupracuje léta,
zcela jsem von Trierem stříhala například i jeho seriál království. Na koleji Forman učit dobře, takže jsou jako velká jména
světové kinematografii.

mluvčí 
Když hovoříme o těch hostech zahraničních, pojďme se ještě zdržet u těch českých tvůrců v hlavní soutěži jsou také
zastoupení, můžete připomenout brzy.

mluvčí 
Moc rád hlavní soutěže máme hned 2 české filmy. Beata Parkanová představí své drama slovo, zatímco Tomáš finský polský
tvůrce zelený v České republice představí svůj debut hranice hostí.

mluvčí 
Byste tedy na tiskové konferenci zmínil ještě další filmy. Další dokumenty je mohl byste naznačit. Já mám na mysli třeba
dokument o Karlu Schwarzenbergovi.

mluvčí 
Se zmínil několik kromě slavných jmen, které která doprovodí své Fenykovi Varů, můj otec kníže NATO spolu natočili
Schwarzenbergova a jak už název napovídá portrétovaných je bývalý ministr zahraničí. Kancléř Václava Havla Karel
Schwarzenberg, který doprovodí svou dceru, sice premiér tohoto filmu, stejně tak jako legendární srbský herec Mickey
Manuelo, většinou třeba filmům Emira Kusturici underground. Doprovodí, že to premiér jsou strýček nebo Eddie Mars on
úžasný britský herec známý karlovarským divákům ze znělky promítačem z roku 2001 přijede uvést tak velkou výpravnou scifi
spor.

mluvčí 
Vy jste zmínil znělku. Letos jste se rozhodli do ní obsadit Ivu Janžurovou. Znělku uvidí diváci až v den zahájení.

mluvčí 
Je to tak světová premiéra nové znělky, které točím Zachariáš bude 1. července na polském festivalu.

mluvčí 
Na svých snímcích můžete být konkrétní, kdo v této sekci se objeví?

mluvčí 
V této sekci objeví víc než 30. Do filmů, které nejsou dokončeny, to je takový vlastně už léta trvající trend. Významný film
festivalu vedle těch hotových filmu představují pomáhají filmů, které budou teprve dokončování. My už více než 15 let v této
sekci horší průběh představujeme to, co si, co považujeme za nejvíce hodné pozoru ze střední východní Evropy atd. letos tato
část cesty bude obohacena už o zmíněných 8 ještě nedokončený ukrajinských snímků, které obyčejně bývají prezentovaly
cestu v Oděse samozřejmě ten festival letos neproběhne. A my jsme se rozhodli poskytnout vlastně těmto projektům azyl tím,
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že promítneme pozemek tvůrce kalových Varů.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tady Česká televize, studio ČT 24 stručné zprávy pro vás šesté dobrý den. Německého učnice dorazili na Ukrajinu. Informoval
o tom ukrajinský ministr obrany. Berlín se brání kritice, že na Ukrajinu posílá málo zbraní, zveřejnilo seznam odeslané výzbroje.
Je na něm 500 kusů protiletadlového komplexu Singer a 2700 raketových systémů strela na Ukrajinu už údajně dorazilo 100
000 ručních granátů. Náhradní díly do stíhaček, nákladní vozy nebo munice. Mezi budoucími dodávkami je třeba 54 obrněných
transportérů.

mluvčí 
Pan Habitzl 2000 sráží 150 mm jsou konečně součástí arzenálu ukrajinského dělostřelectva. Vážím si úsilí své kolegyně
německé ministryně obrany Kristýna Britové při podpoře Ukrajiny. Naši dělostřelci s nimi nepříteli na bojišti zatopí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Premiér Petr Fiala pracovně poobědval s velvyslanci členských zemí Evropské unie. Akci pořádal velvyslanec Francie v Česku
u příležitosti končícího francouzského a nadcházejícího českého předsednictví radě Evropské unie. Předseda vlády diplomaty
diskutoval mezinárodní situaci vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu a představil dlouhodobé strategické zájmy priority České
republiky.

Rod Walderode nemá restituční kauze nárok na majetek zhruba za 3 miliardy korun. Rozhodla o tom Krajský soud v Hradci
Králové. Rod o vrácení majetku usiluje od roku 1992. Stát zkonfiskoval po druhé světové válce na základě Benešových
dekretů. Dnešní rozhodnutí soudu je pravomocné.

Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu vzrostly v Česku v prvním čtvrtletí na víc než.

S každým rozhovorem začínám od nuly
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Barbora KROUŽKOVÁ 

Začínala jako píšící novinářka, dnes patří k nejznámějším osobnostem kanálu ČT 24, kde moderuje pořad Interview a
několikahodinové zpravodajské bloky. Barbora Kroužková má ale i soukromou tvář – je matkou dvou dcer, pro které se snaží
dělat maximum. Nebo spíš ještě víc… 

* Novinařině se věnujete třicet let. Je to vaše vysněné povolání? 

Je to profese, ve které jsem se naila, ale přišla jsem k ní vlastně náhodou – po maturitě na gymnáziu jsem se nedostala na
práva, a protože jsem žila jen s mamkou, která byla samoživitelka, bylo jasné, že půjdu vydělávat. A tak jsem si začala v létě
roku 1992 hledat práci. Zkoušela jsem to v cestovních kancelářích, v hotelech a pak na mě jednoho dne vyskočil inzerát, že se
hledá redaktorka na pomocné tiskové práce. Vždycky jsem se zajímala o to, co se děje. A k tomu ráda psala slohové práce a
vůbec byla aktivní, a tak jsem se přihlásila. Vzali mě a tím to všechno odstartovalo. 

* Od začátku jste se orientovala na politiku? 

Ano, ale opět shodou okolností – vydavatelství, ve kterém jsem pracovala, založilo zpravodajskou agenturu, takže jsem začala
chodit na tiskové konference, ze kterých jsem psala výstupy. Pak jsem se dozvěděla, že v rozhlase potřebují lidi, a tak jsem to
zkusila. Absolvovala jsem pohovor a hlasovou zkoušku a téměř ze dne na den se ocitla v redakci dnešního Radiožurnálu. A
protože se v té době připravoval rozpad federace, stala se ze mě parlamentní zpravodajka. Skočila jsem do toho po hlavě. 

* Pro spoustu lidí je politika nuda, ve vašem případě to evidentně neplatilo… 

Já jsem politikou tenkrát žila! Což bylo hodně dané i dobou – po revoluci se otevřely dveře a všechno bylo možné. Rozpadala
se republika, řada důležitých institucí procházela proměnou, pořád se něco dělo, což mě nenechávalo chladnou. Navíc jsem
měla příležitost naučit se něco nového, třeba různé technické věci. Dneska to zní jako sci-fi, ale tehdy se natáčelo na
kotoučové magnetofony a záznam se stříhal ručně. Když jste chtěla něco zkrátit nebo vyhodit něčí přeřeknutí, tak jste danou
část vystřihla a zbylé části pásky slepila takovým bílým lepítkem, což byla mravenčí práce. Ale já jsem to dělala ráda. A s
nadšením. Byla jsem jako houba, která do sebe nasává nové věci a informace. A to platilo i na vysoké škole, kam jsem se po
roce přihlásila na obor politologie a mezinárodní vztahy. 

* Jaké představy či iluze jste měla o své profesi kdysi a jak se na ni díváte dnes? 

Asi vás zklamu – v tomhle směru necítím žádný rozdíl. Samozřejmě se čas od času objeví pochyby, kdy se sama sebe ptám,
kdo je to vlastně novinář a jaký má jeho práce smysl, ale nakonec si vždycky odpovím stejně – naším úkolem je snažit se něco
dozvědět a předat to dál. Nic víc, nic míň. A já mám to štěstí, že cítím stejné nadšení jako před lety. Baví mě to a naplňuje. A
rozhodně se nebojím stereotypu. S každým rozhovorem začínám od nuly, je to něco jako bílý nepopsaný list, do kterého se
teprve prostřednictvím otázek a odpovědí zaznamenávají informace. 

* A jak vnímáte televizní kameru, před kterou se objevujete už skoro čtvrt století? 

Nepovažuju se za introverta, ale extrovertní taky nejsem. Prostě něco mezi a podle toho to taky vypadá. Kameru nevnímám,
což tedy neplatí o faktu, že jejím prostřednictvím mě sledují tisíce lidí. Vůči nim cítím velkou zodpovědnost a snažím se, aby je
daná věc – rozhovor, zpravodajský blok nebo třeba reportáž – bavily. Aby jim něco přinesly. Ale jinak je pro mě to červené
světýlko, které hlásí, že jsem v éteru, vlastně nepodstatné. Není to něco, co by mě stresovalo. On si to málokdo uvědomuje, ale
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ve studiu většinou bývám jen já a kameramani, ovšem ti jsou ukrytí ve tmě. Ten základní pocit je velmi intimní. 
Zároveň ovšem vím, že mám v zádech režiséra a další kolegy, bez kterých by to nešlo. Celé je to jedna velká spolupráce. 

* Myslíte si, že je ve vaší profesi výhodou, že jste žena? Že vám ženská empatie a intuice přidávají plusové body? 

Ne, to rozhodně ne! U moderátora je úplně jedno, jaké má pohlaví, hlavně musí dobře odvést svou práci. Tedy získat odpovědi
na otázky a nenechat zpovídaného kličkovat nebo plácat nesmysly… Samozřejmě si ale uvědomuju, že u toho musím nějak
vypadat. Čeká se, že budu hezky nalíčená, učesaná a oblečená, což naopak třeba v rozhlase odpadá. Tam vidět nejste, ale
zase vám mikrofon nic neodpustí, musíte být opravdu precizní. V televizi tak dokonalá být nemusíte, protože ta rozmělňuje
pozornost. Ale pozor, pořád existuje vysoko nastavená laťka, která se týká inteligence, projevu a vystupování, přes kterou
nejede vlak. Teď se ovšem bavíme o veřejnoprávní televizi, v těch komerčních je to trochu jinak. Tam se sází hodně na vzhled,
což je podle mě na škodu. 

* Když víte, že vás ten den čeká rozhovor, jak se na něj připravujete? 

Každý to má jinak. Já jsem typ, který o daném tématu hodně přemýšlí, klidně i den dva předem. Spoustu si toho načtu, udělám
s editory rešerše, a když pak dotyčného potkám před vysíláním, snažím se ho „nacítit“. Dá se říct, že funguju v plusových a
minusových energiích. Prostě si hosta pomyslně trochu osahám. 

* Jak se cítíte, když stojíte na druhé straně a někdo jako já se ptá vás? 

No, není to žádná sláva… Víte, já moc dobře vím, proč jsem si vybrala veřejnoprávní sektor. Zpravodajský kanál tvoří „milion
mravenečků“ – kdyby jich nebylo, nebyla bych ani já. Rozhodně se nepovažuju za hvězdu. I já jsem dělník a součást
obrovského kolosu. To, že teď spolu děláme rozhovor, vnímám jako možnost seznámit vaše čtenáře se svou profesí. A trochu i
se svým životem. Ale že bych si díky tomu připadala důležitá a nepostradatelná? Nedejbože slavná? To vážně nehrozí. 

* Kromě pořadu Interview ČT24 moderujete i zpravodajské bloky. Je to velký stres být několik hodin na obraze a pořád ve
střehu? 

Lehká forma stresu tam samozřejmě je, ale nic extrémního. Prostě diváky informujete o aktuálním dění a vedete kratší
rozhovory. Nemůžete si odskočit na toaletu nebo třeba kýchnout, ale s tím se počítá. Ono je to podobné jako u herců nebo
tanečníků – člověk si říká, jak můžou vydržet dlouhé představení a zapomenout na svoje potřeby, ale oni jsou tak nastavení.
Soustředí se jen na přítomný okamžik. No a u nás moderátorů je to stejné. Člověk se odpojí a zapomene, co se děje – v jeho
těle, u něj doma i v okolí. Jediné, co existuje, je tady a teď. Samozřejmě když dovysíláte, vrátíte se zase zpátky do reality. 

* Vaši domácí realitu tvoří dvě dcery – patnáctiletá Julie a šestiletá Olívie, která se vám narodila ve dvaačtyřiceti. Plánovala jste
to? 

Druhé dítě jsem si vždycky přála, ale po čtyřicítce už jsem nečekala, že k tomu dojde. Říkala jsem si, že to tak asi má být a byla
jsem šťastná, že mám alespoň jednu dceru, v té době devítiletou. Ovšem k mému velkému překvapení jsem otěhotněla.
Všechno probíhalo v pohodě a na konci devátého měsíce jsem měla naplánovaný císařský řez, kterým jsem rodila i Julii.
Pamatuju se, jak jsme s manželem jeli do porodnice a něčemu se smáli. Pak jsem dostala epidurál a Olivka byla na světě.
Ukázali mi ji a pak mě odvezli na jednotku intenzivní péče, což byla běžná praxe. No a po dvou hodinách mi přišli říct, že má
vrozenou vývojovou vadu, takzvanou atrézii jícnu. A že musí okamžitě na operaci. 

* Přiznám se, že o téhle diagnóze slyším poprvé… 

I já jsem tenkrát vůbec netušila, o co se jedná. Ale lékaři mi rychle vysvětlili, že se jedná o vrozenou neprůchodnost jícnu, to
znamená, že novorozenec s atrézií nemůže polykat. Při krmení se dusí, kašle, modrá. Potrava se mu může dostat do plic, což je
velmi nebezpečné. Proč k tomu dochází, se bohužel stále neví. V řadě případů se to týká nedonošených dětí, ale to Olívie
nebyla – měla padesát centimetrů a tři a půl kila. Na první pohled vypadala jako zdravé a krásné miminko, o to větší to byl šok. 

* Co se dělo dál? 

Neprůchodnost jícnu má několik forem, záleží na tom, jestli dítěti narostl horní a dolní pahýl a v jakém jsou stavu. U dcery došlo
k tomu, že ji ten horní srostl s průdušnicí, takže je lékaři nejdříve museli rozdělit a pak oba konce jícnu spojit, udělali tam něco
jako takový prstýnek. Rozhodně to není lehký zákrok, už jen tím, že se řez vede ze strany hrudníku a musí se udělat rychle, aby
se dítě co nejdříve probralo z narkózy. S manželem jsme z toho samozřejmě byli vyděšení. Když nám pak přišli říct, že se
operace podařila, strašně se nám ulevilo. To jsme ovšem ještě netušili, jak krušné dny, týdny a měsíce nás čekají. A že to naši
rodinu svým způsobem rozdělí. 

* Odhaduju, že vy jste zůstala v nemocnici a manžel se doma staral o prvorozenou dceru? 

Přesně tak, když jsem se po císaři dala dohromady, tak jsem na Klinice dětské chirurgie v Motole zůstala. Každé tři hodiny jsem
odstříkávala mléko a nosila ho sestrám. Pít ho ale Olivka sama nemohla – měla zavedenou gastro sondu. A k tomu byla na
plicní ventilaci, protože jí dýchání dělalo velké problémy. K tomu dostávala spoustu léků včetně morfia… Musím říct, že to byl
neskutečně smutný pohled, ale slzy jsem si nemohla dovolit. Na ty se tam nehrálo. Když sestřičky viděly, že se k něčemu
takovému schyluje, poslaly vás pryč se slovy: maminko, tady se nebrečí… Moc dobře věděly, proč to dělají – nechtěly, aby se
emoce matky přenesly na dítě. Byly fakt úžasné! Vzdělané, naprosto profesionální, přitom tak lidské. Stejně jako všichni lékaři.
Hluboce před nimi smekám a znova jim děkuju. 

* Kolik času jste nakonec v Motole strávila? 

Pět měsíců. Dceřin zdravotní stav se totiž po té první operaci bohužel nezlepšil, takže musela na další a další zákroky. Doma
jsem za tu dobu spala jen dvakrát – na Štědrý den a na Silvestra. Jinak jsem byla pořád s ní. Šílené bylo i to, že jsem si ji často
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nemohla ani pochovat – nechtěla to, protože měla bolesti a byla vyčerpaná. A tak jsem ji hodiny pozorovala, stejně jako plicní
ventilátor. Od té doby vím, co která křivka znamená. 

* Kromě jiného vás asi musely trápit i výčitky, že máte ještě jedno dítě, které na vás čeká… 

Samozřejmě, to mě trápilo moc, ale po poradě s psychology, které jsme měli k dispozici, jsem to začala brát jako fakt. Musela
jsem. S mužem jsme se domluvili, že uděláme všechno, co je v našich silách. A že to udělám ne na sto, ale na pět set procent!
A tak jsme nastolili tvrdý režim – on se staral o Julii, já o Olivku. Nic jiného neexistovalo, nic jiného jsem si nemohla dovolit.
Jednou týdně jsem zaskočila domů, abych si vyprala, jinak jsem byla pořád v nemocnici. Často jsem brečela a každý den
meditovala, abych to ustála. Sem tam jsem se dostala na chvíli ven na krátkou procházku. 

* Jaký pro vás byl definitivní návrat domů? 

Krásný, ale zároveň drsný – Olívii bylo pět měsíců, které celé strávila vleže a na přístrojích. Jiné děti se v tomhle věku začínají
zvedat, pokouší se lézt, vstávat, později chodit. Ona nic… A prognóza byla nejistá, protože měla ještě vedlejší nález – hematom
na mozku. Nikdo nebyl schopný potvrdit, jestli se bude hýbat a chodit. A tak jsme pokračovali v tom, co jsme začali – dělali jsme
maximum. Několikrát denně jsme s ní cvičili Vojtovu metodu, jezdili na rehabilitace a rentgeny hlavy. Neustále jsme sledovali, jak
pracuje či nepracuje její jícen, doma jsme měli spoustu přístrojů, odborníky na telefonu… Dopadlo to tak, že chodit začala ve
dvou letech, mluvit o dva roky později, což považujeme za obrovské vítězství. 

* Jak je na tom Olívie dneska – ve skoro sedmi letech? 

Motorický vývoj jsme dohnali, ale mluvení je pořád problém, takže chodíme na logopedii. A vůbec se snažíme, aby byla v
pohodě a její hemisféry spolupracovaly tak, jak by měly. Jinak je to úžasná holčička, která má šťastnou povahu a je ráda ve
společnosti. Moc se jí líbilo ve školce a teď v září půjde do první třídy, kde jí bude pomáha t asistent. V životě se musela a ještě
bude muset poprat s celou řadou věcí, ale tak to prostě je. Každé dítě je jiné a má svoji cestu. Nikdy jsme to s mužem nebrali
tak, že jedna naše dcera je zdravá a druhá nemocná. Prostě stojíme před nějakou realitou a s tou se vypořádáváme. Žijeme
přítomností, den po dni… 

***

Zpravodajský kanál tvoří "milion mravenečků“ - kdyby jich nebylo, nebyla bych ani já. Nepovažuju se za hvězdu. 

BARBORA KROUŽKOVÁ (48) 

* Rodačka z Prahy vystudovala gymnázium a poté obor politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Později absolvovala roční studijní pobyty v Paříži a v Sydney. 
* Jako novinářka začala pracovat hned po maturitě. Prošla Českým rozhlasem a Frekvencí 1, krátce dělala redaktorku v TV
Prima. 
* Od roku 1998 působí v České televizi. Moderovala například pořady 21, Dobré ráno a mezinárodní televizní soutěž Hry bez
hranic. Nyní ji můžeme vídat jako moderátorku ČT24 (Interview, Studio ČT24). 
* Nejvíc ji nabíjí rodina, jóga a cestování. 
* Je vdaná za režiséra Mojmíra Kučeru, se kterým má dvě dcery. 

Foto autor:   FOTO ARCHIV BARBORY KROUŽKOVÉ
Foto popis:   Barboru můžete vidět na zpravodajském kanále České televize ČT24 v pořadech Inteview nebo Studio ČT24.
Moderuje také zpravodajské bloky věnované různým událostem.
Foto autor:   FOTO MONIKA NAVRÁTILOVÁ
Foto popis:   1 S dcerou Olívií krátce po její první operaci.
Foto popis:   2 Julie a Olívie.
Foto popis:   3 V Chorvatsku s manželem Mojmírem, který je režisér.

Vágnerovi
TISK , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: Sedmička Retro , Strana: 20 , Autor: mar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 00:25 , Rubrika:
Herecké klany , AVE: 502 624,39 Kč , Země: Česko
Všech šest dětí se nikdy nesešlo pohromadě 

Jeden z nejpočetnějších klanů českého showbyznysu je rozhodně klan Vágnerových, jehož otcem je hudebník a podnikatel
Karel Vágner, který letos oslavil osmdesátku. Z jeho šesti dětí se stali úspěšní lidé ve svém oboru. Kdo šel v otcových šlépějích
a komu se podařilo ze sevření hudební branže utéct? 

Karel Vágner je rodilý Pražan. Narodil se 22. března roku 1942, dětství prožil v Kbelích a věnoval se hlavně atletice a fotbalu.
Vyučil se nástrojařem a nějaký čas se tím i živil. Se sportem ale musel skončit kvůli následkům úrazu, který si přivodil v práci. Za
svou hudební kariéru v podstatě vděčí vojně. Právě tam začal hrát na kontrabas. V hudbě se Karel našel natolik, že po návratu
z vojenské služby začal studovat hru na kontrabas na Pražské konzervatoři. Profesionální kariéra hudebníka na sebe
nenechala dlouho čekat a začal působit v kapelách Greenhorns, Hroši Jana Spáleného a následovalo účinkování v orchestru
Karla Duby. To ho však málem stálo život. Vágner s orchestrem odjel na turné po Mongolsku a Sovětském svazu a 21. srpna
1968, v den invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, jeli s pořadateli na výlet. Autobus, v němž cestovali, spadl ze
srázu a převrátil se. Vágner měl rozbitou hlavu a poraněnou páteř, ale štěstěna v tu chvíli nad ním držela ochrannou ruku a
nehoda Karlovi nezpůsobila žádné vážné následky. 

Skládal pro hvězdy showbyznysu 
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Vágner se proslavil také spoluprací s Hanou Zagorovou (75) a pěveckou dvojicí Petr Kotvald (62) a Stanislav Hložek (67) a na
svém kontě má nespočet hitů, které mají dodnes své místo v rádiích i srdcích posluchačů. Jeho nejznámější píseň je bezesporu
Holky z naší školky, kterou složil před více než čtyřiceti lety a nazpívali ji Hložek s Kotvaldem. Haně Zagorové zase napsal duet
Hej, mistře basů a také legendární duet Duhová víla, který Zagorová nazpívala s Petrem Rezkem (79), mezi slušnou řádkou
sólových písní lze zmínit také hit Usnul nám, spí. Skládal ale také například pro Karla Gotta (†80), Petru Janů (69), Miroslava
Donutila (71), Kateřinu Brožovou (54), Karla Zicha (†55) či Ivetu Bartošovou (†48). Vágner je zároveň autorem filmové hudby k
mnoha českým filmům a zdá se, že s režisérem Zdeňkem Troškou (69) jim to pracovně velice klapalo. Složil totiž hudbu k
několika jeho počinům, například k Botě jménem Melichar (1983), k trilogii Slunce, seno … i k trilogii Babovřesky. 

Šest dětí se třemi ženami 

Muzikant Karel Vágner se činil nejen po pracovní stránce, ale také v soukromí. Poprvé byl ženatý s Hanou Hachovou (76).
Manželství ale po pěti letech skončilo. Po rozvodu žil Vágner s Evou Pilarovou (†80) a pak také s Hanou Zagorovou (75). S
dalšími třemi ženami, které Vágnerovi vstoupily do života, má celkem šest dětí. Nejstaršího syna Karla má se Slovenkou
Želmírou Vágnerovou. Umělkyně Monika Asterová Vágnerová (61) mu porodila syna Jakuba a dcery Terezu Terea Barboru. S
bývalou gymnastkou řeckého původu Katinou Papadopulosovou (56) si pak Vágner pořídil ještě dvě děti – Josefa a Annu.
Zajímavé však je, že všech šest dětí se nikdy nesešlo, dokonce ani na tátovy narozeniny. „Tak velký stůl ani není. A táta to má
nastavené tak, že si to rozděluje, a my to s ním trávíme na střídačku,“ řekl před časem Josef Vágner Super.cz s tím, že se
sourozenci setkávají častěji na pracovních akcích než v soukromí. Je tedy zřejmé, že mít tolik dětí přináší nejen radost, ale také
komplikace při organizování rodinných událostí. 

Tereza je studijní typ 

Dcera Karla Vágnera Tereza Aster Vágnerová se rozhodla svůj hudební talent využít a muzice a herectví se věnuje
profesionálně. Narodila se 16. dubna 1992 v Praze. Už v 10 letech hrála poprvé v muzikálu Bídníci. Vystudovala The English
College in Prague a následně byla přijata na uměleckou akademii v Texasu ve Spojených státech, kde čerpala znalosti a
zkušenosti v oborech zpěv, tanec, herectví, hra na klavír a skladba. Studium jí očividně šlo, protože poté absolvovala ještě
bakalářský obor Marketingová komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Tereza už je
vdanou paní a s architektem Petrem Asterem (30), jenž přijal její příjmení, mají dvě krásné děti – dceru Madlenku a syna
Alberta. 

Z Barbory bude herecká hvězda 

Také Barbora Vágnerová (24) se rozhodla se svým talentem rozumně naložit. Vystudovala taneční konzervatoř a vrhla se na
studium činoherního herectví na pražské DAMU. Diváci ji mohli vidět v několika zajímavých divadelních počinech. V pražském
Divadle na Vinohradech účinkuje ve Slaměném klobouku a také v inscenaci Je třeba zabít Sekala, vedle toho je také členkou
kočovné divadelní družiny Ductus Deferens. 

Josef je muzikálový matador 

Herectví a zpěv je životním posláním také Josefa Vágnera, který se narodil 17. července 1990. Už od útlého dětství vystupoval
před publikem. První příležitost v muzikálu mu dal skladatel Karel Svoboda (†68), když ho obsadil v muzikálu Monte Cristo do
role malého Alberta. Natolik se osvědčil, že před 20. narozeninami zpíval už v šesti muzikálech včetně těch velmi známých a
oblíbených, jako jsou Dracula a Kleopatra. Dnes už má na svém kontě samozřejmě další muzikálové role, jimiž se může
pochlubit. Není divu, že je žádaným zpěvákem, když ke svému talentu, který podědil, připočteme ještě pěvecké vzdělání u
profesorky státní konzervatoře Lídy Nopové (75). V roce 2007 si Josef dokonce nakráčel na vyhlášení ankety Český slavík pro
cenu Objev roku a o rok později už bylo na světě jeho první CD, během kariéry vydal celkově už tři desky. Josef Vágner však
zaujal nejen české, ale také zahraniční publikum a zpíval například v Norsku, v Rusku, na Filipínách, na Mauriciu a v Africe.
Vedle hudebních aktivit stihl Josef vystudovat anglické gymnázium The English College in Prague, následně získal
vysokoškolské tituly na dvou vysokých školách v oborech Řízení podniku a podnikové finance, Marketingová komunikace na
Vysoké škole finanční a správní a Podnikové informační systémy na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v
Praze. Josef, ač letos oslaví teprve 32. narozeniny, už je ženatý a má dvě děti. S Němkou Marlene (32), kterou pojal za ženu v
roce 2018 na Krétě, vychovává dcery Amelii a Jasmínu. 

Anna je baletkou 

Posledním dílkem do mozaiky klanu Vágnerových je Anna (26), která se také věnuje umění. Je profesionální baletkou a
tanečnicí a její domovskou scénou je Slovenské národní divadlo v Bratislavě. Anna je opravdu velmi pohybově nadaná.
Absolvovala taneční konzervatoř v Praze, zúčastnila se dokonce mnoha baletních soutěží, získala první místo na Mezinárodní
baletní soutěži v roce 2015 v Plzni, byla také finalistkou Mezinárodní baletní soutěže Eurovize a semifi nalistkou předkola
soutěže v Lausanne. Baletka našla ve Slovenském národním divadle svou lásku. A jak už je u Vágnerových zvykem, je to opět
cizinec. Anna už dva roky randí s pohledným Rakušanem demi sólistou Slovenského národního divadla Raphaelem
Schusterem (32). Jejich vztahu táta Karel fandí, i když s budoucím zetěm mluví kombinací angličtiny, němčiny a slovenštiny. 

***

Karlovi mladšímu rozmlouvali krainovou

Nejstarší syn Karla Vágnera (46), který nese stejné jméno jako otec, se prosadil jako schopný podnikatel v různých oborech,
nejvíce však v oblasti médií. Je manželem topmodelky Simony Krainové (49), jíž dělá manažera. Karel a Simona, jež byla tři
roky vdaná za Bořka Slezáčka (54), spolu začali tvořit pár v roce 2009. Ačkoli Karlovi bratr Jakub Simonu nejprve rozmlouval, i
přesto ji nejstarší z Vágnerových potomků požádal o ruku a v roce 2010 se vzali na Staroměstské radnici v Praze. Zdá se, že
jejich vztah patří k těm, které jsou i po letech naplněné láskou. Mají spolu dva syny – Bruna a Maxe. Nejstaršího syna Karla má
Karel Vágner mladší s předchozí partnerkou, manažerkou Zuzanou Poláčkovou. Geny tmavovlásky Poláčkové měly asi v
okamžiku početí syna dovolenou. Karel Vágner nejmladší je totiž celý táta. 
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Krainovou Jakub zběhl k rybám 

Zpočátku to vypadalo, že druhý syn Karla Vágnera půjde v otcových šlépějích, ale nakonec ho osud zavál jinam a vyrostl z něj
světově uznávaný sportovní rybář. Jakub byl pro své rodiče opravdovým dárečkem. Narodil se totiž přesně na Štědrý den v
roce 1981. Po vzoru svého otce studoval hru na kontrabas na konzervatoři, ale ve třetím ročníku studií zanechal a odjel do
Austrálie, kde nastal zlom v jeho životě. Setkal se tam totiž se svým mentorem, rybářskou celebritou Rexem Huntem. Jakub v
Austrálii pracoval jako rybářský průvodce při lovu „big game fishing“. Po návratu od protinožců se Jakub začal prosazovat v
médiích a lze zmínit například jeho televizní pořady Jak na to, seriál S Jakubem na rybách, Rybí legendy Jakuba Vágnera či
Fish Warrior na National Geographic Channel, v němž mapoval největší sladkovodní ryby světa. Vedle natáčení a publikování
v odborných časopisech se věnuje také přednáškám pro veřejnost a pracuje i s mládeží. Navíc se ukázal být nejen jedním z
nejlepších rybářů světa, ale také skvělým tanečníkem. Soutěžil v desáté řadě StarDance s partnerkou Michaelou Novákovou
(28) a umístili se na krásném třetím místě. Jakub je poměrně čerstvým ženáčem, vloni si vzal rybářku Claudii (30) původem z
Německa a letos se jim narodila dcerka Kaia. 

Foto autor:   Foto: ČTK / Fotobanka, ČTK / Louda Josef, ČTK / Fotobanka, ČTK / Horázný Josef, Štěrba Martin,
ČTK/Fotobanka ČTK / Zezulka Tomáš, ČTK / Zavoral Libor, ČTK / Krumphanzl Michal , Naxos
Foto popis:   S manželkou
Foto popis:   Na snímku z 13. listopadu z Klokotné Karel Vágner s dětmi (zleva) Josef, Anna, Tereza a Jakub.

Blokáda obilí jako válečný zločin?
TV , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 04:10 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 338 844,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Zostření vztahů mezi Ruskem a Litvou, ta při plnění evropských sankcí brání dovozu některého zboží přes své území do
Kaliningradu. Tahle ruská enkláva s 1 000 000 obyvatel dnes hostila blízkého spolupracovníka prezidenta Putina, který
pohrozil vážnou a ostrou reakcí.

Nikolaj PATRUŠEV, generální tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace 
Rusko na takové nepřátelské jednání rozhodně odpoví. Připravujeme příslušná opatření a brzy je přijmeme. Budo mít
významný negativní dopad na obyvatelstvo Litvy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ve studiu je Jan Šír, politolog z Fakulty sociální věd Karlovy univerzity. Dobrý večer.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A ve spojení jsme také s komentátorem Lidových novin a předsedou správní rady Institutu pro politiku a společnost Janem
Macháčkem. Jene, pokud se slyšíme, přeji vám dobrý večer. Tak snad je to v pořádku. Doufám. Pane Šíre, otevřela se teď
nová politicko-obchodní válečná fronta? Litva se rozhodla omezit přepravu zboží pro tu Kaliningradskou enklávu, Rusko hrozí
odvetou, dá se v tomto případě odhadnout podoba té odvety?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak to jsou 2 otázky. Pokud jde o otevření případné nové fronty, tady si jist nejsem, protože ta ekonomická komponenta je už
nedílnou součástí té probíhající konfrontace mezi Ruskem a Západem v návaznosti na ruskou agresi proti Ukrajině. Pokud jde
o možnosti ruské odvety, tady do velké míry bude záležet jednak na invenci a tlaku ruské strany a jednak na ruském
vyhodnocení litevských zranitelností. Předpokládám, že půjde o nějaké asymetrické opatření, protože Rusko je v té probíhající
ekonomické válce určitě tím slabším aktérem, a to, ta asymetrická opatření mají mít nebo mohou mít podobu souběhu opatření
z různých oblastí, různých domén a už jsme to viděli v minulosti ve vztahu k pobaltským zemím, kyberútoky, podněcování
nějakých sociálních nepokojů, provokace ve vojenské oblasti a další.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Nakolik je to omezení dovozu zboží do té Kaliningradské oblasti pro Rusko bolestné? Je známo, že tahle enkláva je takovým
neuralgickým bodem, logickou výspou uprostřed vlastně zemí Evropské unie? Tak jak moc je to opravdu bolestivé?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Bolestivé to určitě je v jednom ohledu, a to je to, že je to opatření, které cílí na 1 konkrétní region, kde i existují latentní
separatistické tendence, kde Moskvu lidově řečeno nemusí každý občan tohoto regionu úplně, úplně milovat, a to samozřejmě
přidělává starosti současnému ruskému vedení, které řeší otázky globálního významu a které mohou mít závažný dopad i na
přežití samotného Vladimira Putina.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Zeptám se Jana Macháčka, doufám, že se slyšíme. Vás ten vývoj v Litvě ohledně Kaliningradu nějak zásadně překvapil, nebo
se to dalo očekávat?

Jan MACHÁČEK, komentátor, Lidové noviny, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost 
No, já jsem to tedy nečekal, ale myslím si, že to je určitě velice důležitá zpráva. Je to určitě také situace, která hrozí nějakou, jak
případnou další eskalací, zdůrazňuji tedy, že jenom hrozí, protože samozřejmě mezinárodní právo říká, že blokáda je
považována za akt, za válečný akt a kdyby, samozřejmě už ale se nevysvětluje úplně přesně, jako co je a není blokáda, tak toto
opravdu asi ještě úplná blokáda není. Blokádu jsme, blokádou můžeme nazvat třeba blokádu Leningradu za druhé světové
války nebo blokádu západního Berlína za studené války, kdy skutečně muselo být, musel být spuštěn letecký koridor, aby, aby
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mohla ta společnost nějak elementárně fungovat, tak daleko nejsme, že jo. Tam samozřejmě Rusko se může do té oblasti
dostat letecky, může se tam dostat přes moře atd. a zatím se to týká oceli a takových věcí prostě, které jakoby, kde se Litva
odvolává na, na, i na sankce Evropské unie.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Když jsme u toho slova blokáda, tak ta blokáda vývozu ukrajinského obilí, abychom se dostali už dál, je podle, je podle
některých politiků třeba podle šéfa unijní diplomacie, pana Borrella doslova válečným zločinem, tak si člověk říká, jestli proti
tomuto typu blokády teď myslím ze strany Ruska, může svět dělat něco jiného než ta silná slova?

Jan MACHÁČEK, komentátor, Lidové noviny, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost 
No, tam také samozřejmě musíme posoudit, co, co, co je, co je jaksi politický výrok a politici často můžou něco nadnést a mluví
o válečném zločinu v politickém slova smyslu. V právním slova smyslu by samozřejmě teprve se to muselo nějakým způsobem
posoudit. Ale blokáda to svým způsobem také je a vlastně mnoho analytiků považuje tu litevskou reakci za reakci nebo za jakýsi
pokus přimět Rusko, aby uvolnilo tu, tu blokádu vývozu ukrajinské pšenice, což ale také není úplná blokáda, za prvé určitě by
se byly disputace o tom, také o tom, jestli to zaminování oděského přístavu, do jaké míry je to vlastně obranné zaminování
ukrajinské atd., to by se muselo složitě posuzovat, takže, jestli je to válečný zločin, to nevím, ale samozřejmě je to válečný akt.
Toto je patrně reakce na to, pokud, pokud, teda myslím reakce na ten vývoz, na tu blokaci dovozu pšenice, ale samozřejmě
důležitá otázka je, jestli Litva tyto svoje kroky ohledně Kaliningradu konzultuje s partnery v Evropské unii a s partnery v NATO
hlavně, o čemž já tedy informace nemám. A většina analytiků, které sleduji, je také zatím nemají, nemá.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pojďme teď od blokád k jiné ekonomické, možná v uvozovkách, válce. Běloruský nezávislý list píše o ekonomické válce mezi
Ruskem a Kazachstánem, pane Šíre. Není tohle přehnané? Dosud si obě země docela notovaly, i když je pravda, že kazašský
prezident Tokajev řekl, že neuzná ty tzv. republiky Doněckou a Luhanskou, tedy ty 2 separatistické regiony tak, jak vy teď
vnímáte vztahy mezi Ruskem a Kazachstánem, které ekonomicky mohou se blížit nějakému sporu nebo dokonce válce v
uvozovkách.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To je taky komplikovaná otázka. Určitě bych nehovořil o tom, že si ty 2 státy, respektive jejich vedení notovalo. Rád bych
připomněl, že v lednu tohoto roku proběhla ozbrojená intervence Ruské federace a jejich spojenců do Kazachstánu. To je
samozřejmě událost, která zásadním způsobem proměnila i podobu vztahu mezi oběma zeměmi. Kazachstán momentálně si
dává velice záležet na tom, aby nevzbudil ani náznakem dojem, že by mohl být jakýmkoliv způsobem zatažen do těch ruských
reálných útočných válek. Probíráme teďka ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Války ekonomické.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Teďka probíráme ekonomickou dimenzi těch sporů, ale určitě tady jde o výměnu kroků, které mají potenciál dále, dále, dále
růst a Rusko standardně ve vztahu ke svým sousedům používalo ekonomické nástroje nátlaku, má dlouhou historii použití
různých případů třeba /nesrozumitelné/ norem a tak dále, omezení vztahů s politicky nepřátelskými zeměmi. To, co udělal
prezident Tokajev, je řadou komentátorů v Rusku vnímáno jako osobní ponížení Vladimira Putina, na které Putin musel
nějakým způsobem reagovat. Ta reakce zatím má podobu blokády vývozu kazašské ropy. Tady je potřeba říci, že nad rámec
napojení Kazachstánu na ruskou tranzitní síť kontrolovanou společností Transněfť tady existuje ještě ten ropovod kaspického
konsorcia, který propojuje naleziště v Kaspickém moři s Černým mořem Rusové našli argument pro zavření tohoto ropovodu s
ohledem na údajnou námořní minu, která se měla vyskytnout v přístavu v Novorossijsku. Myslím si, že Kazaši už na to reagovali
a budou ještě reagovat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jak byste na to reagoval vy, pane Macháčku, teď nemyslím tedy, kdybyste byl Kazachstán, ale jak byste reagoval, nebo jak, jak
budete reagovat na zhoršené ekonomické a možná i politické vztahy mezi Ruskem a Kazachstánem?

Jan MACHÁČEK, komentátor, Lidové noviny, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost 
No tak já si myslím, že zatím jsou důležité ty zhoršené politické vztahy. A myslím si, že je vcelku obdivovat, obdivuhodné a je to
potřeba i ocenit, že na tom sanktpetěrburském ekonomickém fóru se kazašský prezident vlastně postavil ruskému vedení,
Putinovi přímo tedy na tom pódiu osobně a myslím si, že to vcelku, vcelku odvážný, odvážný krok, tzn. teda nesouhlasil s
uznáním Doněcku, Luhansku, nesouhlasil s mnoha dalšími věcmi. Samozřejmě na druhou stranu země jako Kazachstán, když
se podíváme na mapu, tak samozřejmě asi nemá šanci se vymanit z ekonomické závislosti na Rusku z blízkosti. Je to země,
která hraničí s Čínou, hraničí s Ruskem. Rusko v ní vždycky bude mít svoje zájmy, ale, ale asi bych to považoval za
chvályhodné, že ve světle toho, co se děje na Ukrajině, si chce Kazachstán zachovat svojí autonomii a dávat to najevo.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Poslední věc, pánové, poslední vazba ekonomicko-politická mezi Ruskem a někým, vztah Ruska a Číny. Pane Šíre, stává se
Kreml levným dodavatelem surovin Číně? Vyplatí se mu to? Našel třeba skrze Peking Kreml cestu, jak se z těch sankcí alespoň
částečně dostat nebo vymanit?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to určitě jedna z nemnoha možností, které Ruské federaci zbývají. Ten postoj Číny je nadále obojaký, ale je potřeba si říci,
že Rusové si do velké míry tím zhoršením vztahů se Západem uzavřeli nebo značně omezili manévrovací prostor.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pane Macháčku, jak vy vnímáte současné, současné vazby mezi Ruskem a Čínou, je tam patrné ekonomické sbližování nebo
je to nutnost pro Rusko myslím?

Jan MACHÁČEK, komentátor, Lidové noviny, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost 
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Tak asi bychom měli rozlišovat mezi krátkodobým a dlouhodobým, kdyby Rusko vlastně pokračovalo v té politice, kterou teda
nastoupilo 24. února, tak dlouhodobě samozřejmě se prostě stane vazalským státem Číny, jako tomu není, tomu se prostě
neubrání, ale na druhou stranu prostě krátkodobě samozřejmě ty sankce nefungují tak dobře, jak bychom chtěli. Prostě Rusům
posíláme každý den strašlivé peníze, umožňujeme mu financovat, financovat tu válku a v této situaci ta otázka prostě závislosti
na Číně, to je dlouhodobá věc. Jako krátkodobě Rusko bohužel tu sankční válku zatím s Evropou vyhrává, tak to bohužel je.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Janu Macháčkovi, děkuju, na shledanou.

Jan MACHÁČEK, komentátor, Lidové noviny, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost 
Na shledanou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
I vám děkuju, že jste přišel. Na shledanou.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Díky. Děkuju za pozvání.

Francii hrozí nestabilita, Macron bude těžko hledat spojence pro své reformy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.06.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Pavla Palaščáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 08:37 , RU / měsíc:
216 512 , RU / den: 12 037 , Rubrika: Svět , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
...za těchto okolností vládnout,“ komentovala rozložení sil expertka na francouzskou politiku z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Eliška Tomalová.
I v případě úspěchu při jednání o podpoře Spolu... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem,
kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Fake news s námi byly vždy – staví na emocích a touze věřit tomu, čemu věřit chceme. Připomeňme si
nejznámější případy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 09:20 , 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: Jedním z témat, která hýbou dneškem, jsou dezinformace. Je to ale novinka? A jak je to s překrucováním
historických událostí pro dnešní aktuální potřebu? A nedělo se to vlastně vždycky? Nejsou i dějiny lidstva plné fake news?

Příkladů toho, kdy byly reálné historické skutečnosti překrouceny k nepoznání jenom proto, že se to aktuálně hodilo, bychom
našli bezpočet. Ať už jde ale o samotné fake news, nebo jejich mírnější podoby jako městské mýty (urban legends), fámy či
skandály, podstatné na nich jsou dvě skutečnosti – jednak v nich musí být zrnko pravdy, aby jim publikum snáz uvěřilo, a
jednak musí existovat někdo, kdo je vytváří, respektive záměr, který tím sleduje.

Motivací přitom najdeme hned několik. Už první tradičně uváděná fake news měla jasný záměr. Vydavatel newyorského deníku
Sun[lock] v roce 1835 publikoval sérii šesti článků, které detailně popisovaly, a to včetně ilustrací, civilizaci na Měsíci. Články
tvrdily, že jde o objev tehdy známého astronoma Johna Herschela. Autorem článků byl reportér Richard Adams Locke, který se
o pět let později k podvodu sám přiznal.

Motivace pro falešnou zprávu byla dvojí. Především zvýšit prodej listu, což se podařilo, a podobně jako u dnešních podobných
falešných zpráv zájem neopadl ani po jejich odhalení. Prvek „není to pravda, ale mohla by být“ fungoval v 19. století stejně jako
dnes.

Falešné zprávy vždy pracovaly s důvěřivostí svého publika a s jeho neschopností nebo neochotou ověřovat si i ta vůbec
nejprostší fakta. Navíc tu fungovala a funguje rovina emocí. Vybuzení strachu nebo hněvu není až výdobytek zpráv o
migrantech nebo Evropské unii a podobně. Taková rituální vražda vinící Židy z toho, že potřebují neposkvrněnou křesťanskou
krev pro výrobu macesů na svátek Pesach, vzrušovala lidstvo už od druhého století našeho letopočtu.

Ve středověku pak stačilo, aby někde záhadně zemřelo dítě nebo mladá žena, a obvinění Židů s následným pogromem nebo
vypálením synagogy bylo na světě. Nikdy se přitom nepodařilo nic aspoň zdánlivě podobného rituální vraždě prokázat.

Přesto ještě v roce 1899 stačilo, aby v Polné byla zabita Anežka Hrůzová, a obvinění Leopolda Hilsnera bylo otázkou krátkého
času. Ačkoliv se nepodařilo shromáždit dostatek jednoznačných důkazů, byl Hilsner za přispění českých antisemitů odsouzen, a
to hned dvakrát: při odvolacím soudu mu přišili ještě jednu starší nevysvětlenou vraždu.

Dobová kresba reagující na tzv,. hilsneriádu s ručně psaným vzkazem. Repro: archiv Michala Stehlíka
Zapojení Tomáše G. Masaryka do polenského případu je dodnes připomínáno, nešlo mu ale jen o obhajobu Hilsnera. Masaryk
brojil především proti českému nacionalismu, antisemitismu a také proti víře v pověru. A to ve společnosti, která už tou dobou
dávno měla být moderní a uznávající vědecké poznání. Výsledek? Hilsnerovi byl trest smrti zmírněn na doživotí a propuštění se
dočkal až za první světové války. Masaryk si stál za svým a nadělal si množství nepřátel.

Stříbrného syfilis

Ani první republika nebyla fake news prosta. Masivně se na nich podílel tehdejší bulvární tisk vydávaný koncernem Tempo
politika Jiřího Stříbrného. Ale ani tento „muž 28. října“ nebyl falešných zpráv o své osobě ušetřen. Když byl v roce 1926
donucen k rezignaci na vládní a politické funkce, stálo za tím především obvinění z přijímání úplatků. Stříbrný se bránil vydáním
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brožury Kdo je vinen, v níž zaútočil hlavně na Edvarda Beneše, čímž proti sobě obrátil většinu politické garnitury; premiér
Václav Klofáč o něm dokonce začal šířit fámu, že trpí syfilidou ve stadiu progresivní paralýzy.

Nepomohl tomu ani lékař Antonín Trýb, který do médií vypouštěl spekulace o Stříbrného diagnóze, aniž by jej vyšetřoval. Jak
se může falešná zpráva opřít o stanovisko nějaké té oficiální autority, nejlépe v bílém plášti, je hned uvěřitelnější, jak jsme se
mohli nedávno několikrát přesvědčit při zaručených zprávách o nemoci prezidenta Miloše Zemana nebo o covidu-19.

Jaltské spiknutí

Jsou ale specifické situace, kdy se dezinformace nebo cílená lež stávají doslova zbraní. Především ve válkách, a ta dnešní v
tom na obou stranách fronty není výjimkou, se s fake news pracovalo a pracuje systematicky a záměrně. V jednom z
předchozích dílů jsme už připomněli dovednost Reinharda Heydricha vyrobit z pozice šéfa bezpečnostní služby falešné důkazy
o zradě SA a jejich velitele Ernsta Röhma při noci dlouhých nožů v roce 1934 nebo fingovat přepadení vysílačky v Gliwicích v
září 1939. Účel světil prostředky.

Pokud se dnes stále daří překrucování nějaké válečné události i v aktuálním českém kontextu, je to často opakované tvrzení,
že spojenci si v únoru 1945 na Jaltě rozdělili Evropu a Československo tak spadlo do sovětské sféry vlivu. Marné jsou v tomto
snahy odborníků upozorňovat na dobovou realitu a skutečný obsah jednání Churchilla a Roosevelta se Stalinem. Když je třeba
ukázat, že jsme byli – tehdy jako dnes – jen obětí velmocenských hrátek, Jaltu vytáhnou politici od extrému po tradiční partaje.

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 fenoménu Baťa, z něhož
dnes pro mnohé zůstává jen příběh o úspěchu. Navzdory smrti, válce, nacistům i komunistům. Mizí z něj poměr k pracujícím,
snaha o péči o své podřízené.

Konference přitom řešila otázku Polska, demilitarizaci Německa, budoucí ustavení OSN, ale třeba také to, že v osvobozených
zemích Evropy mají proběhnout svobodné volby. Ty se u nás konaly v roce 1946 a právě ony poválečné Československo
definitivně přiklonily na východ, nikoli nějaké čmárání tužkou po mapě na Jaltě. Tam se jen ve vojenské části rokování Sověti
dožadovali potvrzení, že Československo osvobodí oni, čehož se jim ale nedostalo a dostat nemohlo, protože západní spojenci
ještě nebyli ani na Rýnu a rozhodně se nehodlali k ničemu předem zavazovat.

Sekorův Bramborouk

Studená válka je pak bohatá nejen na překrucování dějin, ale hlavně na výrobu fake news, kterými jejich autoři usilovali o
reálné politické dopady nebo opět o vyvolání emocí, strachu, obav a nejistoty. Na obou stranách železné opony je hlavně v
padesátých letech patrná snaha vybudit strach z blížící se třetí světové, nejspíš atomové války.

Američané učí v kinech lidi, jak se mají bránit před atomovým spadem, u nás zase propaganda vytáhne do boje „proti
imperialismu“ s mandelinkou bramborovou. Tu k nám posílají ze Západu, aby ničila úrodu jednotných zemědělských družstev. A
aby byl dopad kampaně opravdu plošný, zapojili do ní komunisté i děti, pro které Ondřej Sekora v roce 1950 nakreslil knížku O
zlém brouku Bramborouku s všeříkajícím podtitulem O mandelince americké, která chce loupit z našich talířů. Byl to věcně
vzato nesmysl, ale pocit ohrožení jen a jen podpořil. A to i u těch nejmenších.

Obálka prvního vydání knihy Ondřeje Sekory O zlém brouku bramborouku.
I když se nám dnes mohou akce komunistické propagandy jevit jako naivní a přece tak průhledné, dobový kontext a společnost
byly jinde. Ve stejném roce 1950 šel do kin film, který byl distribuován v dosud vůbec největším počtu kopií. Žádný pozdější
blockbuster nedostal takový prostor jako propagandistický film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, očerňující v době
promítání již ubitého pátera Josefa Toufara z toho, že v Číhošti rozpohyboval křížek na oltáři místního kostela. Státní
bezpečnosti ani filmařům se ale nepodařilo mechanismus pohybující křížkem vyrobit tak, aby fungoval.

To ale nevadilo a diváci mohli v kinech sledovat, jak nit vede od křížku v Číhošti před biskupství v Hradci Králové na pražskou
nunciaturu a odtud rovnou do Vatikánu, kde za ni netahá nikdo jiný než burzián z Wall Streetu ztvárněný jako pavouk ve fraku a
cylindru sedící na síti všemožných světodějných zájmů. Vymyšleno od A do Z, čemuž tragiku pak už dodává jen fakt, že ve filmu
měl sám sebe hrát Toufar, ale v strašlivém stavu, který byl následkem brutálního výslechu, už nebyl s to nic natočit.

Lubomír Neptun

Vůbec nejúspěšnější dezinformací komunistické éry patrně byla akce Neptun. V roce 1964 prohlásil na tiskové konferenci
ministr vnitra Lubomír Štrougal, že v Černém jezeře na Šumavě byly objeveny bedny s tajným nacistickým archivem. Okolností,
kterou ale samozřejmě zatajil, byl fakt, že materiály na dně jezera neležely od konce války, ale jen několik dní, umístila je tam
StB a dostala je za tímto účelem rovnou z moskevských archivů naplněných věcmi ukořistěnými po válce v Evropě.

Akci připravil odbor aktivních opatření československé rozvědky, který se specializoval na diverzi proti Západu. StB se do hry
podařilo důmyslně vtáhnout populární investigativní televizní pořad Zvědavá kamera, který zkoumal Černé jezero. Jedním z
potápěčů Svazarmu, kteří jezero pro televizi prohlíželi, byl ale agent StB Ladislav Bittman. Rovnou během natáčení nasměroval
potápěče na bedny, které do jezera několik dní předtím StB umístila, a skandál byl hotov.

„V červenci 1964 ohlásili potápěči pražského Svazarmu nález několika beden na dně Černého jezera. Řada bedniček a skříněk
je uvázána na prknech, některé jsou volně uloženy v bahně.“ Dobový text. Foto: ČTK
Nález převzali policejní vyšetřovatelé a Štrougal mohl na tiskovce dokazovat, že v bednách se našly dokumenty o bývalých
nacistech, kteří stále působí na vysokých postech v západním Německu a v Rakousku. Veřejnost i novináři, včetně
zahraničních, měli to, čemu chtěli věřit – senzaci.

A motiv? V roce 1965 měla v Německu skončit lhůta pro promlčení nacistických zločinů. Kdyby se rozběhlo nové vyšetřování na
základě důkazů „objevených“ na Šumavě, lhůta by se možná posunula. K několika novým vyšetřováním skutečně došlo a pár
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západních politiků bylo kompromitováno. Jenže v roce 1968 Ladislav Bittman emigroval a v USA následně pozadí Akce Neptun
rozkryl.

Ve vodách Černého jezera tak vykoupal nejen své dřívější kolegy, ale také Štrougala, tou dobou už československého
premiéra. Navíc tu byla, jak se později ukázalo, jedna drobná chybička. Na zaručeně pravých nacistických archivech ukrytých
od konce války v hlubinách jezera se nějakým nedopatřením objevily poznámky psané v azbuce.

Most u Mostu

Ani rok 1968 nebyl prost „zaručených“ zpráv. Patrně nejvíce v tom proslula vysílačka okupačních vojsk Vltava, která s rétorikou
ne nepodobnou té dnešní kremelské tvrdila, že v Československu před srpnem 1968 opět působili nacisté a ve spojení s
reformisty plánovali odtržení ČSSR od Varšavské smlouvy. Ve dnech okupace Vltava například přišla s fake news, že u
Národního divadla byl objeven sklad zbraní a v něm také portrét Adolfa Hitlera.

Sovětská propaganda pro domo jako důkaz československého směřování za pražského jara využila dokonce záběry jednotek
americké armády a wehrmachtu operujících v létě 1968 v Československu. Detail, že šlo o záběry z natáčení amerického filmu
Most u Remagenu, který tou dobou vznikal v Davli a právě bouraném Starém Mostě, jaksi padl pod stůl.

Svedený Palach

Do normalizace pak občané Československa vstoupili krmeni fámou o tom, že se Jan Palach vlastně vůbec upálit nechtěl. Prý
se stal obětí konspirátorů, kteří mu namluvili, že se polije chemikálií, která způsobí jen studený oheň a nic se nestane. Tuto
hloupost ovšem nešířily okupační propagandisté, ale komunistický poslanec Vilém Nový.

Skupinu, která prý Palacha svedla, měli tvořit šachový velmistr Luděk Pachman, publicista Vladimír Škutina, spisovatel Pavel
Kohout, běžec Emil Zátopek a studentský aktivista Luboš Holeček. Všichni spolu s Palachovou matkou Nového žalovali a u
soudu je zastupovala pozdější polistopadová politička Dagmar Burešová. A výsledek? Zátopek žalobu sám stáhl, protože prý
nechtěl soudruhu Novému škodit, a soud pak stejně rozhodl v Nového prospěch s tím, že neměl jen právo, ale rovnou
povinnost Palachův čin kritizovat.

Na místě, kde se v lednu 1969 upálil Jan Palach, spontánně vzniklo pietní místo. Foto: archiv Michala Stehlíka
Normalizační nomenklatura už si svou justici pohlídala a lež se stala normou. Své o tom věděl například spisovatel a scenárista
Jan Procházka, o kterém v roce 1970 komunistická moc připravila manipulativní dokument Svědectví od Seiny, v němž
kombinovala odposlechy a vlastní vkládaná slova včetně expresiv. Procházka byl vylíčen jako veskrze negativní postava
kritizující i své nejbližší přátele. A podobně se režim o několik let později snažil zarámovat český underground do obrazu
chuligánů a feťáků v dokumentu Atentát na kulturu.

Pokračovat bychom mohli samozřejmě dlouho a pestře. Na konspiračních serverech, které se rády tu a tam věnují nějaké té
historické události nebo aspoň paralele, dodnes najdeme živé oblíbené mýty z dějin – Masaryk nechal střílet do dělníků, Beneš
dal sestřelit letadlo Milana Rastislava Štefánika, Dubčekova nehoda byla plánovaná a auto řídil najatý kaskadér, Havel
schválně přivedl ke krachu slovenské zbrojovky atd.

Fake news nikdy neživila a neživí jen lidská naivita, neschopnost ověřovat fakta nebo nedůvěra k tradičním médiím. Živí je
především lidské emoce a touha vidět svět takový, jaký ho vidět chceme. A když věříme, že se celý svět spikl proti nám, jsou
autoři fake news naši nejlepší spiklenci.

Dezinformace neboli fake news se používají odnepaměti.
Musí v nich být zrnko pravdy, aby jim publikum mohlo snáz uvěřit, a musí existovat někdo, kdo je vytváří, respektive záměr,
který tím sleduje.
V novodobých československých dějinách patří k nejznámějším hilsneriáda, očernění pátera Toufara, údajný nález
nacistických archivů v Černém jezeře na Šumavě či „spiknutí“ kolem Jana Palacha.

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.

Amatérismus státní správy a Zemanovy vlády komplikoval vstup Česka do EU. Bývalý velvyslanec nechává
nahlédnout za oponu přístupových jednání URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Josef Kreuter , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.06.2022 09:40 , RU / měsíc: 216 512 ,
RU / den: 12 037 , Rubrika: EU , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
...Začal jsem jednou týdně přednášet „Vybrané problémy evropské integrace“ pro magisterský kurs Fakulty  sociálních  věd
Karlovy  univerzity . 
V Praze  jsem se setkal s Michelem Barnierem, bývalým... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění
zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

KONTEXT: Mír za každou cenu. Řada Italů věří, že Ukrajina je pěšákem USA URL
Automatický překlad
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Západ začíná válka na Ukrajině unavovat a nejvíc je to vidět na Italech, které více než ruská zvěrstva pálí rostoucí životní
náklady. Proč si tolik Italů myslí, že za ruskou agresi může i Ukrajina? Jak se může Řím vymanit ze závislosti na ruském plynu?
V podcastu Kontext na tyto otázky odpovídal politolog Martin Mejstřík.

Video můžete zhlédnout na www.idnes.cz.

Zatímco Francii západní média peskují za snahy udržet komunikační kanály s Moskvou otevřené a Německo za váznoucí
dodávky zbraní, postoj Itálie k válce na východě Evropy zůstává mimo hlavní pozornost. Nedávný průzkum European Council
for Foreign Relations (ECFR) přitom ukázal, že tábor stoupenců kompromisu s Ruskem i za cenu územních ústupků ze strany
Ukrajiny je nejsilnější právě na Apeninském poloostrově.

„Itálie dlouhodobě patří k národům, které vidí Rusko v pozitivním světle,“ odhaluje kořeny současného italského postoje Martin
Mejstřík a připomíná, že Italové mají od konce druhé světové války silně levicové tendence a díky své geografické poloze
Moskvu nikdy nevnímali jako ohrožení.

Podle Mejstříka hraje také velkou roli i tradiční pacifismus. „Italové nejsou vysloveně proruští, oni jsou protiváleční. V Itálii se za
studené války odehrávaly největší protesty proti umístění jaderných zbraní a raket. Postoj ‚Mír za každou cenu‘ se pak odráží i
v přístupu k Rusku,“ říká odborník na politickou scénu jihoevropských států z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

V Itálii je podle sondy ECFR na rozdíl od jiných evropských států navíc poměrně silný názor, že největší překážkou v dosažení
míru není jen Rusko, ale i Ukrajina. A více než čtvrtina respondentů označila za jednoho z viníků konfliktu Spojené státy. Kde se
tyto názory berou?

„Velká část italské levice je protiamerická. V italských médiích se proto hodně šířil názor, že Ukrajina je jen pěšákem v moci
Ameriky a NATO. Tento protiamerický sentiment byl v posledních letech pochopitelně hodně přiživován z Ruska,“ říká Mejstřík
a upozorňuje, že do italských médií jsou často zváni ruští novináři, kteří v hlavním vysílacím čase šíří propagandu Moskvy.

Proč italská vláda tají informace o dodávkách zbraní na Ukrajinu? Jakými způsoby se Řím snaží najít energetickou nezávislost
na Rusku? Jak to bylo s nezdařenou cestou Mattea Salviniho do Moskvy? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.

Foto:
Šéf italské strany Liga Matteo Salvini během televizní debaty o ruské invazi na Ukrajině (15. června 2022)
Profimedia.cz

FotoGallery:
Mírový tábor je nejsilnější v Itálii a Německu, nejmenší podporu má v Polsku.
ecfr.eu

Martin Mejstřík, odborník na italskou a španělskou politiku z Fakulty  sociálních  věd  UK .
FSV  UK

Většina respondentů ve všech deseti zkoumaných zemích se shodla, že za vypuknutí války je odpovědné Rusko.
ecfr.eu

Italský premiér Mario Draghi během tiskové konference v Kyjevě (16. června 2022)
Reuters

Italský premiér Mario Draghi, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz na cestě speciálním
vlakem do Kyjeva (16. června 2022)
ČTK

Zleva: Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi a německý kancléř Olaf Scholz při návštěvě
ukrajinského města Irpiň nedaleko Kyjeva (16. června 2022)
AP

Šéf italské strany Liga Matteo Salvini během televizní debaty o ruské invazi na Ukrajině (15. června 2022)
Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj si podává ruce s německým kancléřem Olafem Scholzem, jenž spolu s rumunským
prezidentem Klausem Iohannisem, italským premiéremMariem Draghim a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem
přijel na Ukrajinu. (16. 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)
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
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Macron, Scholz, Draghi a Iohannis na schůzce s ukrajinským prezidentem Zelenským v Mariinském paláci v Kyjevě. (16. června
2022)
AP

Německý kancléř Olaf Scholz si podává ruku s ukrajinským prezidentem Zelenským. (16. června 2022)
ČTK

Scholz, Macron, Draghi a Iohannis se v Kyjevě sešli s ukrajinským prezidentem Zelenským. (16. června 2022)
AP

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi a německý kancléř Olaf Scholz se v Kyjevě setkali s
ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (16. června 2022)
ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a rumunský prezident
Klaus Iohannis při návštěvě válkou zničeného města Irpiň. (16. června 2022)
ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a rumunský prezident
Klaus Iohannis při návštěvě válkou zničeného města Irpiň. (16. června 2022)
Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a rumunský prezident
Klaus Iohannis při návštěvě válkou zničeného města Irpiň. (16. června 2022)
Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě válkou zničeného města Irpiň. (16. června 2022)
Reuters

Italský premiér Mario Draghi při návštěvě válkou zničeného města Irpiň. (16. června 2022)
Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a rumunský prezident
Klaus Iohannis na návštěvě válkou zničeného města Irpiň. (16. června 2022)
Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a rumunský prezident
Klaus Iohannis na návštěvě válkou zničené Irpině. (16. června 2022)
Reuters

Rumunský prezident Klaus Iohannis. francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz a italský premiér
Mario Draghi v ukrajinské Iprini (16. června 2022)
AP

Německý kancléř Olaf Scholz v Kyjevě (16. června 2022)
ČTK

Italský premiér Mario Draghi v Kyjevě (16. června 2022)
ČTK

Italský premiér Mario Draghi při příjezdu k hotelu v Kyjevě (16. června 2022)
AP

Italský premiér Mario Draghi při příjezdu do Polska, kde nasedl na speciální vlak do Kyjeva. (16. června 2022)
ČTK

Italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron na cestě speciálním
vlakem do Kyjeva (16. června 2022)
ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron s italským premiérem Mariem Draghim na cestě speciálním vlakem do Kyjeva (16.
června 2022)
Reuters

Italský premiér Mario Draghi, německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron na cestě do Kyjeva (16.
června 2022)
Reuters
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Trendy k vodě: Plavky sportovní, rafinované i menstruační URL
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Jednodílné, dvoudílné, surfařské s dlouhým rukávem… Nedaří se vám sehnat přesně padnoucí plavky?

Vytipovali jsme pro vás místa, kde seženete kvalitní konfekci, netradiční modely i možnost nechat si je ušít na míru vašim
křivkám. 
Bylo to 5. července 1946, když módní návrhář Louis Réard představil nový druh plážového „nešatu“ – miniaturní dvoudílné
dámské plavky, které nazval bikiny podle tichomořského atolu Bikini. Začátky ale nebyly vůbec snadné. Vatikán huboval a
došlo i na zatýkání a zákazy. Jaké plavky se nosí dnes? 
Circlle 
To je česká značka udržitelného a eticky vyráběného sportovního oblečení inspirovaného jógou. Pomáhá řešit problémy
napáchané fenoménem fast fashion, redukovat množství odpadu ve světových oceánech a nasměrovat přemýšlení společnosti
blíže k cirkulárnímu systému. @circlle.cz 
Plove 
Pavlína Miklasová, zakladatelka a designérka značky Plove, se jako jedna z mála módních návrhářů věnuje pouze plavkám.
Výsledku jejích kolekcí předchází experimenty a přemýšlení nad tím, co plavky znamenají a jaké mohou být. Designérský
přístup Pavlíny se pohybuje na pomezí užitého a konceptuálního umění a zahrnuje jak produkty s komerčním potenciálem, tak i
volnější objekty s přesahem do dalších oblastí. @plovestudio 
Modibodi 
Menstruační plavky přinášejí možnost koupání a plavání během menstruace bez nutnosti zavádět tampon. V oblasti klínu mají
speciální, zvenčí neviditelnou třívrstvou „vložku“, která absorbuje až 10 ml tekutiny, což je srovnatelné se savostí dvou
tamponů. Určeny jsou pro slabé až středně silné menstruační krvácení. Plavky fungují i v případě inkontinence.
@modibodi_cz_sk 
Triola 
Nejstarší původní česká značka vyrábějící spodní prádlo vznikla v roce 1919. I po sto letech od založení se výroba stále drží v
Česku, ve výrobním závodě v Horním Jiřetíně. Ve spolupráci s německou firmou Muehlmeier, jedním z předních světových
specialistů na vývoj a výrobu podprsenkových košíčků, vytváří tak nejdokonalejší spodní prádlo, plavky a sportovní oblečení.
@triola_cz 
Overall Office 
Kristýna Nováková, Monika Krobová a Karolína Juříková tvoří ducha značky, kterou uvozuje motiv spirály. Tento symbol lze
považovat za logo, ale zároveň proměnlivý a flexibilní prvek, který prostupuje jejich kolekcí. A to i v případě jednodílných
plavek, které lehce odhalují atraktivní křivky ženského těla a současně vytvářejí designérský unikát. @overall_office 
Luft 
Značku založila Linda Urbánková kvůli vlastnímu pocitu nedostatku kvalitně ušitých oděvů z přírodních materiálů, krásných
barev, za dostupnou cenu. Ve svým modelech transformuje eleganci 30., 40. a 50. let. Naposledy svou nabídku doplnila o
plavky různých barevných kombinací, inspirované brazilskými plážemi. Cílem, který bezeslova naplnila, bylo vytvářet
jednoduché, promyšlené modely, nepodléhající trendům. @luft_olof 
SALONč4 
Krejčovství vás nadchne nejen širokou nabídkou konfekčních modelů, ale překvapí autorskými kousky, které na míru či
materiálově upraví každé klientce. Výhodou plavek ze salonu je jejich variabilita, kdy doplněním o šifonovou sukni či apartní
kaftan ze sportovního kompletu vytvoříte party look nejen na prázdniny. @salonc4 
Leeda 
Pod názvem Leeda tvoří česká designérka Lucie Kutálková. Její celková tvorba vyzařuje zdravé sebevědomí, nezávislé
myšlení, lehkost a eleganci. Kolekce jsou charakteristické minimalistickým designem s propracovaným detailem, variabilitou i
vysoce kvalitními materiály s autorským tiskem. @leedastore 
LNK Rules 
Designérka Elena Kožuszniková se zabývá návrhy a ruční výrobou spodního prádla na míru i v sériových kolekcích. Během
stáže v Milánu přijala nabídku na spolupráci s italskou značkou, pro kterou po skončení školy dál navrhovala. Právě v Itálii se
nadchla tamní nabídkou kvalitních a netradičních látek, které se rozhodla představit i v Česku. Signature značky? Jednoduché
a pohodlné, přesto netradiční střihy a rafinované kombinace barev a materiálů. @lnkrules 
La femme MiMi 
Narozena v Saigonu, vystudovala fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově  a první kolekci La femme MiMi představila v
roce 2008. Nguyen Hoang Lan známá jako MiMi je osobností nezávislé české módní scény. Porcelánové motivy se na těchto
plavkách snoubí s venkovskou atmosférou a noblesou plesů. Jak je to možné? Zadní sametová šňůrka měla být původně na
společenských šatech, covid to ale vymyslel jinak. @la_femme_mimi_prague 
Opiium 
Zbrusu nová značka, která svým designem může směle konkurovat největším světovým módním domům. Nebyla by, čím je, bez
zakladatelky Petry Teplé, jejíž vizí bylo od počátku tvořit módu pro ženy, které chtějí zažívat radost z pohybu a při tom dobře
vypadat. Značka kombinuje praktičnost, udržitelnost, eleganci a krásu. @opiiumsport 
Wolfgang 
Dnes již ikonická značka, která kdysi na české módní scéně způsobila bouři podobnou té Shakespearově. Wolfgang! Každý je
chtěl nosit a chce nosit dodnes. Plavky ze dvou vrstev látky zajišťují funkční pevnost i pohodlí. Do vody i na souš. Podprsenka
navíc nabízí možnost vložení zpevňujících košíčků. @wolfgangstorecz 

Jednodílné plavky La femme MiMi, 3990 Kč, foto: La femme MiMi 

„Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům
jde URL
Automatický překlad
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Komentář Michaela Romancova: Exponentům ruského režimu vůbec nezáleží na tom, co si o nich Západ myslí. Jak by se mohl
stydět někdo, kdo reprezentuje největší zemi na světě, zemi výjimečnou a vítěznou? Rusko je v jejich očích zemí
nepostradatelnou, bez jejíhož příspěvku – či spíše bez jejíhož souhlasu – mezinárodní společenství nemůže existovat. Ukrajině
ani Západu ovšem k ničemu souhlas nedala, nikdo se jí na nic neptal. Proto nakonec sáhla po síle.

Nedávno získal editor ruského vysílání BBC Steve Rosenberg interview od ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.
Počínaje 24. únorem, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu, jeho ministerstvo se západními novináři příliš nekomunikuje, takže
se jednalo o událost hodně výjimečnou. BBC rozhovor zveřejnila pod titulkem „Lavrov: Rusko není bez poskvrnky a nestydí se“,
což více než výstižně vystihuje jeho obsah.

Zopakujme nejprve to podstatné, respektive to, co Rosenberga, který má s Ruskem a řadou dalších někdejších sovětských
republik a jejich představitelů letité zkušenosti, zaujalo. Lavrov tvrdil – a hleděl mu při tom přímo do očí –, že Rusko
[lock]žádnou invazi na Ukrajinu neprovádí, že věci nejsou tak, jak se (nám) jeví. „Speciální vojenská operace byla vyhlášena
teprve tehdy, když už jsme neměli jinou možnost, jak Západu vysvětlit, že tlačení Ukrajiny do NATO je zločinem.“

Lavrov pak ještě pochopitelně zopakoval a zdůraznil všechny další „pozice“, které Kreml od začátku války vytvořil, jejichž
opakovaní je zbytečné. Na Rosenbergovu otázku, zda údajný boj proti „nacistům“ zahrnuje i mezinárodními organizacemi
zdokumentované masakry civilistů, odvětil, že ho to mrzí, ale „mezinárodní diplomaté, včetně Vysoké komisařky pro lidská práva
OSN (Michelle Bacheletová, pozn. aut.), generálního tajemníka OSN (Antonio Gutierres, pozn. aut.), a řada dalších
představitelů OSN jsou pod neustálým a silným tlakem Západu. A velmi často jsou využíváni k tomu, aby zesilovali fake news
vytvářené Západem. Rusko není bez poskvrnky. Rusko je tím, čím je. A nestydíme se ukázat, kdo jsme.“

Pojďme tedy Lavrova, který na mezinárodní scéně není žádným nováčkem, vzít za slovo a podívejme se na to, čím na
mezinárodní scéně Rusko skutečně je. Ale dříve než se do toho pustíme, je třeba ještě upozornit na jeden důležitý moment,
který v rozhovoru s Lavrovem zazněl. Když Steve Rosenberg namítl, že v našich očích je Rusko zodpovědné za osudy
ukrajinských civilistů, dostalo se mu odpovědi: „Na pohledu Západu mi vůbec nezáleží. Zajímá mě jen mezinárodní právo.“.

Pokud se chceme pokusit pochopit, jaké Rusko je a na čem mu (ne)záleží, je zrovna vztah k mezinárodnímu právu dobrým
začátkem. Lauri Mälksoo, profesor mezinárodního práva na univerzitě v Tartu v Estonsku, na téma ruského přístupu k
mezinárodnímu právu roku 2015 vydal knihu s názvem Ruské přístupy k mezinárodnímu právu (Russian Approaches to
International Law).

Přečtěte si takéRusové doma i v emigraci, zastavme to šílenství, je to v našich rukou, vyzývá ruský umělec a nabízí návod

Fundamentálním rozdílem není nic jiného než postavení jednotlivce. Podle Moskvy je základním principem mezinárodního
práva státní suverenita, která je absolutní, nedělitelná a neomezená. Nositelem suverenity je však pouze ruský stát (přičemž je
zcela nepodstatné, zda je demokratický, či autokratický), a nikoliv ruští občané. Rusko se proto v pohledu na mezinárodní
právo, jakož i v případech konkrétní interpretace jeho norem, nemůže než zásadně liší od Západu, respektive Spojených států.
Právě tam se zrodila představa, že mezinárodní právo má mimo jiné být nástrojem, jehož prostřednictvím je chráněna lidská
důstojnost.

Kreml však jednotlivce (a jeho potřeby či práva) za subjekt mezinárodního práva odmítá považovat. Důvodů je řada, ale
nejdůležitějším z nich je nebezpečí, které z takové interpretace vyplývá pro (primárně mezinárodní) legitimitu vlády, respektive
politického režimu. Představa, že vláda, která ve vztahu ke svým občanům nedodržuje základní lidská práva, přestává být
legitimní, je (upřímně nejen) v Kremlu nestravitelná.

Podle Ruska, jak vypozoroval Mälksoo, by mezinárodní právo mělo primárně i nadále zůstat nástrojem, který se vztahuje k
míru, bezpečnosti a teritoriální kontrole, a nemělo by se rozšiřovat do oblasti lidských práv. Jinými slovy, spíš by mělo
umožňovat koexistenci, než být nástrojem (čím dál tím širší) spolupráce, která by mohla přerůst až do prosazení nějakých
globálních standardů tzv. dobrého vládnutí.

Mezinárodní právo je tu kvůli nám

Klíčovým bodem ruského přístupu pak je, že Rusko není jen řadovým členem mezinárodního společenství, ale velmocí, která
má zvláštní – privilegované – postavení. Mezinárodní právo je tak v prvé řadě efektivním nástrojem pro ošetření této pozice a
až pak případně něčím jiným. Rusko má právo kdykoli učinit cokoli, co uzná za vhodné – pochopitelně včetně záboru území
sousedních států –, a svět to musí akceptovat.

Na obdobném principu fungoval systém mezinárodních vztahů v 19. století, tedy v době, kdy se Rusko oficiálně stalo velmocí
(kategorie vznikla roku 1815 na Vídeňském kongresu a spolu s ním se jí staly Británie, Francie, Rakousko a Prusko). Pět
velmocí spolurozhodovalo o bytí či nebytí všech ostatních v Evropě, přičemž v té době byly teritoriální změny standardním a
funkčním nástrojem mezinárodní politiky. Pouze velmoci měly (relativní) jistotu, že jejich území nebude těmito procesy dotčeno,
respektive jejich teritorium (ať již v Evropě, či v zámoří) bude případně pouze růst.

V sovětském období ruské historie se pak SSSR, jakožto vítězná mocnost druhé světové války, zásadním způsobem podílel na
definování řady institutů mezinárodního práva. Ač uvnitř jeho hranic právo nic neznamenalo, stal se z Moskvy globální advokát
práv sociálních, práva na sebeurčení atd. Do roku 2014 Putinův režim zvládal předstírat jakýs takýs respekt k právu, ale všem,
kteří neměli šupiny na očích, bylo jasné, že se tak opět děje primárně kvůli tomu, že to na Západě dobře vypadá a ještě lépe se
to politicky prodává.

Přečtěte si takéVálka na Ukrajině už Evropu změnila, nejlepším příkladem je Německo, říká Krastev
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Od roku 2015 však tato praxe, v reakci na první sankce uvalené za anexi Krymu a rozpoutání války na východě Ukrajiny, začala
být ruským státem opouštěna. Bylo by jistě zajímavé být příslovečnou mouchou na stěně a zvědět, jak moc se v Kremlu bavili
tím, když řada západních politiků argumentovala, že je třeba umožnit návrat Ruska do Rady Evropy, pod kterou rovněž spadá
Evropský soud pro lidská práva. V Radě Evropy totiž v souvislosti s anexí Krymu byla Rusku odebrána hlasovací práva, na což
Moskva reagovala tím, že nebude platit členské příspěvky.

Když Rusku kvůli tomu po dvou letech hrozilo vyloučení, začala řada evropských politiků tvrdit, že v zájmu ruských občanů – jež
jejich vláda mezitím zásadně omezila na většině politických práv – je ruský návrat, neboť jim tak zůstane zachována možnost
dovolávat se spravedlnosti. Bohužel jim nedošlo, že jedinec a jeho práva v Moskvě nic neznamenají. Skutečnost, že každý
občan Ruské federace a jeho práva měli (mají a snad i nadále budou mít) hodnotu pro nás, se tak stala další z řady zbraní,
které Moskva neváhala obratně využít proti nám.

Co zdůrazňovali západní politici a spolu s nimi i lidskoprávní aktivisté, publicisté, právníci či filozofové? Že proti Rusku bylo
vedeno nejvíce žalob pro porušování lidských práv ze všech členských zemí, že jich Moskva většinu prohrála a musela vyplácet
odškodné. Co viděla Moskva? Levný způsob, jak spolu s ostatními usednout u jednoho stolu, a kdykoli se jí to hodí, z pozice
ctěného a výjimečného člena nastolovat vlastní agendu.

Smutné je, že většině z hlasitých advokátů obyčejných Rusů nejspíš dosud nedošlo, že výplata kompenzací (většinou se
jednalo o miliony eur ročně) představuje naprosto směšné částky, za které by si například žádný statusu dbalý ruský oligarcha
nepořídil jachtu. Třeba si to někteří z nich uvědomují teď, při pohledu na částky, které Kreml denně vynakládá na válku.

Přečtěte si takéUkrajina nám kupuje čas. Využijme ho moudře

Chceme-li se pokusit pochopit, jaké Rusko opravdu je, musíme jeden každý aspekt jeho života podrobit zkoumání. A není
náhodou, že to je přesně to, čeho se ruské politické elity bojí jako čert kříže. Fjodor Ivanovič Tutčev, který je po Puškinovi a
Lermontovovi považován za třetího nejvýznamnějšího ruského romantického básníka, je autorem známého verše: „Kdo Rusko
svým rozumem přemostí, žádné měřidlo ho nezměří, jeho duše je zvláštní bytostí, pozná ho jen ten, kdo v něj uvěří.“ Ten
standardně bývá zkracován na srozumitelnější: „Rusko rozumem nepochopíš!“ Rusové cizincům často a s chutí tuto ideu
vnucují s jedním jediným cílem: zabránit kritice. Kdo se podle toho nechová, bývá většinou onálepkován jako „rusofob“.

Ve světle kritického rozumu se každému, Rusy pochopitelně nevyjímaje, Rusko jeví být jiné – horší, než jak vypadá, pokud ho
vnímáte takzvaně duší. A existuje snad něco evropštějšího/západnějšího než racionální, kritické zkoumání?

Pokud se v budoucnu opět chceme s Ruskem – rozumějme s představiteli režimu, který tam bude vládnout – bavit, neměli
bychom se předem vzdát naší nejsilnější zbraně a přistoupit na jejich hru a „uvěřit“. Tedy ve skutečnosti bez odporu a námitek
přijmout Rusko takové, jaké bylo, je a vždy bude, abychom parafrázovali slova ruské hymny, respektive Lavrovovo tvrzení.

Dnešní podobu Ruska nesmíme akceptovat

Jaké tedy Rusko je? Rusové jsou přesvědčeni, že je velké, výjimečné a vítězné, a kvůli těmto faktorům je třeba – a to je
podstatou onoho přijetí – Rusku projevovat respekt a vděk. Mnozí tak již v historii učinili a nikomu to nic dobrého nepřineslo.
Každý, kdo přijal, byl pohlcen, vstřebán obrovským organismem ruského státu, který sice v historii již několikrát změnil jméno,
ale zatím nikdy zásadním způsobem nezměnil podstatu výkonu politické moci.

Nechceme-li být pozřeni, nesmíme Rusko přijmout v podobě, v jaké chce být přijato. Musíme učinit přesný opak, tedy vystavit
Rusko střízlivému, věcnému a kritickému pohledu. Pak zjistíme, že Rusko je zejména rozlehlé spíš než veliké, že je svérázné
spíše než výjimečné a konečně že se v jeho historii, stejně jako v historii jakéhokoli jiného státu, vítězství a prohry střídají.

Od okamžiku, kdy se dostali do Evropy, sní Rusové sen o velikosti, výjimečnosti a vítězstvích, které jim mají zajistit primát nade
všemi ostatními. Ti největší z nich, lhostejno, zda jde o umělce, či vědce, dávno pochopili, že sen je ve skutečnosti noční můra.
Básně Puškina či Lermontova, romány Dostojevského, objevy Mendělejeva nebo Pavlova, hudba Čajkovského či Musorgského
vám mohou mnohé prozradit o ruské duši a určitě vás kulturně obohatí, ale nepřiblíží vás ani o milimetr k pochopení fungování
ruského politického zřízení, které nás a náš způsob života ohrožuje.

Přečtěte si takéKazachstánský prezident se nelekl Putina. Vzápětí si od něj vyslechl skrytou hrozbu

Dokud v Rusku nebudou dvě základní práva – právo být a právo mít – chápána a chráněna stejně, jako je tomu v Evropě,
musíme Rusko považovat za cizí a minimálně potenciálně nebezpečnou sousedící entitu. Nesmíme o Rusku snít. Naopak,
musíme bdít a bedlivě zkoumat, vážit a měřit. Nejprve narazíme na to, co Rusové sami ke zkoumání vystavují: tanky a děla,
rakety a letadla, lodě a ponorky, objemy vytěžené ropy a plynu nebo neuvěřitelné počty mrtvých, kteří tu či onde padli v boji,
nebo prostě zahynuli při budování gigantických přehrad, továren, průplavů…

Ale také se dostaneme k počtu lidí, kteří Rusko dobrovolně opouštějí, protože už mají dost toho, jak to tam vypadá. Zjistíme,
kolik pacientů připadá na jedno nemocniční lůžko nebo jednoho lékaře, a dostaneme se k seznamu nedostupných léků.
Uvidíme, jak se zmenšují platy a penze, o kolik let zaostává průměrná délka života nebo kolika let se dožije průměrný muž a že
se Rusko stává zemí stárnoucích opuštěných žen, kde se nejvíce dětí rodí v oblastech, v nichž dominují neruská etnika s
kulturou vycházející z islámu. Pochopíme, v jak žalostném a stále se zhoršujícím stavu je životní prostředí atd.

Bez ohledu na to, jak moc okatě a nestydatě Lavrov spolu se zástupem velvyslanců, poslanců a dalších exponentů ruského
režimu lžou, bychom neměli dospět k závěru, že lžou vědomě a o všem. Opravdu jim vůbec nezáleží na tom, co si o nich
myslíme, a opravdu se nestydí. Pocit studu je představitelům ruského režimu naprosto nesrozumitelný.

Jak by se mohl stydět někdo, kdo reprezentuje největší zemi na světě, zemi výjimečnou a vítěznou? Rusko v jejich očích je zemí
nepostradatelnou, bez jejíhož příspěvku – či spíše bez jejíhož souhlasu – podle nich mezinárodní společenství nemůže
existovat. Lavrov opravdu nelhal, když tvrdil, že jsme se v souvislosti s Ukrajinou dopustili „zločinu“. Moskva totiž Ukrajině ani
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Západu k ničemu nedala souhlas. Stala se postradatelnou. Proto nakonec sáhla po síle.

Naštěstí narazila na houževnatý odpor, a pokud vytrváme v podpoře Ukrajiny, nedokáže zvítězit. Co bude dál? Dokud v Kremlu
nepochopí, že za to, co udělali, nesou odpovědnost – a to se ještě nikdy v historii nestalo, neboť se žádný car, imperátor ani
generální tajemník nikdy nestyděl –, nezbude nám nic jiného, než v nich probouzet to jediné, čemu rozumí. Strach.

V Rusku je mezinárodní právo chápáno jinak než na Západě.
Mělo by primárně zůstat nástrojem, který se vztahuje k míru, bezpečnosti a teritoriální kontrole a nemělo by se rozšiřovat do
oblasti lidských práv.
Kreml jednotlivce (a jeho potřeby či práva) za subjekt mezinárodního práva odmítá považovat, protože je to pro něj
nebezpečné. A chce to vnutit i ostatním.
Nechceme-li být pozřeni, nesmíme Rusko přijmout v podobě, v jaké chce být přijato.

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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Bankovní rada České národní banky dnes podeváté za sebou rozhodla o zvýšení úrokových sazeb , tentokrát o 1,25
procentního bodu. Základní dvoutýdenní repo sazbu zvedá na 7 %, lombardní sazbu na 8 % a diskontní sazbu na 6 %. Nové
sazby začnou platit zítra.

Vzhledem k vysoké inflaci se další zvýšení úroků očekávalo. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně rostly už o 16 % , inflace
je tak nejvyšší od roku 1993. 
Ještě loni v červnu byla repo sazba 0,25 %, inflace ale už tehdy začínala růst (byla kolem 3 %). Radní úroky postupně zvedají,
a nyní je tedy základní úrok 7 %. V blízkosti sedmi procent byl naposledy v roce 1999. 
Bankovní rada hlasovala naposledy ve starém složení a s Jiřím Rusnokem jako guvernérem. Od začátku července Rusnok
končí a ve funkci ho nahradí dosavadní radní Aleš Michl . Prezident Miloš Zeman od začátku července jmenoval také tři nové
radní. 
Rada tak bude od příštího zasedání jednat v novém složení. Že by to ale automaticky měnilo poměr sil ve prospěch vidění
světa prezidenta Zemana, kterému se rychlý růst úrokových sazeb nelíbí, není jisté. Psali jsme o tom: 
„Pro zklidnění budou trhy (koruna) potřebovat vidět, že nová bankovní rada nebude apriori vylučovat další pohyb sazeb
směrem vzhůru a bude jasně komunikovat, že stabilizace rozvolněných inflačních očekávání je nyní naprostou prioritou .
Věříme, že k tomu nakonec dojde, ale může to trvat i několik nadcházejících měsíců – do srpnového/zářijového zasedání. V
mezičase bude klíčové, aby měly trhy jistotu, že bankovní rada neodvolá probíhající intervence na podporu koruny,“ říká Jan
Bureš, ekonom Patria Finance. 
„S přihlédnutím k aktuální výši sazeb a více holubičím příchozím členům očekáváme, že dnešní zvýšení bylo v letošním roce
poslední a na srpnovém zasedání se již rada přikloní ke stabilitě sazeb. Ta by měla trvat minimálně do konce letošního roku,“
myslí si Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank. Jako holubice jsou ve finanční hantýrce v tomto případě označováni ti, kdo
jsou proti aktivnímu boji centrální banky s inflací, a jsou tedy proti zvyšování sazeb. Druhý „tábor“ se označuje jako jestřábi. 
Šest guvernérů ve slajdech. Kdo byl před Rusnokem a kdo je Aleš Michl? 
Zdroj: ČNB 
Josef Tošovský 
(* 1950) První guvernér České národní banky. Řídil ji od jejího vzniku v lednu 1993 do poloviny roku 2000. Ovšem s
přestávkou od prosince 1997 do července 1998. Tehdy se po pádu vlády premiéra Václava Klause kvůli financování ODS stal
předsedou přechodné vlády. Řízením ČNB byl pověřen Pavel Kysilka. 
Před rokem 1989 byl Tošovský, který studoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické, nejprve úředníkem ve Státní
bance československé, tedy centrální bance socialistického Československa, později ho zaměstnávala pobočka Živnostenské
banky v Londýně, kam se jako straník a prověřený kádr směl odstěhovat. Na konci roku 1989 je z Londýna odvolán, aby se
mohl stát předsedou Státní banky československé, kterou pak vede až do rozdělení federace. Z ní pak přechází do nově
vzniklé české centrální banky. 
Českou národní banku opustil před koncem druhého funkčního období. V roce 2000 rezignoval a stal se ve Švýcarsku
předsedou Institutu pro finanční stabilitu, který je součástí Banky pro mezinárodní platby. V roce 2016 se nakrátko vrátil i na
stránky českého tisku, když v Americe po bezohledné jízdě zdemoloval Ferrari a zranil tři lidi. V témže roce odchází do penze. 
Zdroj: ČNB 
Pavel Kysilka 
(*1958) Pavel Kysilka sice Českou národní banku vedl, ale guvernérem nikdy nebyl. Jako viceguvernér byl jejím řízením
pověřen na dobu, kdy bude guvernér Josef Tošovský vázaný povinnostmi předsedy vlády. Bylo to něco přes půl roku, od
prosince 1997 do července 1998. Na bankovkách z té doby jsou tedy pod slovem guvernér před Kysilkovým jménem písmena
V a Z – v zastoupení. 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a po jejím skončení zůstával na akademické půdě, na VŠE a v Československé
akademii věd. V roce 1992 byl jmenován členem bankovní rady a viceguvernérem Státní banky československé, kde řídil
přípravu na rozdělení Československa, měnovou odluku obou zemí a zavedení koruny české. Se zaváděním národních měn
pak o něco později jako expert Mezinárodního měnového fondu radil v několika postsovětských republikách. 
Od roku 1999 po odchodu z ČNB, kterou mimochodem přeorientoval na politiku cílování inflace, pracoval pro Erste, respektive
Českou spořitelnu, v letech 2011–2015 byl jejím generálním ředitelem. Je členem správní rady svojí alma mater a správní rady
obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, od roku 2020 také místopředsedá Radě České televize. 
Zdroj: ČSOB 
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Zdeněk Tůma 
(* 1960) Absolvent Vysoké školy ekonomické byl v osmdesátých letech zaměstnán v Prognostickém ústavu Československé
akademie věd. V devadesátých vedl katedru makroekonomie Institutu ekonomických studií FSV  UK , kde i přednášel, radil
ministru průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému, dělal hlavního ekonoma v Patria Finance a dva roky působil jako výkonný
ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 
Na začátku roku 1999 ho prezident Václav Havel jmenoval viceguvernérem České národní banky a na konci roku 2000 jejím
guvernérem. Své druhé funkční období nedokončil, rezignoval rok před jeho završením. Později se věnoval politice, kandidoval
na pražského primátora, byl partnerem v poradenské firmě KPMG. Je členem správních rad Nadace CERGE-EI a Czech
Republic for Finance a členem dozorčí rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Zdroj: Generali 
Miroslav Singer 
(* 1968) Studoval matematické metody v ekonomii na Vysoké škole ekonomické, doktorský titul získal na Pitsburské univerzitě.
Pracoval v Akademii věd a CERGE-EI, ale brzy akademickou dráhu vyměnil za kariéru ve finančním holdingu Expandia. Nejprve
byl hlavním ekonomem v Expandia Finance, pak ředitelem Investiční společnosti Expandia a nakonec ředitelem matky
společnosti Expandia Holding. Od roku 2001 pracoval pro PricewaterhouseCoopers ČR až do roku 2005, kdy se stal členem
bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od 1. července 2010 byl jmenován guvernérem a ve funkci vydržel
celé šestileté období. Za jeho řízení začala Česká národní banka s kontroverzními měnovými intervencemi : zavázala se, že
udrží korunu v určitém kurzu k euru a nakupovala eura jak o život. Jedním z cílů této politiky bylo nastartovat inflaci, jakkoli se
to při jejích dnešních hodnotách může zdát zvláštní. Měnové intervence skončily až za Singerova nástupce Jiřího Rusnoka. 
Po odchodu z ČNB zakotvil Miroslav Singer jako hlavní ekonom u Generali a člen dozorčí rady Monety, předseda dozorčí rady v
Generali České pojišťovně. 
Zdroj: ČNB 
Jiří Rusnok 
(* 1960) Druhý guvernér centrální banky, který si vyzkoušel, jaké to je být předsedou úřednické vlády. Zatímco Josef Tošovský
si ale do Strakovky odskočil během guvernérování, Josefa Středulu nejprve Miloš Zeman jmenoval v roce 2013 předsedou tzv.
úřednické vlády (která nedostala důvěru Sněmovny) a až o tři roky později guvernérem ČNB. 
Jiří Rusnok vystudoval jako dosud všichni šéfové ČNB Vysokou školu ekonomickou, za socialismu pracoval ve Státní plánovací
komisi, později byl ministerským úředníkem a většinu devadesátých let profesionálním odborářem. Ve vládě ale Rusnok
nezačínal hned jako premiér, vyzkoušel si to už dřív, nejprv byl ministerským náměstkem, pak ministrem financí v poslední
Zemanově vládě a ministrem průmyslu a obchodu pod Špidlou. Z politiky odešel dělat předsedu představenstva penzijního
fondu ING a byl šéfem Asociace penzijních fondů ČR, dokud ho Miloš Zeman nejmenoval guvernérem. 
Šestileté funkční období Jiřího Rusnoka končí letos posledního června. Nahradí ho Aleš Michl. 
Zdroj: ČNB/Tomáš Nosil 
Aleš Michl 
(* 1977) Vystudoval samozřejmě Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako analytik a incestiční stratég v Raiffeisenbank, byl
ekonomickým poradcem Andreje Babiše, spoluzaložil algoritmický investiční fond. Od roku 2018 je členem bankovní rady a 1.
července se ujme funkce jejího guvernéra, do které ho na jaře jmenoval prezident Miloš Zeman. 
Jméno mezi ekonomy si Michl začal dělat jako publicista a později i autor knih. Od jeho předchůdců ho nejspíš odliší otevřenost
a méně konzervativní styl komunikace. Nový způsob, jak mluvit s lidmi, by podle něj měla najít celá instituce. Ovšem je otázka,
nakolik se Michlovi podaří své sklony k exhibici utlumit na úroveň, jaká sluší důstojné a z povahy věci konzervativní instituci,
jakou je centrální banka. 
Kdo je nový guvernér České národní banky a jak se v průběhu let měnil jeho pohled na ekonomiku a svět, skvěle dokumentuje
série pravidelných novoročních rozhovorů s Ondřejem Tůmou, které vznikaly pro Peníze.cz a Finmag.cz. Tady je poslední díl s
rozcestníkem k dílům starším: Místo Netflixu se radši naučte investovat, radí Michl 
Hypotéky za 6 % 
Celková situace je momentálně nepředvídatelná. Ruská invaze na Ukrajinu výrazně zvýšila nejistotu na trzích, což dál tlačí na
inflaci: drahá je ropa , plyn nebo třeba pšenice. Jistotou je jenom vysoká inflace, která má v příštích měsících vystoupat na
vrchol a pak snad začít postupně padat. 
Centrální banky zvyšují úroky, když chtějí ekonomiku přibrzdit. Vyšší úroky totiž znamenají dražší úvěry a výhodnější spoření .
Tato kombinace má snížit ochotu lidí a firem utrácet. A když klesne poptávka, mají klesat i ceny. Na druhou stranu s vysokými
cenami komodit na světových trzích toho ČNB moc nenadělá. 
Růst ceny peněz už je vidět nějakou dobu na hypotečním trhu. Zatímco před rokem banky hypotéky běžně nabízely s úrokem
kolem 2,5 %, teď už je průměrný úrok blízko 6 % a bude dál růst. 
Úroky už banky zvedly i u spoření. Několik jich teď nabízí na spořicím účtu úrok začínající čtyřkou. Raiffiesenbank dává 4,5 %
na vklad do 250 tisíc korun, pokud máte v bance i běžný účet a uděláte kartami od RB alespoň tři transakce za měsíc. Banka
Creditas nabízí 4,1 % na vklady do 350 tisíc korun bez dalších podmínek. 
Úroky rostou i jinde 
Úroky v reakci na zdražování zvyšují i jiné centrální banky. Polská centrální banka před dvěma týdny zvýšila základní úrokovou
sazbu na 6 %, Polsko má podobně vysokou inflaci jako Česko. 
Od uvolněné měnové politiky postupně odchází také americký Fed, který před týdnem zvýšil cílové pásmo základní úrokové
sazby o 0,75 procentního bodu na 1,50 až 1,75 %. Jednalo se o nejrazantnější zvýšení úrokových sazeb od roku 1994. Inflace
je v USA nejvyšší za posledních 40 let (8,6 % v květnu). Šéf Fedu Jerome Powell navíc upozornil, že na příštím zasedání
koncem července očekává další zvýšení o půl až tři čtvrtě procentního bodu a do konce roku má být základní úroková sazba v
pásmu 3,25 až 3,5 %. 
„Fed je ve velice složité pozici. V novodobé historii se totiž jedná o první cyklus zvyšování úrokových sazeb, v jehož rámci
americká ekonomika zpomaluje. Navíc americkou ekonomiku trápí obrovský dluh, který je na absolutním historickém maximu.
Poměr vládního dluhu k HDP činí 125 % a v absolutním vyjádření dosahuje americký vládní dluh 30 bilionů dolarů,“ říká Michal
Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management. 
„Jednoduchou matematikou pak zjistíme, že zvýšení úrokových sazeb o jeden jediný procentní bod přibližně znamená zvýšení
ročních úrokových plateb z amerického vládního dluhu o 300 miliard dolarů! To samozřejmě za předpokladu paralelního
posunu americké výnosové křivky. Jsem proto toho názoru, že vzhledem k bezprecedentní úrovni amerického dluhu, vládního i
soukromého, nebude mít Fed v žádném případě prostor zvýšit základní úrokové sazby výrazně nad 4 %,“ dodává Stupavský. 
V půlce června poprvé za 15 let úroky zvýšila také švýcarská centrální banka. V porovnání s Českem jde ovšem pořád o jiný
svět – hlavní úrokovou sazbu zvedla na minus 0,25 % z dosavadních minus 0,75 %. Signál je ale jasný, proti rostoucí inflaci
bude švýcarská centrální banka aktivní a vedle rostoucích úroků nevylučuje ani měnové intervence . Meziroční míra inflace ve
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Švýcarsku v květnu vyrostla na 2,9 %, nejvýš za téměř 14 let. 
Od července by pak úroky měla začít zvyšovat i Evropská centrální banka (ECB), která sazby nastavuje pro celou eurozónu a
základní úrok stále drží na nule. Inflace v eurozóně naposledy v květnu vystoupala na 8,1 %, ale ECB musí řešit sazby pro
země s rozdílnými podmínkami: například v Estonsku je inflace 20,1 %, v Řecku 10,5 %, v Německu 8,7 % nebo ve Francii 5,8
%. ECB má těžkou pozici i s ohledem na vysoké zadlužení některých převážně jihoevropských zemí. Když nedávno oznámila
plán na utažení měnové politiky včetně růstu úroků, trh ihned reagoval. 
„ECB by sice s ohledem na velmi vysokou inflaci ráda svoji politiku utáhla a nechala euro posílit, ale první takový pokus trh
potrestal výprodejem italského vládního dluhopisu, takže ECB musela přispěchat s ujištěním, že italské kreditní marže nenechá
roztáhnout. To však v praxi znamená, že ECB bude muset do své bilance kupovat více a více italských dluhopisů, což (pokud
tuto politiku nebude nějak jinak sterilizovat) může znamenat další uvolnění měnových podmínek a fakticky i tlak na oslabení
eura,“ říká Jan Čermák, analytik ČSOB. 
Jiří Hovorka 
O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s
vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,… Další
články autora. 
Sdílejte článek, než ho smažem 
Vytisknout 
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V čem nám prospěje Ukrajina na cestě do EU
TISK , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: Ekonom , Strana: 8 , Autor: Jakub Kučera, Lukáš Rejzek , Vytištěno: 8 276 , Prodáno: 9 313 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 23.06.2022 00:12 , Čtenost: 53 753 , AVE: 229 725,70 Kč , Země: Česko , GRP: 0,60
Toto číslo Ekonomu vychází na prahu pravděpodobně historického okamžiku pro Ukrajinu. Právě začínající summit lídrů zemí
EU jí může přidělit status kandidátské země a dát jí tak perspektivu členství v evropském klubu. Podporu tomuto rozhodnutí už
vyjádřili vrcholní představitelé mnoha evropských zemí nebo šéfka Evropské komise.
Důvodů pro přidělení kandidátského statusu Ukrajině je hned několik.
Ukrajina bojuje za Západ – pro sebe i pro nás Zjednodušeně řečeno: Ukrajina čelí současné existenciální hrozbě, protože si
vybrala cestu na Západ. Nesmíme zapomínat, že nynější válce, která ovšem začala už před osmi lety okupací Krymu a útokem
na východní Ukrajinu, předcházela vlna masových protestů v ukrajinských městech, takzvaný Euromajdan. Tyto protesty
vypukly ke konci roku 2013, když tehdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč nečekaně odmítl podepsat asociační dohodu s
EU. Ukrajinci vycítili, že jsou vedeni hlouběji do náruče ruského medvěda a že šance stát se prosperující a dobře fungující zemí
bez velké korupce se vzdaluje. Od Euromajdanu, při kterém už tehdy přišlo o život několik desítek Ukrajinců, vede přímá linka k
dnešním bojům na Donbase nebo masakrům ukrajinských civilistů v Irpini, Buči a dalších městech.
Putin a jeho režim si nemůžou dovolit ztratit kontrolu nad svým sousedem. Zejména pokud by se evropská integrace povedla a
Ukrajinci – národ Rusům v mnohém blízký – by se vymanili z postsovětského marasmu, který se v Rusku naopak prohlubuje.
Kdo naopak navštívil Ukrajinu, byl pravděpodobně překvapen, jak moc se to tam podobá „naší“ Evropě. Pokud splní tento
jasně proevropský národ podmínky pro členství v EU, neměli bychom ho odmítat.
Naopak může být zajímavé se zamyslet nad přínosy členství země, která za naše hodnoty tolik trpěla.
Nový východní štít Ukrajina včleněná do EU a případně do NATO nás nepochybně posílí geopoliticky i vojensky. Největší
evropská země (bráno bez Ruska) bude disponovat silnou armádou se zkušeností z bojů s Ruskem, pro které je Západ úhlavní
nepřítel. Vedle Polska bychom získali na východním křídle EU další silný štít, který nás bude chránit před vpády z Východu – ať
už nezreformovaného Ruska (a šance na změnu je tam minimální), případně Ruska v područí agresivní Číny. Ukrajina se také
často nazývá obilnicí Evropy. Proč ji nemít ve světě, kde může být brzy nedostatek potravin, na své straně. Ukrajinská armáda
a národ mají nad Rusy jednu nepopiratelnou výhodu – morálku a ochotu bojovat.
Co se s Ukrajinou stane v případě, že její evropskou budoucnost zablokujeme? Ukrajina může být dobyta a stát se kolonií
výbojného Kremlu. Nebo se ubrání, ale bude plná lidí, kteří budou mít dojem, že je Západ zradil. Tato frustrace a zloba pak
povedou k tomu, že se v Kyjevě dříve nebo později etabluje diktátor typu tureckého Erdogana. Na našich hranicích tak možná
bude problematická, neprosperující země s dlouhodobě nestabilním režimem a s rizikem, že se vrátí do orbitu Ruska.
Příležitost pro všechny Je nutné, aby Ukrajina pokračovala v rozsáhlých reformách, aby zde zakořenil právní stát, demokracie a
volný trh. Možnost stát se členem EU bude důležitou součástí mixu „cukru a biče“, kterým může Západ nasměrovat Ukrajinu na
cestu k prosperitě. To je mimochodem odpověď na námitky, jestli Ukrajina tak trochu nepředbíhá v řadě. Status kandidátské
země jí v žádném případě nebude přisouzen na úkor jiných, zejména balkánských kandidátů. Naopak pro ně může být
zrcadlem, takže když tito adepti provedou podobné reformy, mělo by jim být členství také umožněno. Na rovinu si ale můžeme
říct, že Albánie, Makedonie a Černá Hora jsou na tom v mnohém hůře než Ukrajina. Srbsko a Turecko se navíc i „hodnotově“
vydaly jinou cestou.
Zreformovaná Ukrajina v EU nás obohatí i přímo. Už jen rekonstrukce zničené infrastruktury bude nadlidský úkol, kde se vedle
firem mohou angažovat také investoři z EU.
Například penzijní fondy, které se spokojí s nízkým úrokem. Dalším polem pro spolupráci může být zemědělství – Ukrajina má
například tolik orné půdy jako Francie a Německo dohromady a nachází se tam čtvrtina celosvětové černozemě. Na Ukrajině
také žije více než 40 milionů lidí – potenciálních spotřebitelů nebo zaměstnanců. Ukrajinský IT sektor se bouřlivě rozvíjí a
strojírenství je stále robustní.
I před ruskou invazí měla Ukrajina mnoho vnitřních problémů, například rozsáhlou korupci, ale často také vůli je přiznat a něco
s nimi dělat. V něčem nás pak dávno předběhla. Řidičák, občanku, povinné ručení nebo třeba i rodný list svých dětí může mít
Ukrajinec v mobilu. Třeba v Česku se o této zdánlivě banální záležitosti mluví už několik let, ale k realizaci stále nedošlo.
Ukrajinská kandidatura do EU může vést i k dotažení některých unijních reforem. S argumentem nutnosti pohlídat si Ukrajinu
může Evropská komise například dotáhnout mechanismus, který podmiňuje vyplácení unijních peněz fungujícím právním
státem. Polsko a Maďarsko se nyní nechávají štědře dotovat ze společné kasy, ačkoli se vzdalují demokratickým hodnotám.
Nebo EU konečně zruší princip jednomyslnosti, tedy právo veta každé členské země, v otázkách zahraniční a bezpečnostní
politiky. Přijetí další velké země by mohlo zabít několik much jednou ranou a napomoci nutné reformy sedmadvacítky prosadit.
Když pojmou Ukrajina a EU celý proces zodpovědně, možná budeme za nějaký čas znovu psát o evropské osmadvacítce, navíc
jednotnější a silnější.

Přijetí další velké země do EU by mohlo zabít několik much jednou ranou a napomoci prosadit nutné reformy sedmadvacítky.

O autorovi: Jakub Kučera, Lukáš Rejzek Jakub Kučera asset manager s odpovědností za projekty v obnovitelné energetice
RSJ na Ukrajině Lukáš Rejzek student Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Foto autor:   – FOTO – Archiv

Vývoj základní úrokové sazby
TV , Datum: 22.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 01:32 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 157 191,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Pojďme k tomu, jak zvyšovala Česká národní banka základní úrokovou sazbu. Loni v červnu začala s jejím zvedáním o čtvrt
procentního bodu na půl procenta. V říjnu pak přišlo první razantní zvýšení, ve kterém centrální bankéři pokračovali. Dnes, jak
už jsme říkali, dosáhla reposazba až na 7 %. S tím, jak roste základní úroková sazba, rostou i úrokové sazby u hypoték a
navyšují se tedy jejich splátky. Křivka znázorňuje zvyšování za poslední rok, tedy od června 2021, průměrné sazby hypotečních
úvěrů se navýšily až na současných 5,71 %, i když tempo mírně zpomalilo, sazby stále rostly. Hostem je Tomáš Havránek z
Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Pane profesore Havránku, dobrý večer.

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Dobrý večer. Děkuji za pozvání.
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dalo se čekat, že ta sazba bude na 7 % nebo je vysoká, jak říkal pan exvicepremiér?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
To se čekat dalo, vlastně to ani jinak být nemohlo, protože už to čekaly i finanční trhy, kdyby to zvýšení bylo menší než na 7
procentních bodů, tak by potom koruna nutně oslabila, protože by úložky v korunách musely být, byly by méně výnosné. A tím
pádem by potom i Národní banka musela víc intervenovat za posílení koruny, a to ona úplně nechce, tomu se chce vyhnout.
No ale zase vyšší ty sazby už taky být o moc nemůžou, protože ta naše zadlužená ekonomika by to dlouhodobě neustála.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vy říkáte, že sazby mají obecně růst rychleji než inflace, aby zůstala pod kontrolou, takže v nějakém ideálním případě by to bylo
na nějakých 15-16 % nebo?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Je standardní ekonomická poučka, že pokud vám roste inflace nějak, nějakým tempem, tak abyste ji zkrotil, tak musíte ty sazby
zvyšovat rychleji než jak ta inflace roste, což ale dneska není možné právě kvůli tomu zadlužení, nejenom vlády, ale i
domácností a firem.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Dokážete si představit další zvyšování úrokových sazeb během léta a podzimu?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Podle mě to je naprosto vyloučené, i díky tomu vlastně, jaké nové složení té bankovní rady, ale právě i kvůli tomu, co ta naše
ekonomika ještě je možná, ještě je možná snést.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vy znáte velmi dobře budoucího guvernéra Aleše Michla. Je jisté, že růst sazeb se po jeho nástupu zastaví, dá se očekávat?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Podle mě je to zcela jisté a už i z toho důvodu prostě, že ta ekonomika vyšší, vyšší sazby neustojí.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A když jsme mluvili tady o té situaci domácností, tak samozřejmě musíme zmínit také platy, odbory tlačí na zvyšování platů ve
veřejné sféře. Máme na to teď aktuálně?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
No my na to samozřejmě nemáme dlouhodobě, protože to zadlužení se zvyšuje, ale zase ta inflace pomáhá k tomu, že ta, ta
reálná hodnota toho zadlužení se vlastně snižuje, že opticky nám zadlužení roste, ale ta reálná hodnota klesá díky tomu, že
inflace ho umazává. Takže vlastně de facto paradoxně na konci roku to naše zadlužení k poměru HDP bude menší, než bylo
pravděpodobně na začátku roku, a tak to je u všech z nás, co mají nějaký dluh, ta hodnota toho dluhu se snižuje tou inflací a a
pak to zaplatí ti, kteří vlastně mají víc úspor než, než mají dluhu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Snižování dluhů by znamenalo utahování opasků, taková poučka z počátku devadesátých let?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Tohle utahování opasků probíhá u těch domácností, které spoří a ta inflace je jako daň, která jim bere hodnotu těch úspor a
vlastně přerozděluje je k těm dlužníkům to, že stát a lidi, co mají hypotéku a mají ji zafixovanou na nějakou delší dobu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
To všechno jsou pro ty lidi velmi nepříjemné věci, nepříjemné situace, ale 1 věc nebo jedno téma, o kterém se, mám pocit,
politici trošku zdráhají mluvit napříč politickým spektrem, a to je případné zvyšování daní. Podle některých expertů, expertů se
tomu nevyhneme, kde stojíte v této otázce vy?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
No, ty daně už rostou tou inflací. Ta inflace je vlastně daň na úspory, jak jsme se o tom bavili. Takže tady vidíme vlastně
rekordní zvýšení daní pro všechny, kteří mají velké úspory, kteří celý život šetřili, tak teď během pár let jim ta inflace sežere
třetinu těch úspor velmi snadno, ale i nějaké další zvyšování daní pravděpodobně bude nutné, ale tohle je vlastně samo o
sobě už enormní, enormní daňová zátěž.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vy jste sám také řekl, že Česká národní banka by měla investovat třeba do nákupu akcií, trošku riskovat, když to nadnesu,
chovat se trošku tržně, jestli to chápu správně. Ona by ale riskovala vaše peníze, moje peníze, naše peníze, co ta
odpovědnost, není to příliš riskantní krok?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
No, když to neudělá, tak ona jistě ztratí spoustu peněz tím, že vlastně teď ona má více než 3 biliony korun v devizových
rezervách, tedy v eurech a v dolarech, ale v přepočtu jsou 3 biliony korun, ještě víc a musí platit našim bankám, které si potom
ty rezervy v korunách ukládají u národní banky, 7 % dneska, čili ty rezervy jsou strašně nákladné, a aby neprodělávaly, tak se
musí investovat tak jako to dělá třeba Singapur nebo, nebo fondy soukromých univerzit, aby dlouhodobě vydělávaly.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jak říkal klasik, zdroje jsou, tak otázka je, jestli ty zdroje někde jsou třeba státní majetek, jeho privatizace, ztrátové podniky, jako
je Česká pošta, České dráhy, anebo třeba ty podniky, o kterých čas od času někteří politici říkají, že stát nemá vařit pivo,
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Budvar, nemá ubytovávat lázeňské hosty Thermal atd. Pomohlo by to?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
To by, to dlouhodobě neřeší ten hlavní strukturální problém veřejných financí, takže to jsou spíš taková, řekněme,
marketingová řešení, ale dlouhodobě to nějak moc nepomůže.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Jaký je odhad, váš odhad růstu inflace a vývoje ekonomiky v těch nejbližších měsících, pokud si to vůbec troufnete?

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Tak to já si troufnu. Ta inflace nepochybně se přiblíží 20 procentům někdy na přelomu, řekněme, léta, podzimu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Září, říjen.

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
A ten růst ekonomiky bude asi poměrně blízký nule. Já si nemyslím, že budem přímo v recesi, že by toho HDP klesalo, ale
nějaká velká hitparáda to v tomto smyslu nebude.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Děkuju za ty, byť chmurné vyhlídky a za vaše komentáře, pane profesore. Díky, že jste přišel. Na shledanou.

Tomáš HAVRÁNEK, Institut ekonomických studií FSV  UK  
Děkuju, mějte se hezky.

KLASIKA S MODERNÍ TVÁŘÍ A OTEVŘENÝM SRDCEM
TISK , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: Můj dům , Strana: 10 , Autor: JITKA PÁLKOVÁ , Vytištěno: 15 300 , Prodáno: 6 303 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 23.06.2022 03:55 , Čtenost: 87 653 , Rubrika: Rodinné domy , AVE: 882 527,23 Kč , Země: Česko , GRP: 0,97
Dům postavený v malé obci v západních Čechách zaujme už zdálky svou kompaktní moderní architekturou s výrazným štítem.
To ale není jeho jediná přednost. Zajímavá stavba zaujala i českou veřejnost, která jí v soutěži Heluz Dům roku 2021 udělila
první místo. 

Architekt Václav Kosnar, projektant a majitel domu v jedné osobě, získal pozemek v obci, kde vyrůstal a k níž měl silný vztah.
Bydlení pro vlastní rodinu navrhl na základě konkrétních požadavků a životního stylu všech členů rodiny a také v kontextu s
pozemkem a okolním venkovským prostředím. 
Do základního konceptu zapojil i vztah k tradicím a k modernímu designu. Vznikl tak zděný dům, jehož obdélníkový tvar se
sedlovou střechou představuje „českou klasiku“, zatímco kompaktní minimalistický design a moderní technologie jej řadí k
nejnovějším trendům. 

Umístěno do trojúhelníku 

Skloubit všechny výchozí požadavky nebylo jednoduché, zvláště na pozemku zhruba trojúhelníkového tvaru, který je špičkou
orientován k jihu. Navíc z této strany vede přístupová komunikace. Tato situace není obecně pro obytný dům příliš vhodná a
promyšlené řešení je poznávacím znakem schopností architekta. 
„Ideální je mít jižní stranu domu orientovanou do soukromé části zahrady,“ vysvětluje Václav Kosnar s úsměvem. „Nakonec se
mi podařilo hendikep proměnit v benefit. 
Vznikl tak jižní prosklený štít a dům získal nejen,tvář‘, ale i dostatek slunce v interiéru.“ 
Kompozici stavby tvoří hlavní dvoupodlažní část s půdorysem obdélníku, orientovaná podélnou osou od severu k jihu a
zastřešená sedlovou střechou. Na severní straně je doplněna přízemním kolmým traktem s plochou střechou. Dominantu domu
představuje jižní průčelí s vysokými okny. 
Sedlová střecha je kryta hliníkovou falcovanou krytinou v antracitové barvě, která krásně kontrastuje s fasádou ze sibiřského
modřínu. V antracitovém odstínu jsou sladěna i hliníková okna, klempířské doplňky a fasádní trapézové plechy. U vjezdu na
pozemek bylo vybudováno kryté garážové stání. 

Princip prolínání 

Z procházky interiérem domu jasně vnímáme další zásadu, kterou architekt Václav Kosnar ve své práci uplatňuje – interakci a
vzájemné prolínání interiéru a exteriéru. Za hlavním průčelím se v dispozici otevírá „srdce domu“ – impozantní otevřený
společný obývací prostor s jídelnou a kuchyní přesahující až do podkroví. Kromě úchvatného proskleného štítu je osvětlen
také velkými, symetricky umístěnými bočními prosklenými plochami, které přivádějí slunce z východu i ze západu, poskytují
hezký výhled na les a do zahrady a také výstup na terasy na obou stranách domu. Do interiéru domu plného slunce se tak
promítá hezké okolní prostředí. 
Součástí přízemí je také vstupní prostor, posilovna, technické zázemí, koupelna a dvě ložnice (ložnice rodičů a dětský pokoj). 
Mají okna orientována do zadní klidové části zahrady a jsou tak oddělena od ruchu ve společenském prostoru. 
Z obývacího pokoje vede otevřené schodiště do podkroví s galerií, dalšími dvěma dětskými pokoji a koupelnou. Pán domu má
v plánu využít i zbývající prostor pod vrcholem krovu jako své útočiště či rodinnou „trucovnu“. 

Vnitřní pohoda 

Vybavení interiéru, vyrobené na zakázku podle vlastního návrhu, se nese v duchu základní filozofie – harmonické prostředí a
kontext interiéru s exteriérem. Ve velkém světlém prostoru vynikají podlahy z přírodního dubového dřeva, přiznané prvky krovu
a solitéry z masivu. V pokojích architekt navrhl stěny obložené dřevěnými latěmi, které byly použity na fasádě, aby byl interiér v
kontextu s exteriérem. Příjemný hřejivý pocit není jen zásluhou „teplých“ přírodních materiálů. Tepelný komfort vytváří
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především obvodové zdivo z broušených cihel Heluz Family 30. Tepelná pohoda v létě je přinejmenším stejně důležitá jako v
zimě. „Oproti dřevostavbám, které se rychle zahřejí, zděná stavba akumuluje teplo pomaleji, takže i tropická vedra trvající týden
se tu dala zvládnout,“ říká Václav Kosnar. Vysoká okna vytvářejí v zimě bohaté prosvětlení a také pasivní energetické zisky, v
létě jsou podobně jako ostatní okna stíněna exteriérovými žaluziemi. 

Zeptali jsme se architekta: Jaký je rozdíl pracovat pro klienty a sám pro sebe? 

„Pro klienty navrhuji domy tak, aby se jim v nich dobře bydlelo a byly hezké. V zásadě je ten postup stejný, jako když jsem
navrhoval dům pro svou rodinu. Být klientem sám sobě bylo těžké i lehké. Lehké v tom, že všechny požadavky jsme od začátku
měli v hlavě, a těžké v tom, že se v hlavě rodily požadavky nové a nové a bez nároku na honorář,“ říká architekt s úsměvem. 

Proč jste zvolil cihly Heluz? 

„Vybíral jsem pouze z pálených cihel, protože jsou tradiční a věřím jim. U Heluz cihel mi vyšel dobrý poměr technických
vlastností a ceny. Pro obvodové zdivo jsem zvolil broušené cihly Heluz Family 30, které mají dobré tepelněizolační vlastnosti i
dostatečnou pevnost, pro vnitřní stěny, příčky a překlady taktéž kompletní systém Heluz. Při projektování i realizaci jsem pak
zjistil, že technická podpora ze strany Heluzu je taky velmi dobrá.“ 

A dřevěné obložení fasády? 

„Dřevo je líbivý a nadčasový materiál. V tomto provedení působí dům odlehčeným dojmem a latě s mezerami vytváří velmi
pozitivní strukturu. Tato fasáda má také pozitivní vliv na vnitřní klima zejména v létě, kdy je vlastně celý dům ve stínu. Dřevo
používám často a rád. A klasickou omítku na zateplení bych si sám provést netroufl,“ říká architekt s úsměvem. 

Co je hlavní výhodou vertikálních oken ve štítě? 

„Těžko říct, která je ta hlavní, zmíním například výhled, příjem slunečního tepla v zimě a tvář domu.“ 

Jaká je vaše zkušenost s bydlením – běží vše podle očekávání, něco vás překvapilo, něco byste změnil? 

Další inspirativní domy najdete na... 

www.mujdumkrokzakrokem.cz 

TECHNICKÉ ÚDAJE Zastavěná plocha: 181,5 m2 (+ garážové stání s venkovním skladem) Užitná plocha: 256,1 m2 Konstrukce:
betonové základové pasy a podkladová deska, zdicí systém Heluz, stropy Spiroll, schodiště ocelodřevěné, dřevěný krov,
větraný fasádní obklad ze sibiřského modřínu, střešní krytina falcovaný hliníkový plech, okna a prosklené plochy – hliníková
Schüco s izolačními trojskly (kombinace pevného zasklení a otevíravých částí), předokenní žaluzie Climax na el. pohon, vnitřní
dveře dřevěné bezfalcové do oblož. zárubní a skleněné Vytápění a technologie: Tepelné čerpadlo vzduch–voda, a krb jako
doplněk, o výměnu vzduchu se stará rekuperace. Dodavatel stavby: ATELIER KOSNAR, s. r. o. Truhlářské práce: Jaroslav
Černý Okna: www.schueco.cz (A. R. OKENNÍ TECHNIKA, spol. s r.o.) Obklady a dlažby: OBKLADAČI PLZEŇ WB, s. r. o.
Schodiště: Empate, a. s. AUTOR Ing. arch. Václav Kosnar (1984) 

Autorizovaný inženýr, absolvent FSV  ČVUT Praha . Vede vlastní společnost, která se zabývá architektonickými, designérskými
a projekčními službami. Klade důraz na originální a precizní zpracování, individuální a zodpovědný přístup, nadčasovost a
funkčnost každého projektu v souladu s nejnovějšími technologiemi a trendy. Kontakt: ATELIER KOSNAR, www.atelier-
kosnar.cz 

Foto autor:   FOTO: VÁCLAV KOSNAR, J IŘÍ HLOUŠEK
Foto popis:   Obytná stavba byla navržena na míru členitému pozemku a tvoří spolu se vstupní partií a oplocením harmonický
celek. Klasický profil tradičního domu se sedlovou střechou získal díky vertikálnímu prosklení štítu a střeše bez přesahů
výrazný moderní design
Foto popis:   Směrem do chráněné části zahrady se dům rozšiřuje o přízemní trakt s plochou střechou. Zde jsou umístěny
ložnice. Zděná stavba má plášť ze sibiřského modřínu a jeho přirozená patina ji krásně zapojuje do okolí
Foto popis:   Do interiéru architekt navrhl řadu originálních solitérů s prvky z masivního dřeva, například jídelní stůl,
konferenční stolek, schodiště atd. Zvýrazňuje je kontrast s bílými doplňky
Foto popis:   Společný obývací prostor působí díky symetrickému uspořádání harmonicky. Jídelní stůl je umístěn paralelně s
kuchyní vybavenou ostrovním varným centrem
Foto popis:   Impozantní prostor obývacího pokoje se nese až pod hřeben střechy. Díky oknům do tří stran je tu slunce po celý
den a interiér má přímý kontakt se zahradou. Galerie v horním podlaží je využita jako knihovna
Foto popis:   Také stěnu v ložnici rodičů zdobí stejný obklad jako na fasádě. Tím se propojení interiéru a exteriéru umocňuje
Foto popis:   Ve velké rodinné koupelně v přízemí se uplatnilo sklo, které tvoří stěnu sprchového koutu a zajímavě kontrastuje
s přírodní kresbou dřeva
Foto popis:   Dřevěný obklad na stěně dětského pokoje koresponduje s obložením fasády. Pruh u stropu jej opticky propojuje s
protější nábytkovou stěnou
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UK: Vyšetřování korupční kauzy a zvýšení sazeb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 10:15 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Hosté: Jozef Síkela /nestr. za STAN/, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček /ANO/, místopředseda
Poslanecké

sněmovny Tomáš Havránek, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra ČNB
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370622/ 
Popis podcastu 

Muž, který nosil Putinův jaderný kufřík, se pokusil o sebevraždu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: ČTK, Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 10:47 ,
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
Plukovník ruské tajné služby FSO Vadim Zimin, který nosíval prezidentský kufřík s kódy k odpálení jaderných zbraní, se pokusil
o sebevraždu, informují média.

Dvaapadesátiletý Zimin byl před pár dny nalezen vážně zraněný ve svém bytě, v současnosti je v kómatu a lékaři nehovoří o
jeho prognóze optimisticky, uvedl list Moskovskij komsomolec. 
Zatímco ruská média zdůrazňují, že Zimin býval strážcem prezidenta Borise Jelcina, zahraniční média kladou důraz na to, že
jako bodyguard nosíval jaderný kufřík prezidentovi Vladimiru Putinovi. 
Zimin po odchodu z FSO pracoval u celníků. Naposledy si příbuzným stěžoval, že nový náčelník po něm chtěl, aby z práce
odešel „na vlastní žádost“. Když odmítl, obvinili jej z přijetí úplatků a ocitl se v domácím vězení, předpokládal však, že jej soud
očistí a zprostí viny, vylíčil list Moskovskij komsomolec. 
Ziminova partnerka, která jako zdravotnice nyní působí u ruských jednotek na Ukrajině, podle listu uvedla, že si jí partner v
telefonátech stěžoval na chudobu. Bývalý důstojník ochranky prezidentů upadl po ztrátě práce a příjmu do deprese. Podle
bratra, který jej nalezl zraněného v bytě v blízkosti Moskvy, také pil. 
Rusko se na počátku války na Ukrajině snažilo vystrašit svět, když zvýšilo úroveň pohotovosti svých jaderných zbraní. Podle
výzkumného pracovníka Institutu politologických studií FSV  UK  Michala Smetany je ruský prezident při rozhodnutí o nasazení
jaderných zbraní alespoň formálně omezený. 
„Podle ruské ústavy rozhoduje o použití jaderných zbraní ruský prezident, v rámci daného procesu ale použití schvalují i ministr
obrany a šéf ruského generálního štábu,“ řekl Smetana v únorovém rozhovoru pro Seznam Zprávy. Reálně se na to ale podle
něj příliš spoléhat nedá. 
„Jak Spojené státy, tak Rusko mají celý proces nastavený tak, že rozhodnutí použít jaderné zbraně je možné udělat v řádu
minut. Je to kvůli tomu, že pokud by se jedna z velmocí rozhodla preventivně zaútočit na druhou, ta druhá musí být připravena
ještě v tu chvíli, kdy jsou střely v letu, velmi rychle zareagovat a provést odvetný úder,“ dodal Smetana. 

Nejlepší dokumentární kniha podruhé URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: ji-hlava.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 12:27 , RU / měsíc: 178 864 , RU / den: 12 776 ,
AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,14
Také letos bude během Ji.hlavy vyhlášena Cena za nejlepší dokumentární knihu. V loňském prvním ročníku byl oceněn titul
Miroslava Nevrlého Zašlá chuť morušek / Cestovní zpráva čarodějova učně. „Literatura má silný dokumentární náboj, přispívá k
reflexi doby i přemýšlení o minulosti,“ navazuje ředitel Hovorka. „Mezi téměř třemi stovkami přihlášených titulů byly nejen knižní
rozhovory a cestopisy, ale také odborné studie, básnické sbírky, fotografické publikace a současná próza.“

Dnes byly představeny výsledky prvního kola, kam bylo nominováno třicet knih. V polovině září zúží odborná porota tento výběr
na deset. Nejlepší dokumentární kniha roku pak bude vyhlášena v den zahájení festivalu. Vítěz získá odměnu 30.000 Kč jako
podporu vydávání dalších titulů kvalitní dokumentární literatury. 
23. 6. 2022 

Cena za nejlepší dokumentární knihu: nominace 2022 
Aby po nás něco zůstalo: Zpověď novodobých zámeckých pánů (Anna Novotná, Kateřina Sýsová, Nakladatelství Práh, 2021) 
Co takhle pořídit si zámek? Tato kniha přináší pozoruhodný portrét patnácti svérázných osobností – novodobých „zámeckých
pánů“, kteří v sobě našli dost odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si koupili zámek. Přesněji, většinou jen jeho ruinu.
Uskutečnění svého snu od té chvíle věnují veškerý svůj čas, peníze i své fyzické síly. Často zámku podřizují i osobní vztahy. To
všechno pod jediným společným jmenovatelem Aby po nás něco zůstalo. 

B jako běžec (Jindřich Janíček, Nakladatelství Paseka, 2021) 
Ultramaraton skrze údolí Sierry Nevady startuje před východem slunce a ti nejrychlejší se do cílové rovinky dostanou s jeho
západem. Ročník 2010 měl tři favority a zhruba prvních osmdesát mil nebylo jasné, kdo vyhraje. Bostonský maraton v roce
1982 byl bitvou mezi jasným favoritem a farmářským klukem. Říká se, že by outsider vyhrál nebýt doprovodné policejní motorky
v poslední zatáčce. Tyto a další kapitoly z dějin běhání přináší výpravná komiksová kniha, která snoubí cit pro zajímavosti i pro
ironii. 
Bruntálsko. Alternativní fotografický průvodce (Ondřej Durczak, Jiří Siostrzonek, FotoD, 2021) 
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Fotografická publikace Bruntálsko. Alternativní fotografický průvodce sleduje místní stavby a krajinu. Nejedná se však o
reprezentativní objekty a už vůbec ne o vyčerpávající obraz zdejší architektury. Jde o specifickou selekci motivů, která
představuje variantního průvodce. 

Břehy nejsou na dohled (Jitka Kosíková, Marek Uhlíř, Universum, 2021) 
Jaké zoufalství musí pronásledovat lidi, kteří se v přecpaném podpalubí vydají na širé moře i s malými dětmi v náručí? Kniha
Břehy nejsou na dohled jsou deníkové záznamy Jitky Kosíkové, dětské zdravotní sestry, z práce na misích Lékařů bez hranic.
Jejím úkolem je postarat se o lidi ztracené na útěku. Neví, jestli zítřek přinese v gumových člunech zraněné děti, poleptané,
nemocné, jestli budou na palubě rodit, jestli bude resuscitovat, neví, kolik dětí povezou na italskou pevninu v kontejneru
vyhrazeném pro zemřelé. 

Byli jsme tu vždycky (Filip Titlbach, N media, 2022) 
Třináct výjimečně důvěrných a otevřených rozhovorů o queer současnosti. Každý z nás je v něčem trochu jiný než ostatní.
Všichni máme zájmy, preference vlastnosti, které by někdo mohl označit za menšinové. U některých je originalita ceněna a
vyzdvihována, u jiných je odlišnost naopak zdrojem nepochopení, nepřijetí, občas až nenávisti. 

Česká jízda (Vratislav Dostál, CMI News, 2021) 
Nerozumíte příčinám nástupu Zemana a Babiše? Vydejte se na road trip po českém a moravském venkově a pochopíte to. Jak
se tu žije lidem ve srovnání s časy před revolucí? Jak to mají s prací, obchody a hospodou? A co velká politika, mají na ni čas?
Cyklus reportáží Vratislava Dostála vychází knižně doplněný o doslov sociologa Daniela Prokopa. 

Deníky Torst (Josef Koudelka, TORST, 2021) 
Kniha přináší výběr textů z 68 deníků, které si fotograf Josef Koudelka (* 1938) vedl v průběhu posledních 51 let. Doplněn je
přetisky dvojstránek rukopisů deníků a dosud nepublikovanými fotografiemi. Koudelkovy zápisky jsou velkým zdrojem informací
o jeho životě a tvorbě i o světové fotografii od konce 60. let do současnosti. Deníky je možné číst též jako příběh exulanta,
který hledá svou roli v cizím prostředí a nechce obětovat to jediné, co ztrátou domova získal – svobodu. 
Ester Krumbachová (Edith Jeřábková, Kateřina Svatoňová, UMPRUM v koedici s ARE, 2021) 
Tato publikace je věnována Ester Krumbachové (1923–1996), významné filmové a divadelní kostýmní výtvarnici, scénáristce,
spisovatelce, režisérce a umělkyni, spolupracovnici divadelníků Miroslava Macháčka, Ladislava Smočka či Ivana Vyskočila a
filmařů Otakara Vávry, Věry Chytilové, Jana Němce, Karla Kachyni nebo Petra Václava. Cílem publikace je kritické zpracování
zcela neznámé pozůstalosti Ester Krumbachové, jejího díla a témat přesahujících do současnosti... 

Hlasy žen: Austrálie (Barbora Baronová, Dita Pepe, wo-men, 2021) 
Publikace Hlasy žen: Austrálie vychází z dokumentárního materiálu natočeného během výzkumného pobytu literární
dokumentaristky Barbory Baronové na University of New South Wales v australském Sydney. Během pěti měsíců vedla přes
dvacet dokumentárních rozhovorů s tamějšími významnými umělkyněmi, literátkami, filmařkami, aktivistkami, fotografkami,
vědkyněmi, političkami a novinářkami, se kterými zkoumala témata vlastní ženám bez ohledu na odlišnost jejich kultur – ptala se
na jejich postavení ve společnosti, očekávání na ně kladená nebo možnosti jejich profesního uplatnění. 

Hořím (Simona Bagarová, Pavel Jungmann Archa, 2021) 
Rozhovory s lidmi, kteří pečují o staré a umírající v domovech seniorů, hospicích a nemocnicích. Kniha o obyčejných zázracích
a hlubokých poznáních z každodenního kontaktu s pacienty a klienty. Kniha rozhovorů s lidmi, kteří vnímají svou profesi jako
dar a lidkost a empatii jako její podstatu. 

Hranice lásky (Dita Pepe, wo-men, Univerzita Tomáše Bati, 2021) 
Kniha Hranice lásky je fotograficko-literárním dílem mezinárodně uznávané české fotografky Dity Pepe, která ve třinácti
kapitolách zkoumá hranice lásky, trauma jako motivaci k tvorbě a fotografii jako terapii. Kniha obsahuje vedle fotografií desítky
textů v řadě podob - rozhovory, reportáže, osobní deníky, dopisy, povídky, eseje, pasáže přednášek i odborné texty, kterými
Dita ve spolupráci s přizvanými osobnostmi nahlíží různé podoby lásky. Ty prokládá svou fotografickou prací - autoportréty,
archivními rodinnými fotografiemi, stylizovanými portréty, fotokolážemi, dokumentární fotografií, zátišími... 

Jana bude brzy sbírat lipový květ (Miloš Doležal, Revolver Revue, 2022) 
Sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ je v jádru souborem nénií za odchodem nejbližšího člověka z tohoto světa. Verše
Miloše Doležala vynikají koncizním tvarem, lapidárním výrazem, pracují s překvapivou asociativností, intertextualitou,
nápovědou, zámlkou. Imaginace se tu odvíjí od nenadálého existenciálního zážitku. Zmar a beznaděj ze ztráty nejbližší jsou
konfrontovány s mocností básnického slova. 

Je to jízda (Ondřej Buddeus, ed., Nakladatelství Paseka, 2021) 
Tohle není soubor esejů. Není to vyznání lásky. Není to ani praktický návod. Je to všechno dohromady. Neboť knížka o jízdě na
kole ve městě si zasluhuje rozlet i přístup čerstvý jako svěží vítr v zádech. Tady nejde o kilometry, ale nové horizonty. V týmu se
potkalo dvanáct osobností z nejrůznějších oborů. Zabývají se literaturou, výtvarným uměním, sociologií, filmem, architekturou,
módou i molekulární biologií. Kolo pro ně znamená radost, svobodu a vášeň. Cestují na něm do práce, čistí si hlavu nebo je
pro ně jízda v městském frmolu i za jeho hranicemi vždycky novým dobrodružstvím. 

Kapka kámen vyhloubí (Hana Kulasová, Nakladatelství Paseka, 2021) 
Jak se „obyčejná žena v domácnosti“ v šedesátých letech 20. století dovedla poprat s úkoly, které trápí spoustu rodičů i dnes?
Hana se nezalekla žádné překážky, vymýšlela metody, jak staršího syna vzdělávat doma, neúnavně s ním obcházela lékaře a
oběma svým dětem věnovala svou duši, srdce a čas. Pečlivé zápisky, které si Hana vedla od své svatby do roku 1973, tak
poskytují nejen neobyčejné svědectví o životě s autismem ve 20. století, ale především skládají portrét výjimečné ženy. 

Kráva Říčanová (Tereza Říčanová, BAOBAB, 2021) 
Jaké je to žít s krávou? Dojit ji každý den, chodit na pastvu, starat se o ni? Má to nějaký smysl, když v supermarketech na vás
čekají hory jogurtů, tvarohů a mlék v dokonalých baleních? Tereza Říčanová žije život, do kterého se většině z nás nechce. Je
nepohodlný a náročný, vstává se v něm za úsvitu, a když je to třeba, pracuje se do úmoru, dny získávají rytmus podle ročních
období a krmení... Soužití se zvířetem, každodenní pozorování a fyzická práce v autorce probouzejí citlivost pro skutečný smysl
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věcí, obnovují zapomenutý vztah se zvířaty, nastolují vnitřní řád a zjitřují představivost. 
Na moři, za plotem, na síti (Lenka Vochocová, Jana Rosenfeldová, Tereza Krobová, 2021) 
Jak jednají lidé v prostředí sociálních sítí, internetových fór a online diskuzí? Jak se na internetu vyjadřují k významným
společenským a politickým tématům? K jakým komunikačním faulům, stereotypním hodnocením a nenávistným projevům se
uchylují? Jak projevují své emoce? Autorský kolektiv z oboru mediálních a komunikačních studií se těmto otázkám věnuje na
konkrétních příkladech z veřejných online debat týkajících se evropské migrační krize. 
NICKY & VĚRA / Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí (Petr Sís, Labyrint / Raketa, 2021) 
Petr Sís vypráví skutečný příběh o holocaustu, který by neměl být zapomenut. Mladý Angličan Nicholas „Nicky“ Winton se v
roce 1939 podílel na záchraně dětí a jejich převozu vlaky z Prahy do Londýna. Věra Gissingová je jednou ze zachráněných
dívek. Opravdoví hrdinové bývají často nenápadní a skromní. 

Novinářem v Číně (Tomáš Etzler, Vyšehrad, 2021) 
Autobiografická kniha Tomáše Etzlera mapuje dekádu jeho života v Asii, kde působil sedm let jako stálý zpravodaj České
televize v Číně a pak tři roky na volné noze v Hongkongu. Kniha se nesnaží Čínu vysvětlovat či o ní poučovat, ale je spíše
souborem lidských příběhů z každodenního života obyčejných lidí v komunistické zemi očima zahraničního zpravodaje.
Svědectvím autora, který se nebojí dokumentovat ani události, jež se vládnoucí komunisté snaží před světem skrýt. Něco, za co
byl nesčetněkrát zadržen a obtěžován čínskou policií. 
Můj syn feťák: skutečný příběh (Eva Hacalová, Petr Hacala, Luboš Hacala, CPress, 2021) 
Mluvíte se svými dětmi o drogách? Myslíte si, že vás se tahle problematika týkat nemůže? Monika Kolářová si to taky myslela.
Věřila, že její syn je bezproblémový kluk, kterému se v životě bude dařit. Až do chvíle, kdy se předávkoval neznámou látkou.
Autentické zápisky matky a syna spolu se záznamy z terapeutických deníků ukazují nepříjemnou skutečnost v celé nahotě –
závislost jednoho vždy zasáhne celou rodinu. 
O stromech v ulicích Kateřina Vídenová ed., Arnika - Centrum pro podporu občanů, 2022) 
Kniha představuje formou osmnácti rozhovorů pohledy různých profesí na roli zeleně a stromů ve městech. V době, kdy
pociťujeme negativní dopady klimatických změn, mohou stromy pomoci udržet naše města příjemným místem k životu. Strom to
však ve městě nemá vůbec jednoduché. Do cesty se staví někdy výstavba, někdy zastaralé předpisy, někdy touha mít více
parkovacích míst. Rozhovory s architekty, dendrology, úředníky, aktivisty, projektanty i umělci se snaží ukázat cestu, jak
pomoci posílit roli stromů jako spojenců v boji se zhoršujícím se životním, a v důsledku také společenským prostředím. 
Poslední zapálí vesnici (Lenka Klicperová, Markéta Kutilová, Universum, 2021) 
27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán podpořený Tureckem na oblast Náhorního Karabachu, enklávu, kterou posledních 30 let
kontrolovala Arménie. Válka měla být blitzkrieg, přesto se Arméni dokázali bránit 44 dní. Lenka Klicperová a Markéta Kutilová
se do Karabachu vypravily v první den útoku, a byly tak prvními českými novinářkami, které se do oblasti bojů dostaly. 

Samet blues (Sbírka romských autorů, KHER, 2021) 
Povídková sbírka dvanácti romských autorů s podtitulem Drsná devadesátá v povídkách Romů umožňuje v třicetileté
perspektivě nahlédnout, jak události přelomových devadesátých let minulého století zasáhly do jejich životů a ovlivnily celé
rodiny a tehdejší romskou společnost. Různorodé autorské hlasy se tu skládají v jednolitý chór, obdobu amerického
černošského blues žalujícího na těžký úděl nerovnoprávné menšiny. 

Sestry (Kamila Hladká, Dcera sestry, 2021) 
Jaké je to nemít muže a dítě? Je jejich víra pevná, nebo o ni musí stále bojovat? Odkud rostou kořeny západní vzdělanosti a
tradice? Lze zpřetrhat neblahé dědictví komunismu? Je možné vnitřní svobodu svázat a uzavřít do cely? Mají z něčeho strach?
Je důležitější krása, nebo služba? Lze porozumět bez naslouchání? Co si myslí o společnosti včera, dnes a zítra? Autorizované
rozhovory se čtyřmi generacemi řeholních sester sledují každodenní život těchto žen v dobách komunistického Československa
i v současnosti a přinášejí autentický vhled do jejich tichých, avšak výjimečných osudů. 
Svatý Jakub Pozoruhodný příběh kostela v Poličce a jeho lidí (Bob Fliedr, Argo, 2021) 
Zřejmě jediný kostel na světě, na jehož věži se narodil světově proslulý hudební skladatel. Chrám, který se nachází uvnitř
jednoho z nejzachovalejších prstenců středověkých hradeb u nás. Důkaz toho, že novogotika se nemusí jen trpně ohlížet do
minulosti, ale může svou historickou předlohu nápaditě obohacovat. Svědek ojedinělé regionální rebelie, při níž lidé roku 1949
zabránili Státní bezpečnosti zatknout zdejšího oblíbeného děkana Jaroslava Daňka. To všechno patří k charakteristikám
kostela svatého Jakuba v Poličce. 
Táta mi jednou povídal o kohoutech. Ti jsou přece krásní a barevní... a slepice jsou hnědé (Tomáš Pacovský, kniha vznikla
jako praktická bakalářská práce na katedře žurnalistiky FSV  UK , 2021) 
Navenek Asiati, uvnitř Evropani. Pro banánové děti, tedy druhou generaci Vietnamců u nás, je sice Česko rodnou zemí,
většinová společnost na ně stále pohlíží jako na cizince. Jaké to je, vyrůstat mezi dvěma zcela odlišnými kulturami, a svým
způsobem nepatřit ani k jedné, a jak se potom taková mladá identita utváří, ještě když je k tomu queer? 
Tichá dřina: dělnictví a třída v továrně Baťa (Kateřina Nedbálková, Display, 2021) 
Na základě etnografického výzkumu postaveného na vlastní práci u továrního pásu autorka navrací důstojnost dělnictví v
dnešním Česku. Jádro knihy se v pěti kapitolách věnuje klíčovým sférám současného dělnictví. Pojmenovává pnutí mezi
historicky etablovanou místní firmou a jejím současným fungováním jako velké mezinárodní korporace, popisuje továrnu z
hlediska organizace času a prostorového uspořádání pracoviště, všímá si finančního ohodnocení vykonávané práce. Kniha je
určena nejen sociologickému publiku, ale i širší veřejnosti. Je doprovozena fotografiemi, které autorka v továrně pořídila. 

Tundra a smrt (Martin Ryšavý, Revolver Revue, 2021) 
Autobiografický hrdina knihy Martina Ryšavého se vydává na dobrodružnou a nesnadnou výpravu k doposud neprobádaným
končinám lidské existence. Cesta se mu stává příležitostí k niterné rekapitulaci bohatých životních zkušeností světoběžníka,
spisovatele a filmového dokumentaristy. Na horizontu jeho pouti se neotřelá pozorování a vyprávění prolínají s úvahami o
smyslu vysněných, dosažených i nenaplněných životních cílů. 

Vyhonit ďábla (Zuzana Kašparová, Terézia Ferjančeková, Listen, 2022) 
Masturbace, orgasmy, porno, tělo, sexismus, ale i rozchody a přátelství. To je jen hrstka ze širokého spektra témat, která ještě
donedávna byla – a někde stále jsou – ve veřejném prostoru tabu. Autorky úspěšné podcastové série Vyhonit ďábla přicházejí
se stejnojmennou knihou, která se věnuje choulostivým tématům, o kterých se nám těžko mluví. Zuzana a Terezie s upřímností
a humorem sobě vlastním bourají stereotypní představy (nejen) o sexu a intimitě a otevřeně sdílejí vlastní zkušenosti, s nimiž
se nejeden čtenář*ka bezpochyby ztotožní. 
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Zeď mezi námi (Danuše Siering, Kateřina Černá, Karin Zadrick, Veronika Jonášová, Edika, 2021) 
„Těm, kteří mají odvahu prorazit zdi.“ Česko-německé vztahy se vyvíjely více než tisíc let, než byly násilně přetrhány tragickými
událostmi moderní epochy – vyústily v dlouhodobou nevraživost, konflikt, odcizení, zapomenutí a neochotu diskutovat. Vyrostla
mezi námi myšlenková, názorová, komunikační a po nějaký čas i skutečná zeď. Od té doby se snažíme najít novou společnou
řeč a zahojit naše staré rány. Jsme schopni znovu nalézt cestu k vzájemnému porozumění? Jakým způsobem ji hledáme? A
jsme vůbec ochotni po ní kráčet? 

Žofi Z-4515 (Sofia Taikonová, KHER, 2021) 
"Zima 1942. Romské dívence Žofi právě předčasně skončilo bezstarostné dětství. Před válkou s rodiči a sourozenci putovali
Polskem a živili se tradičními profesemi jako věštěním a obchodem s koňmi, ale teď jsou nuceni se skrývat před nacisty v lesích
kolem Varšavy. Když je někdo z místních udá, nakonec i šestičlenná rodina končí za ostnatým drátem koncentračního tábora
Auschwitz-Birkenau. 

Souhrn dění na Ukrajině do středeční půlnoci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 15:01 , 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
Starší příspěvky z on-line reportáže k válce na Ukrajině. - Litevská premiérka Ingrida Šimonytéová obvinila Rusko ze lži o
blokádě Kaliningradu.

Lidé mohou stále volně cestovat přes Litvu do Kaliningradu a železniční blokáda se týká pouze procenta převáženého zboží, na
nějž jsou uvaleny sankce EU. V Litvě je zřejmě blokována ocel. 
- Pět žen zahynulo v důsledku minometného ostřelování ruskými silami v obci Pryšyb v Charkovské oblasti, informoval server
Suspilne s odvoláním na šéfa místní správy. Ostřelování podle něj obec v Izjumském okrese zasáhlo odpoledne. „Zemřelo pět
civilistů. Všechno to byly ženy, které byly ve vesnici u vchodu do vícepodlažního domu,” sdělil šéf místní správy Stepan
Maselskyj. 
- Ukrajina vyslala posily do Severodoněcku, o který svádí více než měsíc tvrdé boje s ruskými silami, uvedla agentura Reuters
s odvoláním na svědectví fotorafa Oleksandra Ratušňaka. V Severodoněcku, které je pod neustálými útoky, ukrajinští vojáci
často tráví i několik týdnů a dělostřelecká palba je pro ně denní chléb. 
- Nařízení o nevydávání víz a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům bude platit do konce března 2023. Vláda schválila návrh
ministerstva zahraničí. 
- Spojené státy nepovolily ruskému speciálu přiletět pro ruské diplomaty vyhoštěné z USA. V prohlášení to uvedla mluvčí
ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Moskva podle ní přijme „asymetrická“ odvetná opatření, píše agentura
Interfax. Letadlo mělo podle Zacharovové vyzvednout zaměstnance ruských zahraničních institucí a jejich rodiny, kteří byli ze
země vyhoštěni dříve tento měsíc. 
- Ruští specialisté na informační technologie po začátku války na Ukrajině zemi masivně opouštěli, v Rusku jich teď chybí na
170 000. Řekl to náměstek ministra vnitra Igor Zubov na zasedání Rady federace, horní komory ruského parlamentu. 
„Odborníci odhadují úroveň poptávky na zhruba 170 000, přičemž v tomto odvětví pracuje celkem asi milion lidí,“ uvedl
náměstek na zasedání, které bylo přenášeno na sociálních sítích. 
- Z ukrajinského přístavu Mariupol vyplula první zahraniční loď od začátku ruské invaze. Oznámilo to turecké ministerstvo
obrany po dalším kole jednání mezi Moskvou a Ankarou o přepravě obilí z ukrajinských přístavů, uvedla agentura Reuters. 
- Ruský prezident Putin podepsal dekret, kterým se stanoví dočasné postupy ohledně obsluhy zahraničního dluhu. Putin podle
Interfaxu nařídil vládě, aby do deseti dnů vybrala banky, které budou zpracovávat platby za eurobondy podle nového
schématu. To naznačuje, že Rusko bude považovat své dluhové závazky za splněné, když zaplatí držitelům dluhopisů v
rublech. 
„Závazky z eurobondů Ruské federace budou považovány za řádně splněné, pokud budou vyrovnány v rublech ve výši
ekvivalentní hodnotě závazků v cizí měně,“ stojí v dekretu. Kurz bude vycházet z kurzu platného na ruském vnitřním měnovém
trhu v den platby. Ne všichni věřitelé ale zřejmě budou částku považovat za splacenou, pokud mají splácení ujednáno v jiné
měně. 
- Šéf Mezinárodní agentury pro energii vyzval Evropu, aby se okamžitě připravila na úplné přerušení dodávek ruského plynu
během nadcházející zimy. 
- Od vpádu ruské armády do Mariupolu zahynulo nejméně 22 tisíc lidí. Oznámil to podle ruskojazyčného serveru BBC
mariupolský starosta Vadym Bojčenko. 
- Rusko skrze oficiální kanály popírá, že by prezident Putin chystal mobilizaci. Západní zpravodajské služby jsou však
obezřetnější a varují, že k ní brzy dojde. 
- Naprostá většina ukrajinských uprchlíků pobývajících v České republice má vysokoškolské vzdělání a více než polovina z nich
hodlá v zemi nastoupit do zaměstnání, vyplývá ze studie „Ukrajinští uprchlíci v České republice“, kterou vypracovala Migrační
platforma EWL a Centrum východoevropských studií Varšavské univerzity. 
- Ruské síly nadále pokračují ve snaze dobýt správní centrum Luhanské oblasti město Severodoněck a Bachmut, uvedl
ukrajinský generální štáb. V Severodoněcku pokračují pouliční boje. Současně se Rusové snaží obnovit ofenzivu na Slavjansk.
- Krátce před rozhodnutím o tom, zda Ukrajina získá status kandidáta na členství v EU, vyzval prezident Volodymyr Zelenskyj,
aby Unie co nejrychleji přijala sedmý balíček sankcí vůči Rusku. 
- Hrozí, že ukrajinské jednotky budou u měst Lysyčansk a Severodoněck obklíčeny poté, co ruské síly obsadily osadu
Metyolkine, přiznal Oleksij Arestovyč, poradce ukrajinského prezidenta. 
- Již brzy by mohlo dojít k určitému vývoji v kauze zablokovaného ukrajinského obilí v přístavech v Oděse, slibuje Turecko.
Příští týden jeho zástupci odcestují do Moskvy, aby tam o zablokovaném obilí jednali. 
- Estonsko obvinilo Rusko z narušení svého vzdušného prostoru vrtulníkem Mi-8 v sobotu večer. Předvolalo si ruského
velvyslance v Tallinu. 
- Ukrajina bude možná potřebovat zahraniční podporu ve výši až jednoho bilionu eur (24,69 bilionu korun) na obnovu po válce.
Podle agentury Bloomberg to řekl šéf Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer. 
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- Ruské invazní jednotky obsadily několik obcí u Severodoněcku a Lysyčansku, informovala agentura Reuters s odvoláním na
ukrajinské úřady. Oblastní gubernátor uvedl, že ruští vojáci obsadili obec Toškivka, která se nachází jižně od Severodoněcku.
Ukrajinský generální štáb ve své večerní svodce sdělil, že se ruské vojsko zmocnilo vesnic Pidlisne a Myrna Dolyna, které leží
více na západ. 
- Žijeme ve strachu a nevíme, zda nebude oficiálně vyhlášena třetí světová válka, prohlásil dnes na závěr dvoudenní
konference Evropského židovského sdružení (EJA) v Budapešti viceprezident federace židovských komunit na Ukrajině, rabín
Raphael Rotman. 
- Nejméně 15 civilistů v úterý přišlo o život při ruském ostřelování v Charkovské oblasti, uvedl večer oblastní gubernátor Oleh
Syněhubov na svém telegramovém účtu. Dalších 16 lidí je podle něj zraněných. 
- Život na Ukrajině se změnil a platí to i pro novináře. Maria Žartovská se se svými kolegy z redakce serveru Babel musela na
začátku ruské invaze 24. února přesunout z nových prostor do sklepa kyjevského baru. Novinkám prozradila, jak se na Ukrajině
od začátku války změnila práce novináře i jak se s postupem času vyvíjí veřejné mínění Ukrajinců. 
- Německá vláda se rozhodla zveřejnit podrobný seznam techniky a zbraní, které poskytla ukrajinské armádě. A také seznam
vojenské techniky, která se připravuje a Ukrajině bude teprve zaslána. Kabinet ústy svého mluvčího Steffena Hebestreita uvedl,
že seznamy byly zveřejněny po vzoru spojenců, například USA. 
- Slovensko nepředá válkou zasažené Ukrajině své tanky T-72 ze sovětské éry, pokud mu spojenci jako náhradu nedodají
stejný počet jiných tanků. Vyplývá to z vyjádření, které ČTK zaslala mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Kovaľ
Kakaščíková. 
Ruské ozbrojené síly zaútočily střelami Oniks na letiště u Oděsy na jihu Ukrajiny, kde zničily hangár s bezpilotními letouny,
oznámila v úterý ruská média s odvoláním na ministerstvo obrany. To zdůraznilo, že akce byla odvetou za pondělní ukrajinský
útok na vrtné plošiny těžící zemní plyn u anektovaného Krymu. 
- Dochází k mocenskému boji v Kremlu? Jaký vliv mají ruští ultranacionalisté a jak se dívat na radikální výroky ruských
propagandistů? O tom mluvili v podcastu Zbytečná válka rusista Karel Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  a redaktor Novinek Alex Švamberk. 
- Rusko bude dál posilovat své ozbrojené síly, zařadí do výzbroje nové zbraně, řekl Putin. Připustil potíže, ale zdůraznil, že je
Rusko překoná. 
- Moskva rychle odpoví na rozhodnutí Litvy omezit přepravu zboží pro Kaliningrad, uvedl podle Interfaxu tajemník ruské
bezpečnostní rady Patrušev. 
Slovensko nepředá válkou zasažené Ukrajině své tanky T-72 ze sovětské éry, pokud mu spojenci jako náhradu nedodají stejný
počet jiných tanků. Vyplývá to z vyjádření, které ČTK zaslala mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Kovaľ
Kakaščíková. 
Německý kancléř Olaf Scholz označil protiruské sankce za sice bolestivé pro Německo, ale za správné a fungující. Ukrajině slíbil
podporu, dokud to bude nutné. 
- Dva Američané, zajatí ruskými vojáky na Ukrajině, jsou ve vazební věznici na území separatistické Doněcké lidové republiky
(DNR), oznámila ruská agentura Interfax. Rusové označují oba zajatce za žoldnéře. 
- Ukrajina plánuje uspořádat v evropských metropolích výstavu zničené ruské vojenské techniky. Podle ukrajinského ministra
obrany Oleksije Reznikova chce Ukrajina vystavit zničenou ruskou techniku nejprve ve Varšavě a pak v Berlíně, Paříži, Madridu
a Lisabonu. "Pomůžeme zajistit, aby byly ruské tanky v Evropě, ale jako vraky,“ řekl Reznikov. 
- Počet uprchlíků, kteří do Ruska utekli před válkou z Donbasu a dalších částí Ukrajiny, překročil dva miliony osob. Uvedla to
ruská státní agentura TASS s odvoláním na nejmenovaný zdroj z bezpečnostních složek. 
- Počet dočasných víz, které ČR vydala za dobu války uprchlíkům z Ukrajiny, se blíží 380 tisícům. V pondělí jich bylo 1420, o
1100 méně než před týdnem. 
- Německá ekonomika kvůli pandemii a válce na Ukrajině letos vzroste jen o 1,5 procenta, uvedl Svaz německého průmyslu.
Původně čekal růst o 3,5 procenta. 
- Rozsáhlá partyzánská činnost komplikuje sitauci Rusů na dobytých území uvedl americký Institut pro studium války (ISW).
Brání Moskvě v tom, aby přičlenila tyto oblasti k Rusku. Na okupovaných územích se přitom k platbě zavedl rubl a obyvatelům
se vydávají ruské občanské průkazy. 
- Rusko drží ve věznicích a táborech 1500 ukrajinských civilistů, oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, jsou ve
věznicích v Rostově na Donu a v Kursku, kde jsou drženi jako váleční zajatci. 
- Ukrajinský vojenský správce Luhanské oblasti Serhij Hajdaj potvrdil, že odpoledne pojede pravidelný evakuační vlak z
Pokrovsku do Lvova přes Dnipro. 
- Rusko už nikdy nebude věřit Západu, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v rozhovoru pro NBC. Krize ohledně
situace na Ukrajině se protáhne. 
- Ukrajinské jednotky zničily na jihu země starý ruský tank T-62 a odminovávací vozidlo UR-77 Meteorit. To vypaluje rakety
táhnoucí dlouhý kabel s plastickou trhavinou, jejíž výbuchy přivedou k explozi miny. Rusové je však v Sýrii a Mariupolu používali
k útoku, kdy s ním ničili celé ulice. Zničeny byly i radiovůz a vozidlo pro radioelektronický boj a další dva vojenské automobily.
Vyřazeno z boje bylo 25 nepřátel, uvedlo ukrajinské velitelství Jih. Ruské ztráty nešlo ověřit 
- Spojené státy a Kanada si slíbily spolupráci při uvalování dalších odvetných sankcí proti Rusku, které před téměř čtyřmi
měsíci zahájilo invazi na Ukrajinu. Po společném setkání to podle agentury Reuters uvedly ministryně financí USA a Kanady
Janet Yellenová a Chrystia Freelandová. Političky uvedly, že se spojenci jednají i o dalším omezení energetických příjmů
Moskvy zavedením cenového stropu na ruskou ropu. 
- Ruský novinář, šefredaktor opozičního listu Novaja gazeta a laureát Nobelovy ceny míru Dmitrij Muratov vydražil medaili
spojenou s oceněním za rekordní 103,5 milionu dolarů (přes 2,4 miliardy Kč). Peníze věnuje na pomoc dětským uprchlíkům z
Ukrajiny, kteří utekli před ruskou invazí. 
Muratov získal prestižní cenu v říjnu 2021 spolu s filipínskou novinářkou Marií Ressaovou za svůj boj za svobodu slova. 
Novaja gazeta musela pozastavit své vydávání v papírové podobě i na internetu během války na Ukrajině. 
Dmitrij Muratov a Nobelova medaile 
Foto: Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP 
Muratova na začátku dubna napadl neznámý pachatel, který novináře polil barvou. 
- Představitelé všech dvanácti evropských zemí zapojených do iniciativy Trojmoří se v pondělí vyslovili pro udělení
kandidátského statusu Ukrajině na členství v Evropské unii, uvedl německý server Stern. Za Českou republiku se summitu v
Rize účastnil předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil (ODS), uvedla v tiskové zprávě kancelář Senátu. 
- Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil dva Američany zajaté na Ukrajině za žoldnéře, na které se nevztahují Ženevské
konvence. Účastnili se nezákonných aktivit na území Ukrajiny a musí být pohnáni k odpovědnosti za své zločiny, řekl v dnes
odvysílaném rozhovoru pro americkou stanici MSNBC mluvčí ruského prezidenta. 
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- Ruský prezident Vladimir Putin má strach, že „jiskra demokracie“ přeskočí do jeho země, řekl německý kancléř Olaf Scholz v
rozhovoru pro deník Muenchner Merkur. 
- Asi 100 tisíc obyvatel ukrajinského Mariupolu, kteří zůstali ve městě, je na hranici smrti kvůli nedostatku vody. Rusové ji
vydávají jednou týdně, uvedl starosta Vadym Bojčenko. 
- Ukrajinský systém pobřežní obrany zasáhl vrtné plošiny pro těžbu plynu společnosti Černomornaftogaz v Černém moři. Uvedl
to šéf ruské správy na Krymu Sergej Aksjonov. Na zasažených plošinách pracovalo 109 lidí. 
- Zákaz provozu sociálních sítí Facebook a Instagram v Rusku byl zákonný, potvrdil v pondělí moskevský soud, když zamítl
odvolání americké společnosti Meta Platforms. Tu v březnu jiný soud označil za extremistickou a zakázal fungování jejích dvou
jmenovaných sítí. Informovala o tom agentura Interfax. 
- Ruská měna vystoupila k dolaru na 55,44 rublu, nejvýše od července 2015. K euru je blízko pětiletého maxima. Pomáhá jí
blížící se termín platby daní. 
- Ukrajinský systém pobřežní obrany zasáhl ropné plošiny společnosti Černomornaftogaz v Černém moři. Uvedl to šéf ruské
správy na Krymu Sergej Aksjonov, podle kterého Rusko na místě zahájilo záchranou operaci, píše BBC. Kyjev útok zatím
nekomentoval, ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko ale dříve na telegramu napsal , že ukrajinské síly na plošiny vypálily
střely. 
Při ukrajinském útoku na ruské těžební zařízení na Krymu utrpělo zranění několik lidí. Informovala o tom samospráva Ruskem
anektovaného poloostrova Krym. 
- Německo pevně věří v dohodu o vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. Nicméně pokud se jí nepodaří
dosáhnout během summitu NATO konaného příští týden v Madridu, nepůjde o katastrofu. Agentuře Reuters to řekl
nejmenovaný zdroj z německé vlády. 
- Za bezprecedentní a nezákonné označil v pondělí Putinův mluvčí omezení dopravy zboží, jaké uplatňuje Litva vůči ruské
Kaliningradské oblasti. 
- Objem plynu potrubím Nord Stream 1 z Ruska do Německa nepatrně vzrostl, dál ale zůstává zhruba na 40 procentech
původní kapacity, uvedl Reuters. 
- ČR vydala v neděli ukrajinským uprchlíkům 171 dočasných víz, asi o 320 méně než před týdnem. Od počátku války na
Ukrajině je dostalo 378.104 lidí. 
- Ukrajinští vojáci ze 72. mechanizované brigády sestřelili přenosnou protiletadlovou střelou Igla ruský bitevní letoun Su-25 a
zajali jeho pilota. Major Andrej Fedorčuk se při výslechu přiznal, že je námezdním vojákem z Wagnerovy (rusky Vagnerovy)
soukromé vojenské společnosti a dostává 205 tisíc rublů měsíčně (asi 85 tisíc Kč), uvedl na Facebooku šéfredaktor
ukrajinského serveru Censor Jurij Butusov, jehož líčení převzala další média. 
- Podporu Ukrajině na videu, které zveřejnila na Twitteru nezávislá běloruská televize Nexta, vyjádřil i legendární americký
boxer Mike Tyson. 
- Dovoz ropy z Ruska do Číny se v květnu meziročně zvýšil o 55 pct. na rekordní objem. Čínské firmy kupují po západních
sankcích ruskou ropy se slevou. 
- Ruští vojáci se na Ukrajině snaží zabránit přeskupení ukrajinských jednotek v pěti směrech včetně Záporoží a Lymanu či
Avdijivky v Doněcké oblasti, uvedl v pondělí ukrajinský generální štáb. 
- Ceny plynu a elektřiny zůstanou ještě několik let na vysoké úrovni. V rozhovoru s listem Süddeutsche Zeitung to uvedl šéf
německého energetického koncernu RWE Markus Krebber. Zdražování energie, ke kterému přispívá válka na Ukrajině, je nyní
hlavním motorem růstu inflace v Německu i dalších zemích. 
Příbuzní padlých bojovníků z pluku Azov přinesly na kyjevské Náměstí Nezávislosti 55 vlajek na připomínku jejich památky. 
- Napětí mezi Ruskem a Kazachstánem roste. Kazaši v reakci na zablokování svého vývozu ropy Ruskem na svém území
zadrželi 1700 vagonů ruského uhlí. Informovala o tom agentura Unian. 
- Z Ruska letos odejde více než patnáct tisíc milionářů, protože bohatí občané se po invazi na Ukrajinu odvracejí od režimu
Vladimira Putina. Tvrdí to britský deník The Guardian. 
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil skutečnost, že Evropská komise v pátek doporučila kandidaturu Kyjeva na
členství v evropském bloku, za „jednu z nejdůležitějších od roku 1991“, kdy Ukrajina získala nezávislost. 

Zaščytnyky Severodonecka Foto: Oleksandr Ratushniak, Reuters Zaščytnyky Severodonecka Foto: Oleksandr Ratushniak,
Reuters 

Děla a raketové systémy ze Západu samy o sobě situaci na Ukrajině nezvrátí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.06.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Petr Horký , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.06.2022 15:46 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Rubrika: Rozhovory , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,41
S bezpečnostním expertem Janem Kofroněm o opotřebovávací válce, ruské mobilizaci a přehnaných očekáváních

Od ruské invaze na Ukrajinu uplynuly čtyři měsíce a po počátečním rychlém postupu ruské armády se konflikt proměnil v
pomalou opotřebovávací válku na východě země, kdy ani jedna strana nemá dost sil k provedení rozhodujícího úderu. Tak
situaci na frontě vidí bezpečnostní analytik Jan Kofroň z Institutu politologických studií na FSV  UK , který se ozbrojenými
konflikty dlouhodobě zabývá. Rusům podle Kofroně chybějí spíše vojáci, zatímco Ukrajina má nedostatek vojenské techniky,
především děl a munice. Západ se postupně snaží Ukrajině těžké zbraně dodávat, ale Kofroň varuje před přílišným
optimismem, že by děla a raketové systémy z USA, Německa a Francie samy o sobě zvrátily situaci na bojišti.

„Obecně bych byl velmi opatrný na pohled, že je to celé o technologiích. Protože kdyby bylo, tak už by Rusové Ukrajinu ovládli,“
říká s tím, že se na východě Ukrajiny schyluje k vleklému konfliktu, což je stav, který vyhovuje víc Rusku. „Rusko může počítat s
tím, že v horizontu několika měsíců zase budeme řešit plyn, v říjnu to bude velká otázka. Dopadne na nás inflace, ve světě
zároveň může být problém s jídlem. A Rusové to můžou vnímat tak, že tohle jim poskytne prostor pro vyjednávání,“ vysvětluje
Jan Kofroň v rozsáhlém rozhovoru pro Respekt, který se věnuje do hloubky vojenské situaci, ale zároveň si neklade nároky na
úplnost a za skutečným vývojem událostí má pochopitelně zpoždění.

Jak byste charakterizoval současnou fázi války na Ukrajině?
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Řekl bych, že jsme ve třetí, možná čtvrté fázi. Už to není fáze prvního týdne, kdy byl ruský postup velmi rychlý s maximalistickým
cílem dobýt Kyjev. Nejsme ani v další, obranné fázi, ale ani v té, kdy se Rusové stahovali z okolí Kyjeva. Teď jsme se přiblížili
klasické vyčerpávací a opotřebovávací válce, kdy je postup na obou stranách velmi pomalý. Jednou za týden se podaří jedné
straně získat pár kilometrů, ale nic na to nenavazuje. U Rusů je vidět, že se snaží obklíčit oblast kolem Severodoněcku a
Lysyčansku - a možná se jim to podaří, na to asi síly asi pořád mají. Dnes to vypadá, že Severodoněck už je pro Ukrajince
definitivně ztracený; možná jsou tam zbývající kapsy odporu, ale jinak je hotovo. Ukazuje se nicméně, že Rusové nemají dost sil
na to, aby obklíčili celou oblast Donbasu, což by pro Ukrajinu byl velký problém. Jejich maximálním cílem na dalších pár týdnů
bude obklíčit nebo rozvrátit frontu u Lysyčansku, v oblasti za Popasnou. To je asi maximum, čeho můžou dosáhnout. Na druhou
stranu u Ukrajinců je vidět, že se na řadě míst dokážou bránit, ale když jdou do protiútoku, ve většině případů uzmou
maximálně tři čtyři kilometry, a pak se zastaví. Obě strany jsou hodně vyčerpané. Ruská spíš na straně lidí, kdy se při
současném způsobu nasazování sil velmi obtížně hledají lidské rezervy, protože nemůžou libovolně posílat brance. Ukrajina má
zase problém v nedostatku těžkých zbraní, zejména dělostřelectva a munice.

Jan Kofroň • Autor: Petr Horký

Válka zmizela z předních stran médií a z pohledu člověka, který ji sleduje „bokem“, se zdá, že na východní frontě táhnoucí se
od Charkova na jih se toho příliš nemění. Ale pak jsou tu apely ukrajinského velení, že jsme naopak v rozhodující fázi, kdy
Rusové zintenzivňují útoky a Kyjevu je potřeba pomoct. Jak to tedy je?

To – myslím - pravda není. Rusové síly na intenzifikaci útoků reálně nemají. Pokud neprovedou částečnou mobilizaci nebo
nevyhlásí Kyjevu válku, což by znamenalo, že můžou na Ukrajinu poslat zbytky útvarů složených z branců. V zásadě točí
jednotky, které tam mají, občas někoho vystřídají, občas přivezou odpočinuté útvary nebo relativně čerstvé jednotky, které se
bojů ještě neúčastnily, ale velký mobilizační náběh tu není. Změnilo se ale to, že Rusové postupují mnohem racionálněji
vzhledem k tomu, kolik sil mají a v čem mají převahu. Mají převahu v dělostřelectvu, tak ho prostě budou maximálně používat.
Ale vyjádření z ukrajinské strany jsou pochopitelná: Zelenskyj bojuje o pozornost, aby dostával dodávky zbraní ze Západu,
protože ztráty na ukrajinské straně jsou hodně velké. A kdyby tenhle tok vyschnul, Ukrajina přestane být schopná klást
organizovaný odpor.

Kyjev tedy logicky potřebuje udržovat zájem o konflikt.

Musí udržovat zájem a ochotu pomáhat. Ukrajinu letos čeká propad třicet, čtyřicet procent HDP, to jsou šílená čísla. Zároveň s
tím, jak dostávají západní techniku, budou víc závislí na munici a náhradních dílech ze Západu. Kdyby tyhle proudy vyschly, tak
tahle technika během pár týdnů přestane být provozuschopná, přestanou do ní mít munici, pak by situace byla hodně kritická.

Největší intenzita bojů je teď v Luhanské oblasti v okolí dvojměstí Severodoněck a Lysyčansk. Jsou to poslední dvě velká sídla
v oblasti, které ještě částečně drží Kyjev. Podle všeho je ale Rusové dobudou…

Severodoněck už je ztracený, v případě Lysyčansku k dobytí asi taky dojde. Je to spíš otázkou času. Samozřejmě Ukrajinci
můžou překvapit, ale spíš si to nemyslím. Upřímně řečeno, z mého pohledu bylo trochu nepochopitelné - a z ukrajinské strany
možná i trochu riskantní - snažit se tahle dvě města držet tak dlouho. Nevím, jestli je to pro ně výhodné při ztrátách, které tam
mají. Ale je to samozřejmě spekulace.

Situace na Donbase, 22. června 2022, zdroj: The Study of War • Autor: Aktuálně.cz

Proč je tak zoufale drží a co bude znamenat, když o ně přijdou?

Nic. Tipuji, že tam mohl být politický důvod, aby Ukrajinci ukázali, že se svých území jen tak nevzdají. Zároveň je možné, že
oblasti těch měst byly relativně výhodné pro obranu a Ukrajinci tam útočníkům dokázali působit velké ztráty. Problém by byl,
kdyby se Rusům v oblasti Popasné podařilo probojovat někam na Bachmut a přeříznout zásobovací i ústupové linie mezi
Severodoněckem, Lysyčanskem a zázemím, např. Dniprem. Pak by Ukrajině hrozilo, že tam ztratí tři čtyři brigády, to by poměr
sil v oblasti mohlo docela radikálně změnit. Ale nemyslím si, že by tohle byla dvě superklíčová města v celkovém konfliktu. Na
rozdíl třeba od Slavjansku či Kramatorsku, to jsou velká města. Rusové by v případě jejich zisku mohli říkat, že něčeho
podstatného dosáhli, a zakopat se v nich.

V Luhanské oblasti se tedy Rusům částečně daří linii posouvat u Severodoněcku, ale jinde na frontě se nic podobného neděje.
Na Donbasu fronta stojí, na jihu u Chersonu se naopak daří postupovat Ukrajincům. Čím to je?

Na Donbasu spolu obě strany válčily několik let, byť intenzita byla v posledních letech malá. Byla tam obranná postavení,
jednotky asi měly rozplánované a promyšlené, jak postupovat v případě ruského útoku. Tam by to bylo pro Rusy bylo velmi
těžké, takže pokud nemusíte, pak tudy nepůjdete. Když se takhle můžete připravit, udělat si třeba i miniaturní wargaming, jste
připraveni čelit útoku mnohem silněji a pohotověji, než když je to úplně nový směr, ze kterého útok nečekáte. Tam jsou šance
pro útočníka vždy vyšší.

Proč se Ukrajinci nepřipravovali i v Luhanské oblasti?

Protože se soustředili na oblast Donbasu. Je samozřejmě otázka, jestli Zelenskyj a jeho vedení nepodcenili možnost války. Já
myslím, že ano. Část problémů, které dnes mají, plyne z toho, že mobilizovali pozdě. Ale taky je pravda, že to by se pak museli
chystat na útok více méně po celé délce hranice. A je pochopitelné, že Donbas byl připraven nejlíp.

A co na jihu, proč se tam Rusům nedaří?

Na jihu má situace dvě roviny. První je, že se Rusům během prvního dne vůbec podařilo dostat za Dněpr. To byl neskutečný
výkon. Nevím, co za tím stálo. Ukrajinci spekulují, zda nešlo o sabotáž zevnitř, což ale může být způsob, jak si vysvětlit vlastní
neschopnost. Faktem je, že Rusové přešli v Nové Kachovce a v Chersonu mosty přes Dněpr hned první den. Ubránit most
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přitom není tak těžké, k tomu nepotřebujete tolik sil. Navíc jsou tu úseku dvou set kilometrů jen dva mosty. Jsou velké a
nepůjdou jednoduše zničit, jeden tvoří dokonce hráz, ale ubránit je není takový problém. Že se Rusům povedlo dostat za řeku
hned první den, byl jejich obrovský úspěch a velké selhání ukrajinské obrany.

Centrum pro distribuci humanita´rni´ pomoci, Severodoneˇck, kveˇten 2022 • Autor: Profimedia

Co to znamená pro dnešní vývoj na jižní frontě?

Rusové se dostali přes řeku a vytvořili si tam docela velký perimetr. Ukrajinci pak sice přešli do protiútoku, už tedy není ohrožen
ani Kryvyj Rih, ani Mykolajiv - a spíše jsou to Ukrajinci, kdo teď tlačí Rusy nazpět. Podle analýz Ukrajinci mají převahu 2:1, takže
Rusové se brání a jen občas provedou protiútok. Na druhou stranu z jejich pohledu tohle není špatná situace, vážou tam velké
ukrajinské síly. Kdyby bývali Ukrajinci ubránili aspoň břeh Dněpru nebo zmíněné mosty, dnes by byli v mnohem lepší situaci. I
když dokážou u Chersonu ruskou obranu rozvrátit a Rusové se stáhnou, reálně jim hrozí, že Rusové vyhodí jeden most do
povětří a zmíněnou hráz zaminují. Na druhé straně řeky pak postaví obranu a dostat se přes Dněpr bude pro Ukrajince velmi
těžké.

Američtí bezpečnostní experti Ben Hodges a Michael Kofman se v aktuálním článku New York Times snažili popsat současnou
situaci a odhadnout další vývoj. Píší, že Rusové se budou teď snažit o co největší územní zisky, dokud Ukrajina nedostane od
Západu zásilky těžkých zbraní, především děl, které ruský postup zastaví. Až je Ukrajina dostane, což by mohlo být v červenci
až srpnu, naopak se dostanou pod tlak Rusové a budou horko těžko bránit dobytá území. Souhlasíte s tímto hodnocením - a
může tento vývoj něco zvrátit?

V zásadě souhlasím. Zvrátit by to mohlo, kdyby se teď Ukrajincům nepodařilo udržet frontu u Popasné a Rusové by obklíčili
jejich síly u Lysyčansku a Zoloteho. Tam by Ukrajinci mohli přijít o dvě tři brigády, což by změnilo poměr sil v oblasti.

Jaké ztráty by to znamenalo?

Kdyby byla brigáda na plných stavech, bavíme se o třech až pěti tisícovkách vojáků. Kdyby to byla mechanizovaná brigáda,
může mít čtyřicet tanků a k tomu třeba sto bojových vozidel pěchoty. Dohromady by tedy Ukrajinci přišli třeba 10 až 15 tisíc
vojáků, 150 tanků, 300 vozidel, 50 děl a podobně. Tohle by dokázalo na Donbasu změnit poměr sil a pak by Rusové mohli
vycítit šanci na větší výpad. Jinak to, co říkají Kofman a Hodges, sedí. Ale jak jsem řekl, není to jen otázka těžkých zbraní, jde i
o to, že Rusům docházejí lidé.

https://www.youtube.com/watch?v=flf3hOo_bWU&t=92s

Existují spolehlivé informace, kolik mají obě válčící strany vojáků?

To je velmi komplikované odhadnout. Na začátku války jsme měli zprávy, kolik mají Rusové vojáků, teď to nevíme, protože
odhady ztrát jsou velmi široké. Je také těžké odhadnout, kolik lidí dokázali Rusové na frontu dovézt během bojů. Když Ukrajina
mluví o způsobených ztrátách ruským silám, není zase jasné, jestli mluví jen o mrtvých, nebo mrtvých, raněných a zajatých
dohromady. V tento okamžik u Rusů můžeme odhadem mluvit o počtu kolem 120 až 150 tisíc vojáků, ale nepřekvapilo by mě,
kdyby to bylo o 20 tisíc méně. Pak jsou tam republiky LNR a DNR, kde je ale úroveň materiálního vybavení vojáků výrazně
nižší. Na straně Ukrajiny víme, že řádově by měli k dispozici stovky tisíc lidí, ale pro část z nich prostě není vybavení. O hodně
věcí přišli, část věcí, které měli na skladech, nejsou zřejmě schopní uvést do bojeschopného stavu. Je taky otázka, do jaké míry
jsou Ukrajinci schopní cvičit nové jednotky. Podle některých zpráv to vypadá, že část jednotek směřujících na frontu má velmi
omezený výcvik, hlavně teritoriální obrana. Snaží se je příliš nenasazovat do míst, kde se hodně bojuje, ale občas to jinak
nejde. Ukrajina bude mít hodně lidí ve zbrani, klidně třeba půl milionu, ale kolik z nich je reálně nasaditelných, aniž by to hned
znamenalo obrovské ztráty v důsledku nekompetence, to je otázka. Vycvičit pěšáka může trvat pár týdnů, u důstojníka to už
trvá minimálně pár měsíců.

Proč Rusové problém s nedostatkem vojáků nevyřeší všeobecnou mobilizací?

Všeobecná mobilizace by z jejich pohledu nedávala smysl. Kdyby ji udělali, stejně mají limitované počty techniky. Větší smysl by
dávalo říci, že je to válka, nikoli jen speciální operace, což by Moskvě umožnilo poslat na Ukrajinu zbývající dostupné brance a
případně prodloužit délku jejich služby z jednoho roku na dva. To by stačilo minimálně k vykrytí ztrát, které mají. Ruská
veřejnost pravděpodobně - a teď to berte jako spekulaci - podporuje válku verbálně a navenek, ale když se ve videích lidí ptají,
zda se zapíšou na seznam dobrovolníků, tak nechtějí. To ukazuje, že válka zase tak populární není - na rozdíl od Ukrajiny, kde
je ochota přijímat ztráty výrazně vyšší. Kdyby Putin řekl, že už to není speciální vojenská operace, ale válka, tak by se na frontu
začali dostávat nejen muži, kteří se k tomu rozhodnou dobrovolně a pocházejí z často chudých regionů jako Kavkaz nebo Tuva,
ale najednou by to zasáhlo i zázemí Moskvy a Petrohradu, tedy relativně vzdělané a politicky uvědomělejší lidi. To by pro režim
mohlo znamenat problém. A navíc definovat v situaci války vítězství bude mnohem těžší než teď. Kdyby se teď Putin rozhodl, že
to, co dobyl, už stačí, operace končí, přecházíme do defenzivy a chceme jednat, ruská veřejnost to vezme jako vítězství. Má k
dispozici i média a dokáže si vytvořit příběh podle svého. Když vyhlásí mobilizaci, očekávání budou mnohem vyšší. Ne nutně
dobýt Kyjev, ale aspoň Charkov. To, co má Rusko teď, by v případě války nešlo označit za vítězství. Kdyby navíc zahynuly další
desítky tisíc osmnáctiletých kluků, kteří navíc do války nechtěli, systémem by to mohlo docela otřást.

Kdyby Rusko provedlo omezenou mobilizaci, o kolik by tím navýšilo počet vojáků?

Minimálně by tím vykryli ztráty. Přibližně bych řekl, že by nebylo problém dostat tam 20 až 30 tisíc lidí. Teoreticky i víc, ale ne
všichni jsou připravení, někteří jsou na začátku výcviku. Část z nich je taky třeba držet jinde v Rusku, protože jsou oblasti, kde
nelze být vojensky nepřítomný. Není možné stáhnout všechno, ale nebyl by problém „nasypat“ na Ukrajinu 15 až 20 praporů.
Něco by to udělalo a trvalo by to maximálně pár týdnů.

Jak velká je vlastně převaha zbraní na straně Ruska? U dělostřelectva se někdy mluví dokonce o dvacetinásobné převaze.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 145 / 313

http://www.newtonmedia.eu/


To mi přijde jako velmi přestřelené. K tomuhle číslu se můžeme dostat tak, že si vybereme nějaký sektor fronty, ale obecně
budou mít převahu několikanásobku. Je také otázka, co do dělostřelectva budeme počítat. Kdybychom se bavili o nejtěžších
raketových systémech, je možné, že Rusové Ukrajincům většinu zničili. Kdybychom ale započítali i menší systémy včetně
minometů, tak nepoměr nebude tak obří. Jiná věc je ale munice. Rusům se povedlo zničit ukrajinské muniční sklady,
pravděpodobně část i během náletů nebo úderů raket. Navíc už tu byly před válkou výbuchy ala Vrbětice - těžko říci, zda šlo o
sabotáže či nehody. Samozřejmě na frontě je velká spotřeba munice a je otázka, jestli jsou Ukrajinci schopni teď sami něco
vyrábět, většina jejich muničních továren se stala cílem raketových útoků. Takže větší problém než počet hlavní může být
množství munice, která je reálně k dispozici.

Ukrajinští vojáci na donbaské frontě • Autor: Profimedia

Poradce prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak nedávno řekl, že Kyjev by k ukončení války potřeboval tisíc houfnic ráže 155
milimetrů, tři sta dalekonosných raketových systémů, pět set tanků, dva tisíce obrněných vozidel a tisíc dronů. Dokáže tohle
vůbec někdo dodat?

V tenhle okamžik ne. To by ty hlavní státy musely říct: To, co máme, komplet předáváme Ukrajině. USA by asi nemusely dát
úplně všechno, ale bavili bychom se opravdu o zásadním zásahu do toho, co mají na skladech západní armády. A to nikdo
neudělá. Navíc přeškolit Ukrajince na tyhle systémy bude u některých zbraní relativně dlouhá operace. U jednodušších
systémů, jako jsou tažená děla, je to snazší. Stačí se naučit pracovat s novým dělem. Ale jakmile je tam i nový podvozek,
znamená to i nové díly, které je nutné opravovat a dodávat. Pásy se po čase rozbijí, je potřeba je opravit. Pokud nejsou
náhradní díly, technika velmi rychle přestane fungovat. To samé u tanků. Ty západní jsou těžší než ukrajinské, mají jiné
motory, jiný kanon, jinou munici. To jsou detaily, ale důležité. I kdyby měl Podoljak pravdu, tak u některých systémů není
dodání triviální záležitostí, protože na ně musí navázat výcvik a logistická podpora. Jinak budou na frontě působit pár týdnů,
pak se rozbijí a už je nikdo neopraví.

Jaká je vlastně užitečnost jednotlivých typů zbraní, které teď rozhodují vývoj války, a v čem má Rusko největší převahu?

Rusko má určitě velkou převahu v dělostřelectvu, a to jak početní, tak co se týče metné dálky. Třeba ty raketové systémy
Smerč dostřelí 70 - 90 kilometrů, Uragány 30 kilometrů. Standardní ruské dělostřelectvo nestřílí tak daleko, třeba dvacet
pětadvacet kilometrů, ale Rusko to nahrazuje právě raketovým dělostřelectvem. Ukrajina má převážně hlavňové dělostřelectvo
ruské výroby, takže je v nevýhodě, protože si často není schopná „sáhnout“ na ruské systémy. A naopak když někam pálí,
Rusové pomocí radaru či dronu zjistí, kde Ukrajinci jsou, a navedou tam svoji protibaterijní palbu. Ono to není tak jednoduché,
ale podstatné je, že pro Rusy je tohle snadnější než pro Ukrajince. A je pro ně snadnější zůstávat mimo dostřel. Ale zase to
nevnímejme tak, že větší dostřel znamená být vždy mimo dosah. Když jde o útok, dělostřelecké útvary často následují ostatní
složky a v ten okamžik tahle výhoda přestává hrát tak masivní roli. Není možné si představovat, že když má dělo dostřel 20
kilometrů, stojí vždy 20 kilometrů od fronty.

Jak v praxi nasazení děl vypadá?

Hlavním úkolem dělostřelectva, ať hlavňového či raketového, je poskytovat palbu, jejímž cílem je potlačit obránce při útoku.
Potřebujete zaútočit a dělostřeleckou palbou nejdřív zamíříte na pozice protivníka. Cílem nemusí být zničit všechny obránce,
ale donutit je přestat se aktivně bránit. Na čas přerušíte schopnost organizované obrany, což nevydrží dlouho, třeba několik
desítek minut. Během té doby budete postupovat pomocí tanků nebo pěchoty. Tím, že jste omezil schopnosti obrany a třeba i
komunikace s nadřízenými stupni, získáte výhodu. Dalším úkolem děl a raketových systémů je ničit konkrétní cíle, velitelství
protivníka, jeho stanoviště protivzdušné obrany. Když třeba zaměříte baterii ruských Torů, je to cenný cíl a zkusíte ho
zasáhnout. Děla se dají samozřejmě použít i pro obranu. Když na vás chce útočník zaútočit, často dojde k tomu, že se napřed
seskupí. Má množství jednotek na relativně malém prostoru a jsou odkryté. To je ideální moment, kdy na něj zaútočit
dělostřeleckou palbou. Když jsou v zákopech, jsou dost chráněné. Ukrajincům i Rusům se daří ostřelovat pozice celkem
přesně, ale musí být poblíž pozorovatel, který říká, jak upravit palbu.

Jak tedy můžou ony slíbené západní těžké zbraně v budoucnu změnit rovnováhu sil na bojišti? Jsou o tolik lepší než ty ruské, že
skutečně mohou Ukrajině významně pomoci?

Já jsem na tohle strašně opatrný a spíš bych chladil očekávání. Jsou podstatné v tom, že zajistí, že Ukrajincům nedojdou tyhle
typy zbraňových systémů, budou udržovat rovnováhu, trochu donutí Rusy být opatrnější třeba právě při řízení dělostřelecké
palby. Rusové budou muset střílet kratší dobu, budou se snažit být dál od fronty, aby minimalizovali možnost, že je někdo při
protibaterijní palbě zasáhne. V tomhle to tedy efekt mít bude. Ale nepředstavujme si, že tam přijede patnáct nebo třeba dvacet
raketových systémů, jako jsou MLRS - a radikálně to změní rovnováhu. Já si pamatuji, jak mi před válkou lidé vzrušeně říkali:
Vždyť Rusové mají Iskander! Ale i kdyby přišlo pět set úderů těmito raketami, tak celkově to není nic. Jistě, když se vám zásah
podaří sladit s překvapením, tyhle raketové systémy vám poskytnou výhodu. Jestli ji zužitkujete, je už druhá věc. Obecně bych
byl velmi opatrný na pohled, že je to celé o technologiích. Protože kdyby to bylo o technologiích, tak už by Rusové ovládali
Ukrajinu. Jedna věc je, že technologie dává možnosti. Druhá věc je taktická situace - jestli v ní vůbec dotyčná věc jde využít. A
třetí věc je, jestli jste vše schopen kombinovat s ostatními zbraněmi, které máte. Jestli jste schopen vytvořit taktický plán, který
vám umožní technologické možnosti zbraně využít. Dovolím si příklad. Víte, jaká je pravděpodobnost, že moderní tank jako
třeba Leopard 2A7 nebo M1A1 Abrams zasáhne jiný tank na vzdálenost dva kilometry?

Ocelárny Azovstal • Autor: Profimedia

Netuším, patnáct procent?

Je to 95 procent. To je hodně, co? Je to samozřejmě teoretická hodnota, která v praxi nebývá dosahovaná. Ale podstatné je,
že tohohle jsou si všichni velitelé vědomi. Co udělají? Snaží se skrývat. Na konci studené války, kdy už tu byly moderní tanky
jako Leopard a Abrams, se dělaly analýzy pro Fuldský průsmyk. A zjistilo se, že průměrná vzdálenost, na kterou se tanky uvidí,
bude 900 metrů. To znamená, že výrazně méně než teoretická schopnost zásahu na dva kilometry. Na jednu stranu to
znamená takřka stoprocentní zásah, ale taky to, i starý tank T-55 by na těch 900 metrů měl třeba sedmdesátiprocentní
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možnost zásahu, i když na dva kilometry by se asi trefil jen těžko. Tím chci říct, že existuje teoretický nárůst schopností, ale v
řadě situací to nebude tak podstatné. Protože geografie a taktická situace vám neumožní je využít.

Takže děla nemusí být tak podstatná, protože ve skutečnosti jejich maximální dostřel nepůjde plně využít?

Je tu ještě jeden problém s dalekonosnými děly. Když míříte na vzdálenost třicet nebo padesát kilometrů, je problém s detekcí
cíle. Jak zjistíte, že tam je? Pomocí dronu. Ale dron musí včas detekovat cíl, dělo musí někdo postavit do palebného postavení,
mít správnou munici, vypálit na cíl a zároveň zvažovat, zda ten cíl je dost hodnotný, protože protivník velmi pravděpodobně
zjistí, kde máme dělostřeleckou baterii, a může se stát, že na nás vystřelí. To je komplexní otázka. Samozřejmě, když se
moderních systémů sejde víc a jsou dobře sladěné, poskytuje to výhodu, ale byl bych opatrný říkat, že systém sám o sobě je
game changer. Viz ruské letectvo - nominálně i technicky převyšuje to ukrajinské, ale zatím se moc nepředvedlo.

Minulý týden se poprvé objevily první informace o ukrajinských ztrátách. Prezident Zelenskyj řekl, že Ukrajina má dvě až tři
stovky mrtvých vojáků za den, což v reálu znamená další stovky raněných a zajatých. Jak dlouho jsou schopní tohle tempo
vydržet?

I se zraněnými a zajatými to bude tisíc nebo dvanáct set denně. Teoreticky mají síly na to vydržet to další dva tři měsíce.
Čtyřicet tisíc za měsíc, dva měsíce třeba osmdesát, to pořád mohou vyrovnat zálohami. Problém ale je, že při takových ztrátách
bude obrovský problém udržet, nebo dokonce pozvednout kvalitu záloh. Přicházíte o síly moc rychle, nemáte čas je cvičit.
Dostáváte do spirály, která nemá řešení, protože máte vyšší a vyšší ztráty. Třeba Američané ve Vietnamu kvůli vysokým
ztrátám zkrátili výcvik námořní pěchoty ze dvanácti týdnů na deset. Projevilo se to okamžitě. Ti, kteří měli jen desetitýdenní
výcvik, měli okamžitě vyšší ztráty. Už dva týdny byly znát. Na druhé straně je otázka, jak dlouho dokáže Rusko tlačit takovým
způsobem, aby ukrajinské ztráty zůstávaly takhle velké. Jakmile povolí, ztráty budou klesat. Ale ano, jsou to velké ztráty a ještě
větší problém můžou být ztráty materiálu. Čím dál víc bude vše záviset na podpoře Západu a vzniknou nové problémy. Když
Francouzi dodají systémy Caesar a Němci Panzerhaubitz 2000, tak sice obojí je houfnice ráže 155 milimetrů, ale obojí má jiný
podvozek a jiné řízení palby.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tento týden uvedl, že invaze může trvat třeba dva roky. Jak by taková válka, při níž
Rusové nechávají zničená města, vypadala?

Kdyby to byla takhle dlouhá válka, obě strany by byly vyčerpané. Měly by minimální schopnost útočit, občas by dobyly nějakou
vesnici, občas by byla nějaká ofenziva, ale už by to bylo hodně statické. Máme pro to precedent: íránsko-irácká válka v 80.
letech minulého století trvala osm let a ztráty na obou stranách byly obrovské.

Protiletadlový systém Gepard • Autor: REUTERS

Pro koho je tato vyhlídka méně výhodná?

Já myslím, že v tenhle okamžik spíš pro Ukrajinu. Rusko může počítat s tím, že v horizontu několika měsíců zase budeme muset
řešit plyn, v říjnu to bude velká otázka. Dopadne na nás inflace, ve světě zároveň může být problém s jídlem. A Rusové to
můžou vnímat tak, že tohle jim poskytne nějaký prostor pro vyjednávání. Ukrajina je čím dál víc závislá na západní pomoci a je
otázka, jak dlouho tahle možnost vydrží. Nikdo neohrozí sám sebe, nedáme jim komplet vše - a pokud se nepodaří nastartovat
zbrojní výrobu, bude problém udržet dodávky zbraní. Rusko teď spíš hraje právě na to, že to bude dlouhá válka – a oni jsou
schopni to takhle hrát dlouho. Ale co bude dělat ukrajinský prezident, až nebo pokud ztratí podporu Západu? Tahle situace pro
něho bude těžko řešitelná.

Pro Rusko může být z dlouhodobého hlediska problém, že mu kvůli západním sankcím chybí technologie na výrobu
zbraní.Třeba ruské automobily Lada se teď kvůli chybějícím součástkám vyrábějí bez airbagů a ABS - a můžeme se domýšlet,
jaké důsledky bude mít nedostatek dílů pro výrobu zbraní. Může tohle Rusko zlomit?

Může je to zlomit, ale otázkou je, jak dlouho to bude trvat, než se to projeví. A je otázka, nakolik najdou náhražky v Číně, v Indii.
Těžko tohle odhadovat.

Ukázala tahle válka, že NATO se ruské armády nemusí tolik bát? Že sice zvládne dobýt Severodoněck a Lysyčansk, ale ne čelit
moderní armádě NATO a dobýt třeba Estonsko?

Na takové tvrzení bych byl opatrný. Rusové určitě předvedli méně, než jsme od nich čekali. Část problémů vychází z toho, že
měli velmi malý čas se připravit, rozhodnutí o invazi se drželo v malé skupině lidí. Kdyby bylo vše připravené líp, umím si
představit, že by byl výsledek dost jiný. Je otázkou, o kolik lépe by si počínali, kdyby to vzali vážně. Když si myslíte, že se
protivník bránit nebude, přípravy zřejmě nebudou dostatečné. Ale i takhle se Rusům povedlo na jihu během prvního dne
postoupit o 130 kilometrů a za dva tři dny se dostali na 200 kilometrů od výchozích pozic. Zkuste si tenhle postup promítnout na
mapu Pobaltí a říci si, kde by Rusové reálně byli. Je to v podstatě celé Estonsko a Lotyšsko. Armády v Pobaltí jsou zároveň
mnohem menší než ukrajinská. Kdyby Rusové zkoncentrovali síly a podařilo se jim zasáhnout tvrdě několik klíčových jednotek,
je možné, že by to byl velký problém.

Na druhou stranu by tam Rusové stáli před mnohem modernější armádou, pokud by se tedy zapojili Američané. Čelili by mimo
jiné silnému letectvu, které by jejich postup mohlo zastavit, to Ukrajina neměla.

V současnosti Pobaltí vlastní letectvo nemá, jsou tu hlídky NATO, ale nejsou moc početné. Když se dělaly simulace, větší
reakce NATO přišla po deseti dnech až dvou týdnech. Ano, kdyby přišlo včasné zpravodajské varování a všichni ho brali
vážně, můžete mít pravdu. To ale zase spoléháme na to, že my uděláme spoustu věcí dobře a neuděláme chyby - na což bych
byl taky opatrný. Já si nemyslím, že by Rusové zaútočili na Pobaltí, pro ně by to byl strašně velký risk. Nicméně jestli válka něco
ukázala, tak to, že i když byla invaze naplánovaná špatně a Rusové udělali spoustu chyb, dostali oněch 150 nebo 200
kilometrů poměrně snadno. Což by mělo být spíš varování než útěcha, že nejsou nebezpeční.
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Přesto, proč jsme ruskou armádu tak přecenili?

Část lidí jako běžnou laťku brala výkony v Sýrii, kde nečelili vážnému protivníkovi. Vyslali tam pár lepších praporů, které
připravovali a dali jim to nejlepší vybavení, takže to vypadalo dobře. Stejně tak my, když se díváme na naše armády: do
Afghánistánu jsme posílali to nejlepší, co máme. Elitní výsadkáře, speciální síly. Ve větší válce by tyhle jednotky netvořily
většinu našich sil. Zároveň byl v Afghánistánu protivník omezeně kompetentní, technologicky jsme jej zcela překonávali. Ale
byly to velmi malé a vojensky elitní celky. Představte si, že bychom poslali do boje všechny prapory, co máme, - a k tomu
museli vytvořit třeba čtyři nové. Jste si jistý, že by to vypadalo tak skvěle? Opatrně na ty laťky, které používáme. Také nevíme,
kolik států by se do boje zapojilo. Zapojilo by se Německo? Maďarsko asi ne. Jak by se mechanizovaná brigáda třeba z Řecka
přesouvala do Tallinnu? Válku na Ukrajině bych spíš bral jako lekci, že válka je možná a nemusí být úplně krátká, takže role
rezerv hraje obrovskou roli. Musíte mít zásoby a zálohy lidí a materiálu - a když je nemáte, bude to obrovský problém, protože
obojí v boji ubývá velmi rychle. Zároveň by byla chyba si říkat, že Rusové jsou neschopní. Kdybychom je podcenili, můžeme
dopadnout jako oni na Ukrajině. Určitě si teď budou vyhodnocovat, co se stalo, co se nepovedlo a proč. Naštěstí je to
minimálně napůl diktátorský režim, takže jejich schopnost pracovat s podobnými „lekcemi“ je omezenější než u demokracií. A
všichni doufáme, že Rusové se zas tak moc nechtějí poučit a spíš problémy zametou pod koberec…

Ukrajinský checkpoit na silnici do Kyjeva • Autor: ČTK

Může Ukrajina nad Ruskem vítězit?

Jak definujete vítězství?

Tak jako prezident Zelenskyj, tedy návrat východu Ukrajiny i Krymu pod kontrolu Kyjeva.

Tady se – myslím - blížíme scénáři ruské mobilizace nebo i jaderné války. Kdybyste byl ruským politikem a měl byste přijít o
Krym, opravdu byste jaderné zbraně nepoužil, nebo alespoň jejich použití nezvažoval? Všichni chápeme ukrajinskou pozici, na
druhou stranu anexe Krymu byla mezi Rusy extrémně populární. Když se podíváte na ruskou kulturu, reference na Krym jako
ruské území se tam hojně vyskytují. Tohle bych nepodceňoval. Ukrajina bojující o Krym znamená, že ruský režim bude mít
přinejmenším výbornou záminku pro použití branců. A v tu chvíli by to nikdo nerozporoval.

Ukrajina by Krym mohla získat i jinak. Třeba pokud by se ukázala pravdivá ta informace, že Putin má pokročilé stadium rakoviny
a brzy zemře, jeho nástupce by mohl v rámci diplomacie Krym Ukrajině postoupit.

Proč by to dělali, když si drtivá většina populace myslí, že Krym je ruský?

Z čistě zištných důvodů – aby si mohli znovu kupovat jachty, nechat potomky studovat na západních univerzitách, dostat Rusko
z potupné izolace.

Ale přijdou o podporu ulice. V téhle fázi to nechcete riskovat. Na vily a jachty bude potom. Pro těch pár lidí nahoře se peníze na
jachty najdou i pod sankcemi. Myslím, že Krym je krajně nereálný. Chápu, proč to Ukrajinci říkají. Je to vytváření pozic pro
jednání. Kdybych se měl něčeho vzdát jako Ukrajinec, tak Krymu. Stejně je tam velká část lidí, kteří s nimi nebudou chtít být. Co
s tím chcete dělat?

To ale platí i pro Donbas a Luhansk.

Pro území, která byla osm let pod kontrolou Ruska, samozřejmě ano, ale u zbytku území to tak jednoznačné není. Nemalá část
lidí by možná chtěla být pod kontrolu Ruska, ale nejde říct, že všichni. Zároveň vztah Rusů k tomuto území není tak
sentimentální jako v případě Krymu.

Jak tedy podle vás může reálně vypadat vítězství Ukrajiny?

V tenhle okamžik bych za vítězství označil návrat k 23. únoru – ale ani to se během příštích tří měsíců nestane. Viděl bych to
tak na dvě procenta. V horizontu roku se to odhaduje hůř, Rusko se může ekonomicky složit, může přijít změna vedení. Ale
pokud Krym bude územím, o kterém nebudou ochotní vyjednávat, tak o aktuálně dobytém území asi ano. Nicméně mám-li být
upřímný, jako nejreálnější scénář vidím plus mínus zamrzlý stav tam, kde jsme dnes.
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Čižinskému vázne sběr podpisu nutných ke kandidatuře na magistrát
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 6 , Autor: Ondřej Leinert , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:21 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Události , AVE: 110 335,44 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Komunální volby 

Mají už jen necelý měsíc, aby sesbírali potřebných 100 tisíc podpisů pro kandidaturu na magistrátu. A byť jsou v terénu zhruba
tři čtvrtě roku, stále jich zástupcům Prahy sobě chybí 40 tisíc. Uskupení kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského doufá, že
manko dožene na začátku letních prázdnin. Zatím mu nepomohla ani korupční kauza kolem zakázek pražského dopravního
podniku, ve které figuruje konkurenční hnutí STAN. V ní jeden z představitelů Prahy sobě - náměstek primátora Adam
Scheinherr - vystupuje jako ten, který poslední dva roky pomáhal vyšetřovatelům. 
„Musíme přidat,“ říká Čižinský v posledních týdnech. Zatímco před 14 dny mluvil o tom, že má sesbíraných přes 55 tisíc
podpisů, teď je to přes 60 tisíc. A kdyby tak pokračoval podobným tempem, kýženého cíle by dosáhl až v říjnu. Jenže
kandidátky do zářijových komunálních voleb se musí odevzdat nejpozději do 19. července. Taktika tak teď bude jasná: na
začátku prázdnin by žluté petiční stánky Prahy sobě měly být po metropoli vidět všude, kde to půjde. Se sběrem podpisů
pomáhají zhruba tři stovky dobrovolníků. Řada z nich jsou studenti. A na jejich konec školního roku teď uskupení spoléhá jako
na impulz k masovějšímu sběru. „Musíme být víc v ulicích. Některým lidem teď bude končit práce, budou prázdniny. Různým
našim příznivcům dobíhají zkoušky, tak ti se taky vrací na ulice, takže to budeme muset zvládnout,“ říká Čižinský. 
Uskupení už několikrát čelilo kritice i z řad koaličních partnerů, že si počíná příliš horlivě a na hraně etiky - podpisy sbíralo
například poblíž demonstrací proti válce na Ukrajině či před volebními místnostmi během loňských sněmovních voleb - což
někteří označovali za porušení volebního zákona, který volební agitaci v bezprostřední blízkosti volebních místností zakazuje.
Čižinský se bránil s tím, že žádnou politickou agitaci nedělá - pouze sbírá podpisy pod občanskou petici. 
Právě skutečnost, že Čižinského formace vystupuje jako občanská iniciativa, je důvodem, proč musí ke kandidatuře sbírat
podpisy. Zatímco strana může kandidovat relativně jednoduše, sdružení potřebuje podpisy aspoň sedmi procent obyvatel
příslušné obce. V Praze, která měla ke konci roku 2021 přes 1,275 milionu obyvatel, to znamená zhruba 90 tisíc podpisů.
Čižinský si pak pro jistotu, protože řada podpisů může být neplatná, zvolil symbolické číslo 100 tisíc. 
Proč se mu nedaří sehnat podpisy, není jasné. Podle politologa Pavla Jůptnera z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vázne Čižinskému sběr podpisů kvůli tomu, že hranice 90 tisíc je jednoduše příliš vysoká.
„Neexistuje žádná země v Evropě, která by měla takovouto podmínku,“ tvrdí. „Pro některé to sice může být určitá forma
předkampaně a mobilizace voličů, nicméně je to velký risk,“ říká. 
Před čtyřmi lety Praha sobě posbírala 97 095 podpisů. Pro jistotu tak Čizinský podal i druhou kandidátku jako politické hnutí.
Ta všaknakonec nebyla potřeba, zákonného limitu 90 tisíc podpisů i po odečtení těch neplatných dosáhl. Jestli bude
kandidovat jako politické hnutí, pokudnesežene podpisy, nechce Čižinský říct. „Pokud by ale znovu podali dvě kandidátky,
může se stát, že registrační úřad nakonec obě vyřadí. Každý kandidát se totiž musí zavázat ktomu, že nedal souhlas se svojí
kandidaturou na jiné kandidátní listině,“ upozorňuje Jůptner. 

Foto autor:   Foto: ČTK
Foto popis:   Praha sobě potřebuje podporu od více než 90 tisíc Pražanů.

Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví1
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: FÓRUM sociální politiky , Strana: 2 , Autor: Alena Křížková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022
00:21 , Rubrika: Recenzované články , Země: Česko
Abstrakt 

Tento článek se zabývá strukturou zaměstnanosti starších osob v sektoru peněžnictví v ČR a zkušenostmi žen a mužů 50+ s
prodlužováním pracovního života a s propouštěním v souvislosti s probíhající digitalizací a reorganizací v tomto oboru.
Soustředíme se na to, jak možnost propouštění pro nadbytečnost vnímají starší zaměstnaní v tomto oboru v souvislosti s jejich
měnícími se pracovními podmínkami. Kvalitativní výzkum zaměřený na pracovní podmínky a zkušenosti s propouštěním a
odchodem do důchodu žen a mužů 50+ ukázal, že starší zaměstnaní jsou významně ohroženi propouštěním, které pro ně
představuje zdroj stresu. Muži vnímají propouštění spíše se sebevědomím a zvažují nebo realizují odchod do předčasného
důchodu, pokud nemají živitelské závazky. Pro ženy a muže s finančními závazky v rodině není předčasný důchod alternativou.
Ženy prožívají prodlužující se pracovní život spíše s obavami z propouštění a v zaměstnání zůstávají déle než by chtěly,
přičemž se snaží akumulovat vyšší příjem pro budoucí důstojný důchod. 

Klíčová slova: prodlužování pracovního života; propouštění pro nadbytečnost; digitalizace; peněžnictví; genderové nerovnosti;
ageismus 

Abstract 

The article addresses the employment structure of older people in the financial sector in the Czech Republic and the
experiences of women and men aged 50+ with both the extension of their working lives and redundancies in connection with
ongoing digitalisation and reorganisation in this sector. We focus on how redundancies are perceived by older workers in this
field in connection with their changing working conditions. Qualitative research on working conditions, the experience of
redundancy and the retirement of women and men aged 50+ confirms that older workers are at significant risk of redundancy.
For older women and men redundancy is a considerable source of stress. Men perceive redundancy relatively confidently and
consider and/or opt for early retirement if they do not have breadwinning responsibilities. For women and for men with financial
responsibilities in the family, early retirement is not an alternative. Women experience the extension of their working lives with
the fear of redundancy and remain longer in their positions than they would otherwise prefer in an attempt to accumulate
higher incomes for a sufficient level of pension income. 

Keywords: extension of working lives; redundancy; digitalisation; finance; gender inequality; ageism 

Úvod 
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41 % žen a 36 % mužů v ČR je starších 50 let (CZSO, 2020) a demografické stárnutí je jedním z argumentů pro prodlužování
pracovního života a s ním spojené penzijní reformy v mnoha evropských zemích. Spolu s reformami vyrovnávajícími věk pro
nárok na starobní důchod žen a mužů se zvyšuje zaměstnanost starších pracujících, a to zejména žen.2 V důsledku velmi
rozdílných pracovních drah žen a mužů, kdy ty ženské jsou více fragmentované obdobími péče o děti a další blízké a
poznamenané nižšími mzdami a ty mužské jsou více lineární s vyššími mzdami živitelů rodin, mají ženy v průměru nižší důchody
než muži (Dudová, 2013). Ženy starší 65 let jsou v ČR výrazně častěji ohrožené chudobou než muži (20 % žen oproti 8 %
mužů3), přitom se ve starším věku často stávají živitelkami domácností, minimálně těch jednočlenných, a dostávají se do
sendvičové situace, kdy pečují jak o děti či vnoučata, tak zároveň o starší blízké, a to častěji než muži (Dudová, 2015). 
Penzijní reformy, jež oddalují věk nároku na starobní důchod, berou jen velmi málo v úvahu genderové rozdíly v pracovních
drahách a neplacenou pečovatelskou práci žen a jsou zaváděny především v zájmu obecného cíle snižování penzijních
nákladů pro veřejné rozpočty (Ní Léime & Loretto, 2017). Tyto zdánlivě genderově neutrální důchodové politiky přitom mají na
ženy a muže rozdílný dopad (Axelrad & Mcnamara, 2018). Konstrukce důchodu v ČR sice obsahuje základní složku, která je
univerzální, nicméně tzv. výkonová složka, přímo závislá na předchozích výdělcích, je zásadní. Dlouhodobě velmi vysoký rozdíl
v průměrných výdělcích žen a mužů v ČR, a to i na stejné pracovní pozici (Křížková, Pospíšilová, Maříková, & Marková
Volejníčková, 2018; Křížková, Pospíšilová, Marková Volejníčková, & Maříková, 2020), tak způsobuje nižší důchody žen. Aby
ženy dosáhly důstojného důchodu, potřebují pracovat minimálně do dosažení věku nároku na důchod nebo ještě déle než muži
(Lain, Airey, Loretto, & Vickerstaff, 2019; Vostatek, 2021). Navíc oddalování věku nároku na důchod není doprovázeno
vytvářením vhodných podmínek pro to, aby starší pracující mohli prakticky své pracovní dráhy prodloužit. Přitom by bylo
potřeba vzít v úvahu rozmanité schopnosti a potřeby starších pracujících, jejich zdravotní stav i genderově diferencované
pracovní dráhy, a to jak při plánování politik, tak i při vytváření pracovních podmínek na pracovištích. Kromě celostátní úrovně
je důležitý i přístup pracovišť, neboť nejenže je potřeba, aby zaměstnaní chtěli pracovat déle, ale také je třeba, aby o jejich
zaměstnávání měli zaměstnavatelé zájem a aby pro to byly vytvořeny podmínky (Legnerová & Dohnalová, 2021; OECD, 2019).
Tvůrci politik by navíc měli zaostřit pozornost na pracovní dráhy jako celek a uvědomit si, že je třeba snižovat hromadění
nerovností v celé individuální pracovní dráze, která pak má dopad na nerovnosti v životní úrovni ve stáří (OECD, 2019). A v
neposlední řadě je potřeba sledovat konkrétní obory, profese a dopady charakteru práce na možnost prodlužování pracovního
života (Axelrad & Mcnamara, 2018) a prozkoumat možnosti setrvávání v těchto profesích, příležitosti ke změnám v charakteru
práce nebo pro přijímání starších pracujících. 
Starší zaměstnaní čelí na pracovištích diskriminaci na základě věku (Ayalon, 2014; Duncan & Loretto, 2004), ale rozsah a
povaha podpory zaměstnávání starších nebo diskriminace je různá v různých oborech a profesích. Např. profese řidiče
hromadné dopravy je považována za vhodnou pro starší, a to i díky automatizaci a digitalizaci, kdy mizí těžká fyzická práce
(Dudová, 2021). Profese řidiče a řidičky je považována za vhodné zaměstnání před důchodem a je poskytováno i zaškolení pro
starší. V jiných profesích a organizačních kontextech jsou naopak starší zaměstnaní, a to zejména ženy, vylučovány z možností
dalšího vzdělávání, které by jim umožnilo přechod na práci vhodnější pro vyšší věk, na řídicí pozice (Lössbroek & Radl, 2019)
nebo na nově vznikající pozice v souvislosti s digitalizací. Digitalizace a nové způsoby řízení lidských zdrojů vyžadují nové
znalosti a schopnosti a v neprospěch starších pracujících hrají stereotypy o jejich neochotě se učit novým technologiím
(Degryse, 2016). Dopady digitalizace na starší pracující ženy a muže nejsou ještě dostatečně prozkoumány, ale je možné
předpokládat, že bude docházet spíše k prohloubení genderových nerovností a digitalizace bude mít negativní dopad zejména
na starší ženy (Ní Léime et al., 2020). 
V tomto článku se zaměříme na strukturu zaměstnanosti starších osob v sektoru peněžnictví a na zkušenosti žen a mužů 50+ s
prodlužováním pracovního života a s propouštěním v souvislosti s probíhající digitalizací a reorganizací v tomto oboru.
Soustředíme se na to, jak možnost propouštění pro nadbytečnost vnímají starší zaměstnaní v tomto oboru v souvislosti s jejich
měnícími se pracovními podmínkami. Vzhledem k zaměření na aktuálně zaměstnané může náš výzkum postihnout situace a
pracovní dráhy po propuštění jen u některých a většinou pouze jako hypotetické nebo plánované a nemůže je sledovat jako
reálné. Přesto tam, kde se to ve výpovědích komunikačních partnerů a partnerek objevilo, si všímáme toho, jaké strategie mají
zaměstnaní připravené (odchod do důchodu, hledání dalšího zaměstnání v oboru, mimo obor apod.). Peněžnictví je z hlediska
prodlužování pracovních drah jako sektor české ekonomiky důležité proto, že bylo donedávna feminizovaným sektorem a
zároveň se dynamicky rozvíjí a mění, jak ukážeme dále na jeho věkové struktuře. Zároveň výzkumy ukazují, že jde o sektor
vysoce genderově diferencovaný, kde ženy převládají v hůře placených řadových pozicích a muži v lépe placených řídicích
pozicích. Muži tvoří v peněžnictví 56 % řídicích pracovníků (Kantar Live, 2018).4 Zároveň jsou v tomto sektoru významné
genderové rozdíly v odměňování, a to i za stejnou práci5 (Křížková et al., 2018). V tomto vysoce kompetitivním prostředí
dochází v důsledku digitalizace k celkové restrukturalizaci procesů a k proměně pracovní síly včetně propouštění a snižování
počtu zaměstnaných i poboček bank a defeminizace, a proto je důležité prozkoumat zkušenosti s prodlužováním pracovního
života právě zde. 
Zahraniční výzkum upozorňuje na to, že různá pracovní prostředí jsou specifická jak dopady na zdraví a možnost pracovat do
vyššího věku, tak podmínkami pro rekvalifikaci starších na typ práce vhodný pro starší pracující. Specifická jsou i organizační
kulturou (Lössbroek & Radl, 2019; Radl, 2012). Výzkumnou otázkou, na kterou se zaměříme v tomto kvalitativním výzkumu, je:
Jaké jsou zkušenosti s propouštěním, a to zejména s tzv. propouštěním pro nadbytečnost nebo z důvodu restrukturalizace, u
zaměstnaných žen a mužů nad 50 let v České republice? Na tuto otázku se snažíme odpovědět především v kontextu
genderové struktury peněžnictví a nerovností v zastoupení žen a mužů na řídicích pozicích a v odměňování. Budeme si všímat
toho, jak se tyto nerovnosti mohou promítat do vnímání propouštění a zkušeností s ním a do výpovědí žen a mužů 50+. V
následující části popíšeme předchozí výzkum pracovních podmínek v peněžnictví a specifika a trendy ve věkové a genderové
struktuře peněžnictví. Dále představíme hypotézy a metodu kvalitativního výzkumu, diskutujeme výsledky a shrneme závěry a
doporučení pro politiku i další výzkum. 

Peněžnictví: gender, věk a digitalizace 

Peněžnictví je obor, který byl od svých počátků doménou mužů (Crompton & Birkelund, 2000; Pascall, Parker, & Evetts, 2000).
Banky měly svůj vnitřní „trh práce“ a kromě toho, že nabízely jistotu zaměstnání a dobré pracovní podmínky, umožňovaly
naplnit ideál celoživotní kariéry, a to především mužům (Pascall et al., 2000). V bankách, které byly historicky především
administrativními subjekty s byrokratickou strukturou, postupně s masovým nástupem žen na trh práce početně převládaly
ženy. Ženy dominovaly v administrativních, muži v rozhodovacích pozicích (Crompton & Le Feuvre, 1996). Tato vertikální
genderová segregace v bankách přetrvává, i když jak národní legislativy, tak banky zavádějí politiky a opatření proti
diskriminaci a znevýhodnění v přijímání, v pracovním postupu i ve mzdovém ohodnocení (Crompton & Birkelund, 2000).
Výzkum ukazuje, že jsou ženy obsazovány převážně na pozice s menší rozhodovací silou a že je to do značné míry důsledek
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neformálních praktik (Boni-Le Goff & Le Feuvre, 2017; Cockburn, 1991) a nedostatečné pozornosti věnované podmínkám pro
kombinaci placené práce a péče jak ze strany státu, tak i ze strany bank jako zaměstnavatelů. Ženy v bankách početně
dominovaly i za státního socialismu v ČR a zastávaly i řídicí pozice, ale s přechodem k tržní ekonomice a s restrukturalizací
bankovního sektoru po vzoru západních komerčních bank a pojišťoven se genderová struktura bankovního sektoru přiblížila
západním bankám, které je postupně převzaly (Crompton, 1997). Ženy tak pořád tvoří většinu zaměstnaných, ale na řídicích
pozicích zcela dominují muži, i když v poslední době některé velké banky zavádějí speciální programy s cílem zvýšit zastoupení
žen v řízení bank (Nečasová, 2021). Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2020 50 % mužů zaměstnaných v
peněžnictví zaměstnáno na pozicích řídicích pracovníků a specialistů (CZ-ISCO 1 + 2) oproti 36 % žen. Naopak na pozicích
technických a odborných pracovníků a úředníků (CZ-ISCO 3+4) bylo zaměstnáno 63 % ze všech žen v peněžnictví oproti 48 %
mužů zaměstnaných v peněžnictví (Český statistický úřad, 2021b). 
Teorie akumulace z(ne)výhodnění (Crystal, Shea, & Reyes, 2017) poukazuje na mechanismus hromadění nerovností, jako jsou
přestávky v pracovní dráze z důvodu péče anebo nižší mzdy žen, v životní dráze. Tyto nerovnosti se v životních drahách
postupně akumulují a projevují se v nižších příležitostech žen ke kariérnímu postupu nebo k tomu, aby vůbec někdy v pracovní
dráze dosáhly na stejnou mzdu jako muži. Nerovnosti nakonec spoluzapříčiňují i nižší důchody žen. Nerovnosti se navíc
kumulují specificky pro každou věkovou kohortu (Dannefer, 2009). Nerovnosti v pracovních drahách pro ženy vznikají
především v souvislosti s mateřstvím, kdy ženy jsou těmi, kdo přerušují pracovní dráhu či kariéru na období péče, ale i v
důsledku nerovné dělby práce a péče v domácnostech a s tím spojenými stereotypy (Křížková, Maříková, Hašková, &
Formánková, 2011; Maříková, Křížková, & Vohlídalová, 2012). Ženy mají nižší mzdy než jejich mužští kolegové, není od nich
očekáván kariérní postup, resp. nejsou na řídicí pozice obsazovány ve stejné míře jako muži a v souvislosti se všemi těmito
nerovnostmi je za ideálního zaměstnance, bankéře a manažera považován muž (Crompton & Birkelund, 2000; Crompton & Le
Feuvre, 1996; Özbilgin & Woodward, 2004; Tienari, Quack, & Theobald, 2002). S tím, jak se v ČR v posledních dekádách
prodlužovala doba rodičovské, která je prakticky využívána téměř výhradně ženami, pravděpodobně hromadění genderových
nerovností v pracovních drahách žen výrazně zesílilo. S rodičovstvím se kariérní trajektorie žen a mužů v oboru, jako je
peněžnictví, výrazně diferencují -muži postupují do řídicích pozic, ženy se po dlouhých obdobích mimo zaměstnání snaží
opětovně začlenit do dynamicky se proměňujícího prostředí finančních korporací. Muži tak v průběhu této nepřerušované a
potenciálně vzestupné kariéry nahromadí vyšší příjem a dosahují na vyšší důchody ve srovnání se ženami, i když statistiky
výše důchodů dle oboru nejsou dostupné. 
Peněžnictví a pojišťovnictví představuje velmi dynamicky se rozvíjející obor, ve kterém dochází k významným změnám ve
struktuře pracovní síly, v obsahu služeb a komunikace s klientelou. K těmto změnám dochází v důsledku globalizace,
digitalizace (Hedvicakova & Svobodova, 2018), ale i změn v konkurenci na trhu a v nárůstu regulace bankovního trhu (Kantar
Live, 2018). V poslední dekádě tak dochází k mírnému poklesu počtu zaměstnaných v peněžnictví (NACE K64) a pojišťovnictví
(NACE K65). Graf 1 ukazuje, že v peněžnictví (NACE K64) došlo v ČR mezi lety 2009-2019 k poklesu celkového počtu
zaměstnaných o necelých 9 %, což je velice podobný trend jako v průměru EU-28 a jako v dalších zemích, např. ve Velké
Británii nebo Irsku, zatímco ve Švédsku dochází k nárůstu zaměstnanosti v tomto odvětví. Dalším významným trendem je
stárnutí populace. Mezi lety 2000-2015 se průměrný věk zaměstnaných v ČR zvýšil o 3,1 let na 42,5 let. Odvětví peněžnictví je
s průměrným věkem 40,8 let šestým nejmladším ze všech 26 odvětví české ekonomiky. Oproti roku 2000 se průměrný věk
zaměstnaných v tomto odvětví zvýšil o 2,2 roky, což je pomalejší nárůst, než byl mezi všemi zaměstnanými v ČR (Fond dalšího
vzdělávání, 2015). 
Pokles počtu zaměstnaných a pomalejší nárůst průměrného věku zaměstnaných je dáván do souvislosti s digitalizací tohoto
odvětví, a to zejména s digitalizací přímých služeb pro klienty (Fond dalšího vzdělávání, 2015; Hedvicakova & Svobodova,
2018). Dochází ke snižování počtu zaměstnaných na pobočkách nebo k zavírání celých poboček, protože komunikace s
klientelou se přesouvá do prostoru online platforem a rutinní operace se automatizují. V posledních dvou desetiletích dochází k
restrukturalizaci tohoto odvětví a k proměně obsahu práce mnoha pozic směrem k větší proaktivitě v práci s klientskou
základnou. Dochází k nárůstu důležitosti osobních bankéřů a finančních poradců v komerčních bankách (Jurajda & Janhuba,
2018). To ilustruje i pokles, resp. stagnace počtu pozic „odborných pracovníků“ v peněžnictví, resp. v pojišťovnictví, a
významný nárůst pozic „finančních a investičních poradců“. Fond dalšího vzdělávání (2015) uvádí více než 10procentní nárůst
počtu zaměstnaných na pozicích finančních a investičních poradců jen mezi lety 2011-2015. Tyto trendy naznačují snižování
příležitostí starších zaměstnaných uplatnit se v peněžnictví. 
Peněžnictví bylo v ČR dlouhodobě feminizovaným odvětvím, pokud jde o celkový počet zaměstnaných, protože ženy
představovaly více než 60 % pracovní síly v tomto odvětví. V poslední dekádě však v ČR došlo k defeminizaci peněžnictví a k
poklesu podílu žen na pracovní síle v tomto odvětví až na 58 % v roce 2019. Jak ukazuje graf 2, je to trend, který následuje i
vývoj v dalších evropských zemích. 
Důležitou roli v zaměstnanecké struktuře bank a pojišťoven hraje vzdělání. 49 % zaměstnaných v tomto odvětví má v ČR
střední vzdělání s maturitou, 47 % pak vyšší a vysokoškolské vzdělání (Český statistický úřad, 2021a). Dle údajů z
Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byl v roce 2019 podíl žen ze všech zaměstnaných v peněžnictví 59 %.
Nejvíce žen mělo střední vzdělání s maturitou (58 %), nejvíce mužů mělo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání (59 %).
Vzdělanostní struktura může částečně vysvětlovat fakt, že ženy zcela převládají na řadových zaměstnaneckých pozicích a muži
na pozicích řídicích. V bankách a pojišťovnách je nicméně velmi důležité vzdělávání, které probíhá až na pracovišti, a to je v
kontextu stále se rozvíjejících bankovních systémů a digitalizace práce zcela pochopitelné. Takže můžeme předpokládat, že
existuje potenciál pro vyrovnávání dosažených kompetencí žen a mužů právě v rámci dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání.
Struktura dle dosaženého vzdělání nemůže vysvětlit převažující podíl mužů na řídicích pozicích (viz výše) zcela. Jak ukazuje
tabulka 1, mezi vysokoškolsky vzdělanými tvoří v peněžnictví ženy a muži shodně 50 %. Tabulka dále ukazuje průměrné mzdy a
GPG v rámci jednotlivých vzdělanostních kategorií. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší GPG. I když ženy tvoří polovinu všech
zaměstnaných s vysokoškolským vzděláním v peněžnictví, GPG mezi vysokoškoláky v peněžnictví dosahuje 35 %. 
Graf 3 ukazuje, že ve věkové skupině 50-64 let podíl žen mezi zaměstnanými v peněžnictví roste a v roce 2019 dosahoval
téměř 76 %, zatímco v celku pracovní síly (15-64 let) se podíl žen snížil až na 58 %, jak ukázal graf 2. Muži tvoří ve věkové
skupině 50-64 let v peněžnictví pouze 24 % zaměstnané pracovní síly. Navíc je tento podíl výrazně vyšší, než je podíl starších
žen v peněžnictví v dalších zemích EU. 
Na otázku, jak dochází k tomu, že narůstá podíl starších žen mezi staršími zaměstnanými v peněžnictví, i když celkový podíl žen
na pracovní síle v peněžnictví klesá, snižuje se i celkový počet zaměstnaných v tomto oboru a průměrný věk zaměstnaných
roste pomaleji, než je celorepublikový průměr, bude muset odpovědět rozsáhlejší kvantitativní výzkum. V kontextu těchto trendů
se v tomto článku zaměříme na to, jak starší ženy a muži vnímají propouštění a ztrátu zaměstnání, změnu zaměstnání nebo
odchod do předčasného důchodu? Uvidíme, jak ženy a muži uvažují o odchodu do předčasného důchodu nebo o setrvání až
do důchodového věku či ještě déle na pozicích v peněžnictví. 
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Metoda výzkumu 

S pomocí tematické analýzy 42 polostrukturovaných rozhovorů s muži (12) a ženami (24) nad 50 let věku zaměstnanými v
bankách a pojišťovnách a s experty (2) a expertkami (4) v bankovním sektoru, které byly provedeny v roce 2019, zjišťujeme,
jaká je jejich zkušenost s propouštěním, které se děje zároveň s celospolečenským procesem prodlužování pracovního života a
s procesy digitalizace a restrukturalizace v sektoru peněžnictví. V souvislosti se zjištěním, že i když celkově se peněžnictví
defeminizuje, mezi staršími zaměstnanými podíl žen výrazně narůstá, nás zajímá, jak se liší zkušenost starších žen a mužů s
pracovními podmínkami, s odchodem do důchodu a s propouštěním v tomto sektoru. 
Sběr rozhovorů byl součástí širšího mezinárodního projektu DAISIE (Dynamics of Accumulated Inequality for Seniors in
Employment), který v rámci programu DIAL NORFACE zkoumal genderové dopady politik a praktik prodlužujícího se
pracovního života v pěti odlišných národních kontextech (Česká republika, Irsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie) s
využitím kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu inspirovaného zkoumáním pracovních drah a genderově senzitivními
přístupy. Projekt se zabýval dvěma aktuálními problémy: účastí na trhu práce v pozdějším věku a průnikem pracovních a
rodinných trajektorií určujících zkušenosti starších pracujících ve třech oborech: peněžnictví, veřejná doprava a zdravotnictví. V
ČR bylo celkem sebráno 128 polostrukturovaných rozhovorů v těchto třech profesích. 
Komunikační partneři a partnerky z oboru peněžnictví byli vybíráni převážně metodou sněhové koule. Výzkumný tým
postupoval od kontaktování expertů a expertek, kteří zastupují sociální partnery (odborové organizace, neziskové organizace,
náborové a vzdělávací organizace) v daných oborech v ČR, a získával od nich kontakty na další experty a expertky (např.
odborové pracovníky), kteří pracují přímo v organizacích v daném oboru. Od expertů a expertek pak byly získávány kontakty
na zaměstnané ženy a muže starší 50 let. Průměrný věk vzorku zaměstnaných 50+ je 57 let u žen a 58 let u mužů. Byli
zaměstnáni na řadových nebo řídicích pozicích v šesti velkých bankách a spořitelnách a jedné pojišťovně v ČR. Čtyři ženy (ze
24) byly na řídicích pozicích, oproti šesti mužům (ze 12). 11 žen mělo středoškolské vzdělání s maturitou (2 muži), 13 žen
vysokoškolské vzdělání (10 mužů). Všechny čtyři ženy na řídicích pozicích měly středoškolské vzdělání, oba muži se
středoškolským vzděláním byli zaměstnáni na řídicích pozicích. Složení vzorku dle vzdělání indikuje, že původní dosažené
vzdělání, které navíc bylo získáno většinou v jiném než ekonomickém oboru, je v peněžnictví pravděpodobně méně relevantní
než firemní vzdělání, které probíhá až v průběhu pracovní dráhy. Všichni komunikační partneři a partnerky prošli nějakou
formou firemního vzdělávání v průběhu jejich zaměstnání v peněžnictví, jejich pozice v bance se měnila a někteří postupovali
do řídicích pozic. Výpovědi ukazují, že tento postup byl více závislý na firemním vzdělání než na dosaženém vzdělání před
nástupem do banky. 
Komunikační partneři a partnerky byli informováni o záměru výzkumu a byla jim garantována anonymita (zde používáme
pseudonymy v podobě křestních jmen). Rozhovory byly nahrávány a na začátku každého rozhovoru byl nahrán ústní souhlas s
pořízením záznamu. Rozhovory trvaly od 60 do 120 minut a probíhaly dle přání komunikačních partnerů a partnerek většinou v
samostatné místnosti na pracovišti nebo v blízké kavárně, výjimečně v jejich domácnosti. 
Texty doslovných přepisů nahrávek rozhovorů tvoří základ pro tematickou kvalitativní analýzu, která byla prováděna v prostředí
softwaru ATLAS.ti. Scénář rozhovoru tvořil základ tematické struktury pro analýzu (King, 2004; Sang, Dainty, & Ison, 2014).
Témata rozhovorů byla vybrána na základě literatury týkající se genderových nerovnosti v pracovních podmínkách starších žen
a mužů na trhu práce a v rámci mezinárodního výzkumného týmu projektu DAISIE. Témata zahrnovala reflexi celé pracovní
dráhy a zkušenosti se stárnutím v zaměstnání a s pracovními podmínkami včetně plánů na další kariéru, případně odchod do
(předčasného) důchodu. Dalšími tematickými okruhy byly rodinné a mezigenerační vztahy a péče a kombinace placené práce a
neplacené práce v domácnosti a péče, zdraví a jeho vztah k zaměstnání. V souladu s tematickou analýzou rozhovorů byl na
počátku analýzy vytvořen základní seznam kódů/témat, resp. šablona kódů, která reprezentovala základní témata v rozhovoru,
přičemž byl pak v analýze prostor pro jemnější analýzu a přidávání dalších (pod)kódů nebo skupin kódů (King, 2004; Sang et
al., 2014). Tato šablona obsahovala hierarchický systém kódů/témat, resp. skupiny kódů dle oblastí, jako jsou pracovní
podmínky, odchod do důchodu, péče, zdraví, a z nich každá obsahovala další kódy. Komunikační partneři a partnerky měli v
rozhovoru dostatek prostoru vyjádřit svůj vlastní náhled na problematiku pracovních podmínek starších pracujících a rozvíjet i
další související témata a výzkumný tým pak měl prostor se dále doptávat dle situace. Tematická struktura obsahovala i kódy
týkající se osobní, rodinné a partnerské situace dotazovaných. Navíc byla v průběhu každého rozhovoru vyplňována tzv.
tabulka života, kam komunikační partnerky a partneři zaznamenali významné životní události ve svém životě v oblastech práce,
rodina, zdraví, bydlení a nečekané události. Bylo tedy možné analyzovat výpovědi v kontextu životních událostí a osobních či
rodinných charakteristik. V následujícím textu popis zjištění v jednotlivých tematických okruzích doplňujeme ilustrativními
citacemi z rozhovorů, jež identifikujeme pomocí přezdívek doplněných o informaci o věku, dosaženém vzdělání a pozici v
řízení.6 

Výsledky: gender, věk a propouštění v peněžnictví 

Peněžnictví a konkrétně práce v bankách prochází v poslední dekádě v ČR významnou proměnou. Přechází se na nový
způsob tzv. agilního řízení a struktura pracovišť se stává méně hierarchickou. V obsahu práce zejména osobních bankéřů se
zvyšuje důraz na proaktivitu a výkon v krátkém časovém intervalu, flexibilitu a ochotu učit se novým technologiím a způsobům
komunikace s klientelou, ale i v rámci pracoviště. Tím je vytvářen větší tlak na zaměstnané a stoupá potenciální míra stresu.
Tyto změny mohou více negativně vnímat ti, kdo byli dlouhou dobu zvyklí pracovat v dřívějším modelu. Zároveň jsou i hůře
uplatnitelné zkušenosti získané dlouhodobou prací ve starém modelu. Tyto změny znevýhodňují starší pracující, kteří nejen že
ztrácejí tuto výhodu, ale ještě jsou na ně uplatňovány stereotypy o tom, že nejsou stejně výkonní, proaktivní, ochotní a schopní
se učit ve stejné míře jako mladší zaměstnaní. Navíc se tyto stereotypy propojují s genderovými stereotypy, např. ideál
osobního bankéře je maskulinní (vyžaduje vlastnosti, jako je ochota riskovat, pracovat přesčas, rychle se rozhodovat, být
proaktivní apod. spojené s maskulinitou), a negativně tak dopadají více na ženy než na muže, takže na pracovištích funguje
tzv. genderovaný ageismus (Ayalon & Tesch-Romer, 2018; Krekula & Vickerstaff, 2017; Lössbroek & Radl, 2019; Radl, 2012).
Zahraniční výzkumy ukazují, že rozhodujícími faktory v uplatňování těchto stereotypů jsou: firemní kultura a dynamika a přístup
přímých nadřízených. Rozhodující roli přímých nadřízených ve vytváření, reprodukci nebo naopak boření těchto stereotypů
potvrzuje i kariérní poradce z organizace, která se zaměřuje na zaměstnávání starších v peněžnictví: 
Ono to není tak, že by se jakákoli organizace jako celek rozhodla jít nějakou cestou, ač možná podvědomě tak činí tím, jak se
prezentuje, jak komunikuje, ale je to pak vždy rozhodnutí lokálních manažerů. Tam samozřejmě narazíte na lidi, kteří mají v
tomhle velice liberální pohled, přistupují k tomu pragmaticky a nenechají se tolik ovlivňovat stereotypy, ale pak narazíte na
manažery, kteří jsou v tom až po uši. […] jedním ze stereotypů, myslím, že neoprávněně, je, že lidé v této věkové skupině se
změn obávají, nechtějí je, budou negativní, budou je odmítat. (Expert č. 1) 
Odborářka z jedné z největších bank v ČR popisuje, že stereotypy o starších, kteří nemají zájem se učit novým postupům, v
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praxi fungují a zároveň ilustruje rozsah změny, ke které postupně v obsahu práce mnoha pozic v bankách dochází. Starší
pracující, kteří mají i dlouhou praxi v bance, tedy musí zvažovat, zda se učit zcela nové produkty, software a postupy práce
místo těch, na které byli zvyklí. A to je jiná situace, než v jaké se nacházejí ti, kdo do banky přicházejí až v této době
restrukturalizace nebo přišli nedávno a jsou připraveni na to, že práce v bance bude zahrnovat i vzdělávání v pracovních
procesech a nástrojích, které pro ně jsou nové. 
Slýcháme o starších: „Je nejslabší“, že nemá zájem se vzdělávat, že vlastně chce odejít atd., takže někdy to tak je, někdy to tak
není. Je pravda, že někdy ti klientští pracovníci, kteří zažili těch patnáct let, tak vnímají, že se to natolik změnilo a opravdu ne
každý chce dělat toho obchodníka, to je potřeba si taky připustit, protože opravdu před těmi patnácti lety to bylo o tom, že přišel
klient na pobočku a chtěl vyplnit trvalý příkaz nebo příkaz k úhradě nebo chtěl maximálně úvěr. A dnes je to úplně o něčem
jiném. A ne všichni zaměstnanci se byli ochotni a schopni překlopit do té poradenské formy. Takže tam, když to ten
zaměstnanec chce a řekne: „Pro mě ta práce není, nechci si dělat rekvalifikaci, nechci se učit investice.“, tak je to cesta, jak s
tím odstupným odejde z banky. (Expert č. 2) Tematická analýza rozhovorů s experty a expertkami v peněžnictví ukázala, že
negativní stereotypy o nižší produktivitě práce a dalších charakteristikách starších zaměstnaných v praxi fungují a mohou
způsobovat nerovnosti. Ukázalo se, že zásadní roli v tom, zda budou stereotypy nerovnosti způsobovat, hrají přímí nadřízení.
Odboroví pracovníci a pracovnice a zaměstnaní na řídicích pozicích i samotní zaměstnaní se shodují na tom, že v praxi
nefungují v podstatě žádné politiky nebo programy, jejichž cílem by byla podpora starších zaměstnaných a eliminace
negativních stereotypů. V praxi není běžná ani možnost zkrácení úvazku nebo práce z domova pro starší. Ojediněle a na
nepravidelné bázi jsou v některých organizacích pořádána setkání ke sdílení zkušeností starších zaměstnaných. Kvalitativní
tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů se 36 zaměstnanými a 6 experty a epertkami v peněžnictví a jejich biografií,
která se zaměřovala na to, jaké jsou zkušenosti starších pracujících s propouštěním v tomto oboru, odhalila tři témata, podle
kterých budeme strukturovat zjištění tohoto kvalitativního výzkumu: 1) situace starších zaměstnaných v restrukturalizaci
organizace; 2) propouštění jako nepříjemná zkušenost a hrozba; 3) propouštění jako příležitost k odchodu do (předčasného)
důchodu. 

Uvolnit místo mladším: starší zaměstnaní v restrukturalizaci 

V kontextu současných trendů změn v peněžnictví je propouštění v podstatě běžným a průvodním jevem restrukturalizace
pracovišť. To, že dochází k propouštění častěji starších než mladších, dokazují kromě výpovědí kvalitativního výzkumu i
statistiky udávající průměrný věk pracujících v peněžnictví, který se zvyšuje pomaleji než průměrný věk pracujících v jiných
oborech (viz výše). S propouštěním v rámci restrukturalizace je spojena nutnost vyplácet zaměstnaným odstupné a odborová
pracovnice popisuje, jak odstupné umožňuje některým starším odejít z prostředí, kde narůstá tlak na výkon a nutnost učit se
novým způsobům práce. 
Naše banka teď prochází takovou vlnou hromadného propouštění, my v něm jedeme už přes půl roku. A je to většinou tak, že
dostanou nabídku na nějakou jinou práci a nebo možnost, že odejdou v rámci organizačních změn, to znamená, že dostanou
výpověď ze strany zaměstnavatele, dostanou odstupné a tak. Musím říct, že ty starší ročníky si pradoxně, byť si to ten
zaměstnavatel úplně nemyslel, tak si berou to odstupné, už nechtějí v tom kolosu a v tom tlaku pracovat. (Expert č. 3) 
Hromadné propouštění představuje prostředí, které může posilovat stereotypy o skupinách zaměstnaných, jako jsou starší
nebo ženy. Jak popisuje Alice (53 let, VŠ, zaměstnankyně), která má sama zkušenost s propouštěním v tomto procesu a
opětovným přijímacím řízením po období nezaměstnanosti: „oni prostě berou ty lidi tak trošku jako čísla.“ I Růžena (51)
potvrzuje, že starší zaměstnaní tvoří jednu z prvních skupin, která je terčem propouštění při reorganizaci a hromadném
propouštění. Na otázku, zda existuje diskriminace na základě věku v bance, odpovídá: 
Oficiálně ne. Neoficiálně si myslím, že určitě. Ale ono to funguje spíš přes peníze. Mladší lidé jsou levnější. Když vám někdo
řekne, snižte tady 20 % svého budgetu, uděláte to na tom, že vyhodíte dva seniorní lidi, musela byste jinak vyhodit třeba tři
juniorní. Už se nikdo nezamýšlí nad tím, jakou kvalitu práce vám odvedou juniorní lidé. Ti seniorní jsou samozřejmě dražší,
nicméně mají za sebou nějakou zkušenost a dokážou věci řešit díky té zkušenosti rychleji a myslím si, že i strukturovaněji a s
přesahy do ostatních částí banky, než lidé, kteří jsou tu rok dva. Nemluvím o všech, ale velmi často se mi tohle potvrzuje. Takže
nikdo vám neřekne: vyhazuji tě proto, že je ti 50 nebo 55, ale sejde se to, že to tak dopadne. Protože každý šéf si řekne: chci
tady mít ruce na práci a radši tady budu mít o čtyři ruce míň, než tady budu mít o šest rukou míň. (Růžena, 51 let, VŠ,
zaměstnankyně) 
I když nadřízení v procesu restrukturalizace a propouštění hrají klíčovou roli, protože rozhodují, kdo bude z jejich týmu
propuštěn, stereotypy o starších reprodukují jak nadřízení, tak i řadoví zaměstnaní. Eduard (52 let, SŠ, manažer) konstatuje,
že starší jsou podporováni v odchodu do důchodu „aby uvolnili místo mladším.“ Výpověď Ilony (55 let) potvrzuje, že představa
o tom, že zaměstnaní, kteří se blíží důchodovému věku nebo dokonce ho již dosáhli, jsou tu navíc nebo dokonce zabírají místo
starším, je internalizována dokonce i staršími zaměstnanými samotnými. 
Práce ubývá, jak se to všechno elektronizuje, tak ta práce se trošičku smrskává a tím pádem se smrskávají i ty lidi. A právě
říkali, že jakmile přesluhujou, tak že je už budou muset opravdu propustit do toho důchodu, že budou muset odejít do toho
důchodu. Protože vlastně pro ně je to člověk, který jim vlastně ubírá, že jo. […] Je tam vlastně jakoby navíc, dá se říct. (Ilona,
55 let, SŠ, zaměstnankyně) 
Se staršími zaměstnanými jsou spojovány negativní stereotypy o jejich pracovním výkonu a jejich (ne)ochotě k učení a
změnám. 

Nejistota a stres: propuštění jako nepříjemná zkušenost nebo hrozba? 

Někteří komunikační partneři a partnerky již mají zkušenosti s propouštěním pro nadbytečnost v souvislosti s restrukturalizací
řízení a digitalizací z jiných bank a pojišťoven, kde dříve pracovali. Alice (53) pracuje osm let v jedné z největších bank v ČR,
dříve pracovala více než deset let v jiné velké bance, ze které byla při restrukturalizaci propuštěna. Její pozice je založena na
přímé komunikaci se zákazníky. Alice popisuje stres a nejistotu, kterou možnost dalšího propuštění vyvolává: 
Mě vždycky nejvíc stresovalo to, že jsem neměla takovou tu jistotu do budoucna. Já jsem chtěla někde zakotvit a chtěla jsem
být v takové té pozici, že si budu říkat, já dělám maximum, co můžu, pracuju dobře a můžu si být jistá, že tady zůstanu a že mě
nebude ohrožovat zase nějaké propouštění nebo to, že z ničeho nic přijdu o práci. Ale tu jistotu nemám. Tam se skutečně může
kdykoliv cokoliv stát i teď. (Alice, 53 let, VŠ, zaměstnankyně) 
Vanda (55 let) již 15 let pracuje na pozici pracovnice pro zpracování dat na papírových nosičích. Podobně jako u Alice je také
její pozice ohrožena procesem redukce přímého kontaktu s klientelou a digitalizace bankovních služeb. Zadávání bankovních
operací se v současnosti děje již většinou přes digitální aplikace a Vandina pozice nejspíš bude v nejbližších letech zrušena
nebo budou pracovní místa v jejím oddělení redukována, tedy ještě předtím, než Vanda dosáhne důchodového věku.
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Restrukturalizace již v této bance probíhá delší dobu, a tak i její oddělení již prošlo propouštěním. Tato zkušenost také u Vandy
vyvolává velkou míru stresu. 
Bojíme se všechny tady, ale protože je to natolik stresující, protože už jsme to zažily právě při té centralizaci, ubývání vlastně
lidí a přecházení buď úplně mimo bankovnictví, anebo na jiné pozice, tak prostě už jsme rezignovaly, protože jinak bychom se
tak stresovaly, kdy to přijde, jestli to přijde a co bude… (Vanda, 55 let, SŠ, zaměstnankyně) 
Vanda také vyjadřuje, podobně jako další ženy ve svých výpovědích, obavu, že pokud by byla v rámci reorganizace
propuštěna, bude vzhledem ke svému věku již jen těžko hledat další práci. To potvrzují i praktické zkušenosti žen, které se
pokusily hledat si jinou práci ve věku nad 50 let. Např. Iloně (55 let, SŠ, zaměstnankyně) bylo přímo řečeno při přijímacím
pohovoru, že v 50 letech ji už nemohou přijmout: „ten věk se jim nezamlouval. Ještě naznačovali, kdyby mi bylo těch 45, to ještě
jo, ale ta padesátka už ne.“ Zkušenosti se znevýhodněním a odmítnutím buď při přijímání do zaměstnání, nebo na vyšší pozice
se v životních drahách žen akumulují a způsobují to, že ženy postupně snižují nebo zcela ztrácejí své kariérní ambice, jako
např. Františka (59), která dříve aspirovala na řídicí pozici v bance: 
Dřív, asi před 10 lety, jsem měla zájem nastoupit po svém bývalém šéfovi na jeho místo, které opouštěl, ale on pak různě
zkoušel, kolik vydržím, chtěl po mě např. přesčasy, i když to nebylo nutné a mohlo to počkat na další dny, tak jsem si řekla, že
už ne, že zůstanu, kde jsem. (Františka, 59 let, VŠ, zaměstnankyně) 
Ve výpovědích starších žen je velmi patrná nejistota a strach z propuštění ze současné pozice. Následně se obávají, že by již
nenašly v oboru další práci, a to zejména vzhledem ke svému věku. 
Eduard (52 let, SŠ, manažer) musel v rámci reorganizace banky, kde pracoval 27 let, před několika měsíci projít propuštěním z
řídicí pozice a novým přijímacím řízením na nižší pozici s nižší mzdou. Tato zkušenost pro něj byla také velmi stresující: „i když
nejsem typ, který by se něčím moc stresoval, tohle byla pro mě docela náročná situace.“ Richard (58 let), který pracuje v
regionálním cash centru, vyjadřuje obavu z propuštění kvůli digitalizaci většiny plateb, protože bude čím dál méně plateb v
hotovosti. Je rozhodnut, že v případě dalšího propuštění odejde do předčasného důchodu. Plány odejít do předčasného
důchodu se objevují ve výpovědích více mužů, kteří jsou (nebo předpokládají, že v té době budou) dostatečně finančně
zajištění, a to i když bude jejich důchod redukován. Jak ukážeme dále, takové strategie si ženy, ale ani někteří muži nemohou
dovolit. 
Z výpovědí starších mužů a žen vyplývá, že propouštění představuje zdroj stresu pro všechny. Ženy se obávají, že by po
propuštění jen těžko hledaly novou práci, takže propuštění pro ně představuje především cestu do (předčasného) důchodu,
který si ale nepřejí. Někteří muži sami plánují odejít do předčasného důchodu a propouštění jim k tomu může být impulzem.
Pokud by však do předčasného důchodu neodešli, věří, že novou práci najdou. Taková sebedůvěra nebyla patrná v žádné z
výpovědí žen. Zdá se, že i když muži jsou také z možného propuštění ve stresu, muži spíše než ženy stárnou se sebedůvěrou,
kterou odhalily také Le Feuvre et al. (2015) ve výzkumu stárnutí ve Švýcarsku, zejména u mužů, kteří prošli životní drahou
úspěšných živitelů. Jak se ukazuje i v našem výzkumu, ženy sebedůvěru v práci v souvislosti s akumulací znevýhodňujících
zkušeností a faktorů postupně s věkem spíše ztrácejí. Naproti tomu muži, kteří nechtějí nebo ještě nemohou odcházet do
důchodu, a to někdy ani po dosažení důchodového věku, věří, že v bance zůstanou alespoň na konzultantské pozici na
dohodu. K této možnosti pro muže přispívá to, že v bance dosahují významnějších pozic než ženy převažující na nižších
řadových pozicích. 

Propuštění jako příležitost pro odchod do (předčasného) důchodu 

Kromě odstupného, které organizace musí vyplácet v rámci restrukturalizace propouštěným jakéhokoli věku, je ještě někdy
vyplácena odměna za odchod v době okolo dosažení nároku na důchod. Většinou jde o šest měsíčních mezd vyplácených těm,
kdo odejdou zhruba v období dvou let před a dvou let po dosažení důchodového věku. Je to účinná motivace pro starší
zaměstnané ze zaměstnání odejít a zároveň cílená strategie firmy, jak se zbavovat starších zaměstnaných. Přitom vypláceno
není přímo odstupné, které by znemožňovalo využívat rovnou i dávky v nezaměstnanosti, takže tento institut odměny umožňuje
zmírňovat dopad propouštění těsně před důchodem, kdy už je malá šance najít nové zaměstnání. Např. Silva (61 let), která
pracuje v jedné z největších pojišťoven, je rozhodnuta využít této možnosti, a to zejména proto, že v poslední době v její práci
narostla míra stresu, tlaku na výkon a objem práce, včetně neplacených přesčasů, nad míru, kterou by byla ochotná dále nést:
Když odejdu buď dva roky před, nebo dva roky po, protože věk není důvod k odchodu, ale když v tomhle rozmezí sama odejdu,
což odejdu, dostanu odměnu. Není to odstupné, dostanu odměnu šest platů. Což je hezké, protože oni se nás takhle zbavují.
[…] Nechci o to přijít a už v téhle práci ani nechci zůstat ani se sem vrátit na nějakou dohodu jako někteří. Je to moc
zodpovědnosti a moc stresu. (Silva, 61 let, VŠ, zaměstnankyně) Silva zdůrazňuje svou skromnost a nenáročnost a podrobně
popisuje, jak málo jí a manželovi stačí k životu, takže je připravena odejít do důchodu a s důchodem vystačit. Ale ani ona, ani
žádná ze všech 24 žen, se kterými jsme hovořili, neplánovaly odejít do důchodu předčasného. Důvodem byla hrozba krácené
penze v případě předčasného důchodu a také potřeba ještě v posledních letech před důchodem navýšit svou budoucí penzi
odváděním sociálního zabezpečení z tzv. „nejlepších let“. Libuše (60 let), která pracuje v pojišťovně, kde tuto odměnu
nenabízejí, popisuje, jak zvažovala možnost předčasného důchodu a krácení penze ji od toho odradilo, i když už se necítí zcela
fyzicky dobře, je hodně unavená a ještě pečuje o své rodiče: 
Teď vlastně si nechci podtrhnout tu výši důchodu, protože já jsem se do toho ponořila, do kalkulačky jsem si dala příjmy a
spočítala jsem si výši důchodu a kolik by to bylo, kdybych šla o těch několik čtvrtletí dřív atd., takže zatím se mi to udělat
nechce, jít do předčasnýhodůchodu. A spočítala jsem si to na 800, že přijdu o 800, což ono se to zdá takhle určitě malinko, ale
každej měsíc to mít, anebo nemít, když je můžeš mít, tak to mi přijde skoro líto. Pokud to půjde, tak to dodělám, těch třicet
měsíců... (Libuše, 60 let, SŠ, zaměstnankyně) 
Deset z 24 dotazovaných žen uvádí, že jsou v odchodu do předčasného důchodu limitovány svou finanční situací, závazky vůči
dětem nebo výší důchodu, jakou by měly, kdyby odešly do důchodu dříve. Např. Vanda (55 let, SŠ, zaměstnankyně) má u
zaměstnavatele půjčku, kterou bude splácet do 65 let, i jiné ženy zmiňovaly hypotéky nebo jiné půjčky. Pro devět žen je
rozhodování o době odchodu do důchodu provázáno nebo někdy dosti závislé na rozhodování jejich partnera, ale nejsou
přitom zmiňovány finanční aspekty. Podobně u mužů nejde při rozhodování o odchodu do důchodu o zcela nezávislé
rozhodování, ale o rozhodování, které se děje v kontextu životů dalších členů rodiny. Osm ze 12 dotazovaných mužů vnímá své
rozhodování o odchodu do důchodu jako limitované svým živitelstvím. Živitelství v jejich výpovědích znamená nutnost vytvořit a
udržet rodině určitý životní standard, závazky živit své závislé děti. Muži ve svých výpovědích ale nehovoří přímo o výši
důchodu a nutnosti akumulovat si dostatečnou státní penzi. Někteří muži zdůrazňují svoji finanční zajištěnost, např. Eduard (52
let): „já spíš předpokládám, že budu natolik finančně zajištěný, že ten předčasný důchod si dokážu zaplatit.“ Podobně i Dominik
(55 let) popisuje, co pro něj znamená jeho živitelská zodpovědnost: 
Jsem, když to přeženu, finančně zabezpečený, nejsem závislý na tom platu, nemám hypotéku. Takže jediné, co mě svým
způsobem limituje, jsou závazky vůči dětem, vůči manželce. A utáhnout nějaký ten životní standard, na který jsme si za ty roky
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zvykli. Tak nejsem v takové hysterii, že bych najednou přišel o práci, a zhroutil se mi svět. (Dominik, 55 let, VŠ, manažer) 
Milan a Eduard plánují odejít do předčasného důchodu a zdůrazňují, že významným faktorem při tomto rozhodování je finanční
zajištění jejich rodiny: „člověk musí mít kritéria, byl bych blázen, kdybych šel do toho důchodu, předčasného důchodu, s
nějakými závazky.“ (Milan, 61 let, VŠ, zaměstnanec). Pro muže je rozhodující splnění jejich živitelské zodpovědnosti. Pro
některé muže to ale znamená rozhodnutí pracovat déle, i po dosažení důchodového věku. Jonáš (66) chce i nadále pracovat v
bance na DPČ, i když již před dvěma lety dosáhl důchodového věku, ale jeho syn studuje na soukromé střední škole, na kterou
potřebuje ještě několik let vydělávat. Jiří (67 let, VŠ, manažer) má sice již všechny tři děti starší 30 let a ekonomicky aktivní,
nicméně jim všem ze své mzdy přispívá na hypotéky na byty v Praze, takže pracovat v důchodu je i pro něj nutností. Podobně i
Rudolf (65 let) má ještě živitelské závazky vůči rodině - devítiletou dceru a výrazně mladší manželku: 
Já jsem ještě neplánoval jít do penze, protože jednak se furt cítím, že mohu pracovat, zdravotně jsem na tom vcelku dobře,
kromě běžných chorob sešlosti věkem. A hlavně já jsem se podruhé oženil před deseti lety, takže mám o 18 let mladší
manželku, ta říká: „tak ty půjdeš do penze a já budu ještě tak dlouho makat.“ A máme devítiletou dceru. Takže jsem neměl
motiv do té penze skutečně jít. Takže kdyby to bylo šlo, tak bych ještě pracoval. (Rudolf, 65 let, VŠ, zaměstnanec) 
Jestliže muži akumulovali dostatečné příjmy, mohou očekávat slušné penze a nemají významné živitelské závazky v domácnosti,
rozhodují se odejít do předčasného či řádného důchodu. Ale muži s menšími nebo finančně závislými dětmi si podobně jako
ženy nemohou dovolit odejít do (předčasného) důchodu. Ve výpovědích žen je zdůrazňována nutnost pracovat až do věku
nároku na řádný starobní důchod, aby dosáhly co nejvyšší penze. U mužů je to o rozhodnutí pracovat déle, než je nárok na
důchod (3 z 12 z nich již „přesluhují“), nebo odejít do předčasného důchodu, když jsou oni a jejich rodiny již finančně zajištěny. 

Závěry 

V souvislosti s restrukturalizací v oboru peněžnictví dochází v posledních dvou dekádách k propouštění, ale zároveň i k náboru
nových zaměstnaných. Celkově však počet zaměstnaných v peněžnictví a pojišťovnictví klesá, a to zřejmě v důsledku
automatizace a digitalizace služeb a vztahů s klientelou. Propouštěním jsou více ohroženi starší zaměstnaní, ale jejich
zkušenosti jsou různé. Liniemi, které odlišují různé vnímání propouštění a odchodů do důchodu v peněžnictví, jsou: věk,
gender, pečovatelské/živitelské a jiné finančně náročné závazky. Celkově je propouštění pro nadbytečnost nebo z důvodu
restrukturalizace, kdy jsou buď uzavírány celé pobočky, nebo zanikají konkrétní pozice, prožíváno negativně: jako zdroj stresu,
a to velmi podobně jak staršími ženami, tak i staršími muži. Nicméně muži, kteří již nemají živitelské závazky, projevují
sebejistotu, že by mohli v případě propuštění odejít do předčasného důchodu nebo si najít novou práci. Starší ženy v našem
vzorku nevnímaly ani jednu z těchto dvou strategií v případě propuštění jako realizovatelnou. Vzhledem k nižším akumulovaným
příjmům si nemohou finančně dovolit odejít do předčasného důchodu a šance na získání nové práce v předdůchodovém věku
je nízká kvůli genderovanému ageismu. To může vysvětlovat fakt, že ženy tvoří tři čtvrtiny všech zaměstnaných nad 55 let věku
v peněžnictví oproti 58procentnímu podílu žen na celkovém počtu zaměstnaných v peněžnictví. Podobně jako ženy, které se
delším setrváním v zaměstnání snaží akumulovat větší příjmy a tedy zvýšit důchod nebo alespoň neodejít do důchodu
předčasného, zůstávají v zaměstnání déle i muži s živitelskými závazky. Další muži, kteří jsou buď propuštěni, nebo odejdou již
do řádného důchodu, nacházejí místo v bance jako externí konzultanti na dohody, takže nefigurují ve statistikách
zaměstnaných. Jsou to muži, kteří odcházejí z řídicích pozic nebo kteří mají specifickou a pro organizaci důležitou expertízu. 
I když se politiky stárnutí zdají být genderově neutrální, minimálně dočasně pro konkrétní skupinu starších zaměstnaných žen v
předdůchodovém věku se nárok na důchod oddaluje do pozdějšího věku rychleji než pro muže. Vytváří to na ně větší tlak se
na tuto změnu adaptovat. Dále stále platí, co již ukázala Dudová (2013), že totiž i když je penzijní systém nastaven pro všechny
stejně a má v sobě silnou redistributivní složku, ve výsledku znevýhodňuje ty, kdo mají přerušované kariéry kvůli
pečovatelským závazkům a celkově ty, kdo v průběhu pracovní dráhy akumulují nižší příjmy a následně tedy nižší důchod daný
významnou zásluhovostí penzí. Těmi jsou v ČR převážně ženy. A tak i analýza výpovědí zaměstnaných žen a mužů ukázala, jak
ženy kalkulují s tím, že jejich penze nemusí být dostatečné na pokrytí životních potřeb a nemohou si dovolit odcházet do
předčasného důchodu, zatímco muži více zdůrazňují svou finanční jistotu a možnost volby, která není zcela ovládnuta finanční
nutností. Tuto nerovnost v penzích je třeba řešit. Důležitým faktorem je také zdravotní stav, protože ne každý může ze
zdravotního hlediska pracovat na plnou pracovní dobu až do důchodového věku nebo ještě déle. Subjektivně prožívaný
zdravotní stav v souvislosti s prodlužováním pracovního života by mohlo být téma dalšího výzkumu. Vzorek byl heterogenní z
hlediska dosaženého vzdělání, nicméně tento faktor se jako diferencující - pokud jde o očekávání nebo zkušenosti s
propouštěním ve výpovědích žen a mužů - neprojevil. 
Ukazuje se tak jeden z limitů kvalitativního výzkumu, který umožňuje spíše zachytit hlubší poznatky o zkušenostech a
souvislostech prožívání konkrétních situací než kauzální souvislosti různých charakteristik vzorku. Proto by bylo potřeba situaci
v konkrétních oborech, jako je např. peněžnictví, prozkoumat podrobněji a komplexněji s pomocí statistických dat. Statistická
data jsou však často těžko dostupná nebo nedostupná a na jejich dostupnosti a inovaci je potřeba stále pracovat. Důležité by
bylo zveřejňovat např. průměrnou výši důchodů dle oboru a pohlaví, zastoupení žen a mužů v oborech NACE dle pohlaví a
dosaženého vzdělání, věku a postavení v hierarchii organizace. Tato data existují, protože v ČR jsou sbírána data
Informačního systému o průměrném výdělku, která pak pro publikace statistik dále získává Český statistický úřad. Bylo by tedy
třeba dále rozšiřovat okruh zveřejňovaných statistik dle pohlaví. V ISPV však některé údaje také chybí, např. údaj o rodičovství,
které je pro pochopení postavení žen a mužů na trhu práce zásadní. Nabízí se tedy možnost propojit šetření ISPV s Registrem
obyvatel prostřednictvím jednotného identifikátoru. Dále chybí statistické údaje o dalším a firemním vzdělávání, které by
pomohly vysvětlit výrazné rozdíly v kariérních drahách žen a mužů, jak naznačil tento výzkum, když formální vzdělání tyto rozdíly
vysvětlit nepomůže, a to zejména u starších zaměstnaných. 
Dostupnost kvalitních a podrobných dat je pro zmapování situace, pochopení problémů a tvorbu opatření zcela zásadní.
Následně by stát měl nastavovat takovou důchodovou politiku, aby neznevýhodňovala pečující. Na tomto dlouhodobém
opatření pracuje nová důchodová komise. V kratším horizontu by stát měl podpořit zaměstnavatele v tom, aby zaváděli lepší
pracovní podmínky pro starší zaměstnané, např. podporou zkrácených úvazků, práce z domova (alespoň částečné), péče o
zdraví starších zaměstnaných a podporou lepšího využívání a sdílení zkušeností starších pracujících na pracovišti.
Zaměstnavatelé by měli např. vytvořit systém přechodu na jiné druhy práce pro starší zaměstnané, tak aby nepřicházeli o jejich
zkušenosti a znalosti a zároveň jim umožnili práci na kratší pracovní dobu a s nižší hladinou stresu. Další výzkum by měl
podrobněji prozkoumat překážky pro setrvání starších zaměstnaných v peněžnictví jak na straně organizací, tak i na straně
zaměstnaných (dlouhá pracovní doba, dojíždění do zaměstnání, neochota k přechodu na nové způsoby práce, zdravotní stav).
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku pracovních sil bude třeba najít způsoby, jak nepropouštět starší zaměstnané a využít
na pracovišti jejich zkušenosti, případně je rekvalifikovat na nové pozice, ale zároveň vyhovět jejich potřebám. 

***
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1 Tento článek vznikl v rámci projektu „Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující“ (GA ČR,
GA21-08447S), a s podporou projektu „Dynamics of Accumulated Inequalities for Seniors in Employment“ (Acronym: DAISIE),
EU NORFACE DIAL (no. 462-16-113), a projektu „Možnosti a podmínky inovace ISPV“ (TA ČR, reg. č. TL03000657). 
2 Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 55-64 let byla v ČR v roce 2019 75 % pro muže (EU-27 průměr 66 %) oproti 60 % v
roce 2009 a 59 % pro ženy (EU27 průměr 53 %) oproti 35 % v roce 2009. 
3 Data Eurostat za rok 2020. 
4 Dále např. v České spořitelně byla v roce 2021 v představenstvu jedna žena vedle pěti mužů a na pozicích v top
managementu pouze 17 % žen (Česká spořitelna, 2022). Podobná situace je v Komerční bance, kde jsou ženy v top
managementu zastoupeny 26 % (Komerční banka, 2022). 
5 Peněžnictví je oborem NACE, kde je nejvyšší jak rozdíl v průměrné mzdě mužů a žen celkově, tak i rozdíl mezd žen a mužů,
kteří pracují ve stejné kategorii zaměstnání (4místné ISCO) a na stejném pracovišti, tedy na stejné pozici. Křížková et al. (2018)
ukazují, že rozdíl v hodinové mzdě na stejné pozici i při kontrole výše vzdělání a věku v peněžnictví dosahuje 17 % oproti 10 %
na celém trhu práce. 
6 Vzdělání vysokoškolské - VŠ, vzdělání středoškolské - SŠ; pozice v řízení: zaměstnanec/zaměstnankyně versus
manažer/manažerka. 
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Tabulka 1: Pracovní síla v peněžnictví (NACE K) dle pohlaví, vzdělání a GPG ve vzdělanostních kategoriích 

Pohlaví Vzdělání Základní Střední Střední Vyšší odborné Celkem 
a nedokončené bez maturity s maturitou a vysokoškolské 
muži podíl 66,10% 30,92% 31,41% 50,42% 40,57% 
počet 193 448 10 597 16 168 27 406 
ženy podíl 33,90% 69,08% 68,59% 49,58% 59,43% 
počet 99 1 001 23 141 15 901 40 142 
celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
počet 292 1 449 33 738 32 069 67 548 
celkem průměrná 19 911 36 492 47 279 70 382 
mzda 
GPG -60% 23% 30% 35% 

Zdroj: ISPV vlastní výpočty 

Graf 1: Pokles zaměstnanosti v peněnictví 2009-2019 v % 

Zdroj: Eurostat, LFS survey 

Graf 2: Podíl žen na celkové pracovní síle v peněžnictví 2009-2019 v % 

Zdroj: Eurostat, LFS 

Graf 3: Podíl žen na pracovní síle v peněžnictví 2009-2019 v % ve věkové kategorii 50-64 let v % 

Zdroj: Eurostat, LFS 

O autorovi: PhDr. Alena Křížková, Ph. D. (alena.krizkova@soc.cas.cz) je vědeckou pracovnicí a vedoucí oddělení Gender a
sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences), Jilská 1, 110 00 Praha 1,
Česká republika. Zabývá se ekonomickou nezávislostí žen, genderovými rozdíly v odměňování, kombinací práce a rodiny,
genderovými vztahy v organizacích a v podnikání, prodlužováním pracovního života, digitalizací a prekarizací trhu práce.
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POŘÁD SI TEĎ ZPÍVÁM... SPOLUBYDLÍCÍ ZE MĚ MUSÍ BÝT NA PRÁŠKY!
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: TV komplet , Strana: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:52 , Čtenost: 85 000 , Rubrika:
Rozhovor , AVE: 147 415,33 Kč , Země: Česko , GRP: 0,94
Sympatická jednadvacetiletá zrzka se narodila v Jilemnici a své dětství trávila ve Špindlerově Mlýně. Poprvé se Natálie
Halouzková objevila na obrazovkách jako dcera Zuzany Bydžovské v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Znát ji můžete také
jako Katku ze seriálu Sestřičky Modrý kód a momentálně září v roli Míny v ZOO. V novém seriálu Dobré zprávy ji čeká hlavní
role, kvůli které dokonce podstatně zkrátila své dlouhé vlasy, aby nevypadala jako dvojče své kolegyně Denisy Nesvačilové...
Natálie Halouzková:

* Kdy jste se naposledy dozvěděla nějaké dobré zprávy?

Dneska! Dělala jsem zkoušku a dobrá zpráva byla, že v tom testu byly otázky, kde jsem na vše věděla odpovědi. Zároveň i
moje kamarádka dnes udělala zkoušku, takže to byla velmi dobrá zpráva.

* Jakou postavu hrajete vnovém seriálu Dobré zprávy?

Moje postava se jmenuje Bára a je to holka z vesnice, jejímž koníčkem je novinařina. Dělá reportáže pro místní televizi a hrozně
ji to baví. Je cílevědomá a dostane se shodou okolností na stáž do televize do pořadu Dobré zprávy. Tím začíná její cesta...

* Máte s Bárou něco společného?

Musím říct, že ze všech postav, které jsem v poslední době hrála, je mi Bára nejbližší. Tou podobností, kterou mezi námi vidím,
je taková dětská naivita, ale zároveň optimismus. A určitě cílevědomost, ta také hraje roli. Je pokorná, ale zároveň sebou
nenechá vymetat - to jsou vlastnosti, které jsou mi sympatické, a doufám, že to můžu říct i o sobě.

* Bára vstoupí do velkého světa médií, kam si vždycky přála se dostat. Jaké to bylo pro vás, když jste vstoupila do světa
herectví?

Bylo to už v raném věku. První roli jsem dostala v 11 letech v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Vždycky jsem chtěla být
herečka a zpěvačka, což se mi naštěstí teď plní. Vtu dobu mě to ještě tolik nepohltilo, byla to jen malá role, ale vždycky mě
herectví fascinovalo. Teď mám sice roli větší, ale vlastně si to pořád moc neuvědomuji. Přijde mi, že šlo všechno tak hezky
postupně, nebyly tam žádné velké šoky.

* Zmínila jste se o zkoušce, která se vám dnes povedla. Co studujete?

Studuji mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . To prostředí mě hrozně zajímá. Přemýšlela jsem, že
bych šla na žurnalistiku, ale nakonec jsem si řekla, že vlastně nechci být novinářka. Mediální studia jsou spíš teoretičtější a
analytičtější. Říkala jsem si:„Proč ne? Když to zvládnu, tak to zvládnu. A pokud se to časově nebude dát stíhat, studium buď
přeruším, anebo školu nedokončím." Ale zatím mě to baví a zvládám to, takže bych v tom ráda pokračovala.

* Bavilo by vás dělat práci jako Bára, když k tomu máte blízko i vzhledem k vašemu studiu?

Na plný úvazek asi ne, ale jednou za čas ano. Třeba nedávno jsme měli v rámci jednoho předmětu ve škole dělat zpravodajský
rozhovor. Shodou okolností to bylo s Honzou Komínkem, který také hraje vDobrých zprávách. Dostali jsme za úkol připravit si
otázky, rešerše, natočit to, sestříhat to a tak dál. A musím říct, že mě to tedy moc bavilo. Dělali jsme to ve skupince, takže to
nebyla jenom moje práce, ale bylo to super.

* Co kromě studia a Dobrých zpráv ještě děláte?

Budu v létě zkoušet muzikál Biograf láska v Divadle Kalich, takže ještě zpívám a tančím. Tančím v souboru Pop Balet, i když z
časových důvodů jsem spíš externista. Co se týče zpívání, věnuji se mu necelé dva roky a snažím se být lepší a lepší. Jsem na
začátku, a když už jsem dostala příležitost hrát vmuzikálu, chci tam odvést dobrou práci a to místo si sama před sebou obhájit.
Takže chodím na hodiny zpěvu, zpívám si ve sprše, v autě. V autě vlastně pořád. Lidi, co se mnou bydlí, už ze mě musí být na
prášky. (smích)

* A co si zpíváte?

Všechno možné. Teď tedy nejvíc Hanku Zagorovou.

* Máte ijiné koníčky mimo umělecký svět?

Není na ně moc času, ale baví mě různé sporty. Ráda si zacvičím doma, dělám jógu, občas jdu do posilovny nebo na brusle.
Bydlím na Letné, kde máme bruslařskou dráhu. V zimě jsou to pak zimní sporty. A také ráda chodím po kavárnách, objevuji
nová místa v Praze a snažím se volný čas trávit s kamarády nebo s rodinou. Je těžké to skloubit.

* Chystáte na léto nějakou dovolenou?

Bohužel ne, ale kdybych chystala, jela bych určitě na surf, to je můj další koníček, který mě baví. Pro mě to letos ovšem budou
pracovní prázdniny. Možná odjedu někam na dva tři dny na Šumavu, ale na nic víc to tentokrát nebude.
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Praha bude plná žlutých stánků. Čižinskému vázne sběr podpisů, aby mohl kandidovat na magistrát URL
Automatický překlad
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Mají už jen necelý měsíc, aby sesbírali potřebných 100 tisíc podpisů pro kandidaturu na magistrátu. A byť jsou v terénu zhruba
tři čtvrtě roku, stále jich zástupcům Prahy sobě chybí 40 tisíc. Uskupení kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského doufá, že
manko dožene na začátku letních prázdnin.

Zatím mu nepomohla ani korupční kauza kolem zakázek pražského dopravního podniku, ve které figuruje konkurenční hnutí
STAN. V ní jeden z představitelů Prahy sobě – náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr – vystupuje jako ten, který
poslední dva roky pomáhal vyšetřovatelům.

„Musíme přidat,“ říká Čižinský v posledních týdnech. Zatímco před 14 dny mluvil o tom, že má sesbíraných přes 55 tisíc
podpisů, teď je to přes 60 tisíc. A kdyby tak pokračoval podobným tempem, kýženého cíle by dosáhl až v říjnu. Jenže
kandidátky do zářijových komunálních voleb se musí odevzdat nejpozději do 19. července. Taktika tak teď bude jasná: na
začátku letních prázdnin by žluté petiční stánky Prahy sobě měly být po metropoli vidět všude, kde to půjde.

Se sběrem podpisů uskupení podle Čižinského dlouhodobě pomáhají zhruba tři stovky dobrovolníků. Řada z nich jsou studenti.
A na jejich konec školního a akademického roku teď uskupení spoléhá jako na impuls k masovějšímu sběru.

„Musíme být víc v ulicích. Některým lidem teď bude končit práce, budou prázdniny. Různým našim příznivcům dobíhají zkoušky,
tak ti se taky vrací na ulice, takže to budeme muset zvládnout,“ říká Čižinský.

Už do současné doby přitom uskupení několikrát čelilo kritice i z řad koaličních partnerů, že si počíná příliš horlivě a na hraně
etiky – podpisy sbíralo například před volebními místnostmi během loňských sněmovních voleb nebo letos na jaře poblíž
demonstrací proti válce na Ukrajině.

Konkrétně sběr podpisů před volebními místnostmi pak někteří označovali za porušení volebního zákona, který volební agitaci
v bezprostřední blízkosti volebních místností zakazuje. Čižinský se bránil s tím, že žádnou politickou agitaci nedělá – pouze
sbírá podpisy pod občanskou petici. V daných volbách, které se tehdy konaly, tedy sněmovních a senátních, navíc
nekandidoval.

Právě skutečnost, že Čižinského politická formace vystupuje jako občanská iniciativa, respektive sdružení, je důvodem, proč
musí ke kandidatuře sbírat podpisy. Zatímco politické hnutí nebo strana mohou kandidovat relativně jednoduše, sdružení musí
sesbírat podpisy aspoň sedmi procent obyvatel příslušné obce. V Praze, která měla ke konci roku 2021 přes 1,275 milionu
obyvatel, to znamená zhruba 90 tisíc podpisů. Čižinský si pak pro jistotu, protože řada podpisů může být neplatná, zvolil
symbolické číslo 100 tisíc.

Proč se mu nedaří sehnat podpisy není jasné. Podle politologa Pavla Jüptnera z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vázne Čižinskému sběr podpisů kvůli tomu, že hranice 90 tisíc je jednoduše příliš vysoká.
„Neexistuje žádná země v Evropě, která by měla takovouto podmínku,“ tvrdí. „Pro některé to sice může být určitá forma
předkampaně a mobilizace voličů, takto to chápu i u Praha sobě. Nicméně je to velký risk,“ říká Jüptner.

Před čtyřmi lety se Praze sobě cíle sta tisíc podpisů nepodařilo těsně dosáhnout, podpisů posbíral 97 095. Pro jistotu tak
Čizinský podal i druhou kandidátku jako politické hnutí nazvané Podporujeme občanskou kandidátku Praha sobě. Ta však
nakonec nebyla potřeba, zákonného limitu 90 tisíc podpisů i po odečtení těch neplatných dosáhl a ve volbách nakonec jeho
uskupení skončilo třetí, s minimální ztrátou na vítěznou ODS a druhé Piráty. S Piráty a těsně čtvrtými Spojenými silami pro
Prahu (TOP 09 a STAN) pak vytvořil koalici.

Jestli bude kandidovat jako politické hnutí, pokud nesežene podpisy, nechce Čižinský říct. „Minule se také řešilo, co by bylo,
kdyby se nám to nepodařilo. Ale podpisy jsme sesbírali a sesbíráme je i teď.“

Podle politologa Jüptnera jde Čižinský do velkého rizika. „Pokud by znovu podali dvě kandidátky, může se stát, že registrační
úřad nakonec obě vyřadí. Každý kandidát se totiž musí zavázet k tomu, že nedal souhlas se svojí kandidaturou na jiné
kandidátní listině,“ vysvětluje.

Proč Putinovi najednou nevadí vstup Ukrajiny do EU? Odpověď je typicky putinovská URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 00:52 , Celková
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Státy Evropské unie potvrdily, že chtějí, aby se dalším členem klubu stala Ukrajina – udělily jí status kandidáta na členství. A
ruský prezident Vladimir Putin říká, že s tím nemá problém, i když dřív byl proti. Nabízíme tři vysvětlení, proč změnil názor.
Nejpravděpodobnější je to, které je pro Ukrajinu i Západ nejméně příjemné.Na první pohled to vypadá jako mimořádný příklad
situace, kdy se ruský prezident Vladimir Putin vzdal nároků, které donedávna označoval za životně důležité pro svou zemi. Před
několika dny prohlásil, že nemá nic proti tomu, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie. Jak je to možné? Vždyť když chtěla
jedna z minulých ukrajinských vlád v roce 2014 podepsat pouhou dohodu o bližších hospodářských a ekonomických vztazích s
unií, v níž nebylo o možném členství v EU ani slovo, reagoval ruský prezident tvrdým tlakem na Kyjev, který vyústil až do
okupace Krymu a vyvolání občanské války na východě Ukrajiny. Teď ale Putin ohledně ukrajinské snahy vstoupit do unie říká:
„Nic proti tomu nemáme. Nejde o vojenský blok, je právem každé země stát se členem hospodářsky zaměřené unie.“ To zní
skoro jako Putinova kapitulace. Vždyť v posledních letech neustále opakoval, že Ukrajina ani není stát a Ukrajinci jsou vlastně
Rusové.
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Že by v Kremlu opravdu uznali svobodné právo každé země zvolit si své partnery a spojence? To by byl naprostý rozchod
nejen s Putinovými postoji, ale i s po staletí přetrvávajícími názory ruských elit na roli Ruska v Evropě a ve světě. Zázraky se
dějí, ale místo spoléhání se na ně je vždycky lepší hledat za konkrétním děním pragmatické motivy. A ty najdeme i u
současného blahosklonného Putinova postoje k ukrajinskému členství v EU. Nabízíme pro něj tři možná vysvětlení.

To první je pro Ukrajinu samu i pro státy unie, a tedy i pro Česko, nejpříznivější: ruský prezident prostě seznal, že Ukrajinu
ztratil. Pokud ji Rusko nakonec přece jen nedokáže dobýt, je evidentní, že vzájemné vztahy budou na dlouhá léta v troskách.
Když se Putin v roce 2014 ostře postavil proti zmíněné smlouvě mezi EU a Ukrajinou, mohl se obávat, že přijde nejen o vliv nad
tímto státem, ale i o docela rozsáhlý rusko-ukrajinský obchod, pokud by se Ukrajina ekonomicky přeorientovala na země unie.
„Teď Rusům musí být jasné, že po válce s nimi na Ukrajině na něco takového nikdo nebude mít náladu. S byznysem je konec,“
vysvětluje pro HN profesor Mark Galeotti, jeden z nejrespektovanějších světových odborníků na Rusko.

Budou Češi platit?

Pokud si tedy Ukrajina dokáže ubránit nezávislost, je jasné, že se bude chtít od ruských agresorů ekonomicky co možná nejvíc
odstřihnout. Pokud v Kremlu sledují data, dobře vědí, že se to ve velké míře dělo už před válkou. Do zemí EU mířilo více než 40
procent ukrajinského vývozu, zatímco do Ruska jen zhruba sedm procent. Ještě v roce 2013 přitom bylo hlavním ukrajinským
ekonomickým partnerem Rusko, směřovala do něj více než čtvrtina ukrajinského exportu. Následně se ale země ekonomicky
rychle přeorientovala na Západ. A podařilo se jí také snížit závislost na dovozu zemního plynu z Ruska. Je tedy možné, že si
Putin uvědomil, že o Ukrajinu přišel a že pokud si ji nedokáže podmanit vojensky, nemá jak zabránit jejímu „přechodu“ na
Západ.

Další možná vysvětlení už jsou ale mnohem temnější. „Stávající členové EU by na vstup Ukrajiny museli obětovat obrovské
množství peněz. Je možné, že Rusko čeká, že o tom jen naprázdno mluvíme. Anebo se těší, jaké spory to mezi státy unie
vyvolá, pokud vstup Ukrajiny opravdu vezmou vážně,“ upozorňuje Galeotti.

Tato možnost je rozhodně pravděpodobnější než ta první. Tím, že Putin dává Ukrajině jakoby volnou ruku k jejím snahám o
vstup do unie, může se vědomě snažit podnítit v Evropě rozpory. A o nejednotu unie šlo Rusku vždycky.

Jen si to představme – Ukrajina, pokud by se stala členem EU, by byla jasně nejchudší zemí tohoto společenství. A také jasně
nejzkorumpovanější, s obrovskými problémy spojenými například s fungováním soudnictví nebo s mocí oligarchů. To Ukrajinu
zásadním způsobem trápilo před válkou a je iluzí domnívat se, že se to v případě uzavření míru ze dne na den změní. Ukrajina
by přitom byla pátým nejlidnatějším státem unie – a tedy doslova dírou na peníze.

Obrovské prostředky by byly nutné nejen k poválečné rekonstrukci, byť v tomto případě se dá čekat, že ochota nynějších členů
sedmadvacítky na něco takového přispět bude značná. Ale opravdu by německý, nizozemský nebo třeba švédský daňový
poplatník byl svolný s tím každoročně sypat miliardy a miliardy eur ukrajinským zemědělcům nebo třeba na podporu
konkurenceschopnosti ukrajinské ekonomiky? A byl by k tomu ochoten český daňový poplatník? Protože, nedělejme si iluze,
členství Ukrajiny v EU by stálo opravdu hodně. Pokud se nic zásadního nezmění, začne Česko už ve třicátých letech tohoto
století do společného evropského rozpočtu platit více, než z něj bude dostávat – protože bohatne. A jestli se členem unie stane
chudá Ukrajina, tento poměr se vychýlí ještě výrazněji. Kdo může zaručit, že k tomu Češi budou vstřícní a že jim čeští politici
vysvětlí, že je něco takového zájmem naší země?

Lež jako Kreml

Pro Rusko tedy na první pohled jde o hru, v níž má velké šance na úspěch – buď státy EU vezmou možnost ukrajinského
členství vážně, což je ale bude stát obrovské peníze a vystaví se riziku, že se proti tomu voliči, vybuzení rétorikou populistů,
vzbouří. Anebo ve skutečnosti řada států unie o vstup Ukrajinců nestojí, dá jim jen formální naději a bude okamžik vstupu
neustále oddalovat, i kdyby Kyjev nakrásně splnil všechny náročné podmínky pro členství. To by ovšem zase vyvolalo frustraci
jak Ukrajinců, tak těch zemí EU, které by to s ukrajinským členstvím myslely opravdu vážně.

Tak či tak, výsledkem by byly spory a vzájemné podezírání, nikoliv harmoničtější Evropa. Tedy body pro Kreml. „Nevím, jak
Putin, ale v Rusku jsou lidé, kteří moc dobře vědí, jak spornou otázkou členství Ukrajiny v EU ve skutečnosti je,“ shrnuje Mark
Galeotti.

A třetí možné vysvětlení Putinova nynějšího souhlasu s tím, že Ukrajina může vstoupit do EU? Ruský prezident prostě a
jednoduše lže. „Putin často něco říká ne proto, že by to byla pravda, ale protože to slouží jeho zájmům. To, že je daný výrok
pravdivý, je prostě jen jednou z možností, navíc celkem řídce využívanou,“ řekl HN Karel Svoboda, odborník na Rusko z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Putin podle něj často něco tvrdí jen proto, aby zmátl ty, jimž je výrok určen.
Koneckonců ruský prezident před invazí na Ukrajinu donekonečna opakoval, že něco takového rozhodně nemá v úmyslu.

Proč by měl Putin ohledně ochoty tolerovat ukrajinský vstup do sedmadvacítky lhát? „Rusku pochopitelně sbližování Ukrajiny s
EU vadí. Pokud by bylo dokončeno, respektive pokud by Ukrajina výrazně pokročila s přijímáním evropských standardů a
provazováním trhů, její obrácení zpět k Rusku by bylo komplikovanější. Ne nemožné, jak vidíme v případě situace v Rusy
dobytém městě Cherson na jihu země, kde dochází k brutálnímu porušťování, ale složité. Putin jen v tuto chvíli ví, že vzhledem
k tomu, že se mu nepodařilo sesadit ukrajinskou vládu, nemá momentálně mnoho možností, jak tomu bránit,“ vysvětluje
Svoboda.

Skutečně – z toho, co Vladimir Putin poslední léta říká a jak koná, je zřejmé, že „nechápe Ukrajinu jako stát, ale jako území, na
které má nárok“, jak to formuluje Svoboda. Nedá se samozřejmě plně vyloučit, že si v Kremlu uvědomují, že Ukrajinci projevili
tak mocnou vůli ke svobodě a k přináležitosti k Západu, že s tím Moskva zkrátka nic nezmůže. Mnohem pravděpodobnější ale
je, že Putin ukrajinské členství v EU prostě nehodlá dopustit – ať už je za tím nějaký promyšlený plán, že komplikovaný proces
ukrajinského vstupu vyvolá v unii hluboké spory, nebo jde jen o další z dlouhé řady obyčejných kremelských lží.
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Vydejte se po stopách Sisisi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ceskenovinky1.eu , Autor: Svetozár Plesník , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 02:33 , RU / den:
5 000 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Letní novinka Dagmar Beňakové provede čtenáře významnými životními zastávkami císařovny Alžběty

. 
V Nakladatelském domě GRADA právě vychází knižní novinka Toulky po stopách císařovny Sisi autorky Dagmar Beňakové.
Slavnostní křest knihy spojený s besedou a vyprávěním o Sisi se uskuteční 28. června od 17:00 v Městské knihovně v Praze
na Mariánském náměstí. 
Poutavé čtení nejen na léto láká čtenáře na výlet s autorkou, která se vydala po stopách této vášnivé cestovatelky. Spolu s ní
mohou navštívit oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, procestovat Rakousko, ale také zavítat do Českých
zemí, jejího milovaného Uherska 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. 
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. 
Tereza Charvátová 
Nakladatelský dům GRADA Publishing, a.s. si od roku 1991 drží pozici největšího tuzemského nakladatele odborné literatury.
Ročně vydává téměř 400 novinek ve 150 edicích z více než 40 oborů. Od roku 2015 nakladatelský dům rychle expanduje i
mimo oblast kvalitní odborné literatury. Tradiční značka GRADA zůstává vyhrazena odborným knihám ze všech odvětví a
oblastí lidské činnosti. A ani pět novějších značek nakladatelství na knižním trhu jistě nepřehlédnete. První, u čtenářů
úspěšnou značkou je 
COSMOPOLIS, přinášející zahraniční i českou beletrii všech žánrů. Další již zavedenou značkou je BAMBOOK, značka dětské
literatury předkládající malým čtenářům díla českých i zahraničních autorů a ilustrátorů. Značkou věnující se poznání, tématům
z oblasti zdravého životního stylu, body-mind, spiritualitě či ekologii, je ALFERIA. Akvizicí získaná značka METAFORA rozšiřuje
nabídku nakladatelského domu o další kvalitní beletrii i zájmovou a populárně naučnou literaturu. Prozatím poslední, rychle
rostoucí značkou Nakladatelského domu GRADA je BOOKPORT, unikátní projekt online knihovny, který již dnes disponuje
třetinou všech e-knih v ČR. 
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Lynx KF41 ve střední Evropě
TISK , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ATM , Strana: 34 , Vytištěno: 12 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 10:59 , Čtenost: 18 634 ,
Rubrika: Obranný průmysl , AVE: 25 231,16 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Ve střední Evropě vzniká silné zázemí pro vozidlo Lynx KF41 IFV. 
V září 2020 si Maďarsko jako první země na světě objednalo u společnosti Rheinmetall 218 vozidel Lynx, z nichž 172 bude
vyrobeno v novém moderním závodě v západomaďarském Zalaegerszegu. První fáze výstavby této továrny je nyní v plném
proudu a práce na ní byly slavnostně zahájeny za účasti maďarského premiéra Viktora Orbána. Budoucí tamní odborníci na
Lynx nyní absolvují školení v Německu. 

Lynx se mezitím uchází o dva další probíhající středoevropské tendry na výrobu BVP. V České republice byly podány konečné
nabídky a čeká se na rozhodnutí ministerstva obrany. Rheinmetall předložil nabídku, která splňuje požadavky stanovené
ministerstvem, včetně významné spolupráce s místními podniky, se silným ekonomickým přínosem pro Českou republiku. 
Sousední Slovensko rovněž vyhlásilo výběrové řízení na 152 nových BVP. Vozidlo Lynx bylo první, které pro představitele
resortu obrany SR předvedlo statickou i dynamickou ukázku. Rheinmetall od té doby představil působivý program investic na
Slovensku, včetně výstavby nové továrny v hodnotě 30 milionů eur v Moldavě nad Bodvou na východě země. Společnost také
vybudovala silnou síť slovenských dodavatelů, včetně společnosti Ray Service, která nedávno podepsala kontrakt na dodávku
elektrických systémů pro Lynx v hodnotě 60 milionů eur. 
Cílem potenciálních dodávek BVP do všech tří zemí – Maďarska, České republiky a Slovenska – je vytvořit středoevropské
obranné průmyslové uskupení. To by usnadnilo zefektivnění výroby, výcviku i údržby, což by přineslo větší výhody partnerským
zemím. Rovněž by tento krok podpořil interoperabilitu mezi ozbrojenými silami uvedených států se zásadním postavením na
východním křídle NATO. 
Programy Lynx v regionu jsou také potenciálním odrazovým můstkem pro nejnovější přírůstek do rodiny Lynx: vozidlo palebné
podpory Lynx 120. V reakci na špičkové bojové systémy využívá Lynx 120 FSV  technologie a výzbroj z Lynxu spolu s
přizpůsobitelnými ochrannými balíčky. Jako ideální nové řešení pro uživatele platformy Lynx se toto FSV  může v budoucnu stát
atraktivní volbou pro Maďarsko, Českou republiku i Slovensko. 

Foto autor:   Foto: Rheinmetall
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Tak my máme tu výhodu a myslím si, že to je výhoda neziskových organizací, že můžou jednat rychle okamžitě, protože se
zpovídají, nikoliv státu, ale především svým dárcům, se kterýma chce, kterým vlastně mají určitej vztah důvěry tzn. že když
někdo té organizace daruje důvěřující organizace, že to rychle rozdělí. Bysme vlastně úplně nejjednodušším možným procesem
tak, aby právě už do toho týdne byly ty peníze na účtech tzn. že jsme například elektronické smlouvy, které se ukázalo, že už
fungují vlastně už u seniorů i tyhle těžké situaci. Právě proto, aby hned první faktury bylo možné zaplatit po týdnu. Až.

Jakub VÁCHA, moderátor 
Jednu otázku, poprosím vás tady Odru pohled z druhé strany, tedy váš pohled, jak pro vás to bylo náročné jako pro nadaci
zprocesovat asi tuším, 16 žádostí nebo smluv uzavřených. Museli jste třeba nabírat brigádníky, aby, aby pomohli s vyřizováním
těch žádosti, jak jste ten nápor zvládli?

mluvčí 
Tam díky naší dlouhodobé podpoře našich dárců, který nás podporují dlouhodobě, jsme vlastně připraveni tím, že máme
nějaké zázemí. My jsme to zázemí těch lidí, kteří pracují v té organizaci, mohli přesunout vlastně na Moravu jsem, takže jsme
nemuseli úplně nabírat nějaké nové lidi, tak dodnes tady vlastně působíme přímo na místě. A co se týče té náročnosti, tak
samozřejmě bylo to pro nás extrémní situace, kterou jsme dosud nezažili.

Jakub VÁCHA, moderátor 
Říká Zdeněk mi holt, co výkonný ředitel nadace Via díky za váš čas pozvání na shledanou. My jsme tady vlastně s panem
ředitelem a jinými hosty několikrát zmínili a je to vidět všude kolem nás mnoho se tady změnilo mnoho se opravilo mnoho
nového se postavilo. Ale stále jsou tady poškozené budovy, poškozená prostranství a toho jsme právě dnes, anebo v minulých
dnech aktuálně mapovali.

mluvčí 
Hrušky a mít cítil.

mluvčí 
Ale pořád cvičí řemeslníci.

mluvčí 
Stavebníci totiž zjistili, že podlaha je v horším stavu, než čekali pod.

mluvčí 
Tím roštem ještě umístěna skelná vata. A do té skelné vaty nebo dopad do toho podloží nám značně zateklo. To, když se
objevil problém a bylo nutné sundat ta tady ty rošty, ukázalo se to až odkryl.

mluvčí 
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Celkem se oprava základní školy a tělocvičny, která slouží jako kulturní centrum v obci vyšplhá na 22 000 000 Kč.

mluvčí 
Dneska odesíláme žádosti o dotace na ministerstvo pro místní rozvoj, kolik vám přislíbili, přislíbili 90.

mluvčí 
% na dotaci z ministerstva spoléhají taky v Moravské Nové Vsi.

mluvčí 
A tohle je vlastně výzva po jednom z atrakcí na skateparku, který se nachází se asi tady okolí je to 60 80 m. Ten se jako Ulita
skončil takhle zabodli.

mluvčí 
Tady se do oprav místní sokolovny ještě nepustili. Tento týden ale předali staveniště.

mluvčí 
1 věc jako ten první půlrok. Jako tady byl vlastně sklad humanitární pomoci vlastně potom jakoby jsem se připravovat
projektové dokumentaci a jak říkám do konce roku by mělo být hotovo.

mluvčí 
O Vánocích ve svém s ní taky Marie Krebsová z Mikulčic.

mluvčí 
Já tady, tak si dávám a rozmyslím, kam, jaký nábytek myslím, nebude tam toho moc. Už přibývá mají obrázky, mám opravny
záclony, aby pověsila v tom, jak brzy při životě nás by to bylo děti. Naskočení pod vlak věřte.

mluvčí 
Tady sice část dřevostavby už stojí, ale bez stavebního povolení. To Marie Krebsová totiž nedostala.

mluvčí 
Minulý týden řekli, že nám nemůžou vydat stavební povolení, jelikož tito 2 domy na jednom popisné číslo. Představte si, že když
nemám stavební povolení. Já nedostala jsem ze živlů žádnou fakturu ještě proplacenou.

mluvčí 
Peníze tak získala Marie Krebsová jen z darů a pojišťovny, jenže ty už docházejí a stavba není hotová.

mluvčí 
Jasně a pod hlavu peníze na 2 pohodě Diana pomník. Já jsem na nic jiného nepotřeboval. Došlo toto. Naráz zjistíte, že nemáte
nic mě 76 manželovi 77 včel začínají znovu.

Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka 
Už rok tak manželé bydlí v sousední budově, která původně sloužila jako sklad pořád ale věří, že je to dočasné Barbora
Hájková Žítková, Česká televize, Břeclavsko Hodonínsko.

Jakub VÁCHA, moderátor 
Tornádo bylo náročné, jak jsme teď právě slyšeli především pro místní obyvatelé, ale před malou chvílí jsme se dozvěděli, že i
pro, řekněme, lokální politiky a bylo velmi náročné i pro záchranáře. Právě pohled záchranáři, konkrétně hasičů chceme přinést
dalším, řekněme, bloku tady z Moravské Nové Vsi na zpravodajské čtyřiadvacítce. V plánu máme ho vysílat zhruba 15 40 pro
tuto chvíli v Moravské Nové Vsi přeji pěkné odpoledne za malou chvíli na ČT24 další témata.

mluvčí 
Další témata máme nachystaná. Hezké.

mluvčí 
Odpoledne.

mluvčí 
Dodávky plynu do Česka jsou.

mluvčí 
Stabilní jejich omezení nebo úplné.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Přerušení se ale podle ministra průmyslu obchodu Josefa cítili nedá vyloučit, řekl to pojednání krizového štábu rezortu. Vláda
tento týden schválila novelu energetického zákona. Ta v případě nouze umožní nechat krátkodobě provozu uhelné elektrárny,
které by se jinak kvůli emisím museli.

mluvčí 
Odstavovat.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /za STAN/ 
Náš postup lze shrnout, že věříme v lepší scénáře, ale připravujeme se na ten nejhorší. Myslím, že tento postup by měl zvolit
každý z nás každá domácnost každá firma začít se soustředit na vlastní úspory a úsporná opatření.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
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Německo zvažuje přeměnu části plynovodu Nord stream 2 na přípojku na zkapalněný zemní plyn na pobřeží Baltského moře.
Ministerstvo hospodářství posuzuje podle časopisu Der Spiegel. Možnost vyvlastnění části plynovodní soustavě na německém
území a její odříznutí od zbytku plynovodu. Kreml už reagoval, že pokud by tak Německo učinilo, předal věc právníků.

mluvčí 
Předseda senátu Miloš Vystrčil vyhlásí termín prezidentských voleb v pondělí 27. června. Miloši Zemanovi končí jeho druhé
funkční období 8. března. Lidé by měli jeho nástupce volit v lednu příštího roku. Vyhlášením termínu začíná běžet lhůta, ve
které se kandidátům započítávají prostředky vynaložené na kampaň do zákonného limitu. Před prvním kolem mohou utratit
maximálně 40 000 000 Kč.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ukrajinská armáda poprvé použila v boji americké filmové raketomety hi Mars podle dostupných zpráv nasadila ukrytého lihu na
jihu země. Ukrajina měla dostat 4 tyto systémy, včetně raket s dostřelem asi 80 km. Washington už oznámil, že Kyjevu dodá
další 4 oproti starším raketometu sovětské ruské výroby mají výrazně vyšší přesnost. Cíl zasáhnout maximální odchylkou 5 m.

mluvčí 
Loňské prominutí daně z přidané hodnoty z elektřiny plynu bylo podle ministerstva financí nezákonné. V rozporu je podle
rezortu s daňovým řádem i s právem Evropské unie. Ministerstvo proto zrušil podrobnosti přidá kolega ve studiu Petr Vašek.
Petře, hezký den.

mluvčí 
Krásné odpoledne, krásný den.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A základní otázka zní, jestli lidé potom to rozhodnutí budou muset něco vracet, jestli to hrozí.

mluvčí 
Tak to určitě nejdůležitější otázka a jasná odpověď je ne lidem by nemělo hrozit žádné dodatečné doplácení dodatečné
doplácení DPH za listopad a za prosinec. Ostatně ministerstvo financí to dnes ve svém zdůvodní ve své tiskové zprávě vydané
zhruba před hodinou a něco jasně zdůraznilo jasní. Z ní ocituju fakticky nedojde ke změně daňových povinností na DPH za
předmětné zdaňovací období daňovým subjektům tak nevznikne povinnost podat například dodatečná daňová přiznání za
listopad prosinec. Či čtvrté čtvrtletí roku 2021. Ne tak nevzniká ani dodatečný nárok na odpočet daně, takže nic takového
nehrozí. To rozhodnutí platné až po nabytí právní moci tzn. někdy v těchto dnech, takže ne nemůže, není tam ta retroaktivita,
takže když bych to měl trošku trošku karikovat, tak Vlk zákona se najedl ach, tak řekl za té úspory. Zůstala celá prostě lidé
vracet nemusí už to tak zůstane, nicméně ministerstvo financí teď konstatovalo, že to zdůvodnění předchozího vedení
ministerstva financí na odpuštění nebo jakým jakým zdůvodňoval odpuštění DPH. Ten generální, pardon, obrovský obrovská
pro ministerstvo financí, takže bylo špatné nezákonné.

mluvčí 
A co tedy bylo na něm špatné nezákonné konkrétně.

mluvčí 
Také jsem to správně pochopil, tak tehdejší ministryně financí Alena Schillerová špatně definovala pojem mimořádná tzv.
mimořádná událost, protože ministerstvo financí současné píše a je to daňovém řádu. Za tuto událost i oni jsou považovány
především živelné pohromy jako tornádo na jižní Moravě covidová jiné pandemie válečné konflikty rozsáhlé rozsáhle
průmyslové havárie a Alena Schillerová argumentovala tím, že tu mimořádnou událostí jsou několikanásobně rostoucí ceny
energie a prostě současné ministerstvo financí řekl, že takového důvodu, ačkoliv samozřejmě závažná věc, tak to prostě není
ta mimořádná událost katastrofa, která, která s úkoly, které může ministerstvo financí vlastně zrušit nějakou daň.

mluvčí 
A kolik peněz tedy přišel státní rozpočet kvůli rozhodnutí Aleny Schillerové z druhé strany, kolik peněz díky tomu lidé ušetřili.

mluvčí 
Tak ministerstvo financí to dnes vyčíslilo nově. Ono to mělo být zhruba 2 miliardy měsíčně. Tzn. 4 miliard ročně, ale dnes to
číslo zvýšilo na 5 zhruba 54 miliardy korun pro veřejné finance. A 3 celé 4 000 000 Kč pro státní rozpočet. Je to i z důvodu
toho, že tam byly vysoké nárůsty cen energií kvůli těm dodavatelů poslední instance kvůli tomu, že lidé opravu na konci roku
platily. Leckdy opravdu ve vysoké částky na těch zálohách, takže celkový účet je 5,4 miliardy korun na celých veřejných
financích a drtivou většinu z této částky lidé ušetřili na cenách energií.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říkali jsme před chvílí, že ministr Stanjura také tvrdí, že rozhodnutí a Aleny Schillerové odpustit DPH energií byl taky v rozporu
s právem EU má pravdu.

mluvčí 
Tak myslím, že v tomto určitě pravdu má a vlastně ona to se tím ani medaile tehdy Alena Schillerová, protože prostě členské
státy se nemůžu jen tak odpouští DPH DPH je harmonizována. Daň, nicméně já jsem si tedy našel, že Alena Schillerová 15.
prosince tehdy veřejně řekla, že jí eurokomisař pro energetiku Paolo Gentiloni osobně jen jednání řekl, že Evropská komise
evropskému prostě nebude řešit. Řekl, že žádné sankce nechystá. A Evropská unie a je pravda, že ani po půlroce žádné řízení
s Českou republikou Evropská unie ruská komise nezahájila, takže to vypadá, že to ani Evropská unie nějakým způsobem řešit
prostě nebude.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Právní stránka je 1 věc. Na druhé straně nakolik je to celé politický boj mezi Zbyňkem Stanjurou a Alenou Schillerovou.

mluvčí 
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Tak já myslím, že to je než spíše než politický boj, je to spíš spor o výklad toho, co může ministr financí dělat, z jakých důvodů
opravdu generální, pardon, je opravdu asi nejsilnější vlastně pravomoc ministra financí prostě může odpustit nějaké
mimořádné události jako řádného důvodu daně. Alena Schillerová zastává ten široký výklad, že prostě za mimořádnou událost
považovala vysoké ceny energií. Zbyněk Stanjura se přesně držel zákona a tím pádem prostě ministr současné ministerstvo
financí i pro rozhodnutí rozkladové komise k tomu určené prostě toto toto rozhodnutí označilo za za nezákonné, ale říkám na
faktickém stavu se tím nic nezmění.

mluvčí 
Petr Vašek můj kolega z domácí redakce. Děkujeme za informace. Petře, hezký den.

mluvčí 
Krásné odpoledne, krásný den.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vedení starostů nezávislých doporučilo kandidáta na nového ministra školství. Dnes ho bude schvalovat celostátní výbor hnutí.
Jméno ale sdělit nechce. Nejprve ho představí koaličním partnerům. Premiér Petr Fiala by ho chtěl znát v pondělí, pak by měl o
kandidátovi mluvit s prezidentem Milošem Zemanem. Dosavadní šéf rezortu Petr Gazdík skončí v jeho čele příští čtvrtek.
Rezignaci oznámil kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem.

mluvčí 
Já znám ty kandidáty, o kterých stan uvažuje určitě velmi rychle, až to rozhodnutí od našeho koaličního partnera přijde tak
velmi rychle. Se dostaneme k nějakému výsledku.

mluvčí 
Petr Kamberský, komentátor Lidových novin, hezký den přeji.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme na ta jména, která z něj veřejným prostorem pan Drahoš nebo pan Planka nebo někdo z poslanců nebo
přímo Vít Rakušan padají různá jména, jak vy tipujete, že to stan nakonec vyřeší a jaké řešení by bylo ideální?

mluvčí 
Já to jenom znám. To je první věc. Druhá věc je, že je svým způsobem veliká škoda, že Petr Gazdík odchází, protože on
samozřejmě muselo dojít nemělo vybranou, ale vypadalo to, že hodlá kousnout do mnoha kyselých jablek, která se za 30 let
jsou v českém školství nashromáždila, kdy učíme věci, které prostě naprosto neodpovídají současné prostě v době. Nevím,
jestli tuhletu odvahu, řekněme, politickou sílu, nový ministr bude mít, takže čistě z hlediska školství to podle mě jako trošku
nešťastné a bojím se, jestli se vytáhne politická figura. Nicméně slabá politická figura se slabým slabý zázemím, tak se bude
snažit jenom hasit asi problémy, jako je nástup víc, jak statisíce ukrajinských dětí do škol a i to bude všechno, čemu se odhodlá
i to pro ni bude vyčerpávající.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Takže vy byste souhlasil s tím, že by to měl být někdo, kdo už ten rezort zná, co třeba právě Robert Plaga, jaké řešení by to
byla?

mluvčí 
Robert Plaga je bezpochyby ukázkou, řekněme, konzervativního racionálního fungování. On on v podstatě, co se fungování
jenom ořezával nesmysly vymyšlené jejich přispíval předchůdci atd. čili on byl svým způsobem velmi dobrý ministr po mnoha
nekompetentních politických ministrech. Ale české školství potřebovalo nějakou silnou figuru se silnou vizí, takže jako Robert
Plaga bezpochyby ano, nicméně vyjádření starostů jsem pochopil, že oni chtějí vlastní silnou politickou figuru, nikoliv, nikoliv s
jedním z jediného profesionála, který sice byl byl rád ve vládě Andreje Babiše. Nicméně rozhodně nebyl žádným exponentem
hnutí ANO.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme na tu situaci okolo hnutí STAN, ono se zdá, že se ta situace uklidňuje vláda to prezentuje v podstatě jako
vyřešenou záležitost, ale jsou tu další otázky, na které naráží třeba Piráti, proč zůstává pan Gazdík poslancem, co pan Polčák.
Bude se k této otázce stan muset ještě vrátit?

mluvčí 
No to.

mluvčí 
Záleží na dvou faktorech na tlaku veřejnosti na tlaku koaličních partnerů. Prostě pokud se 118 poslanců rozhodne, že musí za
každou cenu se udržet u moci, protože jakékoliv změny jsou pro ně nebezpečné. Rozhoduje předčasnými volbami. Oni by se
nedostali znovu do parlamentu, tak prostě oni tu situaci vysedí a žádná žádná síla s nimi nehne. Na druhou stranu, myslím si,
že to není vůbec opozice, která říká, že je tam nepřijatelné, aby pokud byla, řekněme, organizovaný zločin, takhle hluboko
prorostlý do hnutí STAN, týkal se takhle blízko pana Gazdíka klidu klíčové figur stan i pana Polčáka, a tak dál. Takže zcela
nemožné, aby předseda hnutí STAN řídil ministerstvo vnitra, takže vím, jak to dopadne nevím, respektive myslím si, že vláda
prostě budu dělat, nevidím, neslyším, protože prostě premiér pěti koaliční vlády je samozřejmě ta relativně slabá figura nemůže
jako, řekněme, autokraticky Andrej Babiš vyhodit kteréhokoliv ministra hodinu hodinu. Petr Fiala nemá žádnou možnost zbavit
se pak obstrukci pana Kužela podchodu, aniž by tím ohrozil celou vládu, ale myslím si, že to opravdu jako špatně. A rozhodně
to, jak to říct, připadá, že místo starých gaunerů máme nové gaunery, ale rozdíl není rozdíl není žádný.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
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Už teď víme, že do předsednictva bude kandidovat paní poslankyně Urbanová, například kdo dál, by se toho měl nebo do toho
měl pustit do stanu, mohl pomoct. Jsou to další silné ženy jako třeba paní hejtmanka Pecková?

mluvčí 
Tak paní.

mluvčí 
Hejtmanka Pecková je bezpochyby, řekněme, jeden z talentů zastaven tu hnutí STAN. Nicméně my jsme tady pod strašným
všecky české partaje jsou strašně personální chudé, takže paní hejtmanka byla ještě před devíti měsíci starostkou nepříliš
veliké obce, takže svým způsobem bych to nepřál takto rychlý. Takto rychlý vzestup, protože si myslím, že docela dobré se z
malé politiky to zkoušet si to v té střední a na člověk letí do tý nejvyšší, ale je možné, že prostě mocná gesta nemají
bezpochyby paní Pecková je jakoby zcela bezproblémová asi poměrně talentovaná figura nejen v rámci hnutí STAN.

mluvčí 
Jak toho všeho využívá opozice, protože mi hodně slyšíme, že sází na ta možná méně podstatná témata, ale o to víc témata,
která zaujmou sex drogy, jak tohle bude působit na voliče tahle rétorika, kterou se hnutí ANO v této kauze vybralo?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Já bych řekl, že tím se zaměřují jenom na některý ty voliče, že prostě jsem zaměřují na voliče, který nesleduje politiku příliš
detailně, kde mu ty, jak to říct, přečte si jednou začas titulky v novinách nebo na webu. A chytá takové takové jednoduché
zkratky, tak to byl, že to prostě nevím nevím myslel, že to vyšlo z nějakých nějakých průzkumů. Je to prostě, to je prostě způsob
komunit v politické komunikace, jako když řekněme, Petr Fiala před volbami inflaci, která zasahovalo celý svět označil za
Babišovu drahotu. To jsou věci, které jsou v podstatě nepravdivé, nicméně prostě, protože přiznejme si, teď drogy jsou
nepodstatné v této kauze. Nicméně hal pro voliče, které po politiky znechucen nebaví ho, tak na něj asi funguje.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Když si rozdělíme to ku tu komunální linku téhle kauzy celostátní linku téhle kauze, tak třeba na pražském magistrátu je rétorika
Pirátů velmi ostrá ve sněmovně je jejich rétorika spíš opatrná. Jak by se tohle mohl posouvat, může se ten vyhraněný postoj
pražských Pirátů posunout na tu sněmovní úroveň?

mluvčí 
To je jednoduché sněmovní volby jsou za 4 roky. Takže jsme poslanci pětikoalice dohromady drží basu, protože ví se vzájemně
potřebují, a když se začnou hádat, tak jim to rozpadne pod rukama. Čili oni velmi jako rozumně a řekl bych jako velmi až možná
překvapivě jako soudržně drží pohromadě, a to, že se složený z pěti různých stran. Jsou tam, jak třeba, jak Piráti, tak velmi
konzervativní poslanci ODS lidovců, kteří se v podstatě neskolí neshodnou vůbec ani ČT, myslím jako velký úspěch současné
vlády, že prostě stále drží pohromadě.

mluvčí 
Petr kopl.

mluvčí 
Jinak to, co situace těch komunálních volbách je přicházejí volby, kde se musejí proti sobě vymezovat, a proto mění rétoriku.

mluvčí 
Petr Kamberský, komentátor Lidových novin moc díky za váš čas hezký den.

mluvčí 
Děkuju zavolal na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Část rodin zřejmě dostane jednorázový příspěvek 5 000 Kč na nezletilé dítě. Přijetí vládního návrhu umožnil senát. Členové
horní komory si odhlasovali, že se předlohou nebudou zabývat. Nárok na příspěvek by měli mít všechny rodiny, jejichž loňské
příjmy nepřevýší 1 000 000 Kč hrubého. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident.

Kateřina TRNKOVÁ, redaktorka 
Panu zdůrazňují, že se tady, že se tady opravdu nehlasovalo o samotné, řekněme, té předloze o tom obsahu, jestli ji přijímají
nebo nepřijímají senátoři, ale na návrh předsedy klubu ODS TOP 09. Zdeňka metry hlasovali pouze o tom, že tady se nebudou
tu předlohu vůbec zabývat, tak pro urychlení legislativního procesu bez dalších rozprav. Debata na plénu míří k podpisu
prezidentovi, který když ten podpis připojí, tak by umožnil, že by začala platit už od července letošního roku, kdyby ovšem na té
rozpravy došlo to hlasování standardní, na které jsme zvyklí, tak bych velmi pravděpodobně byl ten výsledek stejný, tedy
vyjádření podpory ze strany senátu, protože to tak dopoledne avizovali na tiskových brífincích. Zástupci nových senátorských
klubů a ve stejném duchu se nesla také doporučující stanoviska senátních výborů 5 000 Kč na dítě budou moci dostat od léta.
Ty rodiny, které za loňský rok měli příjmy do jednoho milionu korun hrubého do toho milionu hrubého se počítají. Mzdy platy
také náhrada výdělku v době pracovní neschopnosti, anebo třeba karantény, což se loni v souvislosti s pandemií covidu 19
hojně mohlo dít také třeba výživné odchodné nějaké další příjmy. Rodiny budou moci žádat o peníze na děti, které ještě 1.
srpna dovrší 18 let a taky na ty, které se teprve mezi srpnem a prosince letošního roku narodí, protože ty žádosti bude moci.
Bude možné podávat až 12 měsíců o začátku účinnosti tohoto zákona ty rodiny, které za letošní červen mají nárok na přídavky
na děti, tak žádat vůbec nebudou dostanou příspěvek pětitisícový na dítě automaticky. Ty ostatní se budou muset požádat, a
to buďto elektronicky, což bude pro ně asi nejjednodušší, případně na Czechpointech, anebo osobně na pobočkách Úřadu
práce.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
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Pravidla u příspěvku na bydlení budou zřejmě jednodušší. Vládní novelu na mimořádné schůzi schválila sněmovna. Podle
normy už třeba zájemci nebudou muset dokládat příjmy výdaje jednou za čtvrt roku ale pololetně. Vládní předloha zároveň
zavádí změny v dávce mimořádné pomoci v čerpání ročně rodičovského příspěvku.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Návrh podpořilo všech 117 přítomných poslanců od zástupců opozičních hnutí zaznívalo, že oni samozřejmě podporují snížení
administrativy byrokracie. Co se týče příspěvku na bydlení, novela ale přichází i s opatřeními pro rodiče. Nově by ti, kteří mají
nízké výdělky nebo se jim z nějakých důvodů snížili, tak by si podle tohoto návrhu nově mohli čerpat místo desetitisíc v rámci
rodičovského příspěvku měsíčně až 13 000 Kč. V praxi to ale znamená, že si samozřejmě rodičovský příspěvek vyčerpají
rychleji. Opoziční hnutí ANO, ale i hnutí SPD přicházela s tím, aby se zvýšila celková výše rodičovského příspěvku z aktuálních
300 000. Na podle hnutí ANO 400 000 podle hnutí SPD na zhruba 360 000 Kč ani jeden z těchto návrhů ale Poslaneckou
sněmovnou neprošel tzn. že výše rodičovského příspěvku zůstává nezměněna.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí ČR 
Zvýšení rodiče žáků v nějaké příští dohledné době jednou věcí, kterou chci opět vrátit na jednání koaliční partnery je důležité,
abychom nejenom valorizovat zvyšovaly důchody E.ON starobní invalidní vdovské, co se děje zákona. V tomto roce město v
rekordním objemu ale zároveň tak, abychom podpořili rodiče a budu chtít, abychom dokázali příští měsíc se dohodnout, kdy a
okolí bychom valorizovat zvýšily rodičovský příspěvek.

mluvčí 
Když se podíváme, co se teď děje v domácnostech, energie, potraviny všechno. Maminky jsou na rodičovské, tak si myslím, že
ta podpora rodin, kterou prosazovala KD úspěch rád ty, bohužel nepřišla s tím návrhem navýšení jenom rychlejší vybrání
částky 10 na 13 000, tak jsme prostě dali možnost tuto, aby pro to hlasovali, bohužel to nedopadlo.

mluvčí 
A já už ve vysílání vítám Petra Soukupa, sociologa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den.

mluvčí 
Dobrý den. Přeju.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Část odborné veřejnosti mluví o tom chystaném příspěvku jako dávce, která potěší, ale příliš nepomůže. Taky máme rodiny,
které potřebují výraznější pomoc rodiny, které to zase nepotřebují. Sami říkají, že to nepotřebují, přesto ta v podstatě plošná
dávka 5 000 Kč. Neměl by to stát důkladněji promyslet rozdělit, co by pomohlo nejvíc?

mluvčí 
No, určitě nejvíc pomohlo, jestli v tom kontextu třeba rozdělování těch peněz, který se pojede během českých dovolených,
kdyby se volila nějaká systémová řešení, protože posudek před louka, v uvozovkách, zcela populisticky smýšlejících stran,
které tvoří opozice, co my máme 260 300 360 a jiné podobné cifry padaj. A prostě tady by měl být mechanismus, ale důchody
má valorizace ideálně nařízená inflací a podobně. Ta jednorázová dávka by měla být možná rozmyšlené měly primárně vyšší a
si pravidelná zaměřená na té rodiny, které nejvíc potřebují podle mě úplně jednoduché řešení.

mluvčí 
Stát může pomoct dvěma způsoby jednak dávat a jednak ulevit, jak lidé vnímají tyhle 2 typy pomoci?

mluvčí 
No a úleva samozřejmě byla taky na místě, ale zvažme, jak je to s úlevou v okamžiku, kdy si schválíme teď novelizace zákona o
dani z příjmu, tak velcí úlevě dojde. Možná za několik měsíců na spolek ke konci roku pro ty, co podnikají, respektive v březnu,
anebo v červnu, proto správa daňová přiznání a té za dlouho rychlejší. Asi to dávání je to viditelnější, ale rychlejší položkách
vidíme třeba ten řidič z Moravce to úplně klidně mohla jsem už někdy na konci března. A jestli bude v srpnu nebo září a je
vlastně v tuto chvíli je však v nedohlednu, takže ani to měli tlakům, ale rychlejší viditelnější vždycky to, že něco dostanu,
nežijeme uvedeno.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Část politiků také říká musíme lidi přesvědčit, aby se připravili na ty hubené měsíce hubené roky, ale mají lidé, z čeho se
připravit vědí, jak se připravit. Je zkrátka to přesvědčování politické těchto lidí na místě nebo je to mimo?

mluvčí 
No, je určitě na místě, ale mělo by být asi intenzivnější a taky pravidelnější, protože vlastně první, v uvozovkách, nějaké
výraznější veřejné vystoupení na toto téma, byť teda jenom zaměřené na energie, tak proběhlo tento týden Rosu premiéra
Fialy. A prostě bohužel tady chápu, že to je těžké, ale měli by se ideálně politici napříč politickým spektrem příště soud kvůli
svému otci shodnout na tom, že tohle poselství je potřeba lidem sdělit, protože opravdu vzhledem k ekonomickému vývoji ale
geopolitickému vývoji a nás úplně úplně záznamu jsou minimálně dlouhých měsících nečeká.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
K těm výzvám vládním pan premiér řekl ve svém projevu národu. Nebojte se žádat o pomoc stejně tak k čemu vyzývá, naráží
tím na to, že část lidí, kteří mají nárok, přesto nepožádají, proč to také to kvůli té složitosti toho systému, neinformovanosti nebo
ještě kvůli něčemu jinému?

mluvčí 
To jsou zatím jiný rysy a okolnosti jsem měl možnost mluvit s některými nově přistěhovalými Ukrajince a nebo případně s těmi,
kteří tady byly, přijeli s nimi blízcí. Oni říkají, není nechceme, my prostě jako to nějak zvládneme sami, takže někteří lidé a i
vlastně přijde žinantní, protože mají ocitnout v akci i lidé úřad, tak ani žádají a samozřejmě také nevědomost neznalost složitost
procesu. To všechno jsou ty další příčinu určitě.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Musíme se uskrovnit, ale zvládneme to slyší na to lidi tahle slova nebo by bylo dobré taky říct, co z toho, ačkoliv je to dost těžké
říct?

mluvčí 
No na.

mluvčí 
Asi by tady bylo na místě, když bych měl radit vládě poslancům i nějaké gesto ze strany, protože ochota žádá vláda poslanci,
kteří žijí v uvozovkách, relativně luxusu. Teď jsem s ohledem teda majícími, ale i další zajištění a včetně služebních vozů
bydlení, a tak dál a luxusně vlastně do svých přímo nějaké sahají do konce žil s tady platí nějaké valorizační pravidla, ale u lidí.
My se to neplatí, tak asi politické gesto třeba typu se zmrazení mezd těch 7 činitelů tak dát a by bylo v tuto chvíli na místě a pak
musíme vzít potaz druhé vlády a že premiér ale prostě vnímán jako extrémně pravicový politik, i když musím také není ale ODS
v osobním, tak myslím pro zásah. Tzn. že pro velkou část české veřejnosti je vnímán jako někdo a kdo ukáže a tu svobodu
objeví.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ten pětitisícový příspěvek mířen na lidi pod 18 let, respektive na jejich rodiče slyšíme často námitky, ale co ti nad 18 rodiče
studentů, protože ti, kterých se tohle týká, ty mohou být třeba ještě na střední škole. Slyšíme, že je to neférové, tak stačí ta
odpověď nemůžeme zkrátka pomoct všem nebo táže nad 18 let, může člověk pracovat nebo chodit na brigády.

mluvčí 
Tak formálně právně v České republice může pracovat patnáctiletý zákona není práce možné, a ale samozřejmě, že ta možnost
udělat vzrůstá s tím věkem tak vysoké škole ještě větší než na středním, protože je flexibilnější a zvracela, ale je to kritéria
rezervy právní opravdu asi nemíří dobře, protože tam nová hranice není asi prostě dobře vybrána. Ale já bych vlastně tuhle
chvíli řekl, buďme rádi aspoň na něčem se koalici, která vlastně poměrně barevná byla schopná shodnout ani vypsaný
schopná začít pomáhat, ale měl by soupravy mají teď výrazně systematičtější řešení a ne na další měsíce, ale na dalších
voleb.

mluvčí 
Sociolog Petr Soukup z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den.

mluvčí 
Jako za pozvání.
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Vzpomínáte si!? Starosta malé moravské vsi Suchá Loz, jistý Petr Gazdík, se chtěl zviditelnit a nabídl v roce 2008 tehdejšímu
primátorovi Prahy Pavlu Bémovi, že si vymění na měsíc funkce. Aby snad dokázal, že na to má. Zřejmě si pan učitel základní
školy rychle vyměnil zkušenosti s nechvalně známých primátorem, jak využít takovou příležitost.

A pan Gazdík se pustil kvapíkovým tempem do díla. Spoluzakladatel politického hnutí Starostové a nezávislí (2004) byl
dokonce deset let jeho předsedou. Na politickém nebi stoupal dnes 47letý rodák z Uherského Hradiště jako kometa. V roce
2008 už byl zastupitelem Zlínského kraje a od roku 2010 nepřetržitě poslancem Parlamentu ČR. Čtyři roky předsedal České
komisi pro UNESCO. Zatímním vrcholem Gazdíkovy kariéry bylo jmenování ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě
Petra Fialy v loňském roce. Ještě dodejme, že jako externista vyučuje regionální politiku na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Prostě poučovat studenty, jak se má pracovat s veřejnými financemi. Ostatně »expertů« podobného typu z
FSV  UK  se objevuje na obrazovkách České televize celá řada… 
Nesvéprávný Redl poradcem STAN 
Nyní to vypadá, že Gazdíkova hvězda pohasíná a prudce padá… Při vyšetřování obřího skandálu s rozkrádáním veřejných
financí na pražském magistrátu, řízeném jeho stranickým kolegou a náměstkem primátora Petrem Hlubučkem prostřednictvím
jistého zlínského podnikatele Michala Redla, policisté zjistili, že Gazdík s tímto mafiánem udržoval čilé styky. Kamarádil se s jeho
otcem, a tak se seznámil s jeho synáčkem, který, jak policisté během dvou let sledování rozkryli, byl hlavním hybatelem pražské
chobotnice v Dopravním podniku Praha a v dalších firmách. Ty byly nuceny vyplácet úplatky za »vysoutěžené« zakázky. Něco
jako výpalné v sicilském Palermu. 
Je záhadou, kdo ve STAN přišel na to, aby se tento polovzdělanec Redl stal mediálním poradcem hnutí. A to i přesto, že se již v
té době moc dobře vědělo, že měl podnikatelské vazby na největšího českého mafiána v historii Radovana Krejčíře a byl jeho
hlavním »specialistou« na podvody s DPH. Byl dokonce odsouzen. Za mříže se však tehdy nedostal, neboť si zařídil lékařský
posudek, že trpí psychickou poruchou a není za své činy zodpovědný. Prostě nesvéprávný! Nepřipomíná vám to něco
podobného s údajnou operací hlavy Bémova komplice, lobbisty Romana Janouška, jenž se úspěšně vyhýbal nástupu do
vězení? Ten přece také vymyslel »geniální« recept, jak získávat peníze z veřejných zakázek prakticky za nicnedělání. 
Gazdíkovy šifrované hovory 
Od 30. června už bývalý ministr Gazdík si vyměňoval informace s Redlem pomocí šifrovaných telefonů. Proč asi, když přece
radit v mediální oblasti přece není nic špatného. Jenže ono asi nešlo o mediální rady člověka, který navíc užíval drogy a zřejmě
v rauši vymýšlel pro starosty skvělé způsoby, jak se dostat k veřejným penězům. Redl ty fígle ovládal, vždyť údajně od roku
2016 přistály od lidí a firem spojených s rodinou Redla na účtu STAN tři miliony. Gazdík však říká, že on je čistý, nic neukradl, o
Redlových machinacích nic neví a odstupuje z ministerského místa proto, aby nepoškodil obraz hnutí. Co si povídal s Redlem
pomocí šifrovaného telefonu nebo na společném pobytu v Alpách, to asi jen tak neřekne. 
Na zahraniční dovolené doplnil tuto povedenou dvojku na trojlístek další vysoce postavený muž ve STAN, Stanislav Polčák,
nyní europoslanec, jenž se nedávno nesmazatelně zapsal do historie kauzou Vrbětice, když chtěl při právním zastupování a
vymáhání odškodného vysát pro sebe téměř osm milionů. Polčák už před pěti roky řešil s Redlem obsazování postů na
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magistrátu a v důležitých pražských firmách. Proč s tímto mafiánem jednal, by měl vždy distingovaný pan europoslanec Polčák
také vysvětlit. Zřejmě Redl vystudoval Harvard a Cambridge najednou a jeho znalosti a vědomosti byly pro STAN přímo
neocenitelné… 
Pětikolka v jednom šiku 
»Redl rozhodovací vliv získal přesně díky hnutí STAN. Je to vidět na kauzách STAN, jak postupně gradovaly. Ti lidé si udělali
hnutí a teď si přišli pro svůj vliv. Jak to Redl sehrál kolem Krejčíře, to byly tvrdé devadesátky, lehké topné oleje, pohonné hmoty
a podobně. Teď to měl mnohem lehčí, vše bylo prostřednictvím politické strany, ta mu to umožnila,« říká dnešní předseda
Přísahy a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta 
Velice úsměvná je pak reakce spolustraníků Gazdíka na rezignaci. Předseda hnutí Vít Rakušan ocenil státnickou rozvahu a
odpovědnost Gazdíka, jenž nechce poškodit stranu a vládu, i když se necítí vinen. 
S podporou »uvážlivého« Gazdíkova rozhodnutí okamžitě přispěchali další koaliční partneři. Samozřejmě první zvedl prapor
premiér Petr Fiala, jenž hned upozornil, že oni »demokraté« takto v praxi předvádějí tuto změnu politické kultury – na rozdíl od
Babišova kabinetu – a jednají rychle. Podobná »státnická« prohlášení vydali mj. topkařka Markéta Adamová Pekarová, Pirát
Ivan Bartoš a lidovec Marek Výborný. 
Marvanová Rakušanovým problémem 
A dostáváme se k osobě bývalého kolínského starosty a ministra vnitra Rakušana. Tvrdí zdánlivě logickou věc: »Já jako ministr
vnitra do kauz nezasahuji a důkazem je i tento korupční skandál, v němž figurují vysocí muži STAN.« Zapomněl se ovšem
vyjádřit k tomu, co říká pražská radní za STAN Hana Kordová Marvanová : » Už před časem jsem se obrátila i na předsedu Víta
Rakušana a naznačila jsem mu, že se jedná o věci, které jsou v rozporu s principy boje proti klientelismu a korupci, a protože
volební program držím, tak mám problémy s panem Petrem Hlubučkem a Stanislavem Polčákem. A pan Rakušan to neřešil.
Přišla jsem mu říct, že ta situace je neúnosná, že je na mě vyvíjen neúnosný tlak ohledně různých věcí, nešla jsem do
podrobností, to je pravda. Neviděla jsem ale zájem od pana Rakušana vyposlechnout si podrobnosti kauzy, a dal mi najevo, že
nemá možná sílu jako předseda strany to řešit, a neřešil to.« 
Jak je patrné, Rakušan neříká celou pravdu, je to nedůvěryhodný člen vlády, navíc na tak významném postu. Svolal sice
mimořádný sněm, kde chce asi očistit vedení STAN od lidí napojených na organizovaný zločin, ale mafiánskou nálepku z hnutí
neodlepí. Dnes se v plné nahotě ukazuje, proč hnutí STAN vlastně vzniklo a jaké byly prvotní cíle jeho šéfů. Dostat se co
nejdříve k moci a k veřejným financím. A pak děj se vůle boží. 
Co zbývá ještě rozkrást 
Premiér Fiala by měl vysvětlit, jak to bylo s půlmilionovým darem pro ODS od nyní už hodně známého Redla, což tvrdí
expremiér Babiš. Nebo pan profesor politologie vyšle mafiánovi a uživateli drog signál, že jako on o ničem neví? Redl měl
políčeno i na Českou poštu, když se prokázalo, že jednal s generálním ředitelem Romanem Knapem. Copak asi řešili? Knap
sice tvrdí, že Redla si na jednání přivedl dlouholetý obchodní partner pošty bez předchozího upozornění. Jenže co je to asi za
dlouholetého obchodního partnera, který má styky s gangsterem? 
K rozprodeji majetku ve vlastnictví českého státu toho ještě zbývá dost, i když drtivá většina už je v rukách zahraničního
kapitálu. Ale dravci ještě číhají na Českou poštu, České dráhy, Lesy ČR anebo třeba na budějovický Budvar, což nám už
veřejně sdělila šéfka TOP 09 Pekarová. 
Vladimír SLOBODZIAN 
FOTO – ČTK, vložený text – NP 
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V sobotu 25. června 2022 od 10 hod. se ve velkém sále Kulturního domu Mikulčice uskuteční seminář stejnojmenné iniciativy
Utváření obce.

Odehraje se v rámci vzpomínkových slavností k prvnímu výročí tornáda, které srovnalo se zemí části sedmi jihomoravských
obcí. Seminář se zaměřuje na dopady tornáda na veřejný prostor a obrací se do budoucna - k příležitostem, které pro utváření
obce katastrofa přinesla. Ukazuje výsledky roční spolupráce zastupitelů obcí s architekty a komunitními pracovníky. 
Česká komora architektů se zaměřila na podporu pro bono aktivit svých členů v praktické i poradenské rovině. Její prioritou je
také maximální využívání architektonických soutěží při návrzích veřejných staveb, podpořené metodickým poradentstvím
zadavatelům. 
Dalším výstupem je praktická aplikace lidskoprávního univerzálního designu do architektury zaměřené na člověka, která může
napomoci obcím budoucnosti posilovat společenskou vzájemnost. 
V závěru semináře předají studenti architektury z FSv  ČVUT v  Praze  svoje návrhy pro uprázdněný veřejný prostor Moravské
Nové Vsi jako dar k ročnímu výročí tornáda. Symbolicky tak stvrdí přínosy spolupráce, vyvolané neštěstím. 
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Nikol Švantnerová odhalila svou extrémní dietu: Návod na anorexii, varují odborníci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: expres.cz , Autor: Anna-Marie Donkor, Expres.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.06.2022 21:27 ,
Celková návštěvnost: 4 450 000 , RU / měsíc: 2 125 636 , RU / den: 253 282 , Rubrika: Celebrity , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,81
Nikol Švantnerová (29) se na Instagramu pochlubila jídelníčkem a okamžitě tím rozvířila vody sociálních sítí. Její omezení se
zdají fanouškům přílišná, kritiku slízla i od výživových poradců. Ti upozorňují na to, že má modelka velkou fanynkovskou
základnu a sledují ji i mladé dívky, které jsou náchylnější k extrémním dietám. Sama Švantnerová přitom v minulosti trpěla
anorexií, její návody na hubnutí přijdou lidem přehnané a diví se, co chce modelka ještě hubnout, když je jako proutek.

„Co se týče stravy, moc se mi rozepisovat nechce, nejsem výživový poradce, každý máme jiný výdej a jiné potřeby. Já miluju
jídlo a nesnáším diety, v modelingu jsem si zažila už snad vše a jsem aspoň v tomhle rozumnější. Mám docela velký výdej, a
tudíž se snažím podle toho i jíst. U mě je výhoda, že mám ráda zdravé věci,“ uvedla na sociálních sítích Nikol Švantnerová.
Obratem se ale podělila o svůj běžný jídelníček, který se s moc velkým pochopením nesetkal.
„Omezila jsem docela dost sladké. Tím, že chodím spát kolem desáté, už nejím po sedmé hodině, u toho jsem viděla největší
změnu. Omezila jsem víno. Nejím moc přílohy, maximálně rýži. Jím hodně zeleninu, celozrnné těstoviny a ráno snídám pouze
low carb kaši,“ prozradila Švantnerová.
Popsala všechno, co z jídelníčku vyřazuje, někteří ale dostali pocit, že jí toho v něm moc nezbylo. Co dalšího kromě těstovin a
kaše jí? O tom už modelka mlčí.
„Prostě nad tím nepřemýšlím a poslouchám svoje tělo. Na mě třeba neplatí jíst pětkrát až šestkrát denně,“ dodala s tím, že je to
hlavně o hlavě.
Jenže jak fanoušci, tak odborníci mají k tomuto jejímu životnímu stylu co říct.
„Omezuje se, ale nepřemýšlí nad tím? To se docela vylučuje. Asi to myslela tak, že neukázala ze svého jídelníčku vše. Každý si
přečte jen to, co všechno omezuje, a zbytkem se už nebudou zabývat. Uskupení 3pe na toto upozorňuje a z výzkumu, který
zveřejňují, si 45 procent lidí na Instagramu neověřuje informace,“ vyjádřila se ke Švantnerové nutriční terapeutka Mgr. Hedvika
Jakešová, která provozuje úspěšný web Nejenojidle.com a stejnojmenný kanál na YouTube.
Nikol Švantnerová už dříve přiznala, že v minulosti bojovala s anorexií. V roce 2020 se nechávala v médiích slyšet s tím, že
omezuje sacharidy, ale zároveň chce jít dívkám příkladem a hubne zdravě.
Má ale vůbec co hubnout? Je útlá jako proutek. Tohle je podle odborníků dost nebezpečný přístup a zrovna lidé s problémy s
příjmem potravy by asi svoje tělo moc poslouchat neměli. Mysl mnohdy radí jinak, než je vhodné.
Od chvíle, co oznámila rozchod, Decastelo výrazně hubne: Držím dietu a cvičím, tvrdí
Eva Decastelo
„U slečny, která si prošla poruchou příjmu potravy a najednou jí jen celozrnné těstoviny a rýži, nebo to alespoň uvádí jako
jedinou ukázku svého jídelníčku, je to dost šílené, zvláště když ji sledují mladé holky,“ dodává Jakešová.
Právě dívky nevidí další složky jejího jídelníčku a skončit tak mohou opravdu jen na rýži. Proti tomuto jídelníčku protestovaly i
její fanynky. Jedna z nich dokonce napsala Nikol zprávu.
„Vůbec si neuvědomujete, co můžete způsobit, sledovala jsem vás ráda, ale tohle je opravdu přešlap. Mluvím jako člověk po
poruše příjmu potravy. Uvědomujete si, že vás sleduje 250 tisíc lidí?“ napsala fanynka Švantnerové.
„Nenapsala jsem nic špatného a nikoho k ničemu nenutím. Jím naprosto normálně, že jsem omezila milion cukru nebo že mám
prostě k snídani ráda něco jiného než jiní a nevadí mi to jíst často? Každý jsme nějaký,“ odpověděla jí Nikol.
Dieta podle Nikol Švantnerové
Poté dodala, že přece upozorňovala na to, že není výživová poradkyně. Jenže tady se nabízí otázka, proč svůj jídelníček na
sítě vystavovala. Inspirací je spoustě žen.
„Že nejím navečer, protože není zdravé jít spát s plným břichem? Co je na tom prosím vás špatného?“ podivila se s tím, že
nikoho jíst jako ona přece nenutí.
„Každý autor profilu, který má velkou sledovanost, má už zodpovědnost,“ má jasno certifikovaná nutriční koučka Kristina
Miřetinská.
Projekt 3pe, který působí platforma pro lidi, jimž do života vstoupila porucha příjmu potravy, na takováto chování influencerů
upozorňují.
„Pětačtyřicet procent lidí si k informacím od influencerů nedohledává další informace, 69 procent lidí už někdy vyzkoušelo cvičit
nebo jíst podle influencera a 51 procent začne věřit, že by měli začít změnit své stravování, když vidí jíst influencera něco
zdravého,“ varují autoři projektu.
„Virtuální profily mají na sledující větší vliv, než dohlédneme. Někteří je berou za nezpochybnitelný vzor a staví si podle nich
vlastní životy. Potvrdil to výzkum, na kterém jsme spolupracovali se studenty Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Výzkum ukázal, že nevhodně formulované příspěvky na sítích mohou v oblasti zdraví a vzhledu negativně působit na celou
společnost, a to včetně mužů nebo lidí v pokročilejším věku,“ mají jasno.
Výsledky výzkumu hovoří jasně.
„Influencerům často bezmezně věříme, jsme online, když nám není dobře, svoje jídelníčky porovnáváme s těmi influencerskými
a sport na sítích jak motivuje, tak ohrožuje,“ uzavřeli.

Foto:
Nikol Švantnerová tráví letošní léto hlavně na horách. Došlo ale i na chvíle u bazénu. Přece jen je tváří plavek Calzedonia.
Instagram Nikol Švantnerové

Čtyři měsíce války. Ani jedna strana nemá sílu na průlom, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.06.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.06.2022 06:54 , Celková
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Miliony uprchlíků i vybraných financí. Válka na Ukrajině trvá již čtyři měsíce a její konec je v nedohlednu. Podle analytika
Vojtěcha Bahenského však zatím nejde o patovou situaci a dění na frontě se bude stále vyvíjet.
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Ukrajina krvácí už čtyři měsíce; ruský prezident Vladimir Putin zahájil útok na suverénní území svého západního souseda právě
24. února. Seznam Zprávy přinášejí přehled toho nejdůležitějšího, včetně vyhlídek na budoucnost a analýzy aktuální podoby
konfliktu. 
Aktuální vývojHlavním dějištěm války na Ukrajině je již několik týdnů východ země, kde leží proruskými separatisty ovládané
regiony. Podle výzkumného pracovníka Peace Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Vojtěcha Bahenského se tamní situace však v posledních týdnech v podstatě nemění. 
„Stále je to spíše opotřebovávací válka než manévrová, což znamená, že se obě strany stále snaží té druhé uštědřit co největší
ztráty. V tuto chvíli to nevypadá, že by některá ze stran měla sílu na velký průlom,“ vysvětlil expert, s jehož odborným pohledem
redakce vývoj války sleduje dlouhodobě. 
Teritoriální změny, ke kterým na Donbase dochází, jsou nyní velmi malé, a to jak ze strany Ukrajiny, tak Ruska. Ve zmiňované
opotřebovávací válce navíc platí, že lidé mají velmi špatnou představu o tom, jak se vlastně situace vyvíjí. V takovém konfliktu
pak rozhoduje množství materiálu, lidí a munice. To je ovšem něco, o čem svět ví poměrně málo. 
„V podstatě si myslím, že Ukrajina se snaží o lokální protiútoky, nicméně třeba protiútok u Charkova, do kterého se vkládali
velké naděje, de facto skončil, zdá se,“ popsal v rozhovoru Bahenský. „U Chersonu k nějakým omezeným úspěchům došlo,
nicméně protiofensiva je pravděpodobně stále poměrně daleko od osvobození města.“ 
„Rusku se sice daří postupovat u Severodoněcku a podle posledních informací uzavřelo kapsu v oblasti Zolote, nevypadá to
ale na to, že by v dohledné době úplně odřízlo třeba Lysyčansk a uzavřelo celý severodoněcký výběžek fronty mezi Popasnou
z jihu a ve směru z Izjumu ze severu. 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,“ nastínil bezpečnostní analytik. 
Vyhlídky do budoucnaLidé v posledních měsících od ukrajinské strany viděli větší otevřenost ohledně armádních ztrát.
Bahenský ovšem upozorňuje na to, že Ukrajina má na jedné straně kvůli morálce a udržování optimismu zájem své ztráty spíše
snižovat. Na druhou stranu jí jde o to přesvědčit Západ, že potřebuje zbraně – nyní a ve velkém, k čemuž mohou informace o
vysokých ztrátách přispět. 
„Myslím si nicméně, že ta čísla kolem sta mrtvých denně v oblasti Severodoněcku nebyla vůbec nereálná. Mám ale určité
pochybnosti o tom, do jaké míry to bude udržitelné dlouhodobě. Problém totiž bude, že ofenzivní operace budou vyžadovat
lépe vycvičené vyzbrojené vojáky než operace defenzivní,“ sdělil český odborník. 
Nezodpovězeno zůstává, zda Ukrajina neztrácí velké množství těch vojáků, kteří byli součástí dobře vycvičené a vyzbrojené
pravidelné předválečné části armády a kteří se jim budou špatně nahrazovat. Ukrajině v takovém případě totiž bude o to déle
trvat vycvičit nové vojáky a dostat je na úroveň výcviku a výzbroje, která jí umožní vést větší ofenzivní operace proti Ruskem
kontrolovanému území. 
„Zároveň i Rusko samozřejmě ztrácí síly. V tuto chvíli má pravděpodobně výrazně menší ztráty, než mělo v první fázi války, a to
díky tomu, že postupuje velmi metodicky a opatrně. Zároveň ale pro tento pomalý postup spotřebovává obrovské množství
munice. Otázka tak je, kolik má ještě Rusko munice na to, aby tohle tempo dělostřelecké palby udrželo,“ popsal dále Bahenský.
„Myslím, že to ale nikdo nevíme. Řadu analytiků – a i mě samotného – překvapilo, kolik té munice vlastně mají. Dlouho se
hovořilo o překvapivé ruské nekompetenci na začátku války. Tohle je na druhou stranu dost nepříjemné překvapení.“ 
V momentě, kdy Rusko bude muset municí šetřit, jeho šance na další zisk území se dramaticky sníží. „Z průběhu dosavadních
ukrajinských protiofenziv se mi nezdá, že by Ukrajina měla v dohledné době kapacitu na to, aby někde provedla opravdu velkou
protiofenzivu a osvobodila například Cherson nebo zcela vytlačila Rusy od Charkova,“ dodává analytik. 
Že se v tuto chvíli díváme na patovou situaci, však Bahenský říkat nechce. Fronta se totiž i nadále bude vyvíjet a nadále bude
docházet ke střetům. Minimálně nějakou dobu však nyní ani od jedné strany nemusíme vidět žádné skutečně velké strategické
zisky území. 
Uprchlická vlnaÚřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v celé Evropě k 21. červnu zaregistroval více než 5
milionů jednotlivých uprchlíků z Ukrajiny. Co se týče přechodů ukrajinských hranic směrem ze země, číslo je momentálně vyšší
než 8 milionů. Nejčastěji lidé odcházejí do Polska a Ruska. 
V Česku podle odhadů momentálně pobývá na 300 tisíc ukrajinských uprchlíků, převážně žen s dětmi, a 77 tisíc z nich si již
našlo i práci. Ministerstvu vnitra nicméně stále chybí očištěná data o počtu válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří v Česku zůstali
a neputovali dál na západ. 
Pohyb přes ukrajinské hranice již úřady zaznamenaly také druhým směrem a od 28. února již UNHCR eviduje více než 2,8
milionu přeshraničních přechodů na Ukrajinu. Jak ale upozorňuje sám úřad, údaje mohou být kolísavé a nemusí nutně
naznačovat udržitelnou návratnost, jelikož situace v zemi zůstává velmi nestabilní a nepředvídatelná. 
S některými z těch, kteří se na Ukrajinu rozhodli vrátit z Německa, mluvila stanice Deutsche Welle (DW). „Z racionálního
pohledu je to tu rozhodně bezpečnější, protože člověk nemůže vědět, jak bude Rusko jednat,“ okomentovala svůj odjezd
Svitlana, která cestuje se svými dvěma dcerami. Důvodem, proč se navzdory obavám na Ukrajinu vrací, jsou právě dcery a
jejich stesk po přátelích a rodině. 
Postrádání domova i samotné Ukrajiny zmiňují i jiní Ukrajinci na autobusovém nádraží v Berlíně, kde kvůli situaci na východě
Evropy vyrostlo uprchlické centrum. „Můj manžel je voják a momentálně je v nemocnici. Kromě nás nemá nikoho,“ uvedla pro
DW další oslovená žena, která na kameře vystupuje se psem v náručí. 
Česká pomoc UkrajiněKromě nabídky azylu prchajícím Ukrajincům se Česká republika angažovala i na jiných frontách. Podle
informací Ministerstva obrany z průběhu tohoto týdne již Česko na Ukrajinu poslalo vojenskou a humanitární pomoc v hodnotě
více než 3,7 miliardy korun. Podrobnosti k darovanému materiálu nicméně veřejnosti známy nejsou, úřady je odmítají vydat s
tím, že jde o citlivé informace podléhající vysokému stupni utajení. 
Na úterním zasedání sněmovního branného výboru pak ministryně obrany Jana Černochová (ODS) oznámila, že Česko
požádalo Evropskou unii o proplacení zaslaného materiálu za 3,2 miliardy korun. Prostředky na vojenskou pomoc Kyjevu jdou
totiž z takzvaného Evropského mírového nástroje, jehož cílem je podporovat armády partnerských států. 
Daný fond o objemu zhruba pěti miliard eur, tedy více než 123 miliard korun, zřídily a doplňují členské země mimo rozpočet EU.
Peníze z něj se používají na úhradu dodávek zbraní, které členské státy poskytnou Ukrajině ze svých zásob. 
Stranou ovšem od prvních dnů války nestojí ani čeští občané a sbírky na podporu Ruskem napadené země hlásí závratné
sumy vybraných finančních prostředků. Například organizace Člověk v tísni hlásí vybrání téměř dvou miliard korun. Ty mění
třeba v potraviny nebo pitnou vodu. 
Únava z válkyVe veřejném prostoru se nicméně začalo skloňovat slovní spojení, které naznačuje, že na scénu po čtyřech
měsících od ruské invaze přichází únava ze stále probíhajícího konfliktu. Seznam Zprávy již téma probraly dříve s bezpečnostní
expertem Janem Ludvíkem; podobný názor jako on zastává i Bahenský. 
„Nejsem si jist, jestli únava je to správné slovo. Nemám ho v tomto případě moc rád, jelikož je podle mého hodně
zjednodušující. Ztrácíme o válku zájem, což je přirozené. Lidé si zvyknou, zaběhnou do nového normálu a přestanou věnovat
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tolik pozornosti něčemu, co se jich sice nepřímo týká, ale každodenní život to zásadně neovlivňuje,“ vysvětlil svůj postoj druhý
oslovený odborník. 
Co lidé naopak intenzivně pociťují, je inflace a případné další ekonomické problémy s válkou spojené. Za kritické období by
momentálně mohl platit blížící se podzim, kdy nastane topná sezóna a hlavní roli získají vysoké ceny plynu. Kolem podzimu se
ovšem očekává i to, že ruská ekonomika začne mít kvůli uvaleným sankcím větší problémy. 
„Myslím si, že tam se skutečně ukáže, jak velký má Evropa zájem na tom, aby Ukrajina zvítězila nebo minimálně opět získala
hranice z 23. února,“ uvedl Bahenský. „Zájem veřejnosti nicméně opravdu opadá. To, že opadá, ale nemusí automaticky
znamenat, že opadne i zájem západních států Ukrajinu podporovat. V některých ohledech to naopak může některým zemím
rozvázat ruce.“ 
Otázka ruské mobilizaceČasto opakovaným tématem války na Ukrajině je také možnost ruské mobilizace. Podle Bahenského je
však tento scénář dlouhodobě nepravděpodobný. Své přesvědčení během rozhovoru podpořil například tím, že Rusko nyní
ztrácí méně vojáků a zdá se, že se mu nějakým způsobem daří verbovat lidi skrze velké finanční bonusy nebo navyšování
věkového limitu tak, aby se mohli zapsat i starší jedinci. 
„V podstatě bych asi souhlasil s některými analytiky, podle kterých to nyní vypadá tak, že 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,“ podotkl český bezpečnostní analytik. 
„Neznamená to, že by pak západní pomoc nutně skončila, Rusko ale zřejmě minimálně věří v lepší vyjednávací pozici. V
posledním měsíci jsem neviděl nic, co by mi řeklo, že skutečné vyhlášení války nebo mobilizace jsou více pravděpodobné než
před měsícem.“ 
Obnova UkrajinyVálka na Ukrajině zanechává viditelné rány, jejichž přeměna v blednoucí jizvy bude stát čas i finance. Podle
agentury Bloomberg, která se odkazuje na šéfa Evropské investiční banky Wernera Hoyera, bude na obnovu země potřebovat
zahraniční podporu ve výši až jednoho bilionu eur. 
„Uvádím bilion, protože jsem ve veřejném prostoru viděl částky, které považuji za zcela nerealistické vzhledem k míře destrukce
na Ukrajině,“ řekl Hoyer na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem. Uvedl také, že v poskytnutí financí Ukrajině bude
muset Evropa „sehrát největší roli“. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte 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 DATECHJak
probíhá výcvik ukrajinských dobrovolníků: FOTKYAmerické raketomety HIMARS už operují na Ukrajině: VIDEOUkrajinské síly
ustoupily, a to nejen ze Severodoněcku: 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 > 

Čtyři měsíce války. Ani jedna strana nemá sílu na průlom, říká analytik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.06.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.06.2022 07:18 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Miliony uprchlíků i vybraných financí. Válka na Ukrajině trvá již čtyři měsíce a její konec je v
nedohlednu.

Podle analytika Vojtěcha Bahenského však zatím nejde o patovou situaci a dění na frontě se bude stále vyvíjet. 
Ukrajina krvácí už čtyři měsíce; ruský prezident Vladimir Putin zahájil útok na suverénní území svého západního souseda právě
24. února. Seznam Zprávy přinášejí přehled toho nejdůležitějšího, včetně vyhlídek na budoucnost a analýzy aktuální podoby
konfliktu. 
Aktuální vývoj 
Hlavním dějištěm války na Ukrajině je již několik týdnů východ země, kde leží proruskými separatisty ovládané regiony. Podle
výzkumného pracovníka Peace Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěcha
Bahenského se tamní situace však v posledních týdnech v podstatě nemění. 
„Stále je to spíše opotřebovávací válka než manévrová, což znamená, že se obě strany stále snaží té druhé uštědřit co největší
ztráty. V tuto chvíli to nevypadá, že by některá ze stran měla sílu na velký průlom,“ vysvětlil expert, s jehož odborným pohledem
redakce vývoj války sleduje dlouhodobě. 
Celý článek čtěte zde 
Další články, ale také podcasty, komentáře a videa najdete na zpravodajském serveru Seznam Zprávy 
Své názory, návrhy, otázky, stížnosti nebo pochvaly nám můžete posílat na adresu audio@sz.cz. 
Sledujte @SeznamZpravy na sociálních sítích: Twitter Facebook Instagram 
Seznam Zprávy jsou zdrojem původních informací, nezávislé investigace, originální publicistiky. 
Popis podcastu 

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 25.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.06.2022 16:07 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 19 047 105,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).
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V 15 hodin pokračujeme studiem.

mluvčí 
ČT24 hezké odpoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Norsko po nočním útoku zvýšilo stupeň ohrožení terorismem ze třetího na pátý, tedy nejvyšší stupeň. Muže, kterého policisté
podezřívají ze střelby v Oslu, sledovali už delší dobu jako radikálního islamistu.

mluvčí 
Střelec v noci.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Zabil 2 lidi a přes 2 desítky poranil 10 lidí těžce zraněných. Policie útok vyšetřuje jako teroristický čin. Pořadatelé na
doporučení úřadů zrušili dnešní pochod za práva komunity LG být.

Ukrajinské jednotky se podle starosty severu Doněcku téměř stáhli z města. Část místních obyvatel se před ruskými vojáky dál
schovává v závodě zoot. Podle starosty tam zůstanou, dokud boje ve městě neskončí. Podle amerického institutu pro studium
války nebude ztráta se v Doněcku znamenat zásadní zlom. Ukrajinci se stahují do sousedního lesy členskou. Obě města jsou
pod neustálou palbou ruského dělostřelectva.

50 000 lidí dorazilo na den pozemního vojska bahna. Jde o jednu z hlavních prezentací armády České republiky, která se koná
na bývalém vojenském cvičišti u Strašic. Návštěvníci mají možnost vidět ukázky současné vojenské techniky nebo výcviku
bojových postupů jednotek. Součástí akce je taky průlet letounů vzdušných sil. Zástupci armádního velení uvedli, že od začátku
války na Ukrajině registrují vyšší zájem o vstup do armády.

Při včerejším pokusu dostat se z marockého území do španělské enklávy miliard zemřelo 18 migrantů. A 80 utrpělo zranění
překonat dvojitou bariéru. Šestimetrový plot se celkem pokusila na 2000 lidí. Uspělo zhruba 130 z nich. 5 lidí zemřelo na místě
poté, co se dostali do tlačenice nebo po pádu z výšky. Další podlehli zraněním později.

Po zasedání lídrů zemí Evropské unie, na kterém získala Ukrajina status kandidátské země se schází lídři zemí G7. Hlavním
tématem jednání bude právě válka na Ukrajině.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Ten program je podstatně bohatší válka na Ukrajině. Jenom jednou z částí, jinak se bude jednat také o udržitelnosti planety o
zdravém životě ekonomické stabilitě investicích pro lepší budoucnost silnou silnou soudržnost. Tam si myslím, že právě tato
otázka silné soudržnosti západních zemí teď bude stěžejní pro ten vývoj na krajině a bude navazovat v podstatě na rozhodnutí
Evropské unie přijmout jako kandidátskou zemí Ukrajinu, včetně tedy i o přímo za kandidátskou zemi i krajinu i Moldavsko s tím,
že na dálku, pokud vím, se má připojíte i prezident Zelenský této projednávané otázce. Takže věřím, že západní země je v
tomto směru učiní jasná a stěžejní rozhodnutí je evidentní, že sankce ještě určitě nevyčerpaly svůj potenciál, ale že tady pořád
ještě existují okruhy především týkající se bank ruských vybraných bank, včetně prostě dál to uzavření možností dostáváte
nějaké produkty. Všechno to závisí od toho, do jaké míry budou tedy velké země, kde se míčky a ty cévní především evropské
země Deckerové jsou nejzranitelnější závislostí se závislosti, tedy na surovinách v Rusku, jak daleko budou schopny ochotny jít
pro Spojené státy. Je to pochopitelně jednodušší jsou svým způsobem zcela soběstačné, musí kupovat z Ruska prakticky
vůbec žádné suroviny, takže USA něco předloží a určitě se budou tedy evropské země snaží nějakým způsobem ten ten návrh
modifikovat.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ve vysílání zdravím Jiřího Pondělíčka amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezké odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Rovnou navážu nedělní třídenní summit zemí G7, co by od něj očekáváte ze strany Spojených států, které připomíná, mají
údajně tedy představit soubor dalších návrhů na zvýšení tlaku na Rusko?

mluvčí 
Tak ono dá se usuzovat z toho, co řekl, co řekl ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken. Vlastně před tím než, než to
jednání samotné tedy započne, bude určitě řeč o nějakých dalších možností sankcí Anthony Blinken zmínil, že Amerika bude
pomáhat nebo chce pomáhat Evropě v tom, aby se nějakým způsobem osamostatnila energeticky dodala méně závislá na
ruských energetických surovinách. Zároveň tedy sám přiznal, že to není proces, který by, který by byl jednoduchý, jak kdyby
šlo udělat okamžitě tzn. o tom o tom bude určitě debata. Zároveň zmínila to je zajímavé potravinovou bezpečnost, a to nejenom
tedy Evropy nebo Americe, ale především tady ve zbytku světa mluvil o vlastně o obilninách a do dalších potravinách, které
Ukrajina momentálně nemůže vyvážit právě kvůli válce, takže ta debata možná širší globální právě i v tom důrazu na na to, aby,
aby ten nedostatek potravin nezasáhl země třetího světa.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Navážu rovnou na potravinovou krizi, o které jste teď mluvil Joe Biden také prohlásil v minulém týdnu, že u ukrajinských hranic
vzniknou dočasná sila. Ve snaze pomoci vyvážet ze země více obilí a řešit tu narůstající celosvětovou potravinovou krizi, jak
důležité v tomto ohledu podle vás je může být zapojení Spojených států?

mluvčí 
Já se domnívám, že může být klíčové, protože je je prostě potřeba mají mají nějaký způsob jiný než o než po moři, jak ty
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potraviny nebo respektive tu produkci ukrajinskou Ukrajiny dostat. A tam samozřejmě bude důležité i zajistit nějakou bezpečnost
té železniční přepravy, což nejpravděpodobnější alternativa a případných tedy skladovacích prostor a tam samozřejmě
americká záruka bude asi bude asi hlavní roli právě potraviny jsou podle mnohých analytiků teď hlavní zbraní ruská Anny
prezident Putin doufá, že tedy vyvolá krizi především v Africe nějakou další migrační vlnu.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Očekáváte tedy třeba nějaký konkrétní závěr právě v této oblasti řešení potravinové krize z toho summitu zemí G7?

mluvčí 
A nevím, jestli lze očekávat, že se zřídí nějaké konkrétní konkrétní kroky, aby případně znemožnilo Rusku na něj nějak účinně
reagovat, protože je asi nesporné, že Rusko potraviny používá, chce používat zbraně, a ale myslím si, že je to něco, co
skutečně ty státy řešit musí. Je vidět, že si to uvědomují, takže nějaký alespoň hrubých obrysech vlastněný systém toho, jak asi
nejspíš po železnici přes bezpečná území na západě Ukrajiny a dále přes Polsko Slovensko. A další země tohoto obilí dostat na
světové trhy, tak nějaké takové nějaký takový systém asi očekávat lze.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pojďme ještě obec nějak vztahu Spojených států směrem k Ukrajině. Z 50 státy jsou samozřejmě důležitý dovozce zbraní na
Ukrajinu poslední loňská pomoc měla hodnotu zhruba více než 10 miliard českých korun v přepočtu. Předpokládáte, že
americká vojenská pomoc vytrvá bez ohledu na to, jak dlouhá bude válka na Ukrajině, anebo se podle vás může stát, že
jednoho dne se zkrátka ty americké dodávky prostě utlumí?

mluvčí 
A samozřejmě předpovídat něco na roky dopředu. Je asi to v tomhle ohledu nemožné. Zatím to vypadá, že ta vůle k tomu, že
tam je ty hlasy v kongresu, které jsou proti a pokračování pomoci Ukrajiny jsou pořád poměrně dosti slabé. Na druhou stranu
těžko říct, co bude za rok, pokud budou pokračovat ve Spojených státech inflační tlaky, ale pokud bude pokračovat, budou
pokračovat vysoké ceny paliv a a další další tedy ekonomické problémy, tak to samozřejmě může vést k tomu, že američtí
zákonodárci, co budou, co zřídit především na ty domácí problémy, ale minimálně horizontu několika příštích měsíců, dejme
tomu, úroků až roku. Si myslím, že nějakou úplně radikální otočku v tomhletom očekávat nelze.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Můžeme možná obecně říct, jak velkým tématem válka na Ukrajině zůstává v americké společnosti v amerických médiích v
nějakém veřejném vnímání. Je to stále téma, které je akcentováno hodně nebo se už o tom, řekněme, ve veřejnosti tolik
nemluví.

mluvčí 
Ono se o tom pořád píše. Samozřejmě jsou tam pořád mluví, ale ten dopad na tu obecnou populaci. Já se domnívám, že i
vlastně v těch počátcích toho konfliktu nebyl až zas tak velký. Samozřejmě někteří lidé, kteří se zahraniční politiku v zahraničí v
Americe zajímají dlouhodobě, tak pro ně to nosné téma je, ale musíme si uvědomit, že pro velkou část Američanů prostě
zahraniční politika zase významný zas tak významný témata není a ani nebude volbách se podle toho rozhodovat nebudou.
Takže myslím si, že v rámci toho obecně nízkého zájmu zahraniční politiku v Americe, a tak to téma významné je, ale pořád
musíme uvědomit, že pro většinu Američanů budou významnější jiná témata, ať už to bude inflace, o které jsem mluvil rostoucí
náklady na na různé základní potřeby. Jsou to potraviny paliva atd. celková ekonomická situace Spojených států amerických.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A co tedy myslíte, že by prezident Spojených států Joe Biden mohl po tom summitu zemí G7 přivézt domů Američanům,
respektive, co pro ně bude zásadní, aby například od něj zaznělo?

mluvčí 
Já se.

mluvčí 
Nedomnívám, že to je je něco, co. Protože to jednání něco nevím mohli Američané, jak si doma to prodat jako jako nějaký jízdy,
protože vlastně ta opatření nejsou, nejsou něčím, co by mohlo, co by mohlo tomu, ale domácí situaci v Americe nějak ovlivnit
budou zdejší jednání spíše o tom s jinými zeměmi, například Saúdskou Arábii, kde Joe Biden vlastně ustoupil z toho svého
stanoviska hlásil po volbách těsně po nich chce Saúdskou Arábii izolovat kvůli vraždě novináře a tento postoj změní, protože
Saúdská Arábie samozřejmě má potenciál a pomoci snížit ceny ropy zvýšení produkce. Pokud by měla vypadnout ruská ropa,
ale vlastně s tou globální dodavatelské řetězce kompletně.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Tak ale třeba otázky typu inflace právě ekonomické důsledky války na Ukrajině, tak samozřejmě dotýkají i Spojených států,
dotýkají se nebo vnímají i běžní Američané. Teprve v této souvislosti myslím, jestli by například americký prezident, protože to
určitě bude také jedním z témat summitu G7 tzn. dopady důsledky války na Ukrajině v té ekonomické sféře, tak jestli by
například s ničím takovým nějakým řešením nemohl se právě vrátit, respektive, jestli by se nic takového nemohlo na summitu
domluvit.

mluvčí 
Na ten problém je v tom, že je už tady vlastně zaznělo vlastně mého předřečníka, tak na rozdíl od Evropy, která jen těch
ruských energetických surovinách přímo závislá, tak Amerika je soběstačná. Samozřejmě ty ceny, ale v Americe jsou dány a
znamená světovém trhu a byly nějaké opatření, které může pomoci Evropě v tom smyslu, že ODS říká dávky z nějakých
alternativních zdrojů a pokud rapidně nesníží sezóna globálních trzích, což nevypadá úplně pravděpodobně. Tak já velice
pomůže, takže já myslím, že Biden v tomhle ohledu může domů nemám já jsem třeba nějaký konkrétní výstup, který by umožnil
říci tohle sníží cenu benzínu v Americe. Nebo tohle tohle pomůže zkrotit inflaci ty a opatření bude muset přijmout, budou spíše
asi na domácí frontě.

mluvčí 
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Já děkuji za vaše odpovědi amerikanista Jiří Pondělíček, hezké odpoledne.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Hasiči v Česku měli od včerejška zhruba 500 výjezdů kvůli bouřkám z toho 300 dnes. Ve většině případů odčerpávali vodu
odklízeli popadané stromy. Nejvíc zásahů bylo v Praze Středočeském kraji. Déšť na několika místech zvedl také hladiny malých
toků.

Karolína NOVÁ, redaktorka 
V okolí Prahy se dnes ráno dosáhly některé to některé spíše menší toky. I třetího povodňového stupně, když zmíním, byl to
potok Botič nebo také říčanský potok, kde právě stojíme. Teď už by ale v odpoledních hodinách měly hladiny pomalu klesat.
Tady v Říčanech se dostaly na první povodňový stupeň. My teď stojíme v takové laguně, kde je běžně asi 10 nebo 20 cm
vody, ale jak je vidět, tak voda se rozlila do celého údolí, ale k tomu právě tuto lagunu tady vy tedy vybudovali tak, aby
zachytával vodu, která vytéká pak také zlínského občanského rybníka. A voda nezaplavila například podchody nebo silnice,
které jsou dál v tomto směru. Svět ve směru dolů na Prahu.

mluvčí 
Dneska tady je skoro metr vody, že jo, takže to vypadá podstatně jinak. A je to vlastně to v tuhle chvíli plní ten účel, kvůli
kterým to tady celý vlastně bylo dělaný. Tzn. rozvojová zóna pro ten potok, aby jsme zabránili tomu, že ta voda někde něco
smete.

mluvčí 
Takže vlastně to je pozitivní, že se tady ta voda vylila.

mluvčí 
Já si myslím, že ano, protože tímhle s tímhle cílem v podstatě tohle území bylo jako nakládaný a celej ten projekt pohodového
údolí byl jako myšlený tak, aby vlastně vznikla rozlivu vázána. My jsme se bavili o stromech už dopadá no, takže, takže ten cíl
vlastně to splnilo, ukazuje se, že, že to byl správně.

mluvčí 
Takže a tedy běžně třeba, kdyby to tady nebylo, tak ta voda se vylije až někde, dá se říct.

mluvčí 
Přesně tak. Přesně tak, buď to se ale dál zařízena má nebo vznikla obrovská Laguna u podchodů pod jedničkou silnicí, kde,
kde vlastně Bruce propusť. A kde, která vlastně zužuje celej ten průtok, a když by to tady bylo u Zonky, tak ta voda nastoupá,
začne začne ohrožovat baráky okolo.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ve Spojených státech začaly zavírat první potratové kliniky ke kroku v některých ze států přistoupily poté, co Nejvyšší soud
zvrátil klíčový verdikt z roku 1973. Ten potvrzoval ústavní právo na interrupci do třiadvacátého týdne těhotenství. Potratovou
politiku se teď budou určovat jednotlivé státy samy. V řadě měst vyšli lidé do ulic protestovat v Arizoně proti nim musela.

mluvčí 
Zasahovat policie.

mluvčí 
Prostranství před Nejvyšším soudem Washingtonu se zaplnilo. Dorazili tam především zastánci možnosti potratů.

mluvčí 
Odjezd ze země z celého.

mluvčí 
Výrokem soudu nesouhlasí. Stejně tak řada dalších lidí ve velkých amerických městech. V New Yorku Bostonu v Detroitu nebo
Atlantě.

mluvčí 
Víme, že tyto ženy většinou kladou otázky kdykoliv uvažují o přerušení těhotenství. Vím o čem uvažují, co je nejlepší pro ně
samotné, co je nejlepší pro jejich rodinu.

mluvčí 
Jádro problému se skrývá pod názvem Rollová versus bejt klíčový proces, který nastavil precedent na další desetiletí. Nejvyšší
soud teď jeho zrušením řekl, že na potrat neexistuje ústavní právo.

mluvčí 
Mít toto rozhodnutí znamená, že neexistuje žádná ústavní ochrana práva na potrat a je na každém jednotlivém státě, jak se k
právu na potrat postaví.

mluvčí 
A řidič individua proti.

mluvčí 
Verdiktu se ozval i americký prezident.
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mluvčí 
Teď Nejvyšší soud Spojených států amerických výslovně odebral ústavní právo americkému lidu, který už předtím uznal
neomezil. Prostě.

mluvčí 
Ho vzal hned.

mluvčí 
Po možném zákazu potratů teď rozhodnou volení zákonodárci. Očekává se, že státy na západě interrupce povolí. Naopak státy
na jihu nebo ve vnitrozemí mohou přistoupit k jejich omezení.

mluvčí 
Ve výhledu jsme přesvědčeni, že potraty na vyžádání jsou pro americké rodiny.

mluvčí 
A pro americké ženy, včetně žen, které potraty nebo skoupili strašlivě zničující.

mluvčí 
Vrátil po 6.

mluvčí 
Berdych bude mít dopad mimo jiné chudé ženy, které nebudou muset potratem cestovat do jiného státu. Jan Řápek, Česká
televize.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Základní úroková sazba v Česku je 7 % bankovní rada je v týdnu zvedla o 1 a čtvrt procentního bodu. Takto vysoko byla
naposledy v roce 1999 téma pro následující minuty a také naši hospůdku Janu prodané výkonnou ředitelku asociace pro
kapitálový trh. Vítejte, hezké odpoledne.

mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
Proto pro vás velké překvapení takto vysoké zvýšení úrokových sazeb?

mluvčí 
Já si myslím, že takovéto zvýšení nebylo překvapením ani pro odborníky ani pro a širokou veřejnost, které alespoň minimálně a
otázka zvyšování úrokových sazeb sleduje. Česká národní banka konzistentně předem má avizovala, že velká šance, že k
takovémuto zvýšení může dojít navíc za pohledu z pohledu makroekonomického vývoje. Bylo vidět, že ty důvody, které českou
národní banku ke zvyšování úrokových sazeb vedou nejenom, že přetrvávají, ale i zhoršení.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Dá se nějak jednoduše laicky lidsky vysvětlit té hlavní důvody, proč Česká národní banka přestupuje ke zvyšování úrokových
sazeb.

mluvčí 
Tím hlavním důvodem je zdražování v zahraničí, ale i v České republice, které plyne mimo jiné ze zdražování a komu být a
energií, které z důvodů toho, že a panuje nadále obava ohledně zastavení dodávek z Ruska, ale pak jsou i další důvody. A
třebaže veřejnost ta už a očekává vyšší inflaci, než tomu bylo v minulých letech a také méně restriktivní fiskální politika, než
bylo očekáváno, a to jak pro letošek, tak pro příští rok. Takže toto jsou všechno důvody, které českou národní banku vedl ke
zvyšování úrokových sazeb.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Tomáš Prouza prezident Svazu obchodu cestovního ruku v duchu v našem vysílání mluvil o tom, že takto vysoké úrokové sazby
jsou v podstatě podle něj není za zvolení Aleše Michla guvernérem České národní banky, že je to jakési zvýšení do zásoby,
protože právě postoj pana Michla je znám. On je velkým odpůrcem dalšího zvyšování sazeb. S tím byste souhlasila.

mluvčí 
Já si myslím, že ta sedmiprocentní hranice byla odborníky očekávána už před zveřejněním jména nového guvernéra.

mluvčí 
Většinově ekonomové nebo dá se to vůbec říct, zdali je nebo jak jejich postoj, zdali je to krok, který podporují, anebo se ty
tábory dělí, že zkrátka někdo to kritizuje třeba polovina polovina naopak podporuje.

mluvčí 
Jsou asi takové 2 tábory. Myslím si, že je nějaký tábor, který by navrhoval snížení úrokové sazby, ale ty tábory jsou 21 zastává
a o ten zastává a fungování takové, že by mělo docházet ke zvyšování sazeb. A druhý tábor, aby sazby ponechala na
současné výši. Nicméně se očekává, že s ohledem na nové složení bankovní rady na nového guvernéra a v nejbližší době ke
zvyšování sazeb nemělo docházet, i když se uvidí skutečně podle makroekonomických parametrů. Je možné, že nastane
situace, kdy nová bankovní rada bude muset přistupovat ke zvyšování sazeb, ale prozatím je pravděpodobnější, že nejbližší
době k tomu přistupovat nebude.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pojďme do praxe zvyšování úrokových sazeb dopad na běžné občany. Pokud někomu končí třeba fixace hypoték tzn. čeká ho
teď skutečně razantní nárůst splátek hypoték, výstavy vše.
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mluvčí 
Ano, toto je jenom jedním z důsledků a které a plynu ze zvyšování úrokových sazeb a hypotéky hypotéky jsou asi
nejmarkantnější, protože to výrazně dopadá na několik desítek tisíc domácností. A ty dopady budou hodně velké nezbývá než
než doporučit maximálně komunikovat se svou bankou a případně nastavovat si další fixaci těch současných vysokých sazeb, a
ale směřovat ke kratší fixaci. V horizontu třeba a tří léta, a ale nesnažit se takto vysokou sazbu zafixovat na na 7 musím takhle.

mluvčí 
Pokud někomu končí ta fixace příští rok nebo za rok zhruba tak myslíte, že do té doby není šance, že by se teď sazby snížily?

mluvčí 
A to se uvidí podle makroekonomických parametrů. Co se týče vývoje inflace, tak Česká národní banka očekává, má predikce,
že by takto vysoká měla být až do konce letošního roku s tím, že začátkem příštího roku by mohlo docházet k jejímu
postupnému snižování a určité normalizaci by mohlo dojít ve třetím kvartálu příštího roku. Nicméně tak třeba dodat hře. Ty
odhady se neustále zpřesňují podle aktuálního vývoje a spíše se odsouvá ta doba, ve které se očekává normalizace tzn. a
minimálně pro ty domácnosti, kterým končí úrokové, kterým končí fixace, tak k začít si v dostatečném předstihu zjišťovat
možnosti různých.

mluvčí 
Bank. A ještě.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Dopad na firmy na české firmy. Tomáš Prouza znovu zmíním mluvil mluvil o tom, že už teď se firmy půjčují u zahraničních bank
a ne u českých bank. Je to velký problém.

mluvčí 
A toto může být velký problém. To bylo vidět na situaci třeba v Maďarsku, a když za záleží na tom, jak je mají ty firmy příjmy tzn.
zda jejich nákladům úrokovým budou odpovídat i přímý, ale může nastat může z toho vzniknout problém.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Tak já moc děkuju, že jste udělal čas jste přišla k nám do vysílání, to byla Jana prodej výkonná ředitelka asociace pro
kapitálový trh. Trh děkuju hezké.

mluvčí 
Děkuji za pozvání hezký víkend.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o větší regulaci prodeje a držení zbraní. Novelu vypracovanou napříč stranami
už schválily obě komory kongresu. Jde o nejvýznamnější normu týkající se zbraní ve Spojených státech za poslední dekády.
Zájemci o koupi se budou přísněji prověřovat držitelům, kteří představují hrozbu, budou moci úřady zbraně i odebrat.

mluvčí 
Dr. Lilian Lihová ošetřovala poraněné po měsíc staré střelby na základní škole v texaském volný. Do univerzitní nemocnice v
San Antoniu je to autem zhruba hodinu a půl. Lékařka trendem ošetřovala 40 lidí čekala na další.

mluvčí 
Irene. Haly si najdete jej jistě chovala 14 žlutý Band. A Anne pejsek lítala skoro u banky měly moc Šanc a mezi událost ale
favorit haly stejný hráč US. Děkuji. Ulehčil léky nalezené meta Evy onen systém.

mluvčí 
Střelba na základní škole, při které zemřelo 19 dětí, ale není jedinou hromadnou střelbou, jejíž obětí museli E.ON ošetřovat.
Před pěti lety tu nedaleko muž zastřelil celkem 26 lidí.

mluvčí 
Můžu dát a de facto čluny on on ji dál získat by je ale žádali vede jejich žen.

mluvčí 
Právě kvůli častým střelba museli američtí zákonodárci přistoupit k na americké poměry výrazným opatřením. Kongres schválil
větší regulaci prodeje a držení zbraní. Zájemci o koupi budou přísněji prověřovat a držitelům, kteří představují hrozbu, budou
moci úřady zbraně i odebrat. Pro text hlasu zástupci obou stran.

mluvčí 
Mirkem vypomoci hasiči jsou zač počátkem kec, když se ve Finsku.

Bylo volno Science on.

mluvčí 
Zatímco nad rozhodnutím kongresu se pozastaví málokdo názory se rozchází verdiktu Nejvyššího soudu, který zrušil 100 let
starý zákon státu New York o nošení skrytých zbraní. K tomuto už nebude potřeba licence ani důvod, a to podle některých
zvýší počet držitelů zbraně.

mluvčí 
Vybaveno 18 a Kinkal oni je pak mohli být i texty list pan Flynn mohou nebo prohlášení nejmíň v libé slyšels ba Hons Joza kam.

mluvčí 
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Chlapec E.ON z pole Kly účast Colin, tak ten sál, jestli Beer last.

mluvčí 
Polovina voličů z posledních voleb si podle AP zpřísnění zákonů přála přijít tito zaměstnanci nemocnic v Texasu a doufají, že
práce tu bude jenom méně. Jan Řápek, Česká televize.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Krkonoše se připravují na hlavní letní sezónu. O dovolenou na horách je letos velký zájem. Řada ubytování hlásí plné kapacity
třeba ve Špindlerově Mlýně už jsou pro návštěvníky v provozu lanovky.

mluvčí 
Tato lanovka byla vlastně v červnu v provozu pouze o víkendech, ale od příštího týdne se vlastně celé prázdniny dostává do
denního provozu. A zároveň pak je v provozu lanovka na Medvědíně, která je už vlastně, kdy od dubna v provozu právě v
denním provozu.

mluvčí 
Kam lidé dostanou?

mluvčí 
Tak touhle tou lávkou ve Svatém Petru se dostanou nahoru na pláně můžou vyrazit na různý tury po velkých po hřebenech. A
zároveň na Medvědíně, když se vyjede, tak si mohou například učitel 3 koloběžky můžou sjet i na koloběžkách. Vlastně takovou
značenou cestou až úplně dolů zase nástupiště.

mluvčí 
Tedy chystáte tento víkend takovou speciální akce, tak povězte mi o co jde?

mluvčí 
Tak dneska vlastně tedy ve Svatém Petru vzhledem k tomu, že ve Špindlu aktuálně probíhá pouť, tak jsme udělali speciální
nabídku pro pro návštěvníky její poutě vlastně celý Špindl. Tzv. labutě tzn. že na lanovce možný se bez vystoupeních projekt
nahoru dolů. A máme to určitou dobu s za zvýhodněných podmínek.

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka ČT 
I když ta předpověď počasí na dnešní den není úplně příznivá, tak my, když jsme do Špindlerova Mlýnu přijížděli, tak jsme viděli
celou řadu turistů. Vnímáte to i vy, takže velký zájem Krkonoše.

mluvčí 
Určitě naše vlastně ta letní sezóna teďka probíhá, když to řeknu, jak, kdyby předcovidové sezóna tzn. necítíme tam teďka tuhle
tu chvíli nějaký dopady to ty covidové pandemie tzn. je to super. Vrátilo se to do tý návštěvnosti vlastně před před covidem.
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Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Americký Nejvyšší soud přivřel ženám možnost podstoupit interrupci. Zrušení federálního práva na přerušení těhotenství
naopak otevřel cestu jednotlivým státům na vlastní úpravu zákonů. Vzhledem k politickým poměrům se očekává, že nejméně
polovině amerických států se umělé potraty stanou prakticky nedostupnými.

Julianne D´EREDITOVÁ, protestující za právo na interrupci 
Spousta lidí má dojem, že teď se to přesune do jednotlivých států a tam se o tom bude hlasovat. Ale tak to není. Jsem z Texasu
a tam skupinka starých bílých mužů už v září rozhodla, že právo na potrat skončí v šestém týdnu. Nikdo tam neměl právo
hlasovat. Nikdo tam neměl právo volby.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Čerstvě zrušené předchozí rozhodnutí nejvyšší soudní instance USA bylo od roku 1973 příčinou tvrdých bojů mezi
konzervativci a liberály. Ti první dnes mají v Nejvyšším soudu přesvědčivou většinu šest ku třem. Právě názor na půl století
starý verdikt hrál přitom klíčovou roli při jeho obsazování v minulých letech.

Brett KAVANAUNG, soudce amerického nejvyššího soudu 
Důležitou věcí na precedentu Roeové pro Wadeovi je to, že byl během posledních 45 let mnohokrát opakovaně potvrzen,
nejvýznamněji v případu Plánované rodičovství pro Caseymu v roce 1992.

žena 
Je případ Roeová superprecedentem?

Amy Coney BARRETTOVÁ, soudkyně amerického nejvyššího soudu 
Odpovídám na hodně otázek ohledně případu Roeové, což naznačuje, že do této kategorie nezapadá. A odborníci napříč
spektrem tvrdí, že to neznamená, že by měl být verdikt zrušen. Ale znamená to, že ho všichni nepřijali.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Kontext vyhroceného sporu dodá amerikanista Jiří Pondělíček z fakulty  sociálních  věd , dobrý večer.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Dobrý večer.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Co se teď tedy bude dít, které státy pravděpodobně vyjdou tím směrem zákazu potratů?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Těch států je celá řada. Já jsem viděl různé odhady od nějakých 21 až po 29 států, což by byl teda skutečně extrém. Je potřeba
mít na paměti, že mnohé státy už nějaké podobné zákony schválili a vlastně se jenom čekalo, jestli je Nejvyšší soud případně
zruší. Můžeme určitě čekat, že celá ta jižní část Spojených států, vlastně od Texasu dále na východ, k Floridě a až vlastně
někam po Severní Karolínu nějaké zákony proti potratům schválí, pravděpodobně velice přísné. Naopak od Virginie směrem
nahoru od toho východního pobřeží by měli potraty zůstat díky těm státním zákonům legální. V oblasti velkých jezer jsou státy,
které pravděpodobně také nějaké zákony proti potratům přijmou, pak jsou ty silně republikánské státy, jako je Severní a Jižní
Dakota, Wyoming a podobně. Takže tam určitě lze čekat, že přístup k potratům bude buď výrazně omezen anebo úplně
znemožněn.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
To jsou samozřejmě zcela zásadní změny v americké společnosti, proč je to právě toto téma, tedy právo ženy rozhodnout o
svém těhotenství tak silné, proč tolik rezonuje v americké společnosti?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Toto téma si především americká konzervativní pravice, především tedy ta náboženská, vlastně vytkla jako takové hlavní téma
vlastně svojí, dá se říci, politické existence. Od těch sedmdesátých let se vlastně snaží nějakým způsobem najít způsob nebo
najít, zjistit, jak by se ten precedent dal zrušit, jak by bylo možné potraty zase nějakým způsobem zakázat. Ta strategie byla
dlouhodobá právě šlo o obsazování Nejvyššího soudu konzervativními soudci a soudkyněmi, byla k tomu spojená nebo s tím
spojená vlastně i ta právní doktrína tzv. originalismus, tedy tvrdící, že to, co v ústavě doslovně není, tak to vlastně ústavní soud
nemá řešit a na ní vlastně stojíte výklad toho současného rušení. Takže to úsilí bylo opravdu dlouhotrvající a dá se říct,
započalo téměř okamžitě po tom, co bylo to precedentní rozhodnutí v roce 1973 vydáno.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Nakolik tomu v tom rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušit své předchozí rozhodnutí, šlo o potraty a nakolik o historickou
americkou debatu o podílu federální moci versus státní moci?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Ta debata o federalismu je samozřejmě v americké společnosti velice živá. Nicméně je potřeba si uvědomit, že i v historii byla
často vlastně spíš zneužívána pro obhajování některých věcí, které příliš obhajitelné nejsou, například otrokářství, tam také
vlastně byla snaha tu debatu postavit jaksi na půdorysu toho, zda je právo federální vlády o tom rozhodnout nebo zda si to mají
rozhodnout samy státy. Ten rozsudek v roce 1973 je naprosto jednoznačný, na základě toho, že do určité fáze těhotenství se
na ten plod nedá pohlížet jako na osobu s právy a hodné ochrany, tak lze prostě říct, že jde jenom o to, že má žena právo
rozhodnout o svém těle. To zrušení toho rozsudku vlastně neříká nic o tom, že by nebyla pravomocí centrální vlády to nějak
upravit, ale jenom říká, že to nemůže říct Nejvyšší soud na základě ústavy.
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Debata o držení zbraní v USA
TV , Datum: 24.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 11 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.06.2022 07:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 184 592,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Také s tímto tématem si popovídáme s Jiřím Pondělíčkem. Dá se říct, že platí pomyslný rozdíl nebo de facto vlastně ne
pomyslné, ale velmi hluboké rozdělení americké společnosti tak, že na jedné straně jsou stoupenci práva na potraty a zároveň
lidé, kteří chtějí omezit právo na držení zbraní. A na té druhé straně barikády jsou naopak odpůrci potratů, kteří se zastávají
držení zbraní?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Není to určitě úplně stoprocentní, ale ten průnik je tam poměrně veliký. Ta náboženská pravice konzervativní, tak prosazuje
obě tady ty věci tzn. jak zákaz potratů, tak vlastně co nejširší a co nejméně omezené právo na nošení zbraně, takže dá se to
zjednodušeně tak říct, byť to samozřejmě neplatí úplně stoprocentně.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Jedním z argumentů zastánců, co nejširšího práva na držení zbraní je, že kvalitní a možná jednou z nejlepších ochran proti
ozbrojenému útočníkovi, je ozbrojený civilista, potvrzují to americké statistiky?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Ty, které mám k dispozici, tak ne. Největší studie v téhle oblasti byla vypracována FBI, která vydala několik let nazpátek
/nesrozumitelné/ tzn. právě studii zabývající se těmito událostmi, kdy vlastně střelec zabije mnoho lidí a řádí desítky minut a ta
pravděpodobnost, že ho zastaví nebo ty případy, které to studovaly, tak ta pravděpodobnost, že ho zastavil zrovna ozbrojený
civilista byla minimální, dokonce ve větším procentu případů ho zastavili neozbrojení civilisté, kteří tomu přihlíželi, takže
nemyslím si, že to tak je.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
No a teď jsme několik týdnů po příšerném masakru dětí, 21 dětí v texaském Uvaldy, kdy to vypadá, že skutečně ve společnosti
je takový náboj, že tedy tlak na politiku bude tak velký, že se něco změní. Na druhou stranu před 10 lety proběhl podobně
otřesný masakr 20 malých školáků mezi šesti a sedmi lety ve škole Sandyhood. Je nějaký rozdíl, mělo to nějaký posun k tomu,
co se momentálně děje v kongresu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Posun tam určitě je, protože vlastně předtím ta reakce ze strany záchranného sboru byla vlastně nulová, takže už to, že se
něco podařilo prosadit, byť ty věci z našeho pohledu můžou znít jako naprosté vlastně minimum a dost nedostatečná ochrana,
tak už to, že se něco podařilo prosadit, že se 15 republikánských senátorů přidalo k demokratům, tak to je velice významná věc
a svědčí to o tom, že ta nálada se posunula.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Hostem Horizontu byl Jiří Pondělíček z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky za vaši analýzu.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, FSV  UK  
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Z Tomáše Bati jsme udělali kapitalistu až po revoluci, říkají historici URL
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Historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman uvažují o moderní historii Zlína a jeho baťovské identitě. Společně vytvářejí
úspěšný podcast Přepište dějiny, v němž mluví o historii, veřejném prostoru, médiích a dalších tématech.

Při příležitosti nedávného zlínského festivalu pro MF DNES popsali, jak sami vnímají dějiny Zlína a unikátní příběh jeho
rozmachu spojeného s obuvnickým podnikatelem Tomášem Baťou.

Co se vám vybaví, když se řekne Zlín a jeho historie?

Stehlík: Musí se vybavit Tomáš Baťa, jinak to ani nejde. A jako historik, který se věnuje 20. století a zabývá se mimo jiné 50.
lety a přepisováním dějin, mám hned v závorce Gottwaldov. Nestává se často, že by se hned dvakrát měnil název města, a
navíc za života prezidenta, podle něhož se nazývá. To je mimořádné.

Groman: Já musím přidat film Botostroj, který zase přepisoval historii médií. Když byl uvedený ve Zlíně, tehdy už v Gottwaldově,
rozzuření místní diváci skoro rozmlátili kino a premiéra se nedohrála. To mi přijde na 50. léta dost dobré. (úsměv)

Právě začátkem temných 50. let začínal ve městě svoji politickou kariéru šumavský rodák Miloš Jakeš, bývalý pracovník
Baťových závodů a pozdější generální tajemník ÚV KSČ. Máte i jeho spojeného se Zlínem?

Stehlík: Já ani ne. Vnímám ho jako muže druhého až třetího řádu komunistické garnitury, v níž se koncem 80. let dostal do
nejvyšší funkce. Pro mě je dokladem průměru komunistické nomenklatury a je v podstatě jedno, jestli je ze Zlínska nebo
Ostravska.

Groman: Ovšem když se podíváme, jak fungovali bývalí baťováci, Ludvíkem Vaculíkem počínaje a třeba Jakešem konče, těch
lidí odjinud, kteří Zlínem prošli, byla řada. Zažili tady výkon, na který Baťa kladl důraz, ale i určitý druh kolektivismu. Kdyby se
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učili býti komunistou někde v Beskydech při pasení ovcí, bylo by to asi jiné než tady ve Zlíně, kde organizace práce byla
propracovaná a Baťovy vize do velké míry socialistické, jak sám přiznával. Jeho zaměření na pojem práce, ostatně sedíme teď
u náměstí Práce, to je naprosto zásadní termín pro batismus.

Stehlík: Tomáš Baťa byl unikátní tím, že ve svém plánu, jak pracovat s dělníkem, obsadil i jeho volný čas. To byl výdobytek 20.
století, který dříve lidé neznali. Baťa to pochopil jako jeden z prvních a obsadil ho konkrétními aktivitami: vzdělávacími,
tělovýchovnými, kulturními, dokonce i náboženskými. I díky tomu zabránil, aby ve Zlíně vyrostlo silné volnomyšlenkářské či
komunistické politické hnutí. U Bati jste od rána do večera byli součástí jeho systému a na nic jiného nebyl čas.

Základní idea batismu, tedy „využívat zisk z podnikání pro rozvoj podniku, města a hlavně zaměstnanců – spolupracovníků“, zní
i po letech atraktivně, ne?

Groman: Tomáš Baťa mladší se po roce 1989 vrátil jako kapitalista, což nebylo úplně v duchu původních myšlenek jeho otce.
Ten těmito „vykořisťovateli“, jak je nazýval, opovrhoval, klasický kapitalista chtěl podle něj čas dělníka jen pro práci. Zatímco
Baťu zajímal i jejich volný čas, bydlení, zdraví, nákupy…

Stehlík: Když člověka organizujete, musíte mu dát nějakou ideu, jaký má být. Na konci 30. let došlo k velkému setkání
duchovních ve Zlíně, kde jeden z nich doslova řekl: „Ve Zlíně není místo pro švejkování, nestřídmost, nemravnost a prázdné
řeči.“. Tím ukázal jasnou ideologii užitkovosti volného času. Ten máte u Bati investovat do sebe, abyste to pak mohli vrátit do
práce. Přitom je ale tenká hranice, jak moc má být pracovník závislý na svém zaměstnavateli, který mu obsadí veškerý životní
prostor. Když po roce 1948 tento prostor obsadila komunistická strana, nabídla zase jinou ideologii volného času: hromadné
cvičení mládeže a stranické schůze.

Groman: Mimochodem, motivační nápisy, které ve 20. letech visely na zdi kolem baťovské továrny, dnes vidíte v open space
kancelářích globalizovaných firem.

Přijde mi, že na historii se až příliš často díváme dnešní optikou a neuvědomujeme si, že lidé tehdy měli baťovskou továrnu a
jejího šéfa opravdu rádi, protože razantně zvedl jejich životní úroveň.

Stehlík: Před příchodem Bati měl Zlín tři, čtyři tisíce lidí, na konci 30. let jste na desítkách tisíc. A další výrazný skok byl mezi 30.
a 50. lety. Město nasálo lidi z celého regionu, kteří zde poznali úplně jiný svět. A ten navíc firma Baťa šířila do celého světa, v
roce 1939 měla vlastní světový koncept vytváření moderního města na baťovském principu. Vzpomeňme na knihu Jana
Antonína Bati Budujeme stát pro 40 milionů lidí, což je kombinace místní politiky s podnikáním a expanzivní světové vize. V tom
je příběh Zlína jedinečný.

Ve Zlíně směřujeme celou identitu města k Tomáši Baťovi. Je to i po tolika letech pochopitelné?

Stehlík: Samozřejmě. Nikde u nás nenacházím srovnání toho, jak silně je jméno jednoho člověka spjaté s identitou jednoho
města. Je to naprosto neopakovatelný případ, v rámci celého světa mě napadá snad jen Henry Ford a Detroit.

Groman: Eva Jiřičná kdysi mluvila o místech, která prodělala raketový vývoj nebo se stavěla na zelené louce, a dneska jsou de
facto mrtvá. Za příklad uvedla úřední město Brasilia, což je dnes pouze pomník tehdejší době. A ani ona nenašla jiný příklad
města, které by bylo tak čitelné, jasné a architektonicky pevně vedené jako Zlín.

Stehlík: Zkrátka je jasné, že stopa Tomáše Bati ve zlínské identitě je tak silná, že to tak zůstane i po řadu dalších generací. A
nemohli to změnit ani komunisté, kteří se ho ze všech sil snažili z historie vymazat. Přitom to bylo naprosto nemožné.

Groman: Dělali jsme rozhovor s Jaroslavem Lobkowiczem a ten nám řekl: „Těch čtyřicet let bude jednou vnímáno jako epizoda.
Ve Francii jsem zažil rodiny, jejichž předkové prožili Velkou francouzskou revoluci, což byl zásadní předěl, ale pro ty rodiny je to
dnes už jen dávná epizoda.“ Je také zajímavé, jak málo je knih či filmů o Gottwaldově. O Tomáši i Janu Antonínovi Baťovi vyšla
řada publikací, ale co se tady dělo vletech 1948-89, to ve veřejném prostoru téměř nezaznívá. Jakoby těch čtyřicet let umrtvení
města a vnitřního nepřijetí onoho celou republikou vysmívaného názvu svědčilo o tom, že místní lidé na tuhle dobu chtějí co
nejrychleji zapomenout. Ostatně už při listopadové revoluci se tady na náměstí skandovalo „Chceme zpátky Zlín“.

Přepište dějinyHistorik a slovakista Michal Stehlík působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (UK) v Praze, kde byl v letech
2006–14 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století. Je náměstkem generálního ředitele Národního
muzea.Publicista a historik médií Martin Groman se zaměřuje na moderní dějiny české žurnalistiky. Přednáší na FSV  UK  a
Metropolitní univerzitě Praha  a vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Oba spolu od listopadu 2020 vytvářejí podcast
Přepište dějiny, který se věnuje dějinám ve veřejném prostoru, médiích i výrocích politiků a dalších veřejně vystupujících osob.

Není dnes baťovský rozmach města už spíše mýtus, u kterého nezáleží na historické pravdě, ale na tom, jak chceme, aby na
něj bylo nahlíženo?

Groman: Podle mě je dnes zajímavé, co si z Tomáše Bati bereme a jak ho vnímáme. Po roce 1989 jsme si ho přepsali jako
symbol kapitalistického úspěchu, přitom když čtete jeho názory a vzpomínky na mládí, je před vámi jiný člověk. V mládí zažil
chudobu a sám říkal, že chtěl žít v „čistých pokojích“, což se odráží do architektury či designu, podle níž se později měnil Zlín.
Četl Tolstého, zdůrazňoval skromnost a práci, v podstatě se označoval za socialistu. Nikdy nechtěl být fabrikantem, ale když se
jím později stal, sám si to obhajoval tím, že se díky tomu aspoň lidé mají dobře. Jeho myšlení bylo kolektivistické, ne
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individualistické. Takže udělat z něj po listopadové revoluci kapitalistu je zmatení pojmů, protože to rozhodně nebyl jeho příběh.

Stehlík: Ono to více svědčí o nás jako společnosti v 90. letech. Potřebovali jsme do veřejného prostoru dostat příklady
úspěšného podnikání v soukromém sektoru a Baťa do toho vzorce zapadal, navíc se zdůrazněním pozdějšího zahraničního
úspěchu firmy. Jeho dílo nešlo označit za „sociální“ koncept, tehdy byla taková slova vnímána skoro jako sprostá. Až po třiceti
letech se k tomu zase dobíráme.

Groman: Baťa má blízko k tomu, co říká Peroutka, že socialismus vznikl jako spojení či dohoda gentlemanů. Byla to reakce na
kapitalismus 19. století, nebylo už zkrátka možné nechat pracovat děti deset hodin denně a neumožnit lidem žádný jiný život
mimo práci.

Věčným tématem je srovnání významu a působení Tomáše a Jana Antonína Bati. Jak je vnímáte? V čem se mezi sebou lišili?

Stehlík: Oba se pohybovali v jiném desetiletí. To, co Tomáš Baťa dokázal utáhnout sám za sebe, už s růstem firmy nešlo
zvládnout pouze prostřednictvím jednoho člověka. Je otázkou, zda je to povahou, či dobou, která už s ohledem na velikost
společnosti předpokládala korporativní řízení. Někdo si musel nechat magistrát, někdo zahraničí, někdo výrobu.

Groman: Tomáš koncentroval celé řízení firmy na sebe, takže klidně by z něj mohl ve 30. letech být diktátor, byť to je řečeno
hodně s nadsázkou. A k tématu, jak jsou dnes oba bratři ve Zlíně vnímání, mám jednu poznámku. Obraz historie ve veřejném
prostoru, ať už to jsou sochy, pamětní desky či názvy ulic, vypovídá více o dnešním pohledu na ně, než o zmíněných
osobnostech. Podívejte se na jejich pomník před zlínským mrakodrapem. Tomáš s rukama založenýma v bok vizionářsky hledí
do dáli, zatímco Jan Antonín stojící kus za ním „šoupe nohama“ a dívá se do země. V tom je řečeno vše. Otázkou je, zda tento
pohled na ně je reálný, nebo zda to je taky přepisování historie, ale to už musíte posoudit vy ve Zlíně. (úsměv)

Stehlík: Napadla mě dost provokativní metafora, která bude strašně kulhat: Tomáš Baťa je Milan Rastislav Štefánik, který umře
včas, zatímco Jan Antonín Baťa je Edvard Beneš, který stihne nasekat další chyby. Od roku 1932 začínají v mezinárodní i
domácí politice přibývat velké problémy, ať už jde o blížící se válku, otázku komunistů a podobně. Hospodářské působení a
rozmach firmy Baťa už je logicky kontaminováno politikou, což se Janu Antonínovi často vyčítá. Jenže opakuji: oba žili v jiné
době. Jak říkal jeden můj vysokoškolský profesor: Svatý obrázek vždy vyhovuje, když umřete včas.

Pořád se bavíme o Baťovi, což je asi pochopitelné, ale má podle vás Zlín i nějakou další tvář?

Stehlík: Druhou identitu Zlína cítím v animovaném filmu, což bylo ve zkratce takové Baťovo město pro děti a časem se posunulo
směrem ke světovému významu. Jména jako Zeman, Týrlová, to je také součást identity města. Lze se bavit, jestli jsou lidé více
hrdí na ně nebo na Jiřího Králíka coby mistra světa v hokeji, herce Josefa Abrháma jako filmového inženýra Králíka, ale já
vnímám tento význam Zlína.

Groman: Ani já nic silnějšího nevidím. Můžeme zmiňovat i jména jako Jiřičná, Zátopek, Stoppard, Libíček, ovšem film byl a je
neodmyslitelnou součástí města. Když se budeme bavit o tom, čím byl Zlín světový po roce 1948, tak Karel Zeman a Hermína
Týrlová jsou pojmy a jejich díla na děti dodnes působí. Vidím to doma, moje děti vyrostly na Zemanových filmech a pořád jsou
okouzleny jejich poetikou a příběhem. Je však otázkou, zda to nebyla zase jen jedna epizoda. Myslím, že dnešní čeští
animátoři, i když jsou světově úspěšní, navazují spíš na jiné tradice.

Foto:
Michal Stehlík (vpravo) a Martin Groman (červen 2022)
Zdeněk Němec, MAFRA
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Žena na greenu: Kateřina Nekolná URL
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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. 
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. 
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. 
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. 
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Lidmila Kábrtová, absolventka dvou univerzit, pražské  Fakulty  sociálních  věd  UK  a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zaujala
už před devíti lety svou knižní prvotinou Koho vypijou lišky, označovanou za „experimentální román“, ačkoli šlo převážně o
mikropovídky z padesáti slov, prokládané dobovými titulky z periodik. Psala a píše rozhlasové hry, hlavní cenu Nadace Český
literární fond získala o pět roků později za sbírku povídek Místa ve tmě, o níž bylo výstižně řečeno, že v ní Kábrtová „tematicky
variovala příběhy nešťastných a zneužívaných žen“ – a nyní vydala v brněnském Hostu svou třetí knížku Čekání na spoušť.
Nikoli náhodou se ale v recenzní odezvě vyrojilo nemálo úvah týkajících se žánrové delimitace této autorčiny prózy.

Vždyť už v titulku knižní anotace se hlásá, že jde o „román v osmi příbězích“, zatímco v textu se uvádí, že je to „povídkový
román“, přesněji charakterizovaný jako „kronika míjení“. Zmíněné určení se zdá být natolik ošidné a ošemetné, až není divu, že
se sice v jedné recenzi vyzdvihuje „povídkový rámec textů“, zároveň se ale jedním dechem tvrdí, že třetí prozaická publikace
Lidmily Kábrtové jako celek představuje „novelu“. Načež se píše o slabinách údajné novely nebo o směřování autorčina
naturelu zvláště v této, opakujme, údajné novele. Jde totiž o to, že jednotlivé povídky nebo příběhy jsou v Čekání na spoušť
konkrétně propojeny, že postava z jednoho vyprávění figuruje nebo má své místo i ve vyprávění druhém. Pokaždé na někoho z
předešlého líčení narazíme i v dalším příběhu. 
Lidmila Kábrtová se sice zaměřila na reprezentanty hned tří pokolení, jenže její prozaický osmistěn, zasahující do skrytě i
neskrytě komplikovaných soukromých vztahů, zahrnuje nejméně půlstoleté období (ne-li ještě více). Nejpřesvědčivěji takto
prozaička interpretuje zejména léta sedmdesátá a osmdesátá čili nekalé údobí tzv. normalizace. Ačkoli padesátá léta byla
mnohem brutálnější. Toto časové zacílení dozajista vtiskuje autorčiným textům výraznou společenskou závažnost, jejich těžiště
(též vzhledem k trsovitosti jednotlivých historií, v nejednou až matoucí tříšti jednotlivých vyprávění) ale tkví především v
psychologické drobnokresbě. Zčásti téměř minuciózní, zčásti však drobnokresbě nejednou toliko kvapně načrtnuté nebo
nastíněné. Přitom se o knize někdy hovoří jako o „románu“. 
Výhrady jsou potom nabíledni: knížce se nemálo logicky vytýká, že její pisatelka příliš, až přespříliš usiluje o efektní, zároveň
však nemálo průhlednou kompozici, nebo že tento „román v povídkách“ působí jako „pečlivě upletený, příliš utažený cop s
minimem vzdorujících, iritujících, nepolapitelných vlásků“ (Iveta Mikešová). Anebo že některé povídky či texty by lépe vyznívaly
jako samostatný, na jiné příběhy nenavazující a na nich nezávislý celek. V mottu se píše o „rozbitém zrcadlu, v němž kdysi
býval celý odraz“. V tomto obecném vyjádření je nejspíše zakopán příslovečný pes: Kábrtová se jako by pustila do posbírávání
střepů z rozbitého zrcadla minulosti, aby oživila či znovuoživila jeho odraz a obraz. Zrcadlo je ale rozbité a dostavuje se tudíž
výtka „neproblematičnosti stylu“. Jakož i tvrzení, že jde o typický „mainstream“. Snad se ale tím vyhoví přání čtenářů, aby také
„hlava je přestala bolet“. 
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Gabriela LAŠKOVÁ, moderátorka 
V přepočtu bezmála 15 bilionů korun investuje skupina velkých světových ekonomik do infrastruktury ve světě. Shodly se na
tom na summitu G7. Rusko navíc přijde o další příjmy. Právě země G7 chtějí zakázat dovoz ruského zlata. Zavázaly se k tomu
už Británie, Spojené státy, Japonsko a Kanada a doufají, že se k nim přidají i zbývající členové, tedy Německo, Francie a Itálie.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Západ musí držet vůči Rusku spolu. První věc, na které se lídři G7 hned na úvod shodli.

Joe BIDEN, americký prezident 
Budeme pokračovat ve zvládání ekonomických výzev, kterým čelíme. Ale myslím, že to všechno zvládneme a vyjdeme z toho
ještě silnější.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Dobrá zpráva je, že jsme to všichni zvládli a zůstali jednotní, což Putin očividně nečekal.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Německo také slíbilo, že bude v podpoře Ukrajiny postupovat vždy stejně jako Spojené státy. Další pomoc okupované zemi
přislíbil i předseda Evropské rady.

Charles MICHEL, předseda Evropské rady 
Ukrajina potřebuje víc a my jsme odhodláni jí poskytnout víc. Cílem je zasáhnout Rusko a ne ztěžovat a komplikovat život nám

Boris JOHNSON, britský premiér 
Cena za to, že ustoupíme, že umožníme Putinovi uspět a osekat obrovské části Ukrajiny a pokračovat v jeho dobyvačné plánu,
ta cena by byla mnohem vyšší.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Rusko navíc směřuje k tzv. technickému bankrotu, prvnímu za více než 100 let. Dnes mu totiž vyprší lhůta na zaplacení úroků
ze zahraničních dluhopisů v přepočtu za více než 2 miliardy korun. Rusko peníze na zaplacení sice má, ale západní země mu
kvůli sankcím nechtějí platbu umožnit. V rámci summitu se také probírají dodávky plynu z Ruska a částečný návrat k topení
uhlím.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Němci také vlastně mluví o znovuotevření nějakých uhelných elektráren, které už se měly zavřít, ale pokud vím, tak zároveň
řekli, že to vlastně by nemělo ohrozit ten dlouhodobý cíl zavřít všechny uhelné elektrárny do roku 2030.

Barbora ZICHOVÁ, redaktorka 
Summit doprovází také série demonstrací. K vrcholné schůzce G7 se zítra na dálku připojí i ukrajinský prezident. Barbora
Zichová, CNN Prima News.

Úmrtí sportovců po covid vakcínách. Zhroucení, srdeční zástavy, krevní sraženiny … URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: pravyprostor.net , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 01:27 , Země: Česko
Po světě neustále a náhle umírají sportovci, všichni po očkování proti covidu. Z hroucení, umírání, srdeční problémy, krevní
sraženiny. Více než tisíc zdokumentovaných případů od března 2021 do června 2022 kompiluje obsáhlé video, které dává
každému jednotlivému snímku pět sekund.

Jde většinově o mladé, zdravé, trénované lidi s průměrným věkem 23 let. Jejich společným jmenovatelem je to, že se nechali
„očkovat“ proti covidu, často vynuceně. Jsou to jen sportovci, o kterých víme. Kolik je ostatních? Skutečná čísla nejsou známa.
Existuje soustředěné a zoufalé úsilí big tech a mainstreamových médií ignorovat, skrývat, zakrývat, odvracet nebo rovnou lhát
o tom, co se děje. 
Podobných videí je k dispozici celá řada, za každým příběhem je jeden zničený lidský život. 
Proč rekordně umírají sportovci? 
Profesionální sportovci po celém světě záhadně kolabují během her, mnozí z nich musí být odneseni ze hřiště poté, co utrpěli
srdeční komplikace a zástavy srdce. 
Rozhodně není normální, aby mladí sportovci trpěli srdečními zástavami nebo umírali při sportu, ale právě to se děje. Všechny
tyto srdeční problémy a úmrtí přišly krátce poté, co dostali covid vakcínu. I když je možné, že se to může stát i lidem, kteří covid
vakcínu nedostali, samotná čísla jasně ukazují na jedinou zřejmou příčinu. 
Takzvaní zdravotníci, kteří vedou programy vakcíny COVID po celém světě, neustále opakují, že „vakcína COVID je normální
vakcína a je bezpečná a účinná“. 
V reakci na jejich prohlášení vám předkládáme neúplný a neustále se rozšiřující seznam převážně mladých sportovců, kteří
měli v roce 2021 závažné zdravotní problémy po aplikaci jedné nebo více vakcín COVID. Zpočátku mnoho z nich nebylo
nahlášeno. Víme, že mnoha lidem bylo řečeno, aby o svých nežádoucích reakcích nikomu neříkali, a média o nich
neinformovala. Začaly se vyskytovat po prvním očkování vakcínou COVID. Mainstreamová média o většině z nich stále
neinformují, ale sportovní zpravodajství nemůže ignorovat skutečnost, že fotbalisté a další hvězdy zkolabují uprostřed zápasu
kvůli infarktu. Mnoho z nich umírá – více než 50 %. 
Velmi si ceníme sportovců uvedených v tomto seznamu, kteří potvrdili, co se jim stalo, aby byla známa pravda. 
Mnoho sportovních týmů má v současné době několik hráčů na vedlejší koleji. Jsou jich desítky. Týmy a velká média to tají a
myslí si, že si toho nikdo nevšimne. Tito poškození hráči se v této zprávě neobjeví, pokud jsou hlášeni pouze jako „nemoc“, ale
stálo by za to je sledovat, protože není normální jich mít tolik. Jejich imunitní systém byl pravděpodobně „něčím“ narušen, takže
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budou otevřeni mnoha věcem, kterých by se za normálních okolností dokázali zbavit. Jejich sledování přenecháme jiným – my
máme plné ruce práce s tím, abychom zvládli vyšetřování pro tento seznam, vraceli se v čase a snažili se najít nové informace,
které dříve nebyly k dispozici, a prováděli drobné opravy, jakmile je objevíme. Nakonec se to všechno objeví. 
Skeptici, kteří věří, že je to normální, si mohou po přečtení každého záznamu nebo jména v tomto seznamu zopakovat: 
Opakujte po přečtení každého řádku: „Covid vakcína je normální vakcína. Covid vakcína je bezpečná. Tato zranění a úmrtí
jsou normální.“ 
Tabulka kolapsů a úmrtí sportovců od 1. ledna 2021 do 23. května 2022 
Leden 2021 
01/01/21, Windmore, Pensylvánie, USA Mrtvý 
Blake Barklage (17), tenista na La Salle High School ve Windmore, Pensylvánie. Po vítězství svého týmu v PCL zkolaboval a
zemřel na náhlou zástavu srdce. La Salle Covid Policy: Očkování se doporučuje, potvrzení Magnus, Žádná karanténa ani
sledování kontaktů u očkovaných studentů, Neočkovaným se důrazně doporučuje nosit roušku, Žádní neočkovaní studenti
nesmějí cestovat mimo místní akce (maximálně v okruhu 2,0 hod.), týká se i studentů sportovců. Poznámka: Blakeovo jméno
bylo ve zprávě chybně napsáno Barkley. Zpráva 
03/01/21, Portugalsko Mrtvý 
Alex Apolinario (24), brazilský fotbalista Alverca FC, který během zápasu zkolaboval na hřišti se zástavou srdce. Zemřel o čtyři
dny později 
09/01/21. USA 
Jordan Glenn, basketbalista Wisconsinu. Zkolaboval v přestávce na začátku poločasu. Resuscitace pomocí defibrilátoru,
převoz sanitkou do nemocnice. Aktualizace: V dubnu podstoupil otevřenou operaci srdce a nyní má u břicha zavedený
defibrilátor. Zpráva 
22/01/21, USA Mrtvý 
HankAaron (86), bývalý profesionální baseballista, dostal 5. ledna 2021 vakcínu COVID, aby prokázal bezpečnost vakcíny a
povzbudil ostatní černošské Američany k tomu, aby udělali totéž. Zemřel o dva týdny později ve spánku – uvedeno jako
přirozená smrt. Zpráva 
30/01/21 Indianapolis USA Mrtvý 
WayneRadford (64), hvězda NBA a bývalá hvězda týmu Indianapolis, zemřel ve svém domě v Indianapolis. Zpráva 
30/01/21, Francie 
Garissone Innocent (20), Cannes Fotbalový brankář týmu. zkolaboval a ztratil vědomí v zápase proti Chamblee. Záchvat
tachykardie, nebyl schopen mluvit ani dýchat. Zpráva 
Únor 2021 
06/02/21 Filipíny Mrtvý 
Clement Lucchu (25), kamerunský basketbalista. Hrál v Manile na Filipínách. Utrpěl infarkt a zemřel. Zpráva 
11/02/21, Wales Mrtvý 
LoganLuker (17), ragbista Youth Captain at Penygraig RFC zemřel náhle Zpráva 
21/02/21 Chorvatsko Mrtvý 
Zlatko Šaračevič, (59) (bývalý házenkář Jugoslávie a mistr světa v házené), držitel zlata s Chorvatskem na olympijských hrách v
Atlantě a nedávný trenér házené. Jeho tým právě vyhrál v derby s RK Lokomotiva 32:29 a on zkolaboval se zástavou srdce
těsně poté, co poskytl prohlášení pro média. Resuscitace se nezdařila. Zprávy 
22/02/21 Portugalsko Mrtvý 
Alfredo Quintana (32), kubánský házenkářský brankář v Portugalsku. Zkolaboval po zástavě srdce během tréninku. Zemřel o
čtyři dny později. Zpráva 
22/02/2021 Queensland, Austrálie Mrtvý 
Dale Best (34), hráč ragbyové ligy Maroochydore Swans, zkolaboval během zápasu. Sportovní trenéři prováděli resuscitaci a
poté se hráče pokoušeli stabilizovat zdravotníci. Byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Zpráva 
Březen 2021 
03/03/2021, Wallkill Central School, New York, USA (17), Mrtvý 
MiguelAntonio Lugo (17) středoškolský fotbalista zkolaboval a zemřel během fotbalového tréninku 
08/03/21 Egypt Mrtvý 
Abdel-Rahman Atef (23). Fotbalista klubu Al-Rowad zkolaboval a zemřel během zápasu svého týmu Al ve městě Šarkíja. Spolkl
jazyk a pokusy o resuscitaci byly neúspěšné (chyběl vyškolený personál). Zpráva 
11/03/21 Illinois, USA 
David Wakefield, (27) Novozélandský hráč kriketu. Zkolaboval během tréninku se zánětem myokardu. Oživen defibrilátorem,
hospitalizován tři týdny na jednotce intenzivní péče, vyžadoval rozsáhlou rehabilitaci, než mohl chodit a mluvit. Zpráva 
13/03/2021 New Hampshire, USA Mrtvý 
Marvin Hagler (66), boxer byl převezen do nemocnice s bolestmi na hrudi a potížemi s dýcháním, o čtyři hodiny později zemřel.
Zpráva 
19/03/21, Milton Keynes, Velká Británie 
Raymond van Barneveld, hráč šipek zkolaboval a byl ošetřen zdravotníky během šampionátu PDC Zpráva 
19/03/21 Charleston NC, USA Mrtvý 
Joe Bradshaw, 19 let, hráč fotbalu na Charleston Southern University. Zkolaboval se zástavou srdce – mělké dýchání. 
Mrtvý 
Andy Haman (54) Profesionální kulturista a herec Andy Haman zemřel na plicní embolii Zpráva 
22/03/21, Sacramento California, USA Mrtvý 
Emmanual Antwi (18), fotbalista Kennedy High (Kanada), zkolaboval na hřišti v Sacramentu. Pokusy o resuscitaci na hřišti
selhaly a zemřel. 
Moussa Dembélé (25), útočník Atlética Madrid zkolaboval na tréninku a byl ošetřen. Zpráva 
27/03/21 Stewarton, Skotsko Mrtvý 
Laura Hendersonová (42), zástava srdce při běhu, zemřela o několik dní později v nemocnici. Zpráva 
29/03/21 Indie Mrtvý 
Devaraj Anchan (33), státní volejbalista, zkolaboval při hře na turnaji, držel se za hrudník a zemřel cestou do nemocnice v
Udupi. Zpráva 
30/03/21, Ghana 
Charles Bulu – Ghanský rozhodčí se zhroutil během zápasu AFCON Zpráva 
30/03/21, USA 
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Alex Stalock (34), brankář NHL Oilers, který kvůli srdečním potížím přerušil kariéru. Pozitivní test COVID v listopadu 2020,
diagnóza myokarditida v březnu 2021 Zpravodajství – Zpráva 
31/03/21 USA 
Brett Smith, vysokoškolský basketbalový rozhodčí NCAA, zkolaboval během zápasu. Hospitalizován s krevní sraženinou. 
31/03/21 Norsko 
Filip Ingebrigtsen (28) Norský běžec měl po reakci na vakcínu corona těžký rok 2021. Ingebrigtsen dostal druhou dávku
vakcíny těsně po olympijských hrách v Tokiu. Jeho cílem bylo „vrátit se do normálu“, ale 17. října skončil desátý v závodě, který
vyhrál jeho bratr. Zpráva 
Duben 2021 
06/04/2021, Callalen, Corpus Cristi (15), Mrtvý 
Moira Claire Arney (15) McAllen High School žena Fotbalista zkolaboval a zemřel během praxe Zpráva 
Bert Smith (56) Mužský basketbalový rozhodčí NCAA zkolaboval kvůli krevní sraženině v plicích během turnaje Zpráva 
Mrtvý 
Dejan Oršuš (24), hráč chorvatského NK Otok, zkolaboval na infarkt a později zemřel v okresní nemocnici v Čakovci. Zpráva 
18/04/21 Jamajka Mrtvý 
Tremaine Stewart (Tan Tan) (32), jamajský fotbalista z FC Dunbeholden. Zkolabovala a zemřela při výkopu před zápasem.
Zpráva 
Craig Jones (29), mistr světa v brazilském jiu-jitsu, černý pás, nemůže po injekci COVID trénovat ani bojovat. 
Mrtvý 
Luis Ojeda (20), Argentinský fotbalista zemřel nečekaně Zpráva 
27/04/2021 Minnesota, USA 
Marco Rossi (19), hokejista Minnesota Wild, má zánět srdečního svalu. Tým byl údajně „plně očkován“ Zpráva1 
Zpráva2 
28/04/21, Atlanta, USA (26) 
Brandon Goodwin (26), hráč NBA, krátce po očkování vakcínou COVID-19 trpí krevními sraženinami, možný konec kariéry, po
7 měsících stále mimo hru. Zpráva 
Květen 2021 
01/05/21 Florida, USA, Mrtvý 
Nickolas Lawrinas (17), Fotbalista zemřel náhle a nečekaně, příčina uvedena médii, nejasná 
01/05/21, USA 
Sage Canaday (35), ultramaratonec, měl zápal plic a krevní sraženiny. Sage běžel Canyons 100k Ultra Marathon v Kalifornii
(24. dubna), odletěl zpět do Colorada (26.?) Poté se nechal očkovat 2. vakcínou Pfizer a brzy začal mít problémy s dýcháním a
minimálně od 1. května do 6. května, kdy prý dostal zápal plic, ležel v posteli. Do nemocnice šel 30. nebo 31. května,
diagnostikována oboustranná plicní embolie, krevní sraženiny. Sage byl dříve uváděn jako zemřelý, a to kvůli zmateným
zprávám, že a) byl českým běžcem, který zkolaboval a zemřel na maratonu na Mont Blancu, a b) že začal mít problémy s
dýcháním po letu. Za chyby se omlouváme a jsme rádi, že je stále naživu. 
7/05/21 USA 
Everest Romney (17), zdravý 180 cm vysoký středoškolák, byl hospitalizován poté, co po očkování trpěl silnými migrénami a
otoky krku. Během 24 hodin po očkování začal Everest pociťovat „nadměrné“ bolesti a otoky v krku, které vznikly na stejné
straně, na které dostal vakcínu. Podobnou reakci po injekci vakcíny Moderna zažil i Everestův otec. Rentgenové vyšetření
odhalilo, že má v plicích více než 100 krevních sraženin. Zpráva; 
Rozhovor s matkou 
08/05/21 Travis County TX 
Trenér Pete (45), trenér atletiky, zkolaboval 6 dní po druhé vakcíně Pfizer s mrtvicí. Byl očkován 11/04/21 a 02/05/21 Video 
10/05/21, Nottinghamshire, Anglie, Mrtvý 
Josh Downie, (24), hráč kriketu zemřel po zástavě srdce na tréninku. Jeho matka Helen uvedla, že neměl žádné známé
zdravotní problémy. „Je to prostě úplně nečekané,“ řekla. „V tuto chvíli to nevypadá reálně. Zpráva 
11/05/21 Německo, 
Miroslav Klose, 42 let, bývalý německý útočník a asistent trenéra Bayernu Mnichov. Trpí krevními sraženinami v noze. Musel
přestat trénovat. Po lécích a speciálních ponožkách se zřejmě do září vyléčí. Zpráva 
14/05/21, Malajsie Mrtvý 
Haziq Kamaruddin (27), olympijský lukostřelec, zemřel na ischemickou chorobu srdeční. Zemřel 10 dní po injekcích od
společnosti Pfizer 13. dubna a 4. května 2021 
18/05/2021 Švýcarsko 
Michaël Perrier (32), fotbalista Stade Lausanne Ouchy. Švýcarský fotbalista během týmového výletu náhle utrpěl vážnou
zástavu srdce. Stalo se tak po jeho první dávce (23/04/2021) vakcíny Moderna. Dostal 5 výbojů defibrilátoru, poté zůstal 3 dny
v umělém spánku. Byl mu implantován defibrilátor, aby se zabránilo budoucí zástavě srdce, a v nemocnici zůstal 2,5 týdne. Po
5 měsících klidu byla stále přítomna určitá arytmie a lehký zánět, takže se nemohl vrátit k fotbalu na vysoké úrovni. Zpráva 
28/05/2021 Seattle, USA 
Stefan Frei (36), brankář Seattle Sounders. Tým Seattle Sounders v dubnu oznámil, že je „plně očkován“. V květnu bylo
oznámeno, že krevní sraženiny v koleni ho mohou vyřadit na 3-6 měsíců. Zpráva1 
Zpráva2 
30/05/21 (přesné datum neznáme, ale před 01/06/21, kdy zkolaboval Christian Eriksen) 
Marvin Schumann, amatérský hráč Gifhornu, oživen po zástavě srdce. Zpráva 
31/05/21 Bristol, Anglie Mrtvý 
Adam Bounds (41), fotbalista zemřel 31/05/21 na těžké krvácení do mozku v nemocnici Derriford 11 dní po očkování vakcínou
AstraZeneca Zpráva 
Červen 2021 
1/06/21, Dánsko 
Christian Eriksen(29), hvězdný fotbalista Interu Milán, zkolaboval se zástavou srdce na hřišti 12 dní po podání vakcíny
společnosti Pfizer 31. května. Oživen defibrilátorem. Týmový lékař potvrdil, že tým byl očkován 18. května – to mohlo znamenat,
že všichni dostali alespoň jednu injekci, protože jiná zpráva uvádí 31. květen. Zpráva 
04/06/21 Itálie Mrtvý 
Giuseppe Perrino, 29 let, Fujimarino, Itálie. Zkolaboval a zemřel během hry na počest svého mrtvého bratra Rocca. Záchranáři
se ho na místě pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně. Děkujeme Joanna. Zpráva 
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05/06/21 Rusko Mrtvý 
Maxim Ishkeldin (30), mistr světa v pozemním hokeji, záložník ruské reprezentace, náhle zemřel v Novosibirsku na následky
srážlivosti krve. Zpráva 
21.7.2016, Německo, Mrtvý 
Michael Schneider (38), profesionální stolní tenista z Německa, náhle a nečekaně zemřel. Zpráva 
9/06/21, Ontario Kanada, Mrtvý 
Kamila Label-Farrel (19), University Basketball star zemřela nečekaně – zatímco na ranním běhu zkolabovala při protahování
Zpráva 
12/06/21 Itálie Mrtvý 
Chloe Giani Gavazzi (12), italský mládežnický tenista, člen Golarsa Academy v Miláně. Zemřela náhle. Mrtvou ji našla v posteli
její matka. Zpráva 
14/06/21, Indonésie, Mrtvý 
Marquis Kido (36), indonéský olympijský vítěz v badmintonu ve čtyřhře, zemřel na zástavu srdce během hry Zpráva 
17/06/21 Francie 
Frederic Lott, hráč týmu Salouël RC ve Francii, utrpěl zástavu srdce po fotbalovém tréninku v Salouelu. Zachránila ho masáž
srdce a defibrilátor. 
18/06/21 Honduras Mrtvý 
Robert Lima (49), bývalý fotbalista Olympia, Uruguay, Honduras. Zkolaboval a zemřel na zástavu srdce při hře fotbalu s přáteli.
Zpráva 
19/06/21 Kolumbie, Mrtvý 
Jose Edgar Preciado, kolumbijský caddie, utrpěl smrtelnou zástavu srdce ve svém hotelu po druhém kole turnaje Holcim
Colombia Classic v kolumbijské Bucaramanze. Zpráva 
21/06/21 Maďarsko Mrtvý 
Victor Marcel Hegedus (18), maďarský fotbalista. Zkolaboval a zemřel při rozcvičce na tréninku 
23/06/21 Francie 
Christophe Lemaitre, francouzský sprinter. Odstoupil z mistrovství Francie a z olympijských her v Tokiu. Podle trenéra neprošel
zdravotní prohlídkou, po negativní reakci na vakcínu proti koronaviru. 
23/06/2021 Blairgowrie, Skotsko 
Hamish Bell (20), hráč ragbyového klubu Blairgowrie RFC a student Aberdeenské univerzity, utrpěl během tréninku zástavu
srdce. Po 25 minutách resuscitace pomocí defibrilátoru byl převezen do nemocnice k ošetření Zpráva1 
Zpráva2 
25/06/21, USA 
Ethan Jovani Trejo (16), fotbalista, zkolaboval na hřišti během tréninku Zpráva 
26/06/21 Rusko Mrtvý 
Maxim Dubrovolski, 17 let, zkolaboval a ztratil vědomí během zápasu fotbalové ligy. Moskva. Zemřel dříve, než na místo dorazila
záchranka. Zpráva 
27/06/21, Singapur 
Nejmenovaný teenager (16) utrpěl zástavu srdce po vzpírání 6 dní po první injekci Covid-19. V nemocnici byl v kritickém stavu.
Zpráva 
28/06/2021, Las Vegas, Nevada, Mrtvý 
Chino Yelum Cajetan Nsofor (13) Fotbalista zkolaboval a zemřel během tréninku Zpráva 
28/06/21, (odhad) USA 
Kyle Warner (29): Profesionální horský cyklista trpí zánětem osrdečníku po vakcíně od společnosti Pfizer, možný konec kariéry.
Zpráva 
Červenec 2021 
??/07/21, Philadelphia PA, USA, Mrtvý 
Ivan Hicks (16) Fotbalista zemřel během zápasu. Koroner zjistil zvětšené srdce a jizvy, ale žádný zánět myokardu ani zánět.
Verdikt: kardiovaskulární onemocnění. Test na COVID byl pozitivní. 
02/07/21 Francie Mrtvá 
Lise Vidalová (43), bývalá windsurfařka, účastnice olympijských her v Sydney, zemřela po krvácení do mozku. Je rovněž
francouzskou trenérkou na olympijských hrách. Zpráva 
03/07/21 Antigua, Západní Indie 
Chinelle Henry (26) se zhroutila na hřišti se spoluhráčem Chedeanem Nationem. Jen několik dní předtím se klub na Twitteru
pochlubil, že je „Očkovaná a připravená čelit Pákistánkám!“. Zpráva 
03/07/21 Antigua, Západní Indie 
Chedean Nation (35) se zhroutil na hřišti se spoluhráčem Chinelle Henrym. Jen několik dní předtím se klub na Twitteru chlubil,
že je „Očkovaný a připravený čelit Pákistánkám!“. Zpráva 
04/07/21 Nagoja, Japonsko 
Ryosuke Hirata (33), japonský hráč baseballu. Diagnostikována „atypická angina pectoris“. 
06/07/21, Japonsko (27), Mrtvý 
Yusuke Kinoshita (27) Baseballista zkolaboval během tréninku. Zemřel 03/08/2021, pět týdnů po očkování vakcínou COVID-19.
08/07/21, Toronto, Kanada, Mrtvá 
Jenn Gouveia (31), matka z Toronta, v neděli náhle zkolabovala a zemřela při běhu v High Parku Zpráva 
Mrtvý 
Mike Salase (39), hráč rugbyové ligy Northland, zemřel během zápasu. Pokusy o resuscitaci byly neúspěšné Zpráva 
12/07/21 Jaroslaw, Polsko Mrtvý 
Vladimir Dorozhkin, 38 let, trenér a atlet. Zemřel ve stejný den, kdy dostal vakcínu COVID. „Očkován těsně po poledni, zemřel o
půlnoci. Kardiomyopatie. Zpráva 
12/07/21 Egypt Mrtvý 
Imad Bayoumi, fotbalista z Egypta. Zkolaboval a zemřel během přátelského zápasu v Egyptě, pocta jeho příteli Aymanu
Handalovi, který zemřel dříve. Zpráva 
13/07/21 Dubaj Mrtvý 
Sebastian Eubank (29), boxer, syn slavného boxera Chrise Eubanka, zemřel na zástavu srdce, uvedla jeho manželka. Zpráva1 
Zpráva2 
13/07/2021, Pennsylvania, USA (17), Mrtvý 
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Andrew Roseman, Junior High School Baseball Pitcher zemřel nečekaně, Zpráva 
Mrtvý 
Arthur Zucolini (29), bývalý basketbalista. Zemřel na zástavu srdce ve spánku. Zpráva 
18/07/21 Portugalsko Mrtvý 
Marilio Costa Leite (48), portugalský profesionální běžec na dlouhé tratě. Zemřel dva dny po podání vakcíny Pfizer COVID.
Jeho tělo bylo nalezeno v rokli. Zpráva 
19/07/21 Velká Británie Mrtvý 
Maqsood Anwar (44), britský kriketový sportovec z Walesu. Měl zástavu srdce a zemřel. Záchranáři se ho neúspěšně snažili 45
minut oživit. Zpráva 
21/07/21, USA 
Kjeld Nuis (31) Dvojnásobný olympijský vítěz a držitel světového rekordu v rychlobruslení onemocněl zánětem osrdečníku po
očkování vakcínou Pfizer Zpráva 
22/07/21 New York Mrtvý 
Nejmenovaný chlapec (15 let) náhle zkolaboval se zástavou srdce na fotbalovém hřišti při hře fotbalu v místním táboře 22.
července, 4 dny po 2. injekci přípravku Pfizer. Zemřel následující den. ID VAERS 1498080. Zpráva 
22/07/21 Fethiye, Turecko Mrtvý 
Michael Mitchell (65), bývalý kulturista a herec z filmu Bravehart, zemřel šest dní po injekci od společnosti Pfizer 16. července,
kdy dostal dvě dávky Sinovacu. První experimentální injekce Sinovac Coronavac „inaktivovaný virus“ byla podána 22. února a
druhá 20. března. Zpráva se snímky obrazovky 
23/07/21, Německo (27), Mrtvý 
Tim B. (27) SV Hamberge fotbalista z (Schleswig-Holstein) zkolaboval po návratu z fotbalového turnaje a zemřel Zpráva 
24/07/21, Německo (neznámý věk) 
Nejmenovaný fotbalista TuS Hoberge-Uerentrup Bielefeld (NRW) zkolaboval na hřišti se zástavou srdce Zpráva 
24/07/2021, Little Rock, Arkansas, Mrtvý 
Devon DuHart (16), fotbalista, záhadně zemřel ve spánku na záchvat. Po nedávném tréninku mu nebylo dobře. Zpráva 
25/07/21 Charles City, Iowa, USA 
Sportovkyně Wartburg College, která se věnuje vrhu koulí a disku, zkolabovala a byla převezena do nemocnice s krevními
sraženinami v plicích a srdci. Měla problémy s mluvením a dýcháním a poté se jí zastavilo srdce. Byla třikrát resuscitována.
Ztratila rovnováhu, ovládání hlavy, pohyby rukou a paží a komunikační schopnosti. Zpráva 
26/07/21 Nizozemsko Mrtvý 
Whitnee Abriska (19), profesionální házenkářka, zemřela po zástavě srdce na dovolené. Zpráva 
28/07/21, Německo (16), Mrtvý 
Jascha Zey (16) hráč U19 týmu Eisbachtaler Sportfreunde (Porýní-Falc) zemřel náhle a nečekaně v nemocnici Zpráva 
28/07/21, Georgia, USA (15), Mrtvý 
Joshua Ivory (15) Fotbalista zkolaboval a zemřel během hry. Podle zprávy koronera vyvolala náhlou zástavu srdce srdeční
dysrytmie. Zpráva 
31/07/21 USA 
Daniel Brito (23), hráč nižší ligy Phillies, byl hospitalizován poté, co zkolaboval na hřišti s mrtvicí. Zpráva 
31/07/21 Dead 
Sofia Grahamová (27), kulturistka, se připravuje na soutěže NPC North Americans a NPC USA 2021. Zemřela na zástavu srdce
ve spánku Zpráva 
Srpen 2021 
02/08/21, Detroit USA, 15 let, Mrtvý 
Stephen Sylvester (15), fotbalista a atlet z Detroit Central Catholic High School zkolaboval a zemřel během kondičního tréninku.
04/08/21, Kansas, USA, 19 let, Mrtvý 
Tirrell Williams (19) Fort Scott freshman lineman zemřel po kolapsu s mrtvicí na hřišti během tréninku Zpráva1 
Zpráva2 
06/08/2021, Německo 
Nejmenovaný SpVgg. Oelde II. okresní ligy zkolaboval na hřišti, oživoval ho protihráč Julian Pietsch z VfB Schloß Holte 2.
Zpráva 
07/08/21, Belgie 
Rune Coghe (18), belgický fotbalista KFC Eendracht Hooglede utrpěl na hřišti zástavu srdce Zpráva 
Mrtvý 
John Meadows (49) Kulturista AKA ‚Mountain Dog‘ zemřel na ‚krevní sraženinu‘ Zpráva 
08/08/21, Georgia, USA (19), Mrtvý 
Quandarius Wilburn (19), Fotbalista zkolaboval během kondičního tréninku Panthers a později zemřel. Když se hlásil na svůj
první předsezónní univerzitní kemp, vypadal ve velmi dobré fyzické kondici. Zpráva1 
Zprávy2 
10/08/21 Austrálie 
Chris Cairns (51), novozélandský hráč kriketu, utrpěl masivní infarkt a praskla mu aorta. Podstoupil operaci srdce a byl
převezen do nemocnice v Sydney k další cévní operaci. Zpráva 
12/08/21, Nový Zéland, Mrtvý 
Lee Moses (29) Palmerston North Marist fotbalista zemřel během tréninku Zpráva 
12/08/21, Německo 
Nejmenovaná fotbalistka Freudenbergu zkolabovala v utkání Westfalenligy žen Wacker Mecklenbeck proti Fortuně
Freudenberg (Bádensko-Württembersko) krátce před koncem bez cizího zavinění Zpráva 
13/08/21, Francie (37), Mrtvý 
Franck Berrier (37) bývalý francouzský profesionální fotbalista zkolaboval na zástavu srdce při hraní tenisu. V roce 2019
ukončil kariéru kvůli problémům se srdcem. Zpráva 
13/08/21, Velká Británie, Mrtvý 
Roy Butler (23), irský fotbalista Watford FC, zemřel s masivním krvácením do mozku po vakcíně J&J. Během jedné hodiny trpěl
silnými bolestmi hlavy a celkovou nevolností. V sobotu 14. srpna už zvracel a měl křeče. Zpráva 
13/08/21 Tennessee USA Mrtvý 
Azorean Tatum (16), středoškolský fotbalista, 13. srpna náhle zkolaboval ve škole, zavolal matce, měl potíže s dýcháním,
nemohl vstát ani sám chodit. Záchranáři ho odvezli do dětské nemocnice Baptist Children's Hospital. Po dvou dnech, kdy
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nedostal žádná vyšetření kromě testu COVID, byl propuštěn. Jeho stav se nezlepšil a 20. srpna byl převezen do dětské
nemocnice Le Bonheur, kde v sobotu 21. srpna zemřel. Příběh novinky 
14/08/21, USA (17), Mrtvý 
Dimitri McKee (17) Lee High School Football player passed out and died after practice, News stories attributed his death to
heatstroke Zpráva 
14/08/21, Keňa (23), Mrtvý 
23letý olympijský vítěz z Číny Gilbert Kwemoi zkolaboval ve svém domě (po krátké nemoci) a tvrdil, že ho bolí hlava. Zemřel na
cestě do nemocnice, Zpráva 
15/08/21, Španělsko Mrtvá 
Alena Hatvani-Kosinová (46), česká kulturistka, zemřela po převozu do nemocnice ve španělském Alicante. Zpráva 
15/08/21, Jeremy Chardy (34), francouzský tenisový veterán, bývalý 25. hráč světa, přerušil sezónu po „prudké, téměř
paralyzující bolesti“ po vakcíně Covid-19 v polovině srpna. Zpráva1 
Zpráva2 
15/08/21 Itálie Mrtvý 
Marco Tampwo (19), fotbalista Atletica Fioghi z Říma, zemřel na zástavu srdce. Zpráva 
16/08/21, Francie 
Samuel Kalu (24) Bordeaux pro fotbalista trpí srdeční zástavou během hry Zpráva 
16/08/21, Německo 
Manfred Lehner (62) Trenér brankářů SV Niederpöring (Bayern) utrpěl po tréninku zástavu srdce Zpráva 
18/08/21, Belgie 
Joppe Erpels (očkovaný) z Arendonku skončil po závodě na jednotce intenzivní péče. Tři mladí belgičtí (kempenští) cyklisté
mají po závodě problémy se srdcem. Jezdci z Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels z Arendonku skončili na jednotce intenzivní
péče, Xander Verhagen z Geelu měl problémy na tréninku a Yarno Van Herck během závodu Herman Vanspringel Diamond
náhle pocítil bodání v hrudi. Zpráva 
18/08/21, Belgie 
Xander Verhagen (očkovaný) z Geelu měl problémy při tréninku. Tři mladí belgičtí (Kempen) cyklisté mají po závodě problémy
se srdcem. Jezdci z Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels z Arendonku skončili na jednotce intenzivní péče, Xander Verhagen z
Geelu měl problémy na tréninku a Yarno Van Herck během závodu Herman Vanspringel Diamond náhle pocítil bodání v hrudi.
Zpráva 
18/08/21, Belgie 
Yarno Van Herck (očkovaný) náhle pocítil bodnutí v hrudi během Herman Vanspringel Diamond. Tři mladí belgičtí (Kempen)
cyklisté mají po závodě problémy se srdcem. Jezdci z Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels z Arendonku skončili na jednotce
intenzivní péče, Xander Verhagen z Geelu měl problémy na tréninku a Yarno Van Herck během závodu Herman Vanspringel
Diamond náhle pocítil bodání v hrudi. Zpráva 
18/08/21, Belgie 
Jente van Genechten (25), fotbalista zkolaboval na hřišti kvůli zástavě srdce Zpráva 
19/08/21 Velká Británie Mrtvý 
Alex Bruce (20), anglický hráč rugbyové ligy. Nalezen mrtvý v hotelovém pokoji ráno po svém debutu v profesionální ragbyové
lize. Zpráva 
Mrtvý 
Orlando Gallucci (49), osobní trenér, kulturista a sportovec, zemřel na zástavu srdce po mistrovství světa NPC 2021 Zpráva 
21/08/2021 Neath Port Talbot, Wales Mrtvý 
Alex Evans (31), hráč ragbyového klubu Cwmllynfell RFC, se během zápasu necítil dobře, odešel ze hřiště a později
zkolaboval.Pokusy o resuscitaci pomocí defibrilátoru selhaly a na místě zemřel. Zpráva 
Fabrice N'Sakala (31), Obránce Besiktase zkolaboval během zápasu na hřišti Zpráva 
22/08/21, Velká Británie 
Pedro Obiang (29), ex-West Ham star trpí myokarditidou 10 dní po očkování Zpráva 
22/08/21, Itálie 
Francesca Marconová (38), italská volejbalistka, prodělala zánět osrdečníku po 2. vakcíně společnosti Pfizer. dušnost a bolesti
na hrudi Zpráva 
22/08/21, Venezuela (30), Mrtvý 
Alexaida Guedez (30), venezuelská národní šampionka v maratonu, zkolabovala a zemřela při závodě na 5 km Zpráva 
22/08/21 Slovinsko Mrtvý 
Aidan Šaranovič (45) bývalý útočník Primorji hrál také ve slovinské lize za Primorii. Utrpěl těžkou srdeční zástavu, resuscitován,
po několika dnech zemřel. Zpráva 
24/08/2021, Lucembursko 
José dos Reis (29) zkolaboval na hřišti a byl resuscitován Zpráva 
24/08/21, USA Mrtvý 
Jack Alkhatib (18), fotbalista střední školy v Columbii, zkolaboval na hřišti a zemřel Zpráva 
25/08/21 New York, USA 
Vinny Curry (33), obránce New York Jets, vynechá celou sezonu 2021. V červenci mu byla diagnostikována vzácná krevní
porucha a odstraněna slezina, příspěvek na Twitteru . Plánoval návrat v polovině září, ale objevily se krevní sraženiny a
nasadil léky na ředění krve – 3-6 měsíců žádný fyzický kontakt. Zpráva 
29/08/21, USA Mrtvý 
Donadrian Robinson (Donnie) (17), Columbia High school footballer zemřel Zpráva 
29/08/21, Německo (neznámý věk) 
Nejmenovaný Německo C-League Dillenburg a player from Hirzenhain collapses, game cancelated Zpráva 
Září 2021 
1/10/21 Kanada, Mrtvý 
Jacob Downey (18), Peterborough Petes hokejista v sezóně 2019-2020, zemřel náhle po lékařské pohotovosti Zpráva 
01/09/21 Austrálie Mrtvý 
Cameron Dale(29), australský námořník, zemřel po „katastrofální“ mrtvici. Byl nejmladším sólovým námořníkem, který obeplul
zeměkouli. Zpráva 
Greg Van Avermaet (36), bývalý olympijský vítěz v silniční cyklistice, po očkování vakcínou COVID ukončil Světový pohár v
cyklistice Zpráva1 
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Zpráva2 
02/09/21, Belgie 
Greg Luyssen (22), profesionální cyklista ukončil kariéru po selhání srdce Zpráva: „Byl jsem ve skupině pronásledovatelů
během závodu Kortemark, když se mi náhle udělalo špatně,“ říká. „Cítil jsem obrovský tlak na hrudi a bylo to tak zlé, že jsem
musel závod opustit. Odvezli mě do nemocnice a diagnostikovali mi srdeční selhání. Už několikrát jsem měl bez zjevné příčiny
horečku po druhé vakcíně Pfizer Covid-19, ale nikdy jsem o této souvislosti nepřemýšlel. Další testy ukázaly, že mám postižený
srdeční sval a že mé tělo nyní špatně reaguje na intenzivní činnost.“ 
02/09/21, Paralympiáda v Tokiu 
Belgický tenista na vozíku Joachim Gerard (32) zkolaboval se srdečními problémy na olympijských hrách v Tokiu. Zpráva 
03/09/21 Columbia SC, USA Mrtvý 
David Patten (47), trojnásobný vítěz Super Bowlu s Patriots, zemřel při jízdě na motocyklu – náhle „vyjel vlevo od středu“ a
narazil do protijedoucího sedanu Chevrolet. Zpráva 
04/09/2021, Francie (16) 
Diego Ferchaud (16) z ASPTT Caen utrpěl zástavu srdce v Saint-Lô Zpráva 
Mrtvý 
Jens De Smet (27), fotbalista zkolaboval na hřišti, zemřel na zástavu srdce Zpráva 
04/09/21, Henley-on-Thames, Oxfordshire, UK (29), Mrtvý 
Dave Hyde (29) Henley Football Club Rugby player collapsed and died after match, suffering two cardiac arrests Zpráva 
05/09/21, Německo 
Nejmenovaný rozhodčí zkolaboval během zápasu. SC Neuburgweier – FV Ettlingenweier II (Bádensko-Württembersko) Zpráva 
Florian Ploner (22), házenkář SC Ferlach, zkolaboval během zápasu. Příznaky ukazovaly na srdeční zástavu nebo mrtvici.
Zpráva 
05/09/21 PA, USA Mrtvý 
Jalen Leavey, 19 let, bývalý fotbalista střední školy ve Philadelphii. Zkolaboval a nečekaně zemřel po vysokoškolském zápase.
Podle zprávy v novinách zemřel přirozenou smrtí na následky předchozího onemocnění. Zpráva 
Paul Zipser (27), útočník Bayernu Mnichov (basketbal), podstoupil úspěšnou operaci krvácení do mozku v souvislosti s J&J
Zpráva 
06/09/21, Itálie, 
Nejmenovaný fotbalista (13) z klubu Janus Nova, Saccolongo (Itálie) zkolaboval na hřišti se zástavou srdce. 
07/09/21, Velká Británie, 17 let Mrtvý 
Dylan Rich (17), fotbalista, zkolaboval na hřišti a zemřel na dvojitý infarkt během zápasu v Anglii. 
09/09/21, Německo 
Nejmenovaný hráč Birati Clubu Münster utrpěl v zápase regionální ligy proti FC Nordkirchen II Eriksen zástavu srdce. Zápas byl
zrušen Zpráva 
09/09/21, Itálie (20) Mrtvý 
Christian Blandini (20), „vycházející hvězda“ volejbalové univerzity v Catanii, zemřel na náhlou zástavu srdce. Prohlášení
univerzity popisuje „náhlou smrt“ tohoto studenta průmyslového inženýrství. Catania vyžaduje, aby studenti měli „zelený průkaz“
Covid-19 prokazující očkování. Zpráva 
10/09/21, Německo, 24 let 
Lucas Surek (24) z BFC Chemie Leipzig zkolaboval na zánět myokardu. Zpráva 
11/09/21, Francie, 49 let Mrtvý 
Frédéric Lartillot (49) Ain / Francie: zástava srdce v šatně po přátelském zápase Zpráva 
11/09/21, Itálie, 45 let Mrtvý 
Andrea Astolfi (45), sportovní ředitel klubu Calcio Orsago (Itálie), utrpěl po návratu z tréninku zástavu srdce a zemřel bez
předchozího onemocnění. 
11/09/21, Dánsko, 22 let 
Abou Ali (22) zkolaboval se zástavou srdce během zápasu v Dánsku Zpráva 
11/09/21, Nizozemsko, 19 let Mrtvý 
Sebastiaan Bos (19), hokejista Laren, zemřel náhle a nečekaně. Zpráva 
12/09/21, Francie 33 let 
Dimitri Lienard (33), záložník FC Strasbourg zkolaboval během zápasu Zpráva 
Santo Giuliano (33) Profesionální tanečník utrpěl zástavu srdce 5 dní po očkování vakcínou Pfizer Zpráva 
13/09/21, Německo (61) 
Anil Usta, turecký reprezentant hrající za Vfb Schwelm (Ennepetal) zkolaboval na hřišti se srdečními problémy Zpráva 
13/09/2021 Waseca, Minnesota, USA 
Brad Wendland (48), hlavní trenér fotbalového týmu Waseca Bluejays, měl zástavu srdce u postranní čáry pátečního zápasu
proti St.Peter Zpráva 
14/09/21, USA 37 let Mrtvý 
Parys Haralson (37), bývalý hvězdný hráč v Madison Central, poté v Tennessee a v NFL, zemřel náhle a nečekaně doma v Jan
Jose v Kalifornii. Zpráva 
16/09/21, Indie (29) Mrtvý 
Avi Barot (29), Saurashtra cricketer trpí zástavou srdce, zemřel – Zpráva 
Imogen Allenová (24), jezdkyně, šampionka ve skoku na koni, už možná nikdy nebude jezdit. Hospitalizována s těžkou reakcí na
vakcínu Moderna Covid se dvěma masivními krevními sraženinami na plicích dva týdny po prvním očkování. Zpráva 
17/09/21John 
Stokes (21), golfista z NCAA Tennessee State University, měl čtyři dny po druhé dávce přípravku Pfizer zánět myokardu.
Vystoupil proti povinnému očkování Zpráva 
17/09/2021 Visakhapatnam, Indie Mrtvý 
Murtaza Lodhgar (aka Murtu bhai) (45), Mizoram Colts Cricketer. Na procházce po večeři náhle pocítil obrovskou bolest na
hrudi a upadl na silnici 
18/09/21, Německo 25 let 
Kingsley Coman (25) z FC Bayern Mnichov podstoupil operaci srdce po arytmii. Zpráva 
18/09/21, Kanada 25 let Mrtvý 
Francis Perron (25), obránce University of Ottawa Gee-Gees zemřel náhle po zápase v Torontu. Ottawská univerzita již dříve
zahájila politiku povinného očkování: „Každý, kdo hodlá z jakéhokoli důvodu přijít na akademickou půdu, musí být očkován“.
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Zpráva 
19/09/21, Francie 19 let 
Nejmenovaný fotbalista FC Nantes (19) utrpěl zástavu srdce během tréninku 
19/09/21, Německo Mrtvý 
Dirk Splisteser, volejbalový trenér SG Traktor Divitz, zkolaboval během jedné hodiny u postranní čáry Zpráva 
21/09/21, Augsburg 
Nejmenovaný asistent rozhodčího zápasu Kreisligy v Augsburgu v Emersackeru zkolaboval se srdečními problémy Zpráva 
21/09/21, Německo 
Helen Edwards, V kvalifikačním utkání na mistrovství světa žen mezi Německem a Srbskem v Chemnitzu měl anglický čárový
rozhodčí problémy se srdcem a byl odnesen ze hřiště Zpráva 
Antoine Méchin (31), francouzský triatlonista, trpí plicní embolií po očkování vakcínou Moderna Zpráva 
22/09/21, Wisconsin USA 
Tom Felton (34), kolabuje během golfové hry Zpráva 
22/09/21, Německo (36) 
Nicky Dalibor (36), (Sasko-Anhaltsko) zkolaboval a byl resuscitován na hřišti Zpráva 
22/09/2021 Izrael Mrtvý 
Arik Alfasi (49), basketbalový trenér, bývalý asistent trenéra izraelské reprezentace, byl dvakrát očkován, poté se nakazil
COVID – jeho stav se zhoršil, byl připojen na přístroje a zemřel. Neměl žádné přidružené choroby a nekouřil. 
26/09/21, Německo Mrtvý 
Benny Taft (33), fotbalista a trenér SVU Unterferrieden (Bavorsko), utrpěl zástavu srdce během zápasu, zemřel 27. září, Zpráva
27/09/21, Venezuela, Mrtvý 
Guillermo Arias (31), Camaguán FC, stát Guárico v zápase s La Villa FC. Zkolaboval a zemřel na hřišti. Zpráva 
27/09/21, Německo (61), Mrtvý 
Pan Steidel, rozhodčí, utrpěl zástavu srdce v zápase Lauber SV (Bayern). Hra přerušena. Zpráva 
27/09/21, Itálie, 20 let 
Nejmenovaný jezdec (20) utrpěl na konci turnaje zástavu srdce. 
28/09/21, Německo, 17 let 
Hoher Hagen (17), fotbalista JSG zkolaboval během zápasu a byl oživován v Hannoversch Munden Zpráva 
28/09/21, Itálie, 53 let Mrtvý 
Antonello Campus (53), fotbalový trenér sardinského mládežnického týmu, zkolaboval a zemřel na Sicílii během tréninku s
týmem. 
28/09/21, USA, 16 let Mrtvý 
Nejmenovaný dvakrát očkovaný teenager (16) zkolaboval při hře fotbalu a o něco později zemřel. 
29/09/21, Německo Mrtvý 
Dietmar Gladow, vedoucí týmu z Thalheimu (Bitterfeld), utrpěl před zápasem smrtelnou zástavu srdce. 
28/09/21 Mexiko Mrtvý 
Leticia Rico Gonzalez (51), triatlonista. Zemřel na zástavu srdce během triatlonových závodů na Cozumelu v Quintana Roo.
Pokusy o resuscitaci byly neúspěšné, v nemocnici prohlášen za mrtvého. Zpráva 
29/09/21, USA Mrtvý 
Nejmenovaný středoškolský fotbalista zkolaboval během tréninku a zemřel v nemocnici. 
30/09/21 Kostroma, Rusko Mrtvá 
Anna Kruglová (27), ruská reprezentantka v taekwondu a medailistka z mistrovství Evropy i světa v taekwondu. Oficiální příčina
smrti není známa, ale uvádí se, že utrpěla infarkt a poté zemřela, dva dny po covid-19 vakcína Zpráva 
30/09/21, Německo (17) 
Nejmenovaný (17) fotbalista zkolaboval během zápasu regionální ligy A 2 mezi SV Hoßkirch a TSV Sigmaringendorf. Utrpěl
zástavu srdce a byl resuscitován. Zpráva 
Říjen 2021 
01/10/21, Německo, 15 let Mrtvý 
BrunoStein (15), brankář z FC An der Fahner Höhe v Gräfentonně, Durynsko, zemřel. Zpráva 
01/10/2021 Nashville, Tennessee, USA 
Todd Richards (54), Nashville Predators Ice Hockey assistant coach, had a heart attack or cardiac arrest Zpráva 
02/10/21 USA Mrtvý 
Major Wingate (37), americký basketbalista a bývalý kapitán týmu Tennessee (Springfield Armor, Shanxi Zhongyu, Tofas
Bursa). Zpráva 
Mrtvý 
Jake Kazmarek (28) kulturista, vakcíny Moderna 31. srpna a 28. září 2021 Zemřel čtyři dny po očkování Zpráva 
02/10/21 Holandsko 
Ceylin del Carmen Alvarado (23), Nizozemka, úřadující mistryně Evropy v cyklokrosu, je mimo hru kvůli „narušenému krevnímu
obrazu“ Zpráva 
03/10/21 Kanada 
Josh Archibald (28), Edmonton Oilers hokejový útočník mimo hru na dobu neurčitou kvůli myokarditidě Zpráva 
21. 3., Rakousko, 64 let Mrtvý 
Ernst Scherr (64), bývalý trenér brankářů a hledač talentů, nečekaně zemřel. 
03/10/21, Německo, Mrtvý 
Timucin Sen (Hesensko) Fotbalista zkolaboval na hřišti 10 minut před koncem zápasu. Resuscitovaný Zpravodajský příběh 
Mrtvý 
Niels de Wolff (27), belgický fotbalista klubu White Star Sombeke, zkolaboval se zástavou srdce po zápase s týmem Warbrook.
Oživován pomocí resuscitace a defibrilátoru. Zemřel v nemocnici o tři dny později. Zpráva 
Mrtvý 
Hayden Holman (22), Sugar City, maratonský běžec z Idaha. Zkolaboval během maratonu v St. George v Utahu. Zpočátku
oživován. Zemřel v nemocnici. Zpráva 
04/10/21, Německo, 42 let Mrtvý 
Alexander Siegfried (42) z VfB Moschendorf nečekaně zkolaboval a zemřel. Zpráva 
Mrtvý 
Benjamin Taft (33), německý fotbalista/trenér zkolaboval se zástavou srdce po zápase Zpráva 
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Mrtvý 
George Peterson (37) alias „Da Bull“ Kulturista, který vyhrál soutěž Classic Physique na Arnold Classic 2019, zemřel několik
dní před soutěží ve vrcholné kulturistické soutěži. Podezření na krvácení do mozku po podání dvou dávek vakcíny proti
kovidům, která byla podmínkou olympiády v Orlandu. Zpráva 
Florian Dagoury: 40 dní po druhé vakcíně společnosti Pfizer mu byl diagnostikován zánět myokardu a osrdečníku – Instagram 
zpráva 
06/10/21, Německo (61), Mrtvý 
Bern Bauer (61), Trenér DJK Concordia Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) Zpráva 
07/10/21, Itálie, 17 let 
Nejmenovaný sportovec z Colverde (17) zkolaboval se zástavou srdce během tréninku. 
08/10/21, Francie, 49 let Mrtvý 
Benoit Sabard(49), hráč SC Massay, utrpěl během zápasu smrtelnou zástavu srdce. Jedná se o třetí úmrtí v SC Massay v
tomto roce po Jeanu-Philippe Rouxovi (73?), bývalém prezidentovi klubu a místostarostovi města, a Franckovi Martinovi,
bývalém hráči a bývalém viceprezidentovi. Zpráva 
Mrtvý 
Dean Chiazari (31), kanoista. Zemřel na zástavu srdce. Zpráva 
09/10/21, Nuevo Vallarta, Mexiko Mrtvý 
Alberto Olguin, PGA golfový caddy Manuela Torrese, zkolaboval na hřišti během turnaje PGA Tour Latinoamerica v důsledku
zástavy srdce. Jedná se o druhé úmrtí caddyho PGA (19. června). Zpráva 
09/10/21, Anglie, 29 let 
Ryan Bowman (29) Profesionální útočník Shrewsbury byl po půlhodině hry ošetřen defibrilátorem s extrémními problémy se
srdcem. Zpráva 
10.10.21, Itálie, 18letý 
Pompeo Tretola (18), fotbalista, náhle omdlí na hřišti, oživuje ho spoluhráč. Zpráva 
10.10.21, Francie, 40 let 
Nejmenovaný hráč Saint-James utrpěl po rozcvičce před zápasem zástavu srdce, zkolaboval v šatně, defibrilátorem ho
zachránil hasič z týmu soupeře. Zpráva 
10.10.21, Itálie, 59 let Mrtvý 
Nejmenovaný běžec na dlouhé tratě z Bielly (59) zemřel během závodu na selhání srdce. 
10.10.2021, Německo 
Nejmenovaná hráčka V zápase mezi Wacker Mecklenbeck a Fortuna Freudenberg v rámci Westfálské ligy žen se ke konci
utkání bez jakéhokoli soupeřova vlivu zhroutila. 
Mrtvý 
Simone Bedodi (40), italský hráč baseballu a trenér baseballového týmu Park Ranger. Zemřel ve spánku. Zpráva 
11/10/21, Německo 
Marcel Herder, hostující trenér, zkolaboval na okraji pole Mühlwiese (Sasko) Resuscitace Příběh zprávy 
11/10/21 Norsko 
Daniel Aakervik (17), jeden z největších talentů norského běžeckého lyžování, přerušil sezónu po těžké reakci na očkování
vakcínou COVID. Zpráva 
Ewan Fraser (30), hráč pozemního hokeje v Glasgow, během zápasu zkolaboval se zástavou srdce Zpráva 
12/10/21 Německo, 25 let Mrtvý 
Lukas Bommer (25), brankář HC TuRa Bergkamen, zemřel náhle a nečekaně. 
21. 12., Makedonie, Mrtvý 
Julija Portjanko (38), makedonská házenkářka narozená na Ukrajině (Kometal Gjorče Petrov, Arvor 29, makedonská
reprezentace). nečekaná smrt, v autě s manželem, když se vracela z Řecka. Zpráva 
12.10.2021 Španělsko 
Ferran Duran (27), fotbalista Maia, zkolaboval na hřišti a před příjezdem do nemocnice utrpěl několik srdečních záchvatů. Do
srdce mu byl implantován automatický defibrilátor. Zpráva1 
Zpráva2 
13/10/21, Mexiko, 16 let Mrtvý 
Hector Manuel Mendoza (16) zemřel na zástavu srdce při tréninku. Zpráva 
13/10/21, Brazílie, 18 let 
Fellipe de Jesus Moreira (18) profesionální fotbalista utrpěl dvojitý infarkt. Z nemocnice byl propuštěn 3. listopadu. Zpráva 
14/10/21 Velká Británie, Mrtvý 
David Jenkins (31), stříbrný olympijský medailista a britský trenér potápění, nečekaně zemřel. Zpráva 
14/10/21, Itálie, 27 let 
Gianni Moscon (27), několikanásobný cyklistický šampion, musí podstoupit operaci kvůli těžké srdeční arytmii. Zpráva 
14/10/21, Itálie, 53 let 
Nejmenovaný fotbalista AH (53) utrpěl při tréninku zástavu srdce. 
14/10/21, Německo, Mrtvý 
Nejmenovaný rozhodčí zkolaboval a zemřel během zápasu Kreisliga B mezi SC Daisbach a FSV  Taunusstein v Aarbergenu
(Hesensko) Zpráva 
15/10/21, Gold Coast, Austrálie, 14 let 
Ava Azzopardiová (14), fotbalistka zkolabovala na hřišti a je v nemocnici v umělém spánku. Později se zotavila. Zpráva 
16/10/21, Francie, 54 let Mrtvý 
Christophe Ramassamy (54) Hráč AH a bývalý rozhodčí zkolaboval a zemřel na zástavu srdce během zápasu. Zpráva 
16/10/21 Padova, Itálie, Mrtvý 
Dr. Filippo Morando (37), fotbalista, Padova, Itálie. Zkolaboval se silnou bolestí na hrudi během běhu. Resuscitován ostatními
přítomnými, odjel do nemocnice, ale byl propuštěn. Zemřel o pět dní později. Zpráva 
17/10/21 Itálie, Mrtvý 
Jaber Fathallah (32), tuniský basketbalista hrající za italský tým Portitodo Messina v zápase proti Reggio Calabria.. Zkolaboval
během zápasu se zástavou srdce. Zemřel v nemocnici. Zpráva 
17/10/21, Francie, 41 let Mrtvý 
Nejmenovaný fotbalista (41) zkolaboval na hřišti a zemřel, zřejmě na zástavu srdce během fotbalového zápasu v Avignonu.
Člen seniorského fotbalového týmu Rasteau. Zpráva 
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17/10/21 Brazílie Mrtvý 
Adans Joao Santos Alencar (38), bývalý brazilský fotbalista klubu Bruski FC, utrpěl náhlou zástavu srdce v Blumenau na
mistrovství Santa Catariny. Zpráva 
17/10/21 Itálie Mrtvý 
Haitem Fathallah (32), italský basketbalista Fortitudo Messina, zkolaboval se zástavou srdce v zápase proti Reggio Calabria.
Resuscitace se nezdařila a k vědomí se již neprobral. Zpráva 
17/10/2021 USA Mrtvý 
Brian Gassaway (49), bývalý zápasník UFC MMA. Příčina úmrtí není známa. Zpráva 
18/10/21 USA Mrtvá 
Lexi Rigglesová (16), studentka Hannover College a absolventka Danville High School z roku 2018, která hrála basketbal za
týmy Panthers a Warriors, nečekaně zemřela. Zpráva 
18/10/21 Nový Zéland Mrtvý 
Sean Wainui (25), hvězdný ragbista NZ, zemřel při samostatném nárazu do stromu týden po očkování Zpráva 
Megan Rothová (34), maratonkyně, běžecká trenérka a sub-elitní běžkyně. Během bostonského maratonu utrpěla zástavu
srdce a zkolabovala. Přihlížející jí poskytli první pomoc a zachránili jí život. Zpráva 
20/10/21, Itálie (26) Mrtvý 
Ronald Biglione (26), argentinský fotbalista Deportivo Club Independencia hospitalizován s krevními sraženinami (trombotická
trombocytopenická purpura) po 2. vakcíně. Zemřel 5. listopadu Zpráva 
20/10/21, Německo (65), Mrtvý 
Hans-Günter Kinnen (65), koordinátor turnaje Weiler-Volkhoven, manažer mládeže, bývalý hráč Zpráva 
21/10/21, NSW Central Coast, Austrálie 
Cienna Knowles (19) Australská jezdecká hvězda hospitalizována kvůli krevním sraženinám. zvracení, horečka, pocení, bušení
srdce, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů jako peklo, rozmazané vidění po vakcíně Pfizer. Zpráva a Instagram 
21/10/21, Velká Británie (30) 
Nathan Baker, fotbalista Bristol City, zkolaboval během zápasu. Rovněž 2 fanoušci byli ošetřeni na urgentním příjmu. Zpráva 
24/10/21, Německo (17) 
Elly Böttcher (17) z týmu Rostocker FC zkolabovala v utkání Regionalliga Nordost žen v Hohen Neuendorfu bez cizího zavinění
Zpráva 
24/10/21 USA Mrtvý 
Carl Madsen (71), funkcionář NFL, zemřel ve svém autě, které uvízlo v pruhu na silnici I-65, poté, co pracoval na zápase
Kansas City-Tennessee Zpráva 
25/10/21 Francie, Mrtvý 
Michael Engelbert (37), fotbalista Ortho (La-Roche-en-Ardenne) zemřel náhle na zástavu srdce po zápase a sprchování.
Resuscitace neúspěšná. v nemocnici prohlášen za mrtvého. Zpráva 
Halil Elitok (25), záložník SG Gahmen zkolaboval na hřišti kvůli zástavě srdce Zpráva 
26/10/21 Derbyshire, Anglie Mrtvý 
Jack Gallagher (20 let), fotbalista Gresley Rovers (United Counties Premier League North). Kluby v celé oblasti vzdaly mladému
fotbalistovi hold. Příčina úmrtí není známa. Zpráva 
28/10/21, Německo 
Nejmenovaný fotbalista utrpěl zástavu srdce (NRW) Dersum. Resuscitace: Josef Stefens a Jürgen Koop Zpráva 
28/10/21, Německo Mrtvý 
Selim Levent, spolutrenér Herthy BSC, zemřel náhle a nečekaně během dovolené. Zpráva Twitter 
28/10/21, Bridgeville, Pensylvánie, USA, 12 let Mrtvý 
Jayson Kidd (12) zkolaboval během basketbalového tréninku ve škole a později zemřel. Zpráva 
28/10/21, New Jersey USA, (Nový Zéland ragbyový hráč), (28) 
Tevita Bryce (28) Montclair Norsemen ragbyový hráč zkolaboval během hry z 2 infarktů a mrtvice způsobené krevní sraženinou,
srdce se zastavilo na 28 minut Zpráva1 
Zpráva2 
28/10/21, Balúčistán, (30), Mrtvý 
Mohammad Islam (30), Raziq fotbalista se zhroutí uprostřed hry, prohlášen za mrtvého v nemocnici Zpráva 
30/10/21, Německo, (25) 
Benedikt Kirsch, kapitán SpVgg Bayreuth (Bavorsko), zkolaboval na hřišti. Julian Pietsch z VfB Schloß Holte 2 ho resuscitoval.
Zpráva 
30/10/21 Tunisko Mrtvý 
Doudou Faye (35), senegalský basketbalista, utrpěl zástavu srdce. Tuniské basketbalové mistrovství vzdalo hold jednomu ze
svých významných členů. Zpráva 
31/10/21, Španělsko 
Sergio Aguero (33), argentinský hvězdný útočník Barcelony, utrpěl bolesti na hrudi a zkolaboval během zápasu, nyní se léčí se
srdečními problémy. Známý také jako Kun Agüero) Aktualizace 15. prosince – Sergio Aguero oznámil, že ho „srdeční potíže“
donutily ukončit kariéru. Zpráva 
??/10/21, Tennesee, USA 
Shelby Grace Allenová (17), členka bowlingového týmu Dyer County v dětské nemocnici Le Bonheur v Memphisu, poté, co se
u ní rozvinul Guillainův-Barrého syndrom. Zpráva 
Listopad 2021 
??/11/2021 Švýcarsko 
Lara Gut-Behrami (30), švýcarská závodnice Světového poháru v alpském lyžování, měla po očkování v říjnu extrémní potíže s
dýcháním a několik týdnů trpěla opakovanými záchvaty. V listopadu 2021 trénovala pouze pětkrát. Ještě 30. listopadu měla
potíže s dýcháním. Dne 11. prosince vyhrála závod, ale 17. prosince ji pozitivní test COVID PCR vyřadí na čtyři závody.
Zpráva1 
Zpráva2 
01/11/21, Itálie (23), Mrtvý 
Vittoria Campo Italský fotbalista zkolaboval se zástavou srdce, zemřel v nemocnici. Její bratr Alessandro (25) zemřel 1. 9. 2021.
Zpráva 
21.11.01, Sogndal, Norsko 
Emil Palsson (28), islandský záložník hrající za norský klub Sogndal, zkolaboval ve 12. minutě zápasu proti Stjordals-Blink v
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důsledku zástavy srdce, byl resuscitován a poté letecky převezen do nemocnice Haukeland k dalšímu vyšetření a ošetření.
Zpráva 
11.01.2021 Montana, USA Mrtvý 
Jedd Hoffman (Věk), receiver a linebacker střední školy Park City, zkolaboval při záchvatu. Asistent trenéra mu poskytl první
pomoc a použil defibrilátor. Hoffman byl převezen do nemocnice St Vincent Healthcare v Billings, kde o týden později zemřel.
Zpráva 
03/11/21, Rakousko (24), Mrtvý 
Boris Sádecký (24), očkovaná slovenská hokejová hvězda @bratislavaCAPS zemřel po kolapsu na ledě během zápasu v
rakouském Dornbirnu Zpráva1 
Zpráva2 
03/11/21, USA , Mrtvý 
Jordan Tucker (20 let), bývalý kapitán klubu Longridge Town FC, náhle zemřel. 
04/11/2021 Provo, Utah, USA 
Richard Harward (42), basketbalista týmu Brigham Young Cougars, vynechá zbytek sezóny kvůli „kardiovaskulárním
problémům“. Zpráva 
05/11/21, USA (36), Mrtvý 
Dusan Pasek (36), @bratislavaCAPS CEO, 2 dny po Boris Sádecký Zpráva 
05/11/21 Španělsko 
Caroline Graham (26), fotbalistka FC Barcelona. Stěžovala si na zrychlený tep a bolesti na hrudi během zápasu a vyměněna.
srdeční arytmie Zpráva 
05/11/21 Itálie 
Daouda Peeters (22), belgický fotbalista, záložník Juventusu. Diagnostikována neuropatie, smyslové poruchy a motorické
obtíže. Zpráva 
05/11/21 Bělorusko Mrtvý 
Konstantin Wajgin (nebo Vaygin či Vaigin), 57 let, běloruský biatlonista a trenér. Ve zprávě se uvádí pouze příčina úmrtí.
Zpráva 
Mrtvý 
Shawn Rhoden (46), kulturista, Mr. Olympia 2018, zemřel na zástavu srdce Zpráva 
06/11/21, Skotsko, (19) 
Jamie Hamilton (19) Obránce Hamilton Accies opustil hřiště s bolestmi na hrudi. Zpráva 
06/11/21 Brazílie Mrtvý 
Luíz Antônio dos Santos, 57 let, brazilský olympijský běžec na dlouhé tratě (1996), zástava srdce. Zpráva 
06/11/21 Primorsky Territory, Rusko Mrtvý 
Victor Plakhuta (35), vzpěrač. Podle Viktorovy sestry byl celkově fit a zdravý. Jako příčina úmrtí se uvádí oboustranný zápal
plic, ale podle přátel Viktor zemřel dva týdny po očkování proti koronaviru. Zpráva 
07/11/21, Německo 
Nejmenovaný očkovaný fotbalista utrpěl během zápasu okresního poháru mrtvici, ochrnul na jednu stranu a byl převezen
sanitkou do nemocnice. Zpráva 
07/11/21, Německo 
Nejmenovaný rozhodčí zkolaboval ve 20. minutě utkání žen v Thüringen. Zpráva 
07/11/21, Německo 
Nejmenovaný fotbalista zkolaboval v utkání Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe/Wormbach proti BSV Menden (NRW) bez cizího
zavinění Zpráva 
07/11/21 Norcross High School, Georgia, USA 
Isaiah Banks, 16, Norcross High School fotbalista zemřel doma na zdravotní stav nesouvisející s fotbalem Zpráva 
07/11/21 Rusko Mrtvá 
Aliya Khambikova, 21 let, ruská volejbalistka. Zemřela na blíže neurčenou nemoc (ne COVID) Zpráva 
07/11/21 Utah, USA 
Eric Turner (41), fitness model a kulturista, utrpěl spontánní disekci koronární tepny. Druhá vakcína COVID mu byla podle jeho
vlastních příspěvků podána v polovině května. Stejně jako doktor Lutchmedial se ošklivě vyjadřoval o lidech, kteří dali přednost
Ivermektinu před experimentálními vakcínami. Zpráva 
08/11/21 Houston, TX, USA Mrtvý 
Jamarcus Hall (16) Houston High School fotbalista zemřel ve stejný den Hilltoppers fotbalový tým měl hrát v Senatobia v prvním
kole play-off třídy 4A Zpráva 
08/11/21 USA Mrtvý 
Kim ‚Alarm‘ Kyeong-Bo (20), vycházející hvězda Overwatch League hrající za tým Philadelphia Fusion. Zpráva 
08/11/21 Velká Británie Mrtvý 
Tom Greenway (38), šampion žokej zemřel Zpráva 
08/11/21, Paraguay, Mrtvý 
Nelson Solano, (21) fotbalista, zkolaboval a zemřel na infarkt. Zpráva 
08/11/21, USA, Mrtvý 
Pedro Feliciano (45) New York Mets Pitcher zemřel ve spánku na zástavu srdce. Zatím nebyl zjištěn žádný stav očkování.
Zpráva 
08/11/21 Houston, TX USA, Mrtvý 
Willis Forko, 37 let, liberijsko-americký fotbalista (Real Salt Lake, Bodo/Glimt, národní tým). Nekrolog 
08/11/21 USAChuck 
„Kali Muscle“ Kirkendall (46), kulturista, zkolaboval dva dny po smrti Shawna Rhodena. 
09/11/2021 New York, USA 
Keaton Parks (24), New York City FC, hráč MLS podstoupil operaci, při které mu byla z nohy odstraněna krevní sraženina
Zpráva 
Murphy Jensen (53), grandslamový šampion, se zotavuje po náhlé zástavě srdce při hraní tenisu na charitativní akci
profesionálních celebrit v Coloradu. Při kolapsu se udeřil do hlavy a má zlomeniny na spodině lebeční. Zpráva 
11/11/21, Německo (40), Mrtvý 
Jörg Heinle (40) bývalý útočník a trenér Spvgg Detter-Weißenbach (Bavorsko), anesteziologická sestra na Franz von
Prümmer-Klinik Bad Brückenau a rodinný příslušník náhle zemřel Zpráva 
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11/11/21 Španělsko Mrtvý 
Jony López (16), fotbalista Sol del Este, utrpěl infarkt během fotbalového tréninku. Zpráva 
12/11/21 USA Mrtvý 
Dejmi Dumervil-Jean (22), bývalý (2018) fotbalista Louisville Zpráva 
13/11/21, Dánsko (24) 
Luther Singh (24) Fotbalista FC Kodaň hospitalizován se „záhadnou nemocí“ Zpráva 
13/11/21 Bulharsko Mrtvý 
Ivo Georgiev, 49 let, bulharský fotbalista (Debrecín, Korabostroitel, národní tým), selhání srdce. Zpráva 
13/11/21 Polsko Mrtvý 
Jarosław Pacoń (49), polský fotbalista (Stal Stalowa Wola). Zemřel nečekaně Zpráva 
13/11/21 Uruguay 
Sabrina Soravilla (25), uruguayská hráčka Nacionalu, které 7 měsíců po první vakcíně Sinovax COVID diagnostikovali srdeční
onemocnění ukončující kariéru Zpráva 
14/11/21 Austrálie 
Michelle Goszko (44), skvělá australská hráčka kriketu, leží po mrtvici ve 44 letech na jednotce intenzivní péče. Je plně
očkovaná. Zpráva 
14/11/21 Atény, Řecko Mrtvý 
Stevan Jelovac (32), srbský basketbalista hrající za AEK Atény, zkolaboval během individuálního tréninku. V nemocnici mu byla
diagnostikována mrtvice a 5. prosince zemřel. Zpráva 
Julio Lugo (45) Dominikánský bývalý shortstop Boston Red Sox zemřel ve spánku na zástavu srdce. Zatím nebyl zjištěn žádný
status Vax. (Houston Astros, Tampa Bay Devil Rays, Boston Red Sox), vítěz Světové série (2007) Zpráva1 
Zpráva2 
Sarah Gigante (21), olympijská cyklistka a úřadující australská šampionka v časovce, měla po olympijských hrách v Tokiu
těžkou reakci na vakcínu COVID-19, silné bolesti na hrudi a opakované hospitalizace, myoperikarditida Zpráva 
17/11/21 Panama Mrtvý 
Adonis Villanueva (27), záložník panamského klubu Deportivo del Este, se při zápase pravděpodobně udeřil do hlavy. (2 různé
verze) Později po příjezdu domů zkolaboval s mrtvicí. Zemřel v nemocnici o několik dní později 23. listopadu. Krátce před smrtí
se probudil a lékař ho požádal, aby pohnul rukou, což udělal. Zpráva1 
Zpráva2 
17/11/21 Itálie Mrtvá 
Michele De Vecchi (25), horská běžkyně, běžela s kamarádkou v kopcích Prosecco, zkolabovala se zástavou srdce a zemřela
na trase. Zpráva 
18/11/21 Finsko Mrtvý 
Kim Suominen (52), hráč a trenér klubu Turku Ball Club, nečekaně zemřel. Zpráva 
18/11/21 NY USA Mrtvý 
Carmyne Payton (15), NYstudent, bez předchozích zdravotních problémů zkolaboval se srdečními problémy, zemřel na
basketbalovém tréninku Zpráva 
Mrtvý 
Nejmenovaný aragonský atlet (27), který se zúčastnil běhu Behobia-San Sebastian, zemřel v nemocnici v hlavním městě
Gipuzkoa. Běžec při závodě zřejmě omdlel a utrpěl zástavu srdce a byl okamžitě evakuován do nemocnice. Zpráva 
19/11/21 USA 
Cooper Teareová (22), běžkyně světového formátu, zkolabovala během mistrovství NCAA v přespolním běhu v roce 2021, když
závodila za Oregonskou univerzitu. Covid booster o dva týdny dříve. Stěžoval si na problémy se srdcem a lékaři pracovali na
snížení jeho tepové frekvence. Zpráva 
20/11/21 NJ USA Mrtvý 
Nejmenovaný chlapec (14), Dumont NJ zemřel v sobotu odpoledne po kolapsu na basketbalovém hřišti základní školy.
Teenager z New Jersey hrál s ostatními teenagery na základní škole Grant, když zkolaboval. Mladý sportovec byl převezen do
Hackensack University Medical Center, ale nepřežil. Zpráva 
20/11/21 NSW, Austrálie 
Stephanie Gard (), Jezdkyně Sportovec zánět osrdečníku, necítí nohy od kolen dolů a nemůže chodit několik dní po vakcíně
Pfizer COVID Zpráva 
21/11/21 Francie Mrtvý 
Bruno Macedo (22), hráč rezervního týmu FC Nueil-les-Aubiers, zkolaboval a náhle zemřel v neděli ráno ve svém domě. Zpráva
22/11/21 USA 
Duggar Baucom (61), trenér basketbalistů Citadely, zkolaboval u postranní čáry zápasu s Duke. Převezen do nemocnice.
Zpráva 
23/11/21 UK 
John Fleck, (30), Sheffield United hvězda fotbalista zkolaboval během zápasu s Readingem, převezen do nemocnice,
propuštěn Zpráva 
23/11/21 Japonsko Mrtvý 
Riuler de Oliveira Faustino (23), brazilský fotbalista (J.FC Miyazaki, Shonan Bellmare), zástava srdce. Zpráva 
24/11/21 Itálie Mrtvý 
Nejmenovaný cyklista (15) zkolaboval a zemřel v náručí svého otce Zpráva 
Adama Traore (26), útočník Šeriffu Tiraspol, se v zápase s Realem Madrid zhroutil na hřišti a držel se za hrudník Zpráva 
24/11/21 UK Mrtvý 
Leon Taylor (36), fotbalista Darlaston Town, trpěl „nemocí“ a následující den zemřel. Zpráva 
24/11/21 US 
Charlie Wyke (28), útočník Wiganu zkolaboval na tréninku den po svém 1. Pfizer. V tomto příběhu se uvádí, že neměl vakcínu
COVID, ale to je v rozporu s tím, co řekl. Bohužel si možná vymazal svůj twitterový účet, kde podle nás přiznal, že ji dostal
(možná to byl Fleck – stále se vyšetřuje). Zpráva 
24/11/21 Filipíny 
Roider Cabrera (30), filipínská profesionální basketbalová hvězda (tým Terrafirma), zkolaboval se zástavou srdce v šatně po
turnaji v Ynares Sports Arena, Pasig City (dvojnásobné vítězství nad Meralco a Barangay Ginebra San Miguel). Aktualizace:
angioplastika 02/12/21 den poté, co kardiolog zjistil ucpání srdce. Zůstává v bezvědomí, ale pohybuje prsty a snaží se otevřít
oči. Zpráva1 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 195 / 313

http://www.newtonmedia.eu/


Zpráva2 
26/11/21 Mali Mrtvý 
Guimbala Tounkara (34), hráč AS Police a bývalý záložník Djoliby a USC Kita, zemřel po zástavě srdce krátce po tréninku AS
Police. Šel domů a poté do obchodu ke kamarádovi, ale zkolaboval se zástavou srdce a zemřel ještě před příjezdem do
nemocnice. Zpráva 
27/11/21 Praha, Česká republika Mrtvá 
Daire Ni Heldhin (29), Dundalk Young Ireland GAA – hráčka galského fotbalu se během pobytu s kamarády v České republice
necítila dobře. Byla převezena do nemocnice a ráno zemřela. Zpráva 
28/11/21 Rusko Mrtvý 
Valentin Rodionov (16), ruský hokejista Dynama Moskva, po nárazu do ochranné desky u ledu zkolaboval na střídačce, ale o
týden později zemřel. Hlavní trenér uvedl, že „ prošel [lékařskou prohlídkou]. Byl to naprosto zdravý, silný kluk, veselý, plný síly
a energie“. 
Zpráva 
30/11/21 Severní Karolína, USA Mrtvý 
Fatimah Shabazzová (22), klíčová hráčka volejbalového týmu N.C. A&T, zemřela na komplikace způsobené aneurismem. Byla
spoluhráčkou konference Cincinnati Northwest HS za rok 2016. Získala titul v oboru předfyzikální terapie. Zpráva 
24??/11/21 Victoria, Austrálie 
Paul Dimattina (47), bývalý záložník týmu Western Bulldogs (Australian Rules Football), na jednotce intenzivní péče po
nežádoucí reakci na posilovač Pfizer Covid. A nyní má příznaky onemocnění COVID. Zpráva 
Prosinec 2021 
01/12/21 Skotsko Mrtvý 
Siobhan Cattiganová (26), skotská ragbyová reprezentantka, která získala za Skotsko 19 mistrovských titulů. Příčina úmrtí
nebyla uvedena. Zpráva 
01/12/21 USA Mrtvý 
CJ Hunter (52), zemřel z blíže neurčených příčin. Zpráva 
01/12/21 Rusko Mrtvá 
Arina Biktimirová (19), šampionka v taekwondu, zemřela náhle doma. Získala zlatou medaili jako šampionka na listopadovém
mistrovství Evropy v taekwondu ITF na Krétě. Zpráva 
01/12/21 Belgie Mrtvý 
Keanu Breurs (19) Fotbalista a trenér mládeže KVK Svelta Melsele U23 ve středu ráno náhle zemřel. Příčina úmrtí nebyla
uvedena Zpráva 
01/12/21 Melbourne Austrálie 
Ben Madgen (36), basketbalista týmu South East Melbourne Phoenix, v nemocnici se zánětem osrdečníku po 2. zápase s
přípravkem Pfizer. Tweet 
02/12/21 Itálie Mrtvá 
Romina De Angelis (43), volejbalistka, která zkolabovala, když hrála s přáteli padel (raketový sport podobný tenisu). Podezření
na aneurismus. Zpráva 
02/12/21 Egypt Mrtvý 
Adham El-Selhadar (53), egyptský fotbalový manažer, zkolaboval a zemřel u postranní čáry zápasu poté, co jeho tým vstřelil
vítězný gól. Zpráva 
03/12/21 Adelaide, Austrálie 
Nejmenovaný fotbalista týmu Adelaide Crows odjel do nemocnice s diagnózou zánětu osrdečníku (zánět srdce) dva týdny po
prvním zápase s Pfizerem. Perkarditida ničí srdeční buňky. Adelaide Crows nevysvětlitelně nezveřejnili jeho jméno s odkazem
na „soukromí“, ale brzy to bude jasné, protože bude mimo hru nejméně 3 měsíce. Zpráva 
03/12/21 Německo 
Kwabenaboye Schulz (23), hráč FC Carl Zeiss Jena zkolaboval po závěrečném hvizdu v zápase s AK Berliner, ve stejném
zápase jako Ugur Tezel. Po karanténě odehráli 4 zápasy během 11 dnů. Zdá se, že tým to svádí na Coronaviru, nikoli na
vakcínu. Zpráva 
03/12/21 Německo 
Ugur Tezel (24), hráč FC Carl Zeiss Jena, zkolaboval během zápasu s Berliner AK a byl vystřídán. Stejný zápas jako
Kwabenaboye Schulz, který zkolaboval. Zpráva 
03/12/21 Anglie 
Mark Simpson (věk neznámý), Knaresborough Town West Riding County FA útočník zkolaboval a měl v šatně o poločase
bušení srdce. Po zbytku zápasu se cítil lépe, ale když šel odjet domů, začalo se mu to opakovat. Zpráva 
04/12/21 USA 
CJ McCollum(30), basketbalový obránce Portland Trailblazers Diagnostikován pneumotorax (zhroucení plic), který může být
způsoben zraněním nebo nemocí. Je možné, že už nikdy nebude hrát. McCollum se 31. srpna umístil na vrcholu žebříčku
střelců HoopsHype. Zpráva 
04/12/21 Beverwijk, Severní Holandsko Mrtvý 
Wouter Betjes (14), studentský hokejista, zkolaboval při odchodu do kabin po zápase Bloemendaal JC3 proti Overbos JC1.
Klubový lékař se ho pokoušel resuscitovat na hřišti, pokračoval v sanitce a v nemocnici v Amsterdamu, ale nebyli úspěšní a
zemřel. Zpráva 
04/12/2021 Carlisle, Anglie 
Bobby Dixon (n/a), fotbalista Carlisle City zkolaboval v úvodu zápasu Cumberland County League proti Gosforthu a byl
převezen na vyšetření do Cumberland Infirmary Zpráva 
05/12/21 Itálie Mrtvý 
Fabio Pedretti (24) z Gardone Valtrompia zkolaboval a zemřel při běhu Uno di Monticelli, nočním trailovém běhu na kopcích
Franciacorta v Monticelli Brusati. V závěrečném kilometru závodu na 20 km zkolaboval a nepodařilo se ho oživit. Zpráva 
05/12/21 Teherán, Írán Mrtvý 
Navid Khosh Hava (30), bývalý obránce íránského fotbalového týmu U23, zemřel na zástavu srdce News Story 
05/12/21 Birmingham, Alabama, USA Mrtvý 
John Wolfe (20), trojnásobný státní šampion v tenise na střední škole (Briarwood High School, Alabama). Zpráva 
06/12/21 Tamworth, Anglie Mrtvý 
Rob Woodward (36), trenér/vedoucí týmu Stonydelph Juliors FC U10. Dvojnásobně očkován. „S velkým zármutkem klub
oznamuje, že Rob Woodward, náš manažer U10 Cougars, včera náhle zemřel.“ 
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Klubový Facebook 
06/12/21 Francie Mrtvý 
Xavier Ziani (49), francouzský profesionální volejbalista a trenér v Charenton-le-Pont, zemřel na zástavu srdce. Zpráva 
07/12/21 Melbourne, Austrálie 
Jake Lever (25), hvězdný hráč Melbourne Demons (AFL), vypadal slabě, když během prvního tréninku před sezónou spadl na
zem. Dvacet minut byl ošetřován lékařem. Zpráva 
07/12/21 Chorvatsko Mrtvý 
Pavel Karpf (52), bývalý švýcarský fotbalový brankář FC Luzern, byl v úterý na své plachetnici v Chorvatsku, když náhle
zkolaboval a o tři dny později v nemocnici zemřel. Zpráva 
09/12/21 USA Mrtvý 
Matt Scherer (38), bývalý profesionální běžec týmu Oregon Ducks, příčina úmrtí zatím není známa Zpráva 
10/12/21 Srbsko 
Ricardo Gomes (29), fotbalista z Kapverdských ostrovů hrající za srbský klub FK Partizan, zkolaboval během tréninku , 45 dní
po očkování proti COVID. Trenér Stanojević řekl: „Situace je vážná.“ Gomes, trenér Bojan Ostojič a Quincy Menig byli očkováni
ve stejný den. Zpráva 
11/12/21 Norwich, Anglie 
Victor Lindelof (27), obránce Manchesteru United, se skácel k zemi, držel si hrudník a ukazoval na srdce, stěžoval si na bolest
na hrudi a zrychlený tep. Jeho manželka potvrdila (mnohokrát), že jsou oba očkovaní. Zpráva 
11/12/2021 California, PA, USA Mrtvý 
Branson King (23), hokejista Kalifornské univerzity v Pensylvánii, náhle zemřel. Příčina úmrtí není známa Zpráva 
12.12.2021 Águias do Moradal-Pedrógao, Portugalsko 
Edgar Marques (20), fotbalista Pedrógao de Sao Pedro, zkolaboval během zápasu. Zpráva 
12/12/21 Itálie 
Piotr Zielinski (27), záložník Neapole odešel za postranní čáru, 19 minut hry proti Empoli, bojoval s dýcháním, ukazoval na krk a
hrudník. Zpráva 
12/12/21 Francie 
Martin Terrier (24), útočník Rennes byl po bolestech na hrudi v zápase s Nice střídán. Zpráva 
12/12/2021 Austrálie Mrtvý 
Kane van Dierman (neuvedeno), Sydney Convicts RUFC Rugby Union. Okolnosti úmrtí nebyly oznámeny Zpráva 
13/12/2021 England 
Maxwell Harrison (21), mezinárodní tanečník, pět dní po druhé vakcíně Pfizer COVID-19 onemocněl perikarditidou (zánět vaku
obklopujícího srdeční sval) a byl hospitalizován. Špičkoví kardiologové uvedli, že jeho stav srdce byl důsledkem očkování
vakcínou Pfizer. Zpráva 
14/12/2021 Miami, Florida, USA Zemřel 
Andres Melendez (20), Cleveland Guardians minor league Baseball player died unexpectedly – no further details available
Zpráva 
15/12/2021 Rusko Mrtvý 
Alexander Frolov (63), hokejista Sarmations Ice Hockey byl na střídačce během zápasu ruské amatérské Noční hokejové ligy
(NHL), když náhle onemocněl a zkolaboval. Zemřel cestou na jednotku intenzivní péče, zřejmě se srdečními potížemi. Zpráva 
16/12/2021 Rhode Island, USA Mrtvý 
Meaghan McGonagle (41), trenér volejbalu chlapců a dívek na střední škole Cranston High School East a učitel obchodu.
Starosta Cranstonu Ken Hopkins uvedl, že „jde o mladou ženu, 41 let, v dobrém zdravotním stavu, která se nechala včas
očkovat“, ale „asi týden před smrtí byla hospitalizována“. Zpráva1 
Zpráva2 
16/12/2021 Nový Zéland Mrtvý 
Taniela Moa (36), Section Paloise, bývalý mezinárodní hráč ragbyové unie Tonga, který hrál převážně na Novém Zélandu a ve
Francii, náhle zemřel. Příčina úmrtí není známa Zpráva 
17/12/21 Los Angeles USA 
Donald Parham (24) Los Angeles Chargers (NFL) tight end hráč se zhroutil ve vzduchu, když chytal touchdown. Dostal dvě
vakcíny Covid-19 a posilovač. Když ho odváželi, třásly se mu ruce. Zdá se, že se mu levá ruka zablokovala ještě před dopadem
helmy na zem – zřejmě proto nezvládl zotavení dobře. Chargers uvádějí, že utrpěl otřes mozku, ale video vypovídá o něčem
jiném – zlomek vteřiny předtím, než se jeho helma dotkla země, se jeho hlava náhle vymrštila dozadu. Klíčem k tomu, abyste to
viděli, je sledovat akci od postranní čáry, jeden záběr po druhém. Zpráva 
Kompletní zpráva pokračuje až do května 2022 a je postupně dále aktualizována. 
Aktuálně uvádí 1111 srdečních zástav sportovců s vážnými problémy a 732 mrtvých po COVID injekcích. 
Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky
Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty
nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP. 
S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou
přes , poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet 
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby 
Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.
Pokud máte zájem o vydání potvrzení o poskytnutí daru (např. pro daňové účely), napište nám na redakční mail
redakce@pravyprostor.net 
Příspěvky za měsíc červen 2022: 
RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, ing. Jan
Dvořák 500,- Kč, Tomáš Šimčík 200,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 2000,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, František Burda 50,- Kč,
Roman Dubravský 500,- Kč, František Škoda 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč,
Petr Velíšek 1000,- Kč, Petr Navrátil 300,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Milan Hrbáč 250,- Kč, Anonym 500,- Kč, Martin Vacek
500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Zdeněk Duda 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Přemysl Rubeš 2000,- Kč, Václav Červinka 200,-
Kč, Dagmar Karlíková 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jiří Randák 1000,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Eva Adresíková
300,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, František Surman 1000,- Kč, Rudolf Votruba 500,- Kč, Radek
Režný 100,- Kč, Radomír Šimek 100,- Kč, Petr Musil 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Obermaier 400,- Kč, Václav
Hermann 300,- Kč, Miroslav Meder 300,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Bohdanka Hoťová 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav
Tykvart 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, ing. Milan Richtr 200,- Kč, František Konečný 200,- Kč, Tomáš Muller 200,- Kč,
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Ladislav Oudes 200,- Kč, ing. Karel Vávra 200,- Kč, Ladislav Sieger 250,- Kč, Miroslav Karas 2022,- Kč, V. Trulley 500,- Kč, Jiří
Dostál 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč, Vlasta Vítková 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč 
Celkem za měsíc: 24 022,00 Kč 
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to? 
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze. 
Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás
shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali
komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména
nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny
atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér.
Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou
zodpovědnost. 
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE. 
Administrace: Redakce 
on 27.6.2022. 
on 26.6.2022. 
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg 
Vložit komentář 

„Je jedno, kde vás obklíčí. Prostě máte problém.“ Prohraný Severodoněck může Ukrajinu hodně bolet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 08:47 , 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
Tvrdé boje na východě Ukrajiny pokračují, ruské invazní síly nakonec ovládly město Severodoněck, ale ukrajinští obránci se z
města stihli stáhnout. Bezpečnostní analytik z Fakulty  sociálních  věd  univerzity  Karlovy  Jan Ludvík se zamýšlí nad tím, co
to může znamenat pro další vývoj války. A ačkoliv většina lidí o tomto ukrajinském městě donedávna ani neslyšela, jeho ztráta
může být pro Ukrajinu velmi významná.

Analytik Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií napsal pár slov k ruskému vpádu na Ukrajinu, který běží už pátý měsíc.
Konstatoval, že Severodoněck, který již Rusové dobyli, sám o sobě velký strategický význam nemá. V této bitvě šlo podle něj o
něco jiného.

„Všiml jsem si, že někteří kolegové zaměňují strategický význam bitvy i Severodoněck za význam města samotného. Dovolím si
zdvořile nesouhlasit. Význam bitvy nespočívá v (nevelkém) strategickém významu města, ale v koncentraci sil v Severodoněcké
kapse. A výsledek ještě neznáme,“ poznamenal expert na otázky bezpečnosti

Velkou část sil v oblasti koncentrovali jak Rusové, tak Ukrajinci a ukrajinským silám prý hrozilo obklíčení. Proto se také
ukrajinští vojáci nakonec od Severodoněcku stáhli.

„V principu je jedno, jestli vaši armádu obklíčí Žukov u Stalingradu, von Moltke u Sedanu, nebo Pavel Novotný (ODS) u
Řeporyjí. Prostě máte problém. A ačkoliv je Severodoněck nejspíš město, o kterém jste ještě před pár měsíci neslyšeli, bitva o
kapsu má potenciální strategický dopad,“ upozornil Ludvík.

Ukrajinci se rozhodli riskovat obklíčení. Podle Ludvíka se tak mohli rozhodnout ze dvou důvodů. Buď z důvodů politických, aby
ukázali, že svá města rozhodně nedají Rusům bez boje, i když už přišli o Mariupol, nebo proto, že ukrajinské armádě víc než té
ruské takticky víc vyhovuje boj ve městech, protože Ukrajinci nemají tolik těžkých zbraní jako Rusové, ale mají dostatek mužů.

„Důležité je, že k úplnému obklíčení nedošlo! Ukrajinci se na poslední chvíli stáhli. Nicméně město vyklízí ve chvíli, kdy ruské
síly postoupily na jižní straně Doněcu až k Lysyčansku a silnice na Bachmut je nepochybně pod palbou. Jestli tedy bude bitva
ruským Pyrrhovým vítězstvím, ukrajinskou taktickou porážkou bez větších implikací nebo strategickou porážkou, se ukáže, až
bude jasnější, v jakém stavu ukrajinská armáda ustoupila a kolik ztrát obě strany utrpěly,“ uzavřel Ludvík.

Kdo nahradí Miloše Zemana? Seznam možných kandidátů na prezidenta se stále zvětšuje URL
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měsíc: 5 000 000
Předseda senátu Miloš Vystrčil v pondělí 27. června oznámil, že prezidentské volby se budou konat 13. a 14. ledna 2023.
Kandidáti tak zřejmě od začátku července budou muset výdaje na kampaň pečlivě sledovat, aby nepřekročili povolený limit. V
současnosti se ve spojitosti s možnými kandidáty na post hlavy státu nejčastěji hovoří o Andreji Babišovi či Petru Pavlovi. Do
boje o Hrad se ovšem chystají i další veřejně známé osobnosti. Nabízíme jejich přehled, seřazený abecedně.

Andrej Babiš (67; případnou kandidaturu chce oznámit "až na poslední chvíli") Předseda hnutí ANO, poslanec, premiér z let
2017 až 2021. Někdejší majitel holdingu Agrofert ?–? firmu převedl do svěřenských fondů, je ale zapsaný jako koncový
příjemce výhod. Patřil k nejbohatším a nejvlivnějším podnikatelům v zemi, do politiky se rozhodl vstoupit na podzim 2011, kdy
začal kritizovat korupční prostředí v ČR, a posléze představil hnutí ANO. Původně deklaroval, že nechce být jeho lídrem,
nakonec ale změnil názor. ANO se po úspěchu ve volbách 2013 stalo v lednu 2014 vládní stranou a Babiš ministrem financí a
vicepremiérem pro ekonomiku.

Vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD) opustil v květnu 2017 poté, co se premiér rozhodl pro jeho odvolání kvůli nejasnostem kolem
podnikání a majetkových poměrů; v říjnu 2017 ANO jasně vyhrálo volby do sněmovny a politikovi se otevřela cesta do křesla
premiéra. Prezident Miloš Zeman jej jmenoval, následně vznikl menšinový kabinet tvořený zástupci ANO, který ale nezískal
důvěru sněmovny a musel podat demisi. Zeman poté Babiše znovu jmenoval premiérem, ten vyjednal menšinovou koaliční
vládu s ČSSD, kterou podpořili komunisté. Vedl ji do loňského roku, kdy ANO těsně prohrálo volby a skončilo v opozici.

Babiš patří k nejkontroverznějším politikům v současnosti, mezi voliči má velkou skupinu podporovatelů, ale i silnou skupinu
odpůrců. Proti jeho vládě i jemu se v roce 2019 konaly nejmasovější demonstrace od listopadu 1989. Podstatnou část své
politické kariéry se Babiš potýká s vyšetřováním v souvislosti s farmou Čapí hnízdo i s podezřením ze střetu zájmů. V kauze
padesátimilionové dotace pro farmu čelí v současnosti trestnímu stíhání, nová sněmovna ho znovu vydala (po loňských
volbách získal opět imunitu). Babiš, někdejší člen komunistické strany, se také na Slovensku soudí kvůli tomu, že byl podle
dokumentů Ústavu paměti národa (ÚPN) důvěrníkem a agentem Státní bezpečnosti.

Tomáš Březina (65; svou kandidaturu oznámil v polovině dubna) Výrazná postava českého stavebního průmyslu, zakladatel a
bývalý majitel výrobce betonových dlažeb Best. V letech 1996 až 1998 byl poslancem, nejprve za ODS, po skandálech s
financováním strany přešel do nově vzniklé Unie svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013
se pokusil o návrat do politiky a stal lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není
dostatečně pravicové. Absolvent stavební fakulty ČVUT do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo
referent v různých pražských podnicích. Poté založil na "zelené louce" společnost Best, ze které vybudoval největšího českého
výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu, loni ji prodal do rukou největšího prodejce
stavebnin v ČR, skupiny Dek. Předminulý týden oznámil získání potřebných 50 000 podpisů občanů, ve sběru podpisů ale
pokračuje.

Karel Diviš (46; svou kandidaturu ohlásil letos v lednu) Zakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse, která vytvořila
například portál letuska.cz. Kromě toho provozuje datové centrum a zabývá se i kompletním outsourcingem IT, vývojem
software na zakázku nebo projekty především v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako
externí redaktor a moderátor ve sportovní redakci České televize, v politice se dosud neangažoval.

Pavel Fischer (56; už v roce 2018 deklaroval připravenost zúčastnit se voleb) Senátor, bývalý diplomat. Na přelomu tisíciletí
působil v Kanceláři prezidenta republiky, nejprve jako poradce Václava Havla, později vedl politický odbor. V letech 2003 až
2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku, po návratu do Prahy se stal ředitelem bezpečnostně-multilaterální sekce
ministerstva zahraničí, po odchodu z MZV působil jako ředitel organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného mínění.
Zúčastnil se volby prezidenta v roce 2013, skončil třetí, na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 12.

Pražský rodák Fischer absolvoval Filozofickou fakultu UK, později studoval v Ženevě sociální učení církve a také na prestižní
pařížské Národní škole pro státní správu (ENA). Krátce pracoval jako učitel francouzštiny, v letech 1991 až 1993 byl
tajemníkem biskupa Františka Lobkowicze, poté zástupcem ředitele pražského Institutu komunikace. V posledních měsících se
mimo jiné zapojil do diskusí o zdraví prezidenta, podle Fischera nebyly v době Zemanovy hospitalizace veřejnost, média ani
parlament dostatečně informovány o jeho zdravotním stavu. Fischer je ženatý, má dvě dcery a syna. Nejstarší syn byl těžce
nemocný a v 19 letech zemřel.

Marek Hilšer (46; kandidaturu oznámil na podzim 2019) Senátor a lékař. Rodák z Chomutova vystudoval mezinárodní vztahy a
medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 pracoval jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, zabývá
se bojem s rakovinou, působil i v akademickém senátu univerzity. V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací
ADRA, jako dobrovolník působil v Keni. Poprvé na sebe výrazně upozornil v říjnu 2014, když se při tiskové konferenci na úřadu
vlády svlékl do půl těla a demonstroval tak svou podporu Ukrajině a protestoval proti ruské anexi Krymu. V roce 2018 se
zúčastnil prezidentské volby, skončil pátý. Na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 2.

Karel Janeček (48; kandidaturu ohlásil koncem ledna) Matematik a podnikatel, spolumajitel společnosti RSJ, která se zabývá
obchodováním s finančními deriváty. Svůj podíl ve skupině snížil na sedm procent, ještě předloni držel téměř 24 procent, a byl
tak největším podílníkem. Kvůli kandidatuře v březnu prodal podíl v investiční skupině RSJ Investments, v RSJ, zaměřené na
burzovní obchodování, zůstává. Stál u zrodu Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.
Neuron se ale loni v listopadu od Janečka distancoval po jeho proslovu při vyhlášení hudební ankety Český slavík, kdy
Janeček mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. Janeček absolvoval teorii
pravděpodobnosti a matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studoval také na univerzitách v USA.

Michael Kocáb (67; kandidaturu zvažuje) Hudebník, v letech 2009 až 2010 působil jako ministr pro lidská práva ve vládách
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Mirka Topolánka a Jana Fischera. Od 80. let minulého století patří k nepřehlédnutelným postavám hudební scény, proslavil se
jako lídr kapely Pražský výběr. V listopadu 1989 byl spolu s Michalem Horáčkem u jednání mezi zástupci komunistické moci a
Občanského fóra. Začátkem 90. let se ve funkci federálního poslance zapsal do dějin jako muž, který organizoval odsun
sovětské armády z Československa. Ten symbolicky završilo velké turné Pražského výběru a zejména koncert v pražské
Sportovní hale. K politice měl blízko i později, patřil do okruhu spolupracovníků Václava Havla.

Danuše Nerudová (43; kandidaturu oznámila koncem května) Do ledna 2022 rektorka brněnské Mendelovy univerzity,
ekonomka. Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě tehdejší Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně (PEF MENDELU), kde v roce 2005 získala i doktorát. Pracovala v ústavu účetnictví a daní mateřské
univerzity i ve vedení fakulty, v letech 2009 až 2014 byla proděkankou a v letech 2014 až 2015 prorektorkou MENDELU. V
lednu 2018 se stala předsedkyní tehdejší vládní komise pro spravedlivé důchody, v dubnu 2020 společně s dalšími ekonomy
založila občanskou iniciativu KoroNERV-20, snažící se zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Petr Pavel (60; opakovaně potvrdil, že se hodlá zapojit, oficiálně chce ale kandidaturu teprve oznámit) Armádní generál ve
výslužbě, v letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO. Prošel řadou velitelských pozic, od července 2012
do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Rodák z Plané u Mariánských Lázní studoval na vojenském
gymnáziu v Opavě, poté pokračoval na vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, kde se orientoval na průzkum a výsadkové
jednotky. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje
za chybu.

V roce 1995 absolvoval v Británii kurz pro vyšší důstojníky na štábní škole v Camberley, později v Británii absolvoval také kurz
generálního štábu na Královské akademii obranných studií a kurz mezinárodních vztahů na londýnské univerzitě King’s
College. Působil na velitelství NATO v nizozemském Brunssumu, byl mimo jiné zástupcem vojenského představitele ČR při EU v
Bruselu a poté českým zástupcem na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě v Belgii. Začátkem 90. let na sebe
upozornil v misi UNPROFOR v Chorvatsku, když jeho jednotka osvobodila skupinu francouzských vojáků uvězněných mezi
bojujícími stranami.

Josef Skála (70; jeho kandidaturu oznámila KSČM začátkem února) Bývalý místopředseda KSČM. Vystudoval žurnalistiku na
Univerzitě Karlově (UK), byl členem Socialistického svazu mládeže a od roku 1970 i KSČ, byl evidován jako ideový
spolupracovník Státní bezpečnosti. Na UK přednášel filozofii, v 80. letech byl čtyři roky předsedou Mezinárodního svazu
studentstva, po roce 1989 začal podnikat. Je označován za člena konzervativního křídla strany, výrazně se vymezoval proti
vedení v čele s Vojtěchem Filipem. Někdejší místopředseda strany (2009 až 2010 a 2016 až 2018), předtím působil jako
poradce ústředního výboru pro mezinárodní politiku. Několikrát neúspěšně kandidoval do sněmovny a v roce 2014 i do
Evropského parlamentu. V letech 2016, 2018 a 2021 se ucházel o funkci předsedy KSČM.

Jaromír Soukup (53; zájem o prezidentský post oznámil v dubnu 2019) Podnikatel, majitel mediální agentury Médea,
vydavatelství Empresa Media a televize Barrandov. Absolvent pražské právnické fakulty začínal jako účetní a daňový poradce,
brzy ale nastoupil do Médey, tedy agentury, která funguje jako zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii.
Koncem 90. let celou agenturu převzal a vybudoval z ní jednoho z hlavních hráčů v ČR. Kromě agentury se v poslední dekádě
začal angažovat přímo v médiích, nejprve koupil časopisy Týden, Instinkt nebo Mladý svět, na přelomu let 2012 a 2013 přibyla
televize Barrandov.

Se svou agenturou se Jaromír Soukup angažoval také v politice, většinou však stál spíše v pozadí. Výrazněji se začal
angažovat před volbami v roce 2006, kdy podporu Médey získala Strana zelených (SZ), později se ale se Zelenými vedenými
Martinem Bursíkem rozešel ve zlém. Soukup podporoval i Demokratickou stranu zelených (DSZ), Médea spolupracovala s
ČSSD a zajišťovala nákup inzerce pro Věci veřejné. Soukup jako soukromá osoba pomáhal s kampaní neúspěšnému
prezidentskému kandidátovi Janu Fischerovi. Později se zařadil k podporovatelům Miloše Zemana, časem ale jeho podpora
ochladla.

Josef Středula (54; kandidaturu oznámil začátkem května) Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS), vede ji od dubna 2014, letos byl znovuzvolen. Předtím byl devět let předsedou Odborového svazu KOVO. Opavský
rodák po studiích na Střední průmyslové škole pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati a v roce 1990 se
ve 22 letech stal místopředsedou základní organizace odborů. Po listopadu 1989 se Středula podílel na přeměně Revolučního
odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory, v roce 1991 byl zvolen členem rady OS KOVO, od roku 1993 pak působil jako
místopředseda svazu. V době, kdy Středula stál v čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád.

Alena Vitásková (65; kandidaturu ohlásila koncem ledna) Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z let
2011 až 2017. Vystudovala stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavby, od roku 1974
pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, končila jako generální ředitelka a místopředsedkyně
představenstva. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně
představenstva a generální ředitelky, mezi roky 2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Kvůli
působení v čele ERÚ čelila dvěma trestním stíháním; jak v případu udělení licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku, tak v
kauze jmenování někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní úřadu ji soudy osvobodily. V roce
2018 ji prezident Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Tomáš Zima (55; záměr kandidovat oznámil koncem května) Do letošního ledna byl osm let rektorem Univerzity Karlovy,
předtím mezi lety 2005 a 2012 působil jako děkan 1. lékařské fakulty UK. Od loňského podzimu stojí v čele konzilia, které
dohlíží na péči o prezidenta Miloše Zemana. Vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK (předchůdkyně 1. LF),
později získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické, je profesorem lékařské chemie a biochemie. Původně uvažoval o dráze
chirurga, nakonec dal přednost biochemii.

Jako rektor UK mimo jiné kritizoval Zemanovo rozhodnutí, když ten v květnu 2015 odmítl podepsat jmenování tří navržených
vysokoškolských profesorů z UK a VŠE. Prezidentův postoj označil tehdy za nepřijatelný zásah do principů akademických
svobod. Zima patřil i mezi rektory, kteří v letech 2014 až 2016 na protest nepřišli 28. října na předávání státních vyznamenání
na Pražský hrad. Během pandemie covidu se stal terčem kritiky kvůli prosazování názoru, že by si neriziková většina lidí měla
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na koronavirus vytvořit přirozenou imunitu. Před rokem 1990 byl členem KSČ.

Kdo nahradí Miloše Zemana? Seznam možných kandidátů na prezidenta se stále rozšiřuje URL
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Předseda senátu Miloš Vystrčil v pondělí 27. června oznámil, že prezidentské volby se budou konat 13. a 14. ledna 2023.
Kandidáti tak zřejmě od začátku července budou muset výdaje na kampaň pečlivě sledovat, aby nepřekročili povolený limit. V
současnosti se ve spojitosti s možnými kandidáty na post hlavy státu nejčastěji hovoří o Andreji Babišovi či Petru Pavlovi. Do
boje o Hrad se ovšem chystají i další veřejně známé osobnosti. Nabízíme jejich přehled, seřazený abecedně.

Andrej Babiš (67; případnou kandidaturu chce oznámit "až na poslední chvíli") Předseda hnutí ANO, poslanec, premiér z let
2017 až 2021. Někdejší majitel holdingu Agrofert ?–? firmu převedl do svěřenských fondů, je ale zapsaný jako koncový
příjemce výhod. Patřil k nejbohatším a nejvlivnějším podnikatelům v zemi, do politiky se rozhodl vstoupit na podzim 2011, kdy
začal kritizovat korupční prostředí v ČR, a posléze představil hnutí ANO. Původně deklaroval, že nechce být jeho lídrem,
nakonec ale změnil názor. ANO se po úspěchu ve volbách 2013 stalo v lednu 2014 vládní stranou a Babiš ministrem financí a
vicepremiérem pro ekonomiku.

Vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD) opustil v květnu 2017 poté, co se premiér rozhodl pro jeho odvolání kvůli nejasnostem kolem
podnikání a majetkových poměrů; v říjnu 2017 ANO jasně vyhrálo volby do sněmovny a politikovi se otevřela cesta do křesla
premiéra. Prezident Miloš Zeman jej jmenoval, následně vznikl menšinový kabinet tvořený zástupci ANO, který ale nezískal
důvěru sněmovny a musel podat demisi. Zeman poté Babiše znovu jmenoval premiérem, ten vyjednal menšinovou koaliční
vládu s ČSSD, kterou podpořili komunisté. Vedl ji do loňského roku, kdy ANO těsně prohrálo volby a skončilo v opozici.

Babiš patří k nejkontroverznějším politikům v současnosti, mezi voliči má velkou skupinu podporovatelů, ale i silnou skupinu
odpůrců. Proti jeho vládě i jemu se v roce 2019 konaly nejmasovější demonstrace od listopadu 1989. Podstatnou část své
politické kariéry se Babiš potýká s vyšetřováním v souvislosti s farmou Čapí hnízdo i s podezřením ze střetu zájmů. V kauze
padesátimilionové dotace pro farmu čelí v současnosti trestnímu stíhání, nová sněmovna ho znovu vydala (po loňských
volbách získal opět imunitu). Babiš, někdejší člen komunistické strany, se také na Slovensku soudí kvůli tomu, že byl podle
dokumentů Ústavu paměti národa (ÚPN) důvěrníkem a agentem Státní bezpečnosti.

Tomáš Březina (65; svou kandidaturu oznámil v polovině dubna) Výrazná postava českého stavebního průmyslu, zakladatel a
bývalý majitel výrobce betonových dlažeb Best. V letech 1996 až 1998 byl poslancem, nejprve za ODS, po skandálech s
financováním strany přešel do nově vzniklé Unie svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013
se pokusil o návrat do politiky a stal lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není
dostatečně pravicové. Absolvent stavební fakulty ČVUT do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo
referent v různých pražských podnicích. Poté založil na "zelené louce" společnost Best, ze které vybudoval největšího českého
výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu, loni ji prodal do rukou největšího prodejce
stavebnin v ČR, skupiny Dek. Předminulý týden oznámil získání potřebných 50 000 podpisů občanů, ve sběru podpisů ale
pokračuje.

Karel Diviš (46; svou kandidaturu ohlásil letos v lednu) Zakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse, která vytvořila
například portál letuska.cz. Kromě toho provozuje datové centrum a zabývá se i kompletním outsourcingem IT, vývojem
software na zakázku nebo projekty především v oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako
externí redaktor a moderátor ve sportovní redakci České televize, v politice se dosud neangažoval.

Pavel Fischer (56; už v roce 2018 deklaroval připravenost zúčastnit se voleb) Senátor, bývalý diplomat. Na přelomu tisíciletí
působil v Kanceláři prezidenta republiky, nejprve jako poradce Václava Havla, později vedl politický odbor. V letech 2003 až
2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku, po návratu do Prahy se stal ředitelem bezpečnostně-multilaterální sekce
ministerstva zahraničí, po odchodu z MZV působil jako ředitel organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného mínění.
Zúčastnil se volby prezidenta v roce 2013, skončil třetí, na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 12.

Pražský rodák Fischer absolvoval Filozofickou fakultu UK, později studoval v Ženevě sociální učení církve a také na prestižní
pařížské Národní škole pro státní správu (ENA). Krátce pracoval jako učitel francouzštiny, v letech 1991 až 1993 byl
tajemníkem biskupa Františka Lobkowicze, poté zástupcem ředitele pražského Institutu komunikace. V posledních měsících se
mimo jiné zapojil do diskusí o zdraví prezidenta, podle Fischera nebyly v době Zemanovy hospitalizace veřejnost, média ani
parlament dostatečně informovány o jeho zdravotním stavu. Fischer je ženatý, má dvě dcery a syna. Nejstarší syn byl těžce
nemocný a v 19 letech zemřel.

Marek Hilšer (46; kandidaturu oznámil na podzim 2019) Senátor a lékař. Rodák z Chomutova vystudoval mezinárodní vztahy a
medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 pracoval jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, zabývá
se bojem s rakovinou, působil i v akademickém senátu univerzity. V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací
ADRA, jako dobrovolník působil v Keni. Poprvé na sebe výrazně upozornil v říjnu 2014, když se při tiskové konferenci na úřadu
vlády svlékl do půl těla a demonstroval tak svou podporu Ukrajině a protestoval proti ruské anexi Krymu. V roce 2018 se
zúčastnil prezidentské volby, skončil pátý. Na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 2.

Karel Janeček (48; kandidaturu ohlásil koncem ledna) Matematik a podnikatel, spolumajitel společnosti RSJ, která se zabývá
obchodováním s finančními deriváty. Svůj podíl ve skupině snížil na sedm procent, ještě předloni držel téměř 24 procent, a byl
tak největším podílníkem. Kvůli kandidatuře v březnu prodal podíl v investiční skupině RSJ Investments, v RSJ, zaměřené na
burzovní obchodování, zůstává. Stál u zrodu Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.
Neuron se ale loni v listopadu od Janečka distancoval po jeho proslovu při vyhlášení hudební ankety Český slavík, kdy
Janeček mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. Janeček absolvoval teorii
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pravděpodobnosti a matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studoval také na univerzitách v USA.

Michael Kocáb (67; kandidaturu zvažuje) Hudebník, v letech 2009 až 2010 působil jako ministr pro lidská práva ve vládách
Mirka Topolánka a Jana Fischera. Od 80. let minulého století patří k nepřehlédnutelným postavám hudební scény, proslavil se
jako lídr kapely Pražský výběr. V listopadu 1989 byl spolu s Michalem Horáčkem u jednání mezi zástupci komunistické moci a
Občanského fóra. Začátkem 90. let se ve funkci federálního poslance zapsal do dějin jako muž, který organizoval odsun
sovětské armády z Československa. Ten symbolicky završilo velké turné Pražského výběru a zejména koncert v pražské
Sportovní hale. K politice měl blízko i později, patřil do okruhu spolupracovníků Václava Havla.

Danuše Nerudová (43; kandidaturu oznámila koncem května) Do ledna 2022 rektorka brněnské Mendelovy univerzity,
ekonomka. Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě tehdejší Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně (PEF MENDELU), kde v roce 2005 získala i doktorát. Pracovala v ústavu účetnictví a daní mateřské
univerzity i ve vedení fakulty, v letech 2009 až 2014 byla proděkankou a v letech 2014 až 2015 prorektorkou MENDELU. V
lednu 2018 se stala předsedkyní tehdejší vládní komise pro spravedlivé důchody, v dubnu 2020 společně s dalšími ekonomy
založila občanskou iniciativu KoroNERV-20, snažící se zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Petr Pavel (60; opakovaně potvrdil, že se hodlá zapojit, oficiálně chce ale kandidaturu teprve oznámit) Armádní generál ve
výslužbě, v letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO. Prošel řadou velitelských pozic, od července 2012
do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Rodák z Plané u Mariánských Lázní studoval na vojenském
gymnáziu v Opavě, poté pokračoval na vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, kde se orientoval na průzkum a výsadkové
jednotky. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje
za chybu.

V roce 1995 absolvoval v Británii kurz pro vyšší důstojníky na štábní škole v Camberley, později v Británii absolvoval také kurz
generálního štábu na Královské akademii obranných studií a kurz mezinárodních vztahů na londýnské univerzitě King’s
College. Působil na velitelství NATO v nizozemském Brunssumu, byl mimo jiné zástupcem vojenského představitele ČR při EU v
Bruselu a poté českým zástupcem na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě v Belgii. Začátkem 90. let na sebe
upozornil v misi UNPROFOR v Chorvatsku, když jeho jednotka osvobodila skupinu francouzských vojáků uvězněných mezi
bojujícími stranami.

Josef Skála (70; jeho kandidaturu oznámila KSČM začátkem února) Bývalý místopředseda KSČM. Vystudoval žurnalistiku na
Univerzitě Karlově (UK), byl členem Socialistického svazu mládeže a od roku 1970 i KSČ, byl evidován jako ideový
spolupracovník Státní bezpečnosti. Na UK přednášel filozofii, v 80. letech byl čtyři roky předsedou Mezinárodního svazu
studentstva, po roce 1989 začal podnikat. Je označován za člena konzervativního křídla strany, výrazně se vymezoval proti
vedení v čele s Vojtěchem Filipem. Někdejší místopředseda strany (2009 až 2010 a 2016 až 2018), předtím působil jako
poradce ústředního výboru pro mezinárodní politiku. Několikrát neúspěšně kandidoval do sněmovny a v roce 2014 i do
Evropského parlamentu. V letech 2016, 2018 a 2021 se ucházel o funkci předsedy KSČM.

Jaromír Soukup (53; zájem o prezidentský post oznámil v dubnu 2019) Podnikatel, majitel mediální agentury Médea,
vydavatelství Empresa Media a televize Barrandov. Absolvent pražské právnické fakulty začínal jako účetní a daňový poradce,
brzy ale nastoupil do Médey, tedy agentury, která funguje jako zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii.
Koncem 90. let celou agenturu převzal a vybudoval z ní jednoho z hlavních hráčů v ČR. Kromě agentury se v poslední dekádě
začal angažovat přímo v médiích, nejprve koupil časopisy Týden, Instinkt nebo Mladý svět, na přelomu let 2012 a 2013 přibyla
televize Barrandov.

Se svou agenturou se Jaromír Soukup angažoval také v politice, většinou však stál spíše v pozadí. Výrazněji se začal
angažovat před volbami v roce 2006, kdy podporu Médey získala Strana zelených (SZ), později se ale se Zelenými vedenými
Martinem Bursíkem rozešel ve zlém. Soukup podporoval i Demokratickou stranu zelených (DSZ), Médea spolupracovala s
ČSSD a zajišťovala nákup inzerce pro Věci veřejné. Soukup jako soukromá osoba pomáhal s kampaní neúspěšnému
prezidentskému kandidátovi Janu Fischerovi. Později se zařadil k podporovatelům Miloše Zemana, časem ale jeho podpora
ochladla.

Josef Středula (54; kandidaturu oznámil začátkem května) Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS), vede ji od dubna 2014, letos byl znovuzvolen. Předtím byl devět let předsedou Odborového svazu KOVO. Opavský
rodák po studiích na Střední průmyslové škole pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati a v roce 1990 se
ve 22 letech stal místopředsedou základní organizace odborů. Po listopadu 1989 se Středula podílel na přeměně Revolučního
odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory, v roce 1991 byl zvolen členem rady OS KOVO, od roku 1993 pak působil jako
místopředseda svazu. V době, kdy Středula stál v čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád.

Alena Vitásková (65; kandidaturu ohlásila koncem ledna) Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z let
2011 až 2017. Vystudovala stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavby, od roku 1974
pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, končila jako generální ředitelka a místopředsedkyně
představenstva. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně
představenstva a generální ředitelky, mezi roky 2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Kvůli
působení v čele ERÚ čelila dvěma trestním stíháním; jak v případu udělení licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku, tak v
kauze jmenování někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní úřadu ji soudy osvobodily. V roce
2018 ji prezident Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Tomáš Zima (55; záměr kandidovat oznámil koncem května) Do letošního ledna byl osm let rektorem Univerzity Karlovy,
předtím mezi lety 2005 a 2012 působil jako děkan 1. lékařské fakulty UK. Od loňského podzimu stojí v čele konzilia, které
dohlíží na péči o prezidenta Miloše Zemana. Vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK (předchůdkyně 1. LF),
později získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické, je profesorem lékařské chemie a biochemie. Původně uvažoval o dráze
chirurga, nakonec dal přednost biochemii.

Jako rektor UK mimo jiné kritizoval Zemanovo rozhodnutí, když ten v květnu 2015 odmítl podepsat jmenování tří navržených
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vysokoškolských profesorů z UK a VŠE. Prezidentův postoj označil tehdy za nepřijatelný zásah do principů akademických
svobod. Zima patřil i mezi rektory, kteří v letech 2014 až 2016 na protest nepřišli 28. října na předávání státních vyznamenání
na Pražský hrad. Během pandemie covidu se stal terčem kritiky kvůli prosazování názoru, že by si neriziková většina lidí měla
na koronavirus vytvořit přirozenou imunitu. Před rokem 1990 byl členem KSČ.

Od sousedů: Obnovili nezanikající - Písek hostil Deggendorfské URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: strakonicky.denik.cz , Autor: Vladimír Majer , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 16:49 , RU /
měsíc: 23 833 , RU / den: 3 222 , Rubrika: Z okolí , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
Dolnobavorský deník PNP obsáhle pojal obnovu přátelství měst Písek a Deggendorf, stvrzeného před deseti lety na písecké
radnici. Do města na Otavě ji přijela stvrdit delegace bavorského města.

List cituje ze znění původní smlouvy: "V duchu vzájemného respektu a důvěry chceme jako partneři jednat solidárně a
podporovat společný růst občanek a občanů našich měst ve sjednocené Evropě. Toto partnerství má trvalým přátelstvím
přispět ke spolupráci národů ve vzájemné toleranci a úctě." (neautorizováno) Před deseti lety deklaraci podepsali Anna
Ederová a tehdejší písecký starosta Ondřej Veselý. V sobotu ji znovu stvrdili místostarosta Petr Hladík a Christian Moser. (Foto
Katrin Schreiberová)

Slavnostní akt v koncertním sále Písku zarámoval písecký smyčcový orchestr. "Velký potlesk a naléhavé volání po přídavku
sklidil od asi 170 deggendorfských hostů, kteří se organizovaného zájezdu občanů do partnerského města zúčastnili," napsala
PNP.

Zmínila srdečné přijetí delegace už při příjezdu - krojovaní Písečtí hráli tradiční jihočeskou lidovou muziku, posluchači dostali
čerstvý chléb a becherovku. Také na startu prohlídek města s Magdalenou Myslivcovou, jejím synem Janem a šesti dalšími
průvodci zazněly na Putimské bráně jihočeské lidové melodie.

Při slavnostním přijetí poděkoval starosta Petr Hladík všem Deggendorfským slovy, "že bez vás by to zkrátka nešlo" - bez
osobních vztahů a angažovanosti obou stran při projektech a akcích by partnerství bylo jen papírovým. Ohlédl se za prvními
kontakty, které města navázala spoluprací úřadů práce před asi 30 lety. 2008 byla uzavřena smlouva o přátelství, čtyři roky
nato partnerská. "Všechna setkání probíhají ve znamení harmonie, přátelství a připravenosti ke sdílení," řekl Hladík.

Velmi dobře si na podepsání partnerství živě pamatuje Christian Moser, který byl tehdy třetím místostarostou a nesl dokument
jako člen běžecké štafety z Deggendorfu do Písku. Od té doby vztah měst zintenzivněl. "Chceme přátelství a partnerství dále
prohloubit, posílit. Máme radost, že máme Písek jako partnera," dodal. V letošním programu návštěvy využilo asi 50 účastníků
nabídku fakultativní prohlídky zemského hřebčince.

"Než se všichni přítomní městští radní podepsali do čestné knihy Písku, byly vyměněny dary: Petr Hladík předal Anně Ederové
a Christianu Moserovi obraz deggendorfské Staré radnice na skulptuře z písku, která nyní stojí při Otavě vedle motivů dalších
píseckých partnerských měst. Moser předal svým kolegům v úřadě šek na 1000 eur pro píseckou charitu."

"Pohoštěni byli všichni návštěvníci stylově, píseckým gulášem s deggendorskými knedlíky, k tomu samozřejmě čerstvě
naraženým plzeňským pivem," popisuje pasovský list.

PNP připomněla, že celý zájezd se uskutečnil díky organizátorům kolem Günthera Löffelmanna. Už před několika měsíci
připravili pasovští přátelé železnice k této jízdě tři historické vagony a při velkém zájmu přidali čtvrtý. Stály připraveny brzy ráno
na deggendorfském nádraží, ale nemohly absolvovat celou trasu tam a zpátky. Několik dnů před cestou se totiž Löffelmann
dozvěděl, že časový plán nemůže být z více důvodů dodržen. Firma Artmeier-Mückenhausen byla spontánně připravena dát k
dispozici čtyři autobusy a zajistit pro ně řidiče. Tato kolona vyzdvihla ráno cestující zvláštním vlakem v Bavorské Železné Rudě
a večer je dopravila z Písku zpátky do Deggendorfu, popsala PNP. S dodatkem, že "naštěstí", protože po nečasu v předchozí
noci byl český úsek železničního spojení kompletně uzavřen, skupina by se do cíle po kolejích nedostala.
I nejhorší fotbalový tým vítězí!

Fotbalový mančaft TSV Böbrach (okres Regen) se objímal, sprchoval se pivem a diváci juchali - "titulované" nejhorští fotbalové
mužstvo Bavorska vyhrálo svůj první tréninkový zápas, sdělila PNP.

Klub z Bavorského lesa vyhrál první duel přípravného období - FSV  Lokomotive Dresden II porazil 3:1 a "patřičně uvolněně" to
oslavil, jak řekl nový předseda klubu Dennis Günthel.

PNP připomněla, že loni v I. třídě Viechtachu inkasoval Böbrach ve 22 zápasech 313 branek, na utkání tedy víc průměrně než
čtrnáct. Jeho hráči proti tomu dali čtyři góly - a teď tři v jednom utkání. Vyhráli po době delší jednoho roku! Před třemi měsíci je
v přípravě SV 1922 Zwiesel porazil 12:0!

Pasovský deník klade klíčovou otázku, jestli se Böbrachští skutečně zlepšili, nebo byl soupeř z Drážďan ještě horší. Günthel
ujišťuje, že soupeř taky ve své soutěži moc nevynikal, ale zdaleka nebyl tak porážen jako oni. Jak vůbec k utkání došlo? Hosté
si o negativní sérii soupeře přečetli a kontaktovali ho po instagramu. V rámci letních slavností v Böbrachu pak k měření došlo.
"Když hra začala, byli očividně udiveni, my byli opravdu dobří, plně v tempu. Získali jsme řadu nových hráčů, také tři mladé
Syřany, opravdu špičkové fotbalisty," ujišťuje předseda. "S Michalem Degenem pak také nového trenéra, v přípravě se teď
,tahá´ mnohem víc." Nevěří, že by první vítězství mělo jepičí trvání: "Trenér si dokonce docela drze dal za cíl střed tabulky." On
sám zmirňuje - že chtějí zkrátka hrát lepší fotbal. A když za sebou nechají jeden, dva týmy, budou prý velmi spokojeni…

Tento týden nabídne dividendy od Xerox, Philip Morris Int., Goldman Sachs BDC, Deere a spousty dalších URL
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WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Jiří Zendulka (Kurzy.cz) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 18:26 , Celková
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Ve čtvrtek končící 2. čtvrtletí bude pro řadu institucionálních investorů poslední možností k úpravě portfolií, které budou
následně muset nejpozději v polovině srpna odkrýt investorům.

Příchod nového čtvrtletí pak bude jistě u investorů více vyvolávat vyhlížení startu nové výsledkové sezóny na Wall Street. V
tomto týdnu budou určitou předzvěstí, vzhledem k jinému fiskálnímu období, hned dva zástupci prestižního indexu DJIA Již dnes
po trhu hospodářské výsledky představí Nike, ve čtvrtek pak Walgreens Boots Alliance. Ve stejný den pak ještě další zajímavé
společnosti jako Micron Technology a Constellation Brands. Na poli primárních emisí by zřejmě dnes přeci jen mělo se
zpožděním dojít k nacenění Ivanhoe Electric (IE), kterou jsme zmiňovali v minulém reportu . Jinak bude vzhledem k turbulencím
na trhu v segmentu primárních emisí nadále mrtvo. Investoři obecně zkrátka nadále budou přemítat nad rizikem recese
ekonomiky , potažmo letos strmě rostoucími úrokovými sazbami . Výrazný nádech Wall Street přinesl v minulém týdnu sice u
širšího indexu S&P 500 vymanění z medvědího trhu, na optimismus je každopádně určitě brzy. 
Z hlediska každotýdenních rozhodných dnů pro nárok na dividendy nás čeká průměrný týden, když termín stanovilo přes 200
korporací. Zmínit lze, že podobně jako i u nás, investory v zámoří každopádně následně čeká prodloužený víkend, když díky
svátku Dne nezávislosti zůstane Wall Street v pondělí 4. července uzavřena. 
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z
hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy
první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu . Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí
nejpozději den před „ex-date“. 
V týdnu lze nalézt jednoho zástupce prestižního indexu DJIA a to společnost American Express AXP ). Karetní asociace po více
než 2letech přistoupila v minulém čtvrtletí ke zvýšení dividendy . A to o více než pětinu na 0,52 USD . Stejné částky se tedy
akcionáři dočkají i nyní, což nicméně u titulu aktuálně indikuje dividendový výnos sotva 1,5 %. 
Ve finančním sektoru lze pokračovat výčtem celé řady dalších titulů, v porovnání převážně s výrazně atraktivnějším
dividendovým výnosem . Zmínit lze například FITB First Bancorp (FBNC), FMC The Bank of Nova Scotia (BNS), USB ) či State
Street STT ). Zmínit lze také gigantem Goldman Sachs před lety založenou dceřinou Goldman Sachs BDC (GSBD). Firma
udržuje tradiční čtvrtletní dividendu na 0,45 USD , což u titulu indikuje nadále výrazný 9,5 % dividendový výnos . Titul má
stanoven ex-date na 29. června, naposledy s aktuálním nárokem se tak bude obchodovat v úterý 
Termínově stejně jsou na tom akcie MDLZ ). Také i v ČR tento výrobně aktivní producent cukrovinek rozdělí tradičních USD .
Pokud dodrží každoroční tradici, akcionáři by se navíc od příštího čtvrtletí mohli dočkat navýšení požitku. 
Podobně by mohli být odměněni akcionáři (PM). V posledním roce dostávají 1,25 USD , což nyní indikuje dividendový výnos
okolo 5 %. 
Za zmínku dále jistě stojí z průmyslového sektoru akcie známého výrobce zemědělské techniky Deere (DE), který dividendu
znovu navyšuje a to ani ne po roce. Místo naposledy 1,05 USD se akcionáři dočkají již 1,13 USD . U titulu lze vzhledem k jeho
ceně přesto hovořit o dividendovém výnosu jen zhruba 1,3 %. 
Více než dolarovou dividendu lze v týdnu nalézt také ve zbrojním sektoru. V minulém čtvrtletí po roce navýšil čtvrtletní
dividendu (GD). Vyplatí tak opět 1,26 USD . Konkurenční Steel Dynamics (STLD) rovněž navyšoval, vyplatí tak opět 0,34 USD
Dividendový výnos (aktuálně 1,7 %) je u titulu v porovnání s konkurentem přitom vlastně jen o zhruba 0,5 procentního bodu
nižší. 
Zdravotnický sektor ze známých firem v týdnu zastupuje gigant Bristol -Myers Squibb BMY ) s letos navýšenou čtvrtletní
dividendou USD . Tedy aktuálně výraznějším dividendovým výnosem 
Ze známých velkých firem z hlediska dividendového výnosu pak v týdnu vcelku vyčnívá Xerox XRX Firma , která vlastně dala
název „kopírování“, vyplácí již 5 rokem stabilně čtvrtletní dividendu USD Dividendový výnos lze nyní stanovit na takřka 6 %. 
Dva roky pak čtvrtletní dividendu USD udržuje Annaly Capital Management (NLY). Tedy firma orientovaná na investice do realit
. Její akcie v týdnu z hlediska více než 13% dividendového výnosu patří z tohoto pohledu k těm nejvýnosnějším. 
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F. 
CM Canadian Imperial Bank of Commerce 
quarterly 
quarterly 
MED Medifast 
quarterly 
PSEC Prospect Capital 
monthly 
SHIP Seanergy Maritime 
quarterly 
SHI Sinopec Shanghai Petrochemical 
annual 
TRTX TPG RE Finance Trust 
quarterly 
AHH Armada Hoffler Properties 
quarterly 
CIB Bancolombia 
quarterly 
CBTX CBTX 
quarterly 
CMC Commercial Metals 
quarterly 
EC Ecopetrol 
variable 
FLXS Flexsteel Industries 
quarterly 
ITRN Ituran Location and Control 
quarterly 
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MERC Mercer International 
quarterly 
NOG Northern Oil and Gas 
quarterly 
AKR Acadia Realty Trust 
quarterly 
AFCG AFC Gamma 
quarterly 
MITT AG Mortgage Investment Trust 
quarterly 
AGNC AGNC Investment 
jun 22 
ADC Agree Realty 
monthly 
ARE 
Alexandria Real Estate Equities 
quarterly 
AQN Algonquin Power & Utilities 
quarterly 
DOX Amdocs 
quarterly 
ATAX America First Multifamily Investors 
quarterly 
COLD Americold Realty Trust 
quarterly 
ABCB Ameris Bancorp 
quarterly 
NLY Annaly Capital Management 
quarterly 
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance 
quarterly 
ACRE Ares Commercial Real Estate 
quarterly 
ASX ASE Technology 
annual 
ATNI ATN International 
quarterly 
AVB AvalonBay Communities 
quarterly 
AXS AXIS Capital 
quarterly 
BGS B&G Foods 
quarterly 
BCSF Bain Capital Specialty Finance 
quarterly 
BANF BancFirst 
quarterly 
BHE Benchmark Electronics 
quarterly 
BXMT Blackstone Mortgage Trust 
quarterly 
BXP Boston Properties 
quarterly 
BYD Boyd Gaming 
quarterly 
BHR Braemar Hotels & Resorts 
quarterly 
BRSP BrightSpire Capital 
quarterly 
BRMK Broadmark Realty Capital 
monthly 
BNL Broadstone Net Lease 
quarterly 
DOOO BRP 
quarterly 
BRT BRT Apartments 
quarterly 
CPT Camden Property Trust 
quarterly 
CTRE CareTrust REIT 
CGBD Carlyle Secured Lending 
quarterly 
CSR Centerspace 
quarterly 
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment 
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quarterly 
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance 
quarterly 
CIM Chimera Investment 
quarterly 
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES 
annual 
CHT Chunghwa Telecom 
annual 
CIXX CI Financial 
quarterly 
CMTG Claros Mortgage Trust 
quarterly 
CIGI Colliers International Group 
semi-annual 
OFC Corporate Office Properties Trust 
quarterly 
CCAP Crescent Capital BDC 
quarterly 
CRT Cross Timbers Royalty Trust 
monthly 
CVBF CVB Financial 
quarterly 
quarterly 
DSWL Deswell Industries 
semi-annual 
DDS Dillard's 
quarterly 
DNP DNP Select Income Fund 
monthly 
DEI Douglas Emmett 
quarterly 
EGP EastGroup Properties 
quarterly 
EFC Ellington Financial 
monthly 
EARN Ellington Residential Mortgage REIT 
monthly 
EPR EPR Properties 
monthly 
EQBK Equity Bancshares 
quarterly 
EPRT Essential Properties Realty Trust 
quarterly 
ESS Essex Property Trust 
quarterly 
FITB Fifth Third Bancorp 
quarterly 
FBNC First Bancorp 
quarterly 
FR First Industrial Realty Trust 
quarterly 
FSV  FirstService 
quarterly 
quarterly 
FCPT Four Corners Property Trust 
quarterly 
FBRT Franklin BSP Realty Trust 
quarterly 
quarterly 
GSBD Goldman Sachs BDC 
quarterly 
GVA Granite Construction 
quarterly 
HIMX Himax Technologies 
annual 
HST Host Hotels & Resorts 
quarterly 
quarterly 
INDT INDUS Realty Trust 
quarterly 
IIPR Innovative Industrial Properties 
quarterly 
IVT InvenTrust Properties 
quarterly 
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ISTR Investar 
quarterly 
KW Kennedy-Wilson 
quarterly 
KRC Kilroy Realty 
quarterly 
KREF KKR Real Estate Finance Trust 
quarterly 
LADR Ladder Capital 
quarterly 
LII Lennox International 
quarterly 
LECO Lincoln Electric 
quarterly 
LFT Lument Finance Trust 
quarterly 
LXP LXP Industrial Trust 
quarterly 
MFA MFA Financial 
quarterly 
MDV Modiv 
monthly 
MDLZ Mondelez International 
quarterly 
MPWR Monolithic Power Systems 
quarterly 
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund 
quarterly 
NFG National Fuel 
Gas 
quarterly 
NHI National Health Investors 
quarterly 
NRC National Research 
quarterly 
NUE Nucor 
quarterly 
NTR Nutrien 
quarterly 
OFG OFG Bancorp 
quarterly 
ORC Orchid Island Capital 
monthly 
ONL Orion Office REIT 
quarterly 
OR Osisko Gold Royalties 
quarterly 
ORCC Owl Rock Capital 
quarterly 
PGRE Paramount Group 
quarterly 
PK Park Hotels & Resorts 
quarterly 
PEB Pebblebrook Hotel Trust 
quarterly 
PBT Permian Basin Royalty Trust 
monthly 
PVL Permianville Royalty Trust 
monthly 
PRT PermRock Royalty Trust 
monthly 
PLYM Plymouth Industrial REIT 
quarterly 
PRIM Primoris Services 
quarterly 
RC Ready Capital 
quarterly 
RRX Regal Rexnord 
quarterly 
REVG REV Group 
quarterly 
REXR Rexford Industrial Realty 
quarterly 
RLJ RLJ Lodging Trust 
quarterly 
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SAFE Safehold 
quarterly 
SJT San Juan Basin Royalty Trust 
monthly 
SRC Spirit Realty Capital 
quarterly 
STAG STAG Industrial 
monthly 
STN Stantec 
quarterly 
STWD Starwood Property Trust 
quarterly 
STLD Steel Dynamics 
quarterly 
SCM Stellus Capital Investment 
monthly 
STOR STORE Capital 
quarterly 
SYK Stryker 
quarterly 
SUI Sun Communities 
quarterly 
STG Sunlands Technology Group 
none 
TRP TC Energy 
quarterly 
TSI TCW Strategic Income Fund 
quarterly 
TGLS Tecnoglass 
quarterly 
TRNO Terreno Realty 
quarterly 
TFII TFI International 
quarterly 
ENSG The Ensign Group 
quarterly 
YORW York Water 
quarterly 
TOWN TowneBank 
quarterly 
TCN Tricon Residential 
quarterly 
quarterly 
VET Vermilion Energy 
quarterly 
WPC W. P. Carey 
quarterly 
quarterly 
XRX Xerox 
quarterly 
AUY Yamana Gold 
quarterly 
APD Air Products and Chemicals 
quarterly 
ACH Aluminum Co. of China 
annual 
AXP American Express 
quarterly 
BMY 
Bristol -Myers Squibb 
quarterly 
quarterly 
CHX ChampionX 
quarterly 
CHH Choice Hotels International 
quarterly 
CWCO Consolidated Water 
quarterly 
CUBE CubeSmart 
quarterly 
WIRE Encore Wire 
quarterly 
ESAB ESAB 
quarterly 
FPI Farmland Partners 
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quarterly 
INBK First Internet Bancorp 
quarterly 
FRG Franchise Group 
quarterly 
FULT Fulton Financial 
quarterly 
quarterly 
GLT Glatfelter 
quarterly 
GPMT Granite Point Mortgage Trust 
quarterly 
HEI HEICO 
semi-annual 
IRT Independence Realty Trust 
quarterly 
INGR Ingredion 
quarterly 
KDP Keurig Dr Pepper 
quarterly 
MORN Morningstar 
quarterly 
NRZ New Residential Investment 
quarterly 
PKE Park Aerospace 
quarterly 
PEGA Pegasystems 
quarterly 
PM Philip Morris International 
quarterly 
PLPC Preformed Line Products 
quarterly 
quarterly 
RL Ralph Lauren 
quarterly 
RJF Raymond James 
quarterly 
O Realty Income 
jul 22 
quarterly 
RGLD Royal Gold 
quarterly 
SNFCA Security National Financial 
SFBS ServisFirst Bancshares 
quarterly 
STT State Street 
quarterly 
SYY Sysco 
quarterly 
ANDE Andersons 
quarterly 
UBA Urstadt Biddle Properties 
quarterly 
UBP Urstadt Biddle Properties 
quarterly 
VTR Ventas 
quarterly 
WASH Washington Trust Bancorp 
quarterly 
WMC Western Asset Mortgage Capital 
quarterly 
WWW Wolverine World Wide 
quarterly 
quarterly 
APLE Apple Hospitality REIT 
monthly 
BBD Banco Bradesco 
monthly 
BBDO Banco Bradesco 
monthly 
BKSC Bank of South Carolina 
quarterly 
BRX Brixmor Property Group 
quarterly 
DG Dollar General 
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quarterly 
EIX Edison International 
quarterly 
ESE ESCO Technologies 
quarterly 
GL Globe Life 
quarterly 
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 
quarterly 
HLIO Helios Technologies 
quarterly 
ITUB Itaú Unibanco 
monthly 
MAIN Main Street Capital 
monthly 
PKBK Parke Bancorp 
quarterly 
DOC Physicians Realty Trust 
quarterly 
BNS Bank of Nova Scotia 
quarterly 
THO Thor Industries 
quarterly 
TWO Two Harbors Investment 
quarterly 
WERN Werner Enterprises 
quarterly 
WSR Whitestone REIT 
monthly 
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají
obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě
„obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry. 

Jaromír Soukup, Andrej Babiš, Petr Pavel nebo Karel Janeček. Kdo se popere o Hrad? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: stars24.cz , Autor: Libor Frýdl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 21:23 , Celková návštěvnost:
2 400 000 , RU / měsíc: 727 146 , RU / den: 42 361 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,47
První kolo voleb prezidenta bude v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna příštího roku. Termín dnes oznámil předseda Senátu Miloš
Vystrčil (ODS). Nástupce Miloše Zeman tak bude znám nejpozději o dva týdny později. Případné druhé kolo voleb bude v pátek
a v sobotu 27. a 28. ledna. Podívejte se, kdo z kandidátů se pokusí ve volbách uspět.

Andrej Babiš - Předseda hnutí ANO, poslanec, premiér z let 2017 až 2021. Někdejší majitel holdingu Agrofert - firmu převedl do
svěřenských fondů, je ale zapsaný jako koncový příjemce výhod - patřil k nejbohatším a nejvlivnějším podnikatelům v zemi, do
politiky se rozhodl vstoupit na podzim 2011, kdy začal kritizovat korupční prostředí v ČR a posléze představil hnutí ANO.
Původně deklaroval, že nechce být jeho lídrem, nakonec ale změnil názor. ANO se po úspěchu ve volbách 2013 stalo v lednu
2014 vládní stranou a Babiš ministrem financí a vicepremiérem pro ekonomiku. 
Tomáš Březina - Výrazná postava českého stavebního průmyslu, zakladatel a bývalý majitel výrobce betonových dlažeb Best. V
letech 1996 až 1998 byl poslancem, nejprve za ODS, po skandálech s financováním strany přešel do nově vzniklé Unie
svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal lídrem
středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není dostatečně pravicové. Absolvent stavební
fakulty ČVUT do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo referent v různých pražských podnicích. Poté
založil na "zelené louce" společnost Best, ze které vybudoval největšího českého výrobce betonových stavebních prvků pro
venkovní a zahradní architekturu, loni ji prodal do rukou největšího prodejce stavebnin v ČR, skupiny Dek. Předminulý týden
oznámil získání potřebných 50.000 podpisů občanů, v jejich sběru ale pokračuje. 
Karel Diviš - Zakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse, která vytvořila například portál letuska.cz. Kromě toho
provozuje datové centrum a zabývá se i kompletním outsourcingem IT, vývojem software na zakázku nebo projekty především v
oblasti soukromé zdravotní péče. Diviš vystudoval matematiku a management na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy a ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působil jako externí redaktor a moderátor ve sportovní
redakci České televize, v politice se dosud neangažoval. 
Pavel Fischer - Senátor, bývalý diplomat. Na přelomu tisíciletí působil v Kanceláři prezidenta republiky, nejprve jako poradce
Václava Havla, později vedl politický odbor. V letech 2003 až 2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku, po návratu
do Prahy se stal ředitelem bezpečnostně - multilaterální sekce ministerstva zahraničí, po odchodu z MZV působil jako ředitel
organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného mínění. Zúčastnil se volby prezidenta v roce 2013, skončil třetí, na
podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 12. 
Marek Hilšer - Senátor a lékař. Rodák z Chomutova vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku
2007 pracoval jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, zabývá se bojem s rakovinou, působil i v
akademickém senátu univerzity. V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací ADRA, jako dobrovolník působil v
Keni. Poprvé na sebe výrazně upozornil v říjnu 2014, když se při tiskové konferenci na úřadu vlády svlékl do půl těla a
demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu. V roce 2018 se zúčastnil prezidentské volby,
skončil pátý. Na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 2. 
Karel Janeček - Matematik a podnikatel, spolumajitel společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty.
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Svůj podíl ve skupině snížil na sedm procent, ještě předloni držel téměř 24 procent, a byl tak největším podílníkem. Kvůli
kandidatuře v březnu prodal podíl v investiční skupině RSJ Investments, v RSJ, zaměřené na burzovní obchodování, zůstává.
Stál u zrodu Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fond Neuron na podporu vědy. Neuron se ale loni v listopadu od
Janečka distancoval po jeho proslovu při vyhlášení hudební ankety Český slavík, kdy Janeček mimo jiné kritizoval
protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. Janeček absolvoval teorii pravděpodobnosti a matematickou
statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studoval také na univerzitách v USA. 
Danuše Nerudová 
Petr Pavel - Armádní generál ve výslužbě, v letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO. Prošel řadou
velitelských pozic, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Rodák z Plané u
Mariánských Lázní studoval na vojenském gymnáziu v Opavě, poté pokračoval na vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově,
kde se orientoval na průzkum a výsadkové jednotky. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení;
tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu. 
Jaromír Soukup - Podnikatel, majitel mediální agentury Médea, vydavatelství Empresa Media a televize Barrandov. Absolvent
pražské právnické fakulty začínal jako účetní a daňový poradce, brzy ale nastoupil do Médey, tedy agentury, která funguje jako
zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii. Koncem 90. let celou agenturu převzal a vybudoval z ní jednoho z
hlavních hráčů v ČR. Kromě agentury se v poslední dekádě začal angažovat přímo v médiích, nejprve koupil časopisy Týden,
Instinkt nebo Mladý svět, na přelomu let 2012 a 2013 přibyla televize Barrandov. 
Josef Středula - Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), vede ji od dubna 2014, letos byl
znovuzvolen. Předtím byl devět let předsedou Odborového svazu KOVO. Opavský rodák po studiích na Střední průmyslové
škole pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati a v roce 1990 se ve 22 letech stal místopředsedou
základní organizace odborů. Po listopadu 1989 se Středula podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve
standardní odbory, v roce 1991 byl zvolen členem rady OS KOVO, od roku 1993 pak působil jako místopředseda svazu. V
době, kdy Středula stál v čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád. 
Alena Vitásková - Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z let 2011 až 2017. Vystudovala stavební
fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavby, od roku 1974 pracovala na různých pozicích v
Severomoravské plynárenské, končila jako generální ředitelka a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001 až 2003
působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky, mezi roky
2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Kvůli působení v čele ERÚ čelila dvěma trestním
stíháním, jak v případu udělení licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku, tak v kauze jmenování někdejší nejvyšší státní
zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní úřadu, ji soudy osvobodily. V roce 2018 ji prezident Zeman vyznamenal medailí
Za zásluhy. 
Tomáš Zima - Do letošního ledna byl osm let rektorem Univerzity Karlovy, předtím mezi lety 2005 a 2012 působil jako děkan 1.
lékařské fakulty UK. Od loňského podzimu stojí v čele konzilia, které dohlíží na péči o prezidenta Miloše Zemana. Vystudoval
tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK (předchůdkyně 1. LF), později získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické, je
profesorem lékařské chemie a biochemie. Původně uvažoval o dráze chirurga, nakonec dal přednost biochemii. 

Žebříček: Nejlepší ekonomie není na ekonomce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: vysokeskoly.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.06.2022 23:58 , Celková návštěvnost: 297 950 , RU /
den: 2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
QS World University Rankings každoročně vydává žebříček těch nejlepších škol po celém světě. Již tradičně také zveřejňuje
seznam těch nejlepších škol podle oborů. Podíváme se společně, jak si vedou české univerzity ve srovnání s těmi zahraničními.
Tentokrát se zaměříme na obor ekonomie. Na které univerzitě v Česku vyrůstají nejlepší ekonomové?

QS World University Rankings podle oboru hodnotí celkem pět kritérií. Kromě akademické reputace a zaměstnavatelské
reputace jsou to mezinárodní výzkumná síť a dvě kritéria v oblasti citací publikací, které vznikly v rámci oboru. Kritérium
zaměstnavatelské reputace vychází z průzkumu mezi zaměstnavateli, kteří zaměstnávají absolventy univerzity. Akademická
reputace pak ze zpětné vazby akademiků po celém světě. 
V oboru ekonomie a ekonometrie mají v žebříčku zastoupení jen dvě české univerzity. Prvenství mezi tuzemskými školami
obsadila opět pražská 
Univerzita Karlova. Podle tabulky, kterou vytvořil Daniel Münich pro svůj blog Metodika hodnocení, má ekonomie na Karlovce
dokonce – co se citací týče – 13. percentil, čímž se řadí mezi nejlepší univerzity světa. Celkově pak obsadila 139. místo. Oproti
loňsku si o 11 příček polepšila. Ekonomie se na Univerzitě Karlově vyučuje na Fakultě  sociálních  věd . Žebříček zohledňuje
výsledky aktivit dvou ekonomických pracovišť na UK, CERGE-EI a Institutu ekonomických studií FSV  UK . 
Až za Karlovkou je v žebříčku Vysoká škola ekonomická na celkovém 251-300 místě. VŠE tak obhájila loňskou pozici. Ve dvou
kritériích VŠE nejstarší univerzitu ve střední Evropě předstihla. Vyššího skóre dosáhla v kategorii akademické reputace a
nepatrně lépe si vede i u zaměstnavatelů. Oproti roku 2021 chybí v žebříčku Masarykova univerzita. 
Vůbec nejlepší ekonomie je podle QS na americkém Harvardu. Všech prvních 10 míst v žebříčku obsadily anglofonní školy.
Harvard následuje Massachusettský technologický institut a Stanford. V top desítce jsou vedle amerických jen dvě britské
univerzity. London school of Economics na šestém místě a Oxford, který se společně s univerzitou Yale dělí o osmé místo. 
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Nové užitečné Traigo 24
TISK , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: Systémy logistiky , Strana: 19 , Vytištěno: 7 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 00:46 , AVE:
65 424,55 Kč , Země: Česko
Zvládnout práci už nemůže být jednodušší 

Svižný moderní stroj s nízkými provozními náklady 

Extrémně kompaktní tříkolka s jednoduchým ovládáním a vynikající manévrovatelností pro těsné nebo prostorově náročné
provozy. Dokonalý přehled o činnosti, provozních parametrech a další informace díky vestavěnému displeji nebo integrované
telematice I_Site. 
Výbornou provozní i nákladovou efektivnost vozíku umocňuje výkonná a úsporná li-ionová baterie vlastní výroby Toyota: s
vysokou hustotou, stabilní účinností a s redukcí emisí CO2. 

Více informací získáte u svého obchodníka 

nebo kontaktujte: 

prodej@cz.toyota-industries.eu Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz 

Nosnost 1,0/1,25 a 1,5 tuny • výška zdvihu až 6,5m • snížená palubní deska pro perfektní výhled z vozíku • komfortní, pohodlné
a ergonomické prostředí v kabině • bez kompromisů v bezpečnosti se systémem Toyota SAS • volba ovládacích prvků:
minipáčky, multifunkční ovládací jednotka nebo standardní páky • široká nabídka kabin zahrnuje i varianty bez dveří, s čelním
sklem a střechou nebo canvas kabiny • FV nebo FSV  stožáry se štíhlejším designem a s nižší výškou vhodnou pro vjezd a
manévrování uvnitř kontejnerů nebo v prostředí s nízkým stropem • silná přední a zadní LED světla 

Nejlepší si nepotře nic dokazovat bují
TISK , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: Týdeník Televize , Strana: 4 , Autor: Marina Odvárková , Vytištěno: 55 290 , Prodáno: 44 577 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 28.06.2022 00:46 , Čtenost: 143 930 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 954 729,98 Kč , Země: Česko , GRP: 1,60
Daniel Stach

Setkává se s nejlepšími mozky naší planety, je proslulý svým zápalem pro věc a nové informace nasává jako houba. S předním
moderátorem České televize jsme si povídali nejen o práci, ale i tom, jak by se dal změnit svět.

* 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.

* 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. (směje se)

* Kolik?

Pár set. (směje se)

* 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. (směje se)

* 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 jsem potřeboval k rozhovoru před několika roky.
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* Nelákají vás křížovky? V tom byste mohl být neporazitelný.

(směje se) 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. (směje se)

* 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.

* 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. 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. (směje se) 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.

(směje se) 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.

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.
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* Co byla nejčastější výtka?

Že je seminář krátký. (směje se)

* 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. (směje se) A když vysílám čtyři hodiny v kuse, už se ty
kroky nasčítají. (směje se)

* 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. (směje se) Ale mě maturita strašně bavila. Sám bych si dal z francouzštiny dvojku, ale paní
profesorka byla shovívavá. (směje se) 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.

***

Vizitka * 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. Hyde Park Civilizace
publicistika ÚT, ST, SO 20.00 ČT24

Foto autor:   FOTO: JAN ZÁTORSKÝ / MAFRA / PROFIMEDIA A ČESKÁ TELEVIZE
Foto popis:   SYMPAŤÁK, který se jako ryba ve vodě cítí nejen v televizním studiu, ale také ve slalomovém kanálu.
Foto popis:   JEHO ÚSMĚV je nejen pověstný, ale i nakažlivý.

Od Rothschilda k Putinovi
TV , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 01:30 , Sledovanost pořadu: 269 378 , Pořad:
21:25 Reportéři ČT , AVE: 5 132 434,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,99
Marek WOLLNER, moderátor 
Ocelářský podnik Vítkovice Steel má už 2 měsíce zmrazené akcie. České úřady to udělaly kvůli podezření, že známou
ostravskou firmu ovládá ruský stát. Po privatizaci v roce 2005 se dostaly do rukou oligarchy Romana Abramoviče a odtud pak
do ruské státní banky, která dnes spolufinancuje válku na Ukrajině. Po stopách ruského vlivu na výrobce ocelových plechů se
vydal Michal Fiala.

Michal FIALA, redaktor 
Tohle jsou trosky velké ukrajinské ocelárny Azovstal po napadení Ruskem. A tohle je šéf české firmy Vítkovice Steel. Ta je
největším výrobcem ocelových plechů u nás a vyrábí v podstatě totéž, co Azovstal. Takže vám odpadla konkurence.

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
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Vždycky, když vám odpadne konkurence, máte z toho částečně radost, ale samozřejmě ty podmínky, za jakých odpadla, jsou
šílené.

Michal FIALA, redaktor 
Ostravská firma Vítkovice Steel teď plánuje, že se zapojí do poválečné obnovy Ukrajiny.

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
My jsme připraveni, myslím si, že dodávky z Vítkovice Steel budou jedním z klíčových podílů na tom, aby se Ukrajina obnovila.

Michal FIALA, redaktor 
Firma Vítkovice Steel, která chce na Ukrajině napravovat škody způsobené Rusy, má ale vážný problém. Český stát podezírá
její majitele, že stojí proti Ukrajině na straně agresivního režimu Vladimira Putina. Letos v dubnu proto zmrazil majitelům firmy
Vítkovice Steel akcie.

Michaela LAGRONOVÁ, mluvčí Ministerstva financí 
To opatření, které jsme udělali, vyplývá ze sankcí, které Evropská unie uvalila na řadu ruských a běloruských fyzických osob a
subjektů.

Petr TOMAN, advokát 
Zmrazení majetku v rámci mezinárodních sankcí znamená, že ten majetek nadále mám, vlastním, ale nemůžu ho prodat,
nemůžu ho pronajmout, nemůžu ho dát do zástavy, použít ho jako zástavu, nemůžu s ním vlastně dělat nic.

Michal FIALA, redaktor 
Stát ale neřekl, proč přesně akcie firmy Vítkovice Steel zmrazil.

Michaela LAGRONOVÁ, mluvčí Ministerstva financí 
Je to otázka, na kterou nemohu odpovědět, protože se na ni vztahuje mlčenlivost, kterou nám ukládá zákon o provádění
mezinárodních sankcí.

Michal FIALA, redaktor 
Podívejme se tedy na to, komu firma Vítkovice Steel patří. Komu český stát brání zacházet s akciemi této firmy. Při pátrání po
majitelích jsme se dostali až k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Pro pochopení celého příběhu se teď ale musíme vrátit k
jeho začátku. Válcovny Vítkovice Steel mají prapůvod v železárnách, které v Ostravě vznikly skoro před 200 lety. Vzápětí je
ovládl vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothschild, který zajistil jejich zásadní rozmach. A tohle je Jan Světlík. Ve Vítkovicích
pracuje a podniká 40 let a dnes tu zaměstnává zhruba 2 000 lidí. Skoro 20 let je hlavním majitelem skupiny Vítkovice, kterou
koupil od českého státu. A až do začátku tohoto století do téhle skupiny patřila i dnešní firma Vítkovice Steel.

Jan SVĚTLÍK, podnikatel, majitel skupin Vítkovice a Cylinders Holding 
Výroba plechů ve Vítkovicích byla divize, po které se točily vlastně celé Vitkovice, protože tam šly dominantně české investice,
asi 13 miliard se investovalo do ocelárny, ty ostatní části byly totálně zastaralé, ale Vítkovice Steel, čili výroba plechů dostávala
absolutní prioritu od začátku 90. let.

Michal FIALA, redaktor 
Celá skupina Vítkovice i s ocelárnou Vítkovice Steel se ale pod rukama státu v 90. letech propadala do ztrát a dluhů. A tehdejší
vládě Miloše Zemana se nechtělo Vítkovicím pomáhat.

Miloš ZEMAN, bývalý předseda vlády 
Tato vláda na rozdíl od minulých vlád je založená na principu, že pomáhat se má těm úspěšným, protože pomáhat neúspěšným
je lití peněz do černé díry.

Michal FIALA, redaktor 
Skončilo to tak, že většinu vítkovické skupiny koupil tehdy od státu Jan Světlík. Nejcennější část skupiny, ocelárnu a válcovnu
Vítkovice Steel, ale po rychlém střídání sociálnědemokratických premiérů prodal český stát za vlády Jiřího Paroubka Rusům.

ukázka 
Vláda rozhodla o privatizaci ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel. Novým majitelem se stane ruská ocelářská skupina
Evraz.

Michal FIALA, redaktor 
Rusové tehdy českému státu zaplatili 7 miliard korun a Vítkovice Steel tím převzala skupina podnikatelů, ze kterých nejznámější
byl oligarcha Roman Abramovič, spojenec Vladimira Putina a majitel anglického fotbalového klubu Chelsea. Znáte Abramoviče
mimochodem?

Jan SVĚTLÍK, podnikatel, majitel skupin Vítkovice a Cylinders Holding 
Ne, ne, ne. Ale tady generální ředitelé Steelu ho znali, protože si pamatuju historku, že projednávali investiční plán na Chelsea.

Michal FIALA, redaktor 
Když Rusové ovládli Vítkovice Steel, byl už u moci Vladimir Putin a měl za sebou intenzivní fázi krvavé druhé čečenské války.
Jeho invaze do Gruzie, připojení Krymu a vraždění v Sýrii na Ukrajině byly ale ještě vzdálenou budoucností. Spolumajitel
ostravské ocelářské firmy Roman Abramovič byl Putinovi blízký a poté, co Rusové letos v únoru napadli Ukrajinu, ocitl se
Abramovič jako Putinův člověk na sankčních seznamech. V Česku oficiálně už 8 let není. V roce 2014, kdy si Rusové přisvojili
ukrajinský Krym a Západ na ně uvalil sankce, Abramovič a jeho partneři Vítkovice Steel nenápadně prodali.

Pavla HOLCOVÁ, investigativní novinářka, ředitelka Investigace.cz 
Mě to tenkrát zajímalo, protože Evraz prodával Vítkovice Steel a nebylo jasné, komu, tak jsem chtěla zjistit, komu.
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Michal FIALA, redaktor 
Skupina Evraz Rusa Romana Abramoviče a jeho partnerů měla sídlo v Lucembursku, a když pak Evraz odešel, převzalo
ostravskou firmu Vítkovice Steel v tichosti 5 neznámých fondů z ostrova Kypr.

Pavla HOLCOVÁ, investigativní novinářka, ředitelka Investigace.cz 
Když se podíváme na ten výpis z kyperského obchodního rejstříku, který je z 24. prosince 2014, tak na něm můžeme vidět, že
vlastně Vítkovice Steel, tehdy Evraz Vítkovice Steel ještě, a těch 20 % akcií ovládala Vněšekonom bank se sídlem v Moskvě v
Ruské federaci.

Michal FIALA, redaktor 
A stejná moskevská Vněšekonom bank ovládala i 4 zbývající kyperské fondy. 5 kyperských fondů tedy tehdy zakrývalo
jediného ruského majitele. Čili na konci roku 2014 celé Vítkovice ovládala ruská státní banka Vněšekonom bank.

Pavla HOLCOVÁ, investigativní novinářka, ředitelka Investigace.cz 
Ano, tyhle dokumenty to jasně prokazují.

Michal FIALA, redaktor 
Přesně řečeno, víme jistě, že v roce 2014 ruská státní banka VEB, která je dnes na sankčních seznamech Evropské unie a
Spojených států, ovládala přes kyperské fondy ocelářskou firmu Vítkovice Steel v Česku.

Pavla HOLCOVÁ, investigativní novinářka, ředitelka Investigace.cz 
Což v roce 2014 nebylo ještě zdaleka tak zajímavé, jak je to zajímavé dnes.

Michal FIALA, redaktor 
Ve zmíněném roce 2014 po ruské anexi Krymu totiž Evropská unie sice už začala omezovat obchody ruské Vněšekonom bank v
Evropě, tato banka tehdy ale ještě nebyla pod takovými sankcemi, které umožňují tak zásadní zásahy, jako je například
zmrazení akcií. Zlom přišel letos v únoru. Ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislost dvou samozvaných republik na
východě Ukrajiny.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Považuji za nutné učinit dlouho potřebné rozhodnutí: okamžitě uznat nezávislost a suverenitu Doněcké lidové republiky a
Luhanské lidové republiky.

Michal FIALA, redaktor 
Ještě ten den na to reagovaly Spojené státy.

Joe BIDEN, americký prezident 
Zavádíme plné blokační sankce na dvě velké ruské finanční instituce: VEB a jejich vojenskou banku.

Michal FIALA, redaktor 
Sankce na obě tyto ruské banky okamžitě uvalila i Evropská unie.

Marek CHROMÝ, vedoucí analytik, Transparency International - Česká republika 
Banka Vněšekonom bank je banka, přes kterou ruský stát částečně financuje zbrojní průmysl. Vojenská banka je pak
vysloveně zaměřená na financování vojenského průmyslu. Sankce na ty banky jsou tedy sankcemi, které přímo míří na
financování války na Ukrajině.

Ladislav MEJZLÍK, proděkan Fakulty financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Když se podíváme na web bank, tak v roce 2008 byl předsedou dozorčí rady Vladimír Putin a financování je přímo napojeno na
státní rozpočet Ruské federace.

Michal FIALA, redaktor 
Dnes je výkonným šéfem Vněšekonom bank pětapadesátiletý Igor Šuvalov a ten byl 4 roky prvním náměstkem Vladimira Putina
v době, kdy byl Putin předsedou ruské vlády, a pak 6 let prvním náměstkem dalšího premiér Dmitrije Medveděva. Tady vidíme
Igora Šuvalova na předloňském setkání s Putinem. Šuvalov před prezidentem skládá účty z toho, jak banka VEB pod jeho
vedením hospodaří.

Karel SVOBODA, katedra ruských a východoevropských studií, FSV  UK  
Velmi zjednodušeně řečeno, Vladimir Putin chce od Vněšekonom banky to, aby plnila a financovala projekty, které jsou pro něj
politicky důležité nebo i osobně.

Ladislav MEJZLÍK, proděkan Fakulty financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Takže to je vlastně ekonomická realizace politiky Ruské federace.

Michal FIALA, redaktor 
Připomeňme, že bance VEB napojené na ruský stát prokazatelně patřil český ocelářský podnik Vítkovice Steel před osmi lety.
Tehdy ale tato banka ještě nebyla pod tak ostrými sankcemi Evropské unie jako dnes, kdy je v zemích Unie nežádoucí. Otázka
tedy zní, má ruská Vněšekonom bank ve firmě Vítkovice Steel vliv i teď? Komu patří dnes?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Když to vezmu, tak jako první majitel Vítkovice Steel jsou kyperský investiční fondy.

Michal FIALA, redaktor 
To jsou přesně ty kyperské fondy, které už známe. A víme, že v roce 2014 tyto fondy a tím celé Vítkovice Steel ovládla
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moskevská banka VEB. Ta ale po roce 2014 jako viditelný majitel zmizela a dohledatelné zůstaly jen tyto stále stejné kyperské
fondy.

Ladislav TYLL, ekonom, ředitel CEMS, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ale kdo dál vlastní těchhletěch 5 kyperských fondů, už se dál v zásadě nedokážeme dozvědět. Když jsem se podíval na větší
detail přes kyperský obchodní rejstřík, tak vlastně není poskytnuta žádná další informace než jenom to, kde je firma
zaregistrovaná, jak se jmenuje, a tam končíme.

Michal FIALA, redaktor 
Stát má dnes podezření, že za kyperskými fondy je stále vliv ruského státu, a proto zmrazil akcie majitelů firmy Vítkovice Steel.
Ta dál vyrábí a zaměstnává stovky lidí, v tom jí zmrazení akcií nebrání. Vedení firmy je ale zároveň v poněkud schizofrenní
situaci, protože musí být loajální ke skrytým majitelům. Šéf vítkovického ocelářského výrobce sice tvrdí, že za kyperskými fondy
nejsou Rusové, konkrétní jména majitelů ale sdělit odmítá.

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Konečnými vlastníky je 5 fyzických osob původem z bývalého Sovětského svazu, nikoliv však z Ruska.

Michal FIALA, redaktor 
A řeknete nám, kdo to je?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Nemůžu. Je to věc, kdy v podstatě oni sami nechtějí být nějakým způsobem zveřejňováni.

Michal FIALA, redaktor 
A vy osobně znáte těch pět fyzických osob?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Fyzicky jsem je nepotkal. Tzn. komunikuju s nima, umím se s nima spojit, ale fyzicky jsem je nepotkal, jako že bych letěl do té
země a setkal se s nimi.

Ladislav TYLL, ekonom, ředitel CEMS, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Pokud někdo bude tvrdit, že firmu vlastní sada kyperských společností a za nima stojí nějaký další skutečný vlastník, tak
takováto osoba nebo takováto firma by měla být schopna dokumenty skutečně doložit, že to tak je.

Michal FIALA, redaktor 
A odkryjete tedy oficiálně písemně kompletní schéma, komu Vítkovice Steel patří?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Tohleto zatím neplánujeme.

Michal FIALA, redaktor 
A proč, když na tom nic není?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Je to v podstatě přání akcionářů, které respektujeme.

Petr TOMAN, advokát 
Nahlédnutím přes internet do obchodního rejstříku skutečné majitele nezjistíme, ale pro státní orgány, které se tím zabývají,
zjistit skutečného majitele si myslím, že už by v Kypru neměl být takový problém.

Michal FIALA, redaktor 
Co víte vy o tom, komu patří Vítkovice Steel?

Michaela LAGRONOVÁ, mluvčí Ministerstva financí 
Nemůžu přesně odpovědět na to, kdo jsou majitelé společnosti, protože mě váže mlčenlivost.

Michal FIALA, redaktor 
Pátrali jsme tedy po tom, kdo jsou tajemní akcionáři Vítkovice Steel. Šéf představenstva a generální ředitel firmy tvrdí, že
podnik nepatří Rusům. Ve vedení firmy Vítkovice Steel, úplně přesně, v dozorčí radě, ale jsou dvě Rusky. Předsedkyní dozorčí
rady je šestatřicetiletá Olga Serová a členkou rady je jedenačtyřicetiletá Julija Kasperská-Birman. Proč jsou to právě Rusky,
když ti akcionáři by neměli být Rusové?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Přiznám se, že tady na tohleto úplně neumím odpovědět, jsou to zjevně dámy, které požívají důvěru akcionářů, my v podstatě
udržujeme de facto tzv. německý model fungování společnosti.

Ladislav MEJZLÍK, proděkan Fakulty financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Německý model řízení znamená, že ten, kdo řídí, ovládá společnost, je dozorčí rada.

Marek CHROMÝ, vedoucí analytik, Transparency International - Česká republika 
Členové dozorčí rady rozhodně v té firmě vládnou, mají tam pevnou ruku.

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
V podstatě vlastně tyhlety dámy mají plnou důvěru od akcionářů a vykonávají dohled nad námi jako představenstvem a
fungováním společnosti.
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Michal FIALA, redaktor 
Koho zastupují Rusky v dozorčí radě Vítkovice Steel?

Marek CHROMÝ, vedoucí analytik, Transparency International - Česká republika 
Pokud víme, že český stát zmrazil stoprocentní podíl ve společnosti Vítkovice Steel, pak je naprosto jasné, že ony Rusky musí
zastupovat nějakou sankcionovanou osobu v Ruské federaci.

Michal FIALA, redaktor 
Můžeme získat kontaktní údaje na paní Olgu Serovou a paní Juliji Kasperskou-Birman? Pomůžete nám se s nimi spojit?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Já jsem tohleto s nima probíral, nepřejí si být veřejně někde zveřejňovány a kontaktovány, takže bohužel ne.

Michal FIALA, redaktor 
V dozorčí radě Vítkovice Steel jsou dvě občanky Ruské federace. Má o nich český stát bližší informace?

Michaela LAGRONOVÁ, mluvčí Ministerstva financí 
Opět, znovu, je to typ informace, který nemohu komentovat, protože je na něj vztažená mlčenlivost.

Michal FIALA, redaktor 
Pokračovat v pátrání tedy musíme sami. Když se podíváme do českého obchodního rejstříku, zjistíme, že předsedkyně dozorčí
rady moravskoslezské firmy Vítkovice Steel, Ruska Olga Serová je v Česku zapsaná ještě v jedné firmě. Firma se jmenuje KSK
Consulting a podle obchodního rejstříku sídlí tady v ulici Milady Horákové v Praze. Našli bychom tady firmu KSK Consulting?

zaměstnanec 
Jednou za půl roku se tady někdo objeví.

Michal FIALA, redaktor 
A nějaký kontakt na ně nemáte tady, nějakej telefon, na který by se dalo zavolat?

zaměstnanec 
Nemám.

Michal FIALA, redaktor 
E-mail taky ne.

zaměstnanec 
Taky nemám. Ani bych vám ho nemohl dát.

Michal FIALA, redaktor 
V představenstvu firmy KSK consulting je kromě Rusky Olgy Serové ještě další Ruska. Jmenuje se Světlana Koronová. Obě
tyto Rusky byly také v dozorčí radě ostravské ocelářské firmy Vítkovice Steel. Světlanu Koronovou dosadil do dozorčí rady
neznámý majitel firmy Vítkovice Steel skrytý za kyperskými fondy. V dubnu 2018 v dozorčí radě skončila a na její místo dosadil
stejný skrytý majitel, který údajně není ruský, další Rusku, Olgu Serovou. Začali jsme tedy na internetu hledat informace o
Ruskách, které musí poslouchat generální ředitel firmy Vítkovice Steel. Tohle je profil bývalé členky dozorčí rady Vítkovice
Steel Světlany Koronové na sociální síti LinkedIn. A teď pozor. Píše tady o sobě, že od roku 2013 do roku 2015 pracovala jako
podniková právnička ruské státní banky Promsvjazbank, tedy tzv. vojenské banky, která financuje ruský zbrojní průmysl.
Připomeňme, že to je právě ta druhá banka kromě Vněšekonom bank, kterou výslovně zmínil americký prezident, když v únoru
uvaloval sankce na ruské finanční ústavy. Posledních 5 let pracuje Světlana Koronová jako podniková právnička jedné z
největších ruských uhelných společností. Ta se jmenuje Sibuglemet a těží uhlí na Sibiři. I to Světlana Koronová sama píše na
svém profilu na síti LinkedIn. A uhelná firma Sibuglemet patří ruské státní bance Vněšekonom bank. Obě zmíněné banky, pro
které pracovala nebo stále pracuje Světlana Koronová, tedy Vněšekonom bank i vojenská banka, jsou, jak už víme, na
amerických i evropských sankčních seznamech. A na americkém sankčním seznamu je i uhelná firma Sibuglemet.

Pavla HOLCOVÁ, investigativní novinářka, ředitelka Investigace.cz 
V momentě, kdy tam je podniková právnička z Ruska, tak ty vazby na Rusko budou velmi silné, i tím, že to jde přes Kypr, a i tím,
že vlastně Vněšekonom bank byla minimálně v tom roce 2014 tím, kdo ty firmy ovládal.

Marek CHROMÝ, vedoucí analytik, Transparency International - Česká republika 
Je oprávněné se domnívat, že ruská státní banka VEB má vliv na společnost Vítkovice Steel.

Michal FIALA, redaktor 
Udržuje společnost Vítkovice Steel jakékoliv ekonomické vztahy s ruskou státní rozvojovou bankou VEB?

Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Ne, nikoliv.

Michal FIALA, redaktor 
To, že důvodem, proč český stát zmrazil akcie Vítkovice Steel, je vliv ruské státní banky VEB, potvrdil Reportérům ČT kromě
protikorupční organizace Transparency International i další zdroj obeznámený s tímto případem. Pod podmínkou zachování
anonymity. S otázkami, kdo dnes skrytě vlastní nebo řídí Vítkovice Steel, jsme se obrátili i na ruskou státní banku VEB. Dále na
bývalou členku dozorčí rady Vítkovice Steel Světlanu Koronovou, která podle svého účtu na sociální síti pracuje pro dceřinou
firmu banky VEB. Napsali jsme i bývalým majitelům Vítkovice Steel ze skupiny Evraz. Nikdo z nich na naše otázky neodpověděl.
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Radek STROUHAL, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel 
Pro nás důležité to, aby společnost fungovala, dosahovala dobrých výsledků, poskytovala zaměstnání 900 lidem, takže co se
děje na akcionářské úrovni, je věc akcionářů.

Jan SVĚTLÍK, podnikatel, majitel skupin Vítkovice a Cylinders Holding 
Strašně špatně by bylo, kdyby ta fabrika zemřela jenom proto, že prostě to svého času vlastnili po nějakou krátkou dobu té
dlouholeté 200leté historie Rusové.

Michal FIALA, redaktor 
Akcie majitelů Vítkovice Steel zůstávají zmrazené a český stát se vyšetřováním snaží potvrdit, nebo vyloučit, jestli firma, která
chce obnovovat Ukrajinu a převzít byznys oceláren Azovstal, není pod vlivem Rusů, kteří Ukrajinu napadli a Azovstal zničili.

Marek WOLLNER, moderátor 
Takoví byli Reportéři ČT. Poslední v této bouřlivé a náročné sezóně. Budeme se na vás těšit 29. srpna. Díky za pozornost a
hezké léto.

G7 hledalo cestu k míru na Ukrajině
TV , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 425 896,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Další protiruské sankce, nové dodávky zbraní Ukrajině i peníze na její poválečnou obnovu. Taková byla hlavní témata druhého
dne summitu zemí skupiny G7 v bavorském Elmau. K jednání se na dálku připojili i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V
první řadě s požadavkem protivzdušných zbraní, které by dokázaly ochránit ukrajinská města.

Martin JONÁŠ, redaktor 
Úsměvy a přátelská gesta na pozadí alpských vrcholků. Lídři skupiny G7 odhodili před fotografy kravaty i chladný odstup.
Ozvěna hrůz války na Ukrajině ale dolehla až do malebného údolí. Agendu jednání nutil politiku muž, kterého z tehdejší skupiny
G8 vyloučili už po ruské okupaci Krymu. O Vladimiru Putinovi byla řeč od samého začátku setkání, při společném žertování.

osoba 
Měli bychom jezdit do půl těla nazí na koni.

Martin JONÁŠ, redaktor 
Ukázat svaly tváří v tvář ruské agresi a energetické krizi, hlavní účel setkání. V jeho průběhu generální tajemník NATO oznámil,
že aliance téměř zosminásobí síly, které může okamžitě poslat na bojiště.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Zvýšíme počet sil okamžité reakce na více než 300 tisíc.

Martin JONÁŠ, redaktor 
Rusko má naopak oslabit společné embargo na vývoz zlata. Export vzácného kovu dosud Moskvě přenášel každoročně v
přepočtu stamiliardy korun. Nové sankce mají také zasáhnout tamní zbrojní průmysl. Obtížné bude ucpat díry v embargu na
ruskou ropu. I proto dostal pozvání do Elmau také předseda indické vlády. Ta surovinu z Ruska ochotně nakupuje. Ke
spolupráci má asijskou mocnost, stejně jako další rozvojové země přimět slíbený obří balík investic.

Joe BIDEN, prezident USA 
Společně chtějí státy G7 mobilizovat do roku 2027 téměř 600 miliard dolarů.

Martin JONÁŠ, redaktor 
Vrtulník, který zajišťuje spojení zámku Elmau se světem. Těmito místy probíhá první linie šestnáctikilometrového
bezpečnostního perimetru, kde 18 tisíc policistů chrání lídry skupiny G7. První linii celého západního světa drží zase podle
vlastních slov lídr, který se jednání v Elmau připojil na dálku. Volodymyr Zelenskyj podle očekávání znovu žádal o zbraně. V
první řadě o ty, které by dokázaly chránit ukrajinská města před podobnými útoky, jaká zažila o víkendu.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Ruskou agresi zastavíme jen tehdy, pokud dostaneme vše, o co žádáme v době, kdy to potřebujeme.

Martin JONÁŠ, redaktor 
Spojené státy žádost Kyjeva vyslyšely. Na Ukrajinu zamíří jejich moderní protiletecký systém. Totéž už dřív slíbila i německá
vláda. Komplet /nesrozumitelné/ ale začne chránit některé z ukrajinských měst nejspíš až na konci roku. Martin Jonáš, Česká
televize, Jižní Bavorsko.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Vojensko-politické aspekty západní pomoci Ukrajině rozebereme s politickým geografem Janem Kofroněm z Fakulty
sociálních  věd . Dobrý večer.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Dobrý večer.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Kyjev dlouhodobě žádá dalekonosné dělostřelecké raketové systémy, teď tedy nově, respektive staronově žádá především
protivzdušné systémy. Kolik by jich tak potřeboval, aby uchránil tu širokou frontu?

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 219 / 313

http://www.newtonmedia.eu/


Jan KOFROŇ, politický geograf 
Kdyby měl ochránit celou frontu a třeba 10-12 klíčových měst, tak bychom se museli bavit o řádově vyšších desítkách
odpalovacích systémů, možná nižších stovkách, což je asi v tenhle okamžik nereálné. A reálné je několik nižších desítek kusů
odpalovacích řad, zařízení, řekněme, tucet baterií v nějaké dohledné době. To by mělo stačit minimálně k tomu, aby dokázali
nahradit tenčící se zásoby systémů S300, respektive systému buk, případně kup.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Pokud se podíváme na to, co dodává západ, jsou to často velice sofistikované, dalekonosné systémy s inteligentní municí.
Nicméně mluvíme tady o armádě, která stále ještě používá ten starý sovětský standard. Tenčí se ovšem ale i munice těch
dvaapadesátimilimetrových dělostřeleckých granátů a podobně. Vzhledem k tomu, že i to východní křídlo Severoatlantické
aliance, které dříve tedy bylo součástí Varšavské smlouvy, tam se také tenčí ty, ty základy munice nebo zásoby munice, které
už nepoužíváme vzhledem k tomu přechodu na standard NATO. Dá se něco s tím dělat? Můžeme něco s tím pomoct nebo
respektive může tím západ nějak pomoct Ukrajině?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
No, on je tu problém v tom, že my pořád tu munici ještě používáme, protože my pořád třeba ty francouzské Césary nemáme. A
to znamená většina zemí v téhle té situaci, kdy pořád závisí na těch bývalých sovětských rážích, tak se nikdy nevzdá všeho, co
má ve skladech. Takže jsme schopní se zdát 10 možná 20 % toho, co máme, ale asi nikdo nebude chtít jít dál. Takže to je
problém číslo jedna. Problém číslo dvě je, že v podstatě chybí výrobní kapacity. Teď se diskutuje o tom, že se obnoví výroba
volno v Bulharsku, Rumunsku, což by samozřejmě mohlo pomoct. Problém je ten, že uvést do provozu nějakou větší linku a
bavíme se tu o tom, že denně se spotřebují řádově tisíce nábojů. To znamená, ta výroba by tomu měla odpovídat, tak to není
úplně triviální, a to je taky něco, co se asi v následujících týdnech nemusí povést.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Pokud se podíváme na ten vývoj na východní frontě, Ukrajinci opustili Severodoněck, Lysyčansk pravděpodobně je, je, je další
na řadu na řadě. Vnímáte to jako ukrajinský plán co nejvíce nechat ruské síly na tom místě vykrvácet, během těch v podstatě
šesti až sedmi týdnů velmi intenzivních bojů, anebo je to něco, kde možná ukrajinské vedení přecenilo svoje síle a utrpělo tam
také velké ztráty.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Určitě tam Ukrajinci utrpěli velké ztráty, ale zároveň té hypotéze, že by tam Ukrajinci skutečně hodně ztratili, tak tomu odporuje
fakt vlastně všude, kde ta situace už byla hodně kritická, tak se Ukrajincům povedlo stáhnout. Ano, přišli tu třeba o 50 zajatců,
o třeba stovku, dvě stovky mrtvých nebo raněných, což prostě není málo, ale v kontextu celé té operace to není tolik, protože
to, čeho by se jeden asi dokázal obávat, je to, že tam Ukrajincům zůstane třeba celá brigáda nebo dvě a najednou přijdou
prostě třeba o 5 o 6 tisíc vojáků, což by mohla být minimálně nějaká, nějaká lokální, nechci říct katastrofa ale velký problém. A
oni vlastně tohle to vždycky zatím zvládli. Na kolik je to štěstí a nakolik je to skutečně záměr, to nedokážu říct, ale faktem
zůstává, že prostě oni tam nikdy neutrpěli nějakou zdrcující porážku a naopak dokázali těm Rusům působit poměrně velké
ztráty. Jestli se ptáte na to, jestli já bych byl tak odvážný. Já říkám ne, já bych stáhnul ty síly už před týdnem, možná před
dvěmi.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Jan Kofroň s námi ještě zůstává, pokračuje v dalších zprávách.

Ruský vliv v Africe
TV , Datum: 27.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 479 272,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Ruské loupení a především okupaci a blokáda ukrajinských přístavů začínají tvrdě dopadat na mezinárodní trh s jídlem. Obilí,
kukuřice a slunečnice čím dál tím citelněji chybí především v Africe. Přesto tamní státy odmítají agresi odsoudit. V pozadí jsou
vazby, které Moskva budovala s takzvanými národně-osvobozeneckými hnutími už v době studené války a které se jí teď velmi
hodí v té nové.

Tomáš ŠPONAR, redaktor 
/nesrozumitelné/ která kdysi chtěla svrhnout apartheid v Jihoafrické republice se zbraní v ruce.

Obbey MABENA, bývalý příslušník milicí Kopí národa 
Museli jsme se rozhodnout, zda chceme žít na kolenou nebo zemřít v boji.

Tomáš ŠPONAR, redaktor 
Rozhodnutí padlo. Obbey spolu s tisícovkami dalších našel útočiště ve výcvikových vojenských táborech rozesetých po celém
africkém kontinentu.

Obbey MABENA, bývalý příslušník milicí Kopí národa 
Zjistili jsme, že existuje sovětský blok, který je připraven dát nám vše, co potřebujeme. Dali nám jídlo, dali nám uniformy,
vycvičili nás, dali nám zbraně.

osoba 
Byli to ruští vojáci, kteří se k vám chovali s respektem?

Obbey MABENA, bývalý příslušník milicí Kopí národa 
S největší úctou. Poprvé jsme narazili na bílé lodi, kteří s námi jednali jako s rovnocennými bytostmi. Rusko je náš přítel. A
nepřítel našeho přítele je náš nepřítel.
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Tomáš ŠPONAR, redaktor 
Spojenectví budovaná v éře studené války mohou vrhat nové světlo na to, proč některé země Afriky oslyšely výzvu k odsouzení
současné ruské agrese na Ukrajině na půdě OSN.

Naledi PANDOROVÁ, jihoafrická ministryně zahraničí 
Odpověď, kterou jsme dostali je, berte nebo nechte být. A tváří v tvář této aroganci jsme došli k závěru, že jediné rozhodnutí,
které můžeme udělat, je zdržet se hlasování. Naši kolegové na západě možná nechápou, proč jsme velmi opatrní v tom,
abychom se přikláněli k té či oné pozici.

Tomáš ŠPONAR, redaktor 
Z bojující Ukrajiny, která se brání nepokryté aroganci a brutální agresi ze strany mnohem silnějšího a většího souseda, přichází
varování před takovým sentimentem.

Ljubov ABRAVITOVÁ, velvyslankyně Ukrajiny v Jihoafrické republice 
Mám obavy, nejsem zklamaná. Obávám se, že země, které prošly historickým bojem za lidská práva, demokracii, suverenitu,
územní celistvost, si nyní neuvědomují nebo samy nevidí hrozbu neokolonialismu, který se tu v podstatě prosazuje.

Tomáš ŠPONAR, redaktor 
Putinův režim do vztahu s desítkami afrických zemí investuje mohutně i v posledních letech. Na kontinent míří ruské peníze i
zbraně. V některých státech přímo působí ruští žoldnéři. Nezřídka obviňování ze zločinů a zvěrstev, nijak odlišných od těch
historických koloniálních. Přesto někteří Afričané jako Obbey Mabena trvají na svém.

Obbey MABENA, bývalý příslušník milicí Kopí národa 
Výchozí pozice je taková, že jsme na straně Ruska. A Ukrajina je to, čemu bychom u nás řekli zaprodanec.

Tomáš ŠPONAR, redaktor 
Pozice, která v Africe s více než 50 území nemusí nutně převažovat. Kreml má ale na celém kontinentu velké diplomatické
zastoupení a úzké vazby se snaží budovat s nejméně třemi desítkami států. Ve strategické globální hře ne jen o Ukrajinu, jde
tedy o jedno z velmi důležitých kolbišť. Tomáš Šponar, Česká televize.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Ruská válka a Afrika. To je téma pro našeho dalšího hosta politického geografa Bohumila Doboše. Dobrý večer.

Bohumil DOBOŠ, politický geograf 
Dobrý večer.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Historik Tomis, Timothy Snyder a řada expertů v poslední době tvrdí, že ta blokáda mimo jiné je součástí ruského plánu, jak
vyhladovět Afriku a tím zároveň zvýšit migrační tlak na jih Evropy. Vidíte to také takhle?

Bohumil DOBOŠ, politický geograf 
Tak ten plán na vyhladovění Afriky možná může být, ale primárně ne kvůli migrační vlně, ale kvůli tomu, aby se zase získala
nějaký, nějaký vliv na ty jednotlivé režimy. Když se podíváme na data, tak všechny tlaky, ať už jde třeba o změnu klimatu nebo
hlad, které dopadají na chudší část obyvatelstva, nemají ten potenciál vyvolat velké migrační vlny do velkých /nesrozumitelné/.
Na to potřebujete poměrně hodně financí. A právě ta současná vláda tohle možný dopad na ty nejchudší a nemají prostředky
se posunou do Evropy. Tudíž tam ten dopad bude maximálně sekundární, přes další tlaky v Africe, ale ne takhle primárně, jak
je zmiňován.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Pokud zmiňujete data, válka trvá už pátým měsícem a ta blokáda minimálně tedy exportu jídla z jihu v podstatě otázku od
samého začátku. Na kolik je toto už cítit na africkém trhu s jídlem?

Bohumil DOBOŠ, politický geograf 
Tak nejvíc je to cítit v těch státech, které už byly postiženy nějakým problémem s produkcí potravin. Jde hodně o roh Afriky, kde
vidíme ten hladomor, že se opakuje posledních několik let nebo západní Saharu, kde taky vlivem změn klimatu a kvůli suchu
dochází k výpadkům produkce a tam se právě ten dovoz v současnosti projevuje nejvíce. Ale do budoucna se dá očekávat, že
ten problém nastane i v jiných státech.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Jak si vysvětlit tu v reportáži zmíněnou jistou chladnost a váhavost většiny států Subsaharské Afriky se nějakým způsobem
vyjádřit, byť jsou pod poměrně silným západním tlakem. Je to indiference vůči konfliktu, který se Afriky apriori netýká nebo jsou
to právě ty už za Sovětského svazu budované kontakty s Moskvou?

Bohumil DOBOŠ, politický geograf 
Tak částečně /nesrozumitelné/ tu diferenci. Ten, ten názor, že jde o konflikt Evropanů, který Afriku nezajímá, slýcháme docela
často, ale je tam i nějaká náklonnost, ale tady bych rozlišoval zákonnost států a společností a náklony těch režimů. Jako co
Rusko dobře umí, je chránit režimy vůči vlastnímu obyvatelstvu třeba ve Středoafrické republice a kupovat si ty vládce. A ty
jsou právě ty, který hlasujou v OSN. Vzniku Eritrei, která je úplně jako zvláštní režim, tak většina těch /nesrozumitelné/ má
nějaké vztahy. Třeba u Jižní Afriky vidíme napojení v součástí Bryks. A oni se snaží stále držet toho v podstatě velmocenského
statusu jako Bryks, a proto neodsoudí ruskou agresi. Ale, když se podíváme na to, co slýcháme třeba z občanské společnosti,
z akademie, tak ten názor bude poměrně odlišný a ten názor na Rusko a jeho působení v Africe také.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Máme na vás dotaz, který pravděpodobně jehož odpověď by zabrala spoustu hodin, bohužel tolik času nemáme. Dá se stručně
říct vlastně, o co Rusku v Africe jde? Zmínil jste tu pomoc režimu, které budou na něj nezávislé, ale jak si vysvětlit tu přímou
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pomoc, tedy nebo nepřímou pomoc pomocí ozbrojených složek, jako jsou například Wagnerovští žoldnéři?

Bohumil DOBOŠ, politický geograf 
Tam záleží zase případů od případu. Když se podíváme na Středoafrickou republiku, tam jde jednoznačně o suroviny. V Mali
šlo o nějaký zásah do bezpečnostní architektury Evropské unie. Ale třeba v případu Madagaskar, kde Rusko v podstatě
podporovalo všechny prezidentské kandidáty, tak šlo zase o nějaké testování mocenských nástrojů, které potom můžou
využívat jinde, na případě slabého státu, kde není kladeno tolik překážek. Takže ty důvody jsou různé a musíme zase sledovat
ty jednotlivé africké státy v jejich vlastně kontextu.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Hostem Horizontu byl politický geograf Bohumil Doboš také z Fakulty  sociálních  věd . Díky, že jste byl hostem.

Bohumil DOBOŠ, politický geograf 
Díky za pozvání.

Izrael střídá jednu vládu za druhou, na přístupu k Palestincům se ale nic nemění. Z jejich pohledu může být i hůř
URL
Automatický překlad
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Komentář Jakuba Záhory: Na začátku minulého týdne vyhlásil izraelský premiér Naftali Bennet plánované rozpuštění tamního
parlamentu, což v řádech měsíců vyústí v nové volby, už páté v posledních třech letech. Pro řadu lidí je to zklamání, hovoří o
konci nadějí na změnu politiky, zmaření šance na inkluzivnější styl vládnutí. Tento narativ je ale do velké míry v rozporu se
skutečnými kroky odcházející vlády a ukazuje nepochopení hlubších proměn izraelské politiky a společnosti.

Pád současné vlády se předvídal od samého jejího zformování na jaře minulého roku: její členy a členky spojovala téměř
výlučně snaha odstranit z premiérského křesla Benjamina Netanjahua, který pozici držel nejdéle v izraelské historii.

Mnoho liberálních komentátorů slavilo sestavení nové vlády jako odmítnutí Netanjahuova populistického a ve vzrůstající míře
ne zcela demokratického stylu vládnutí. Poukazovali na to, že koalice představuje překonání mnoha ideologických příkopů: v
jejích řadách seděli islamisté vedle židovských zastánkyň osad na Západním břehu i sociálních aktivistů. Vláda tak pro mnoho
lidí představovala změnu po více než dekádě vlády Netanjahuova Likudu.

Nynější obraz „hroutící se koalice“ jakožto progresivní síly ale nebere v potaz kontinuitu izraelské [lock]represivní politiky vůči
palestinskému obyvatelstvu, kterou ani odcházející aliance nepřerušila. V uplynulém roce dále postupovala demolice
palestinských obydlí ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu, zatímco vláda schválila výstavbu tisíců bytů v izraelských
osadách.

Před několika málo měsíci bylo Nejvyšším soudem posvěceno rozhodnutí vlády vystěhovat zhruba 1200 Palestinců z oblasti
Masafer Jatta v jižní části Západního břehu kvůli záboru oblasti pro vojenské účely, což je v rozporu s mezinárodním
humanitárním právem. Palestinské rodiny přitom v oblasti žily po generace a celý záměr je experty OSN označován za
potenciální válečný zločin.

Na podzim ministr obrany Benny Gantz – bývalý generál, který se nyní staví do ostré opozice vůči Netanjahuovi – s
požehnáním velké části kabinetu označil šest palestinských lidskoprávních organizací za teroristické skupiny, což vedlo k
zásahům izraelských bezpečnostních služeb proti jejich zaměstnancům a k zásadnímu narušení jejich činnosti. Podle
představitelů EU, kteří vyžadovali důkazní materiály, izraelská vláda nebyla schopna tento krok nijak ospravedlnit.

Přečtěte si takéV Jeruzalémě opět teče krev. Sporných kroků izraelských úřadů využili arabští a židovští extremisté

Šéf mise EU, která měla vyšetřit situaci na okupovaném Západním břehu především v souvislosti se zabitím palestinské
novinářky Širín abú Aklahové, nebyl pak izraelskými úřady vpuštěn do země kvůli nejasným důvodům. A v březnu byla
prodloužena platnost kontroverzního zákona, který zabraňuje tomu, aby partneři a partnerky Palestinců žijících v Izraeli, kteří
sami pocházejí ze Západního břehu nebo Gazy, mohli získat izraelské občanství. To je diametrálně odlišné od situace
židovských občanů a občanek, kteří těmto překážkám nečelí, a zákon je z mnoha stran označován jako rasistický.

Účast izraelských levicových stran a jejich kolegů z islamistického Raamu ve vládě sice přinesla pokrok v některých sociálních
otázkách v Izraeli, ale výčet diskriminačních politik přijatých odcházející vládou ukazuje, že se žádný posun ve vztahu k
Palestincům a politice na okupovaných územích nekonal. Poslední volební období tak nakonec pouze potvrzuje dlouhodobé
trendy izraelské politiky.

Posun doprava a jeho přehlížení

Odcházející vláda ukázala, že ohledně palestinské otázky se izraelská politika a společnost za posledních dvacet let (kdy
vypukla druhá intifáda, období masového násilí mezi Izraelci a Palestinci) prostě posunuly významně doprava, což obnáší i
vzrůstající nesnášenlivost vůči arabskému a obecněji nežidovskému obyvatelstvu. Jakkoliv Netanjahu k těmto proměnám
přispěl, nelze je plně slučovat s jeho osobou.

Existující průzkumy jasně ukazují, že velká část židovsko-izraelského obyvatelstva se dlouhodobě hlásí k pravici: podle
průzkumu z roku 2019 se 62 procent izraelských Židů identifikuje jako pravicoví voliči, zatímco jako levicoví pouze 11 procent
(přičemž i politický střed je v Izraeli mnohem více napravo než v Evropě). To se pak projevuje nejen ve vládních politikách,
které tyto voličské priority následují.
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Během poslední války v Gaze v květnu minulého roku, krátce po ustanovení vlády s Bennetem v čele, došlo k sérii rasistických
útoků proti palestinským občanům Izraele, které šokovaly řadu zahraničních komentátorů. Toto překvapení ale ignoruje
dlouholeté stížnosti a protesty Palestinců žijících v Izraeli ohledně systematického rasismu a zanedbávání jejich potřeb ze
strany státních orgánů a řadu dřívějších násilných útoků ze strany židovských extremistů.

Přečtěte si takéProč chce být mladý Ind (Syřan, Palestinec, Libyjec…) teroristou nebo policajtem. A proč se mu ani nelze moc
divit

Na posledních průzkumech veřejného mínění týkajících se voličských preferencí stran nadcházejících voleb tak není
nejznepokojivější to, že politický pat (který vedl ke zformování široké a heterogenní vlády minulé jaro) se dost možná bude
opakovat, ale to, že třetí nejsilnější stranou se podle průzkumů stane krajně pravicová Strana náboženského sionismu. Její
předáci otevřeně propagují segregaci židovských a arabských obyvatel Izraele a hlásí se k odkazu Meira Kahaneho, americko-
židovského ultranacionalistického politika, jímž vedená strana byla v 80. letech v Izraeli zakázána, jelikož propagovala rasismus.

Levicový Meretz se podle některých průzkumů do Knessetu naopak vůbec nedostane a Naftali Bennet opatrně signalizoval, že
je ochotný účastnit se vlády v čele s Netanjahuem. Naděje vzbuzované vládou v demisi tak nakonec ukazují především to, že
jakkoliv je Netanjahu kontroverzní osobou, vysoce problematické rysy izraelských politik sahají mnohem hlouběji.

Zavírání očí

Problémem (nejen) české debaty o Izraeli je to, že dlouhodobě ignoruje tyto aspekty izraelské politiky. Nedávná zpráva
Amnesty International obviňující Izrael ze zločinů apartheidu se v Česku setkala z velké části s odmítavým postojem, případně
nezájmem. Debaty vedené o tom, nakolik je tato nálepka vhodná, ale odvádějí pozornost od systematického porušování
lidských práv izraelskými bezpečnostními složkami a prohlubujícího se útlaku palestinského obyvatelstva, které řada domácích
médií ignoruje.

Násilí v izraelských městech během války v Gaze minulý rok ukazují, že izraelskou okupaci palestinských území nelze chápat
jako jakousi anomálii, která nesouvisí se situací ve vlastním Izraeli. Zaměření se na frekvenci voleb a jednotlivých osobností –
ať už je to Netanjahu, Bennet, nebo šéf islamistického Raamu Abbás – tak především zabraňují diskusi nad tím, jakým směrem
se už dvacet let izraelská politika ubírá.

Od současné izraelské vlády si mnozí slibovali inkluzivnější politiku vůči Palestincům. Vždyť někteří v ní zasedli.
Oproti přístupu pravicových vlád Benjamina Netanjahua se ale nezměnilo nic.
Vychází to ze skutečnosti, že židovská část izraelské společnosti se za posledních dvacet let významně posunula doprava.
To obnáší i vzrůstající nesnášenlivost vůči arabskému a obecněji nežidovskému obyvatelstvu.

Autor je analytik se zaměřením na Blízký východ, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Rusko v Africe udržuje silné diplomatické vazby. Ukázaly se i při hlasování o Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: rpher , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 07:17 , 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
Moskva si drží v Africe stále velký vliv. Navzdory očekáváním Západu bezmála dvacet afrických států odmítlo odsoudit v OSN
válku na Ukrajině. Roli mohou hrát čistě aktuální ekonomické či mocenské zájmy. Rusko a před ním Sovětský svaz ale buduje
své vztahy na kontinentu dlouhodobě, a má tak silné vazby, které utvářelo již v éře rozpadu koloniálního systému třeba i
prostřednictvím podpory takzvaného národněosvobozeneckého boje.

Vztah některých Afričanů k Moskvě dokládá třeba Obbey Mabena, veterán milice Kopí národa, která chtěla svrhnout apartheid
v Jihoafrické republice se zbraní v ruce. „Museli jsme se rozhodnout, zda chceme žít na kolenou, nebo zemřít v boji,“ uvádí
Obbey. Spolu s tisícovkami dalších našel útočiště a nové poslání ve vojenských výcvikových táborech rozesetých po celém
kontinentu.

„Zjistili jsme, že existuje sovětský blok, který je připraven dát nám vše, co potřebujeme. Dali nám jídlo, dali nám uniformy,
vycvičili nás, dali nám zbraně,“ vypráví. Sovětští vojáci se k nim navíc chovali s úctou a respektem. „Poprvé jsme narazili na bílé
lidi, kteří s námi jednali jako s rovnocennými bytostmi. Rusko je náš přítel a nepřítel našeho přítele je náš nepřítel,“ komentuje
Obbey.

V posledních letech do vztahů s africkými zeměmi mohutně investuje i Putinův režim. Do Afriky míří ruské peníze i zbraně. V
někerých státech přímo působí ruští žoldnéři, nezřídka obviňovaní ze zločinů a zvěrstev.

Taková pozice, jakou zastává Obbey, nemusí v Africe s více než padesátkou zemí nutně převažovat. Kreml má ale na celém
kontinentu mohutné diplomatické zastoupení a úzké vazby se snaží budovat s nejméně třemi desítkami států.

Africké státy se zdržely hlasování v OSN

Spojenectví budovaná již od dob studené války tak mohou vysvětlovat, proč některé africké země oslyšely výzvu na půdě OSN
k odsouzení současné ruské invaze na Ukrajinu.

„Odpověď, kterou jsme dostali, je, berte nebo nechte být. A tváří v tvář této aroganci jsme došli k závěru, že jediné rozhodnutí,
které můžeme udělat, je zdržet se hlasování. Naši kolegové na Západě možná nechápou, proč jsme velmi opatrní v tom,
abychom se přikláněli té či oné pozici,“ vysvětlovala postoj k hlasování jihoafrická ministryně pro mezinárodní vztahy a
spolupráci Naledi Pandorová.

Z Ukrajiny, která se brání brutální agresi, však přichází varování před takovým sentimentem. „Obávám se, že země, které
prošly historickým bojem za lidská práva, demokracii, suverenitu, územní celistvost, si nyní neuvědomují nebo samy nevidí
hrozbu neokolonialismu, který se v podstatě odehrává v 21. století,“ reagovala velvyslankyně Ukrajiny v Jihoafrické republice
Ljubov Abravitová.

Za africkou nechutí agresi odsoudit lze dle politického geografa Bohumila Doboše z Fakulty  sociálních  věd  UK  vidět
částečně i nezájem. „Názor, že jde o konflikt Evropanů, který Afriku nezajímá, slýcháme docela často. Ale je tam i nějaká
náklonnost. Rozlišoval bych ale náklonnost států či společností a režimů. Rusko dobře umí chránit režimy vůči vlastnímu
obyvatelstvu, třeba ve Středoafrické republice, a kupovat si ty vládce. A to jsou ti, co hlasují v OSN,“ řekl.

Tihle muži se podepsali na vašich penězích. Od Tošovského po Michla URL
Automatický překlad
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Česká národní banka vznikla na jaře roku 1993 jako jedna ze dvou nástupkyň Státní banky československé. Po té zdědila
nejenom sídlo v Praze na Příkopě naproti Prašné bráně, Obecnímu domu a paláci U Hybernů, ale taky prvního šéfa, kterým byl
ekonom Josef Tošovský.

Ačkoli guvernér sám o sobě není řídícím orgánem banky (tím je celá sedmičlenná bankovní rada), je přece jen nejviditelnější
postavou banky a jejím hlavním reprezentantem navenek. Jemu zejména visí na rtech ekonomičtí novináři a jeho vyjádření jsou
nástrojem politiky centrální banky. 
A taky je to ten člověk, co se nám podepisuje na peníze. Schválně se podívejte do peněženky, kolik máte od kterého
autogramů. A při té příležitosti si můžete ověřit, jestli některým z nich nekončí platnost. Týká se to některých bankovek z éry
prvního guvenéra Josefa Tošovského. Poradíme, které to jsou a co s nimi 
A teď už guvernéři. Na obrázku máte graficky znázorněno, jak dlouho který centrální bance vládl. 
Portréty guvernérů: ČNB, grafika: Peníze.cz 
Zdroj: ČNB 
Josef Tošovský 
(* 1950) První guvernér České národní banky. Řídil ji od jejího vzniku v lednu 1993 do poloviny roku 2000. Ovšem s
přestávkou od prosince 1997 do července 1998. Tehdy se po pádu vlády premiéra Václava Klause kvůli financování ODS stal
předsedou přechodné vlády. Řízením ČNB byl pověřen Pavel Kysilka. 
Před rokem 1989 byl Tošovský, který studoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické, nejprve úředníkem ve Státní
bance československé, tedy centrální bance socialistického Československa. Později ho zaměstnávala pobočka Živnostenské
banky v Londýně, kam se jako straník a prověřený kádr směl odstěhovat. Na konci roku 1989 je z Londýna odvolán, aby se
mohl stát předsedou Státní banky československé, kterou pak vede až do rozdělení federace. Z ní pak přechází do nově
vzniklé české centrální banky. 
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Českou národní banku opustil před koncem druhého funkčního období. V roce 2000 rezignoval a stal se ve Švýcarsku
předsedou Institutu pro finanční stabilitu, který je součástí Banky pro mezinárodní platby. V roce 2016 se nakrátko vrátil i na
stránky českého tisku, když v Americe po bezohledné jízdě zdemoloval Ferrari a zranil tři lidi. V témže roce odchází do penze. 
Zdroj: ČNB 
Pavel Kysilka 
(*1958) Pavel Kysilka sice Českou národní banku vedl, ale guvernérem nikdy nebyl. Jako viceguvernér byl jejím řízením
pověřen na dobu, kdy bude guvernér Josef Tošovský vázaný povinnostmi předsedy vlády. Bylo to něco přes půl roku – od
prosince 1997 do července 1998. Na bankovkách z té doby jsou tedy pod slovem guvernér před Kysilkovým jménem písmena
V a Z – v zastoupení. 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a po jejím skončení zůstával na akademické půdě – na VŠE a v Československé
akademii věd. V roce 1992 byl jmenován členem bankovní rady a viceguvernérem Státní banky československé, kde řídil
přípravu na rozdělení Československa, měnovou odluku obou zemí a zavedení koruny české. Se zaváděním národních měn
pak o něco později jako expert Mezinárodního měnového fondu radil v několika postsovětských republikách. 
Od roku 1999 po odchodu z ČNB, kterou mimochodem přeorientoval na politiku cílování inflace, pracoval pro Erste, respektive
Českou spořitelnu, v letech 2011–2015 byl jejím generálním ředitelem. Je členem správní rady svojí alma mater a správní rady
obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, od roku 2020 také místopředsedá Radě České televize. 
Zdroj: ČSOB 
Zdeněk Tůma 
(* 1960) Absolvent Vysoké školy ekonomické byl v osmdesátých letech zaměstnán v Prognostickém ústavu Československé
akademie věd. V devadesátých vedl katedru makroekonomie Institutu ekonomických studií FSV  UK , kde i přednášel. Radil
ministru průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému, dělal hlavního ekonoma v Patria Finance a dva roky působil jako výkonný
ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 
Na začátku roku 1999 ho prezident Václav Havel jmenoval viceguvernérem České národní banky a na konci roku 2000
guvernérem. Své druhé funkční období nedokončil, rezignoval rok před jeho završením. Později se věnoval politice, kandidoval
na pražského primátora, byl partnerem v poradenské firmě KPMG. Je členem správních rad Nadace CERGE-EI a Czech
Republic for Finance a členem dozorčí rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Zdroj: Generali 
Miroslav Singer 
(* 1968) Studoval matematické metody v ekonomii na Vysoké škole ekonomické, doktorský titul získal na Pitsburské univerzitě.
Pracoval v Akademii věd a CERGE-EI, ale brzy akademickou dráhu vyměnil za kariéru ve finančním holdingu Expandia. Nejprve
byl hlavním ekonomem v Expandia Finance, pak ředitelem Investiční společnosti Expandia a nakonec ředitelem matky
společnosti Expandia Holding. Od roku 2001 pracoval pro PricewaterhouseCoopers ČR až do roku 2005, kdy se stal členem
bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od 1. července 2010 byl jmenován guvernérem a ve funkci vydržel
celé šestileté období. Za jeho řízení začala Česká národní banka s kontroverzními měnovými intervencemi : zavázala se, že
udrží korunu v určitém kurzu k euru a nakupovala eura jak o život. Jedním z cílů této politiky bylo nastartovat inflaci, jakkoli se
to při jejích dnešních hodnotách může zdát zvláštní. Měnové intervence skončily až za Singerova nástupce Jiřího Rusnoka. 
Po odchodu z ČNB zakotvil Miroslav Singer jako hlavní ekonom u Generali a člen dozorčí rady Monety, předseda dozorčí rady v
Generali České pojišťovně. 
Zdroj: ČNB 
Jiří Rusnok 
(* 1960) Druhý guvernér centrální banky, který si vyzkoušel, jaké to je být předsedou úřednické vlády. Zatímco Josef Tošovský
si ale do Strakovky odskočil během guvernérování, Josefa Středulu nejprve Miloš Zeman jmenoval v roce 2013 předsedou tzv.
úřednické vlády (která nedostala důvěru Sněmovny) a až o tři roky později guvernérem ČNB. 
Jiří Rusnok vystudoval jako dosud všichni šéfové ČNB Vysokou školu ekonomickou, za socialismu pracoval ve Státní plánovací
komisi, později byl ministerským úředníkem a většinu devadesátých let profesionálním odborářem. Ve vládě ale Rusnok
nezačínal hned jako premiér – vyzkoušel si to už dřív, nejprv byl ministerským náměstkem, pak ministrem financí v poslední
Zemanově vládě a ministrem průmyslu a obchodu pod Špidlou. Z politiky odešel dělat předsedu představenstva penzijního
fondu ING a byl šéfem Asociace penzijních fondů ČR, dokud ho Miloš Zeman nejmenoval guvernérem. 
Šestileté funkční období Jiřího Rusnoka končí letos posledního června. Nahradí ho Aleš Michl. 
Zdroj: ČNB/Tomáš Nosil 
Aleš Michl 
(* 1977) Vystudoval samozřejmě Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako analytik a investiční stratég v Raiffeisenbank, byl
ekonomickým poradcem Andreje Babiše, spoluzaložil algoritmický investiční fond. Od roku 2018 je členem bankovní rady a 1.
července se ujme funkce jejího guvernéra, do které ho na jaře jmenoval prezident Miloš Zeman. 
Jméno mezi ekonomy si Michl začal dělat jako publicista a později i autor knih. Od jeho předchůdců ho nejspíš odliší otevřenost
a méně konzervativní styl komunikace. Nový způsob, jak mluvit s lidmi, by podle něj měla najít celá instituce. Ovšem je otázka,
nakolik se Michlovi podaří své sklony k exhibici utlumit na úroveň, jaká sluší důstojné a z povahy věci konzervativní instituci,
jakou je centrální banka. 
Kdo je nový guvernér České národní banky a jak se v průběhu let měnil jeho pohled na ekonomiku a svět, skvěle dokumentuje
série pravidelných novoročních rozhovorů s Ondřejem Tůmou, které vznikaly pro Peníze.cz a Finmag.cz. Tady je poslední díl s
rozcestníkem k dílům starším: Místo Netflixu se radši naučte investovat, radí Michl 
Gabriel Pleska 
Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze
jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává… Další články autora. 
Sdílejte článek, než ho smažem 
Vytisknout 

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 08:34 , Sledovanost pořadu: 54 609 , Pořad:
07:40 Živé vysílání , AVE: 9 987 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 225 / 313

http://www.newtonmedia.eu/


Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Době to vypadá tak žalovali.

mluvčí 
Zčásti jste špatné.

mluvčí 
Nebo ne špatné.

mluvčí 
Jako může znamenat rozdíl v tom, že.

mluvčí 
Tady postoupí dál.

mluvčí 
Ale radikální změnou ve válce tzn.

mluvčí 
jenom.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Jaké šance vidíte na straně Ukrajiny, že by se jim podařilo získat zpět tato území, která jsou v podstatě už 8 let pod kontrolou
Ruska?

mluvčí 
Tak zrovna tyhle města nejsou, že jo. Ale.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Myslím ten mě myslím ten východ Ukrajiny.

mluvčí 
To je to.

mluvčí 
Je velmi složité. Mně při mně tuhle chvíli na to nevypadá, ale my tam základní problém, že my nevíme, jaké věci jsou tady jo,
ruská armáda sice postupuje.

mluvčí 
Alan zítra může stát, že jim prostě dojde.

mluvčí 
Dojdou a lidé.

mluvčí 
Že prostě budou muset vyhlásit mobilizaci, což.

mluvčí 
Což by pro mě nebylo příjemné, můžou se za oba sestavit?

mluvčí 
Posilovat podle toho, čili strašně těžko se to odhaduje. Asi.

mluvčí 
Jsou vlastně nějaký statický.

mluvčí 
Ale je to takové věštění z křišťálové koule. Sám překvapen.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Britský premiér Boris Johnson v sobotu vyjádřil obavy, že kvůli ekonomickým důsledkům, které samozřejmě ta válka má pro
Evropu, tak bude Ukrajina pod určitým mezinárodním tlakem, aby uzavřela takový mír, za. Kdyby byly splněny ty ruské
podmínky, které pro ni nebudou výhodné, vidíte to taky tak myslíte, že to k tomu směřuje i přes ta prohlášení. Teď se setkání
sedmičky?

mluvčí 
Tak na to se nejdřív musí nějak stále fronta svá dávají najevo, že prostě.

mluvčí 
Oni si určí, kde končí Rusko. Ta Herzán, helsinská oblast nebo skrze vůbec z toho nikdy vlastně nebo na začátku války. Oni mě
deklarovali, že by to mělo být i dneska už říkají, že vlastně obyvatelstvo je nadšeně vítá, že, že jim to bude patřit. Čili dokud
vlastně s ruská armáda nezastaví.
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mluvčí 
Popřípadě, dokud nedojde k tomu může i armády ani a nebo.

mluvčí 
Rusko není a vstupovat. Prostě nedostane ani příměří a tlak.

mluvčí 
Na Ukrajinu může být jaký chce.

mluvčí 
Ale své budoucí čili že mohu postupovat se prostě nezastaví. Čili ono takové ty výzvy krajně začala jednat, aby, aby jednala
míru a že ukrajinský prezident nemluví vůbec mírové smlouvě. Ono je to prostě jednoduše způsobeno tím častá a vstupuje
člověk. Tam ten základní oba.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Kdyby došla na ta jednání o míru a kdo by mohl být tím prostředníkem, hodně se hovořilo o Turecku, mohlo by to být třeba i
Česko v tom příštím půlroce jakožto předsedající země rady Evropské unie?

mluvčí 
Téměř jistě to může být Česko. Z toho důvodu nebo nemůže být jediným prostředníkem ani jako předsednická země prostě
jednoduše. Z toho důvodu, že Rusko nás vnímá jako bojující stranu a Rusové říkají my bojujeme proti NATO na tom věc skrz
Ukrajinu a já nevím, co všechno. Čili téměř jistě to nemůže být nemůže být Česko jako, řekněme, aktivní člen turecké v tomhle
tom výrazně.

mluvčí 
Zde ovšem větší by tedy.

mluvčí 
Samozřejmě součást NATO měsíce měsíce dávali svoje drony. Na druhou stranu nezavírají se nějak jednám.

mluvčí 
S Ruskem ani s tím docela v čele.

mluvčí 
Čili tam bitá, tam by dále jako možnost byla, byla větší a už jsem četl takové věci, jako že by Čína mohla vystoupit, byť by
tohleto, byť tedy.

mluvčí 
Činnou upřímně stejně jako i nějaká válka není příliš.

mluvčí 
Nezajímá těch prostředníků může být relativně hodně nebo ta volba je relativně široká, ale znovu a dokud nezískají obě strany
vlastně vlastně by tam moci, že 1, že ten postup bude stát příliš mnoho sil. A ta druhá, že prej jí hrozí kolaps, tak prakticky ta
jednání jednání nebudou.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Dnes už jsme také zmiňovali začíná v Madridu summit Severoatlantické aliance. Očekáváte tam právě v tom případě Ukrajiny,
že by mohlo vzejít něco nového?

mluvčí 
Já nevím, moc nového by mohlo vzejít to a válka a trochu jakou hodně všechny překvapila i v tom smyslu, že ani slyšeli, tak s
tou stroj může. Jakoby budujeme má tím, že nakoupíme obrněných transportérů a zbytek zařídil Američani. Takže.

mluvčí 
Změna, jestli ji dovnitř na to a dovnitř v tom smyslu.

mluvčí 
Že i evropské země pochopily, že od chtějí mít funkční obranný, že se v ní budou muset postarat sami. Na to bude muset
vyřešit prostě jednoduše, že každá měla instalují systémovou, to je vidět i z toho, co posílají, no Rain může to vždycky pauzu a
vojenské techniky i od jednoho výrobce jsou jiné. Jiné.

mluvčí 
Výrobce, ale toho jakoby.

mluvčí 
Příliš nepomáhá v tom, že musíte mít různé různé a já nevím, co všechno, čili ona ta změna bude, řekněme, spíše dovnitř.

mluvčí 
Řekl, že by měli.

mluvčí 
Země na to větší šanci podporovat Ukrajinu dodávat víc zbraní, to zas tak není reálné prostě z toho důvodu, že oni víc zbraní.

mluvčí 
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Sami nemají. Čili.

mluvčí 
Já tam velký zlom nečekám.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Rozhodně velkým tématem bude vstup Finska Švédska do Severoatlantické aliance tam stále trvá ten odpor Turecka. Jaké
šance dáváte tomu, že se skutečně dohodnou s tureckým vládcem Erdoganem, že tam nakonec nebude to turecké, a to.

mluvčí 
Já myslím, že dříve či později se dohodnout, že to je klasické.

mluvčí 
Klasické od Franze. Ono.

mluvčí 
Tady ta vina na tom i v kontextu vlastně různé.

mluvčí 
Zajímavé to, že vlastní švédskou.

mluvčí 
Finskou strašně chtějí do NATO. Ano, to je vlastně nepřímo, což jde.

mluvčí 
Úplně v přímém opaku s tím.

mluvčí 
Co Rusové říkají, ono to žena se neustále rozšiřuje NATO vlastně rozšíří o Ukrajinu a Švédsko Finsko ukazuje prostě na to, jak
ta agenda vlastně, jako když se podíváte detailně znají, tak je úplně mimo. Ale.

mluvčí 
Myslím si, že Turecko.

mluvčí 
Dříve či později prostě z uhlí hutě, aby vstoupilo.

mluvčí 
Říká Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který byl hostem studia 6.
Děkuji za to, přeji pěkný den.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Ve třičtvrtě na 8 pro vás máme přehled očekávaných událostí. Dobré ráno. Evropští ministři životního prostředí by už dnes
mohli schválit budoucí zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Ten by mohl začít platit od roku 2035 je součástí balíčku
norem, které mají snížit emise skleníkových plynů a chránit přírodu. Představitelé české vlády chtějí usilovat o to, aby na trhu
zůstalo alespoň 10 % aut na benzín naftu.

Dopoledne zasedne řádná valná hromada energetické společnosti ČEZ. Mezi hlavní témata jednání zřejmě budou patřit návrhy
ministerstva financí. Podle nich by polostátní ČEZ měl vyplatit akcionářům dividendu 48 Kč za jednu akci. Návrh vedení
společnosti ale počítá se 44 korunami. Rezort financí pak chce prodloužit termín pro výplatu dividendy o 3 měsíce z 1. srpna na
začátek listopadu. Mimoto má valná hromada schvalovat účetní uzávěrku nebo volit členy dozorčí rady.

Ruský prezident Vladimir Putin se vypraví do Tádžikistánu. Bude to jeho první zahraniční cesta od 24. února, kdy Rusko
zaútočilo na Ukrajinu. Do této doby se Putin setkával se svými zahraničními spojenci. Ve své zemi nejčastěji přímo v Kremlu. Ve
středu by se měl zúčastnit summitu států sousedících s Kaspickým mořem. Ten se bude konat v Turkmenistánu.

Americký soud by měl vynést rozsudek nad Britkou Gülen Maxwellová. Ta se podle něj podílela na sexuálním zneužívání
nezletilých dívek, které organizovala pro svého partnera Jeffreyho Epsteina. Prokuratura pro ni žádá 30-55 let vězení.
Obžaloba usiluje o podstatně mírnější trest.

mluvčí 
Já přidám očekávané.

mluvčí 
Sportovní události a pozvánku ke.

mluvčí 
Sledování ČT sport. Dobrý den. Druhý den pokračuje na Moravě desátá olympiáda dětí mládeže. Dnes vám nabídneme přímé
přenosy například z atletiky plavání, kanoistiky, volejbalu či juda vysílání dětské olympiády startuje na ČT sport v 9 hodin.

V Dánsku se konal světový šampionát v orientačním běhu mistrovství světa má letos poprvé v historii na programu pouze
městské disciplíny, tak jako v jiných sportech vznikají nové atraktivní formáty. Dnes jsem, kde budou poprvé rozdělovat medaile
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v tzv. not out sprint. Přímý přenos sledujte od 17 30 na ČT sport.

V prvním kole Wimbledonu se dnes představí zbývajících 7 českých zástupců. Hned na úvod turnaje dojde na český souboj
Terezy Martincové s Karolínou Plíškovou. Těžký Los má Karolína Muchová, kterou čeká utkání s Rumunkou Halepovou. Dál
budou hrát Petra Kvitová. Barbora Krejčíková, Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka.

mluvčí 
Válka na Ukrajině, ale taky chabé.

mluvčí 
Období dešťů to jsou faktory, které mohou v Somálsku.

mluvčí 
A dalších zemích Afriky způsobit rozsáhlý hladomor. Právě v africkém rohu očekávají, že se může dotknout až 5 000 000 lidí
hlavně kvůli dlouhodobému suchu, které postihlo tamní zemědělství. Dalším oblastem zase bude chybět obilí, které by Ukrajina
na kontinent vyvážila. Pokud by ruští okupanti neblokovali černomořské přístavy. Víc o dopadech klimatické změny války na
život v Africe. Teď probereme s Hynkem roubíkem z fakulty tropického lékařství české zemědělské univerzity. Dobrý den vám
přeji.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Když připomeneme tak velký hladomor Somálsko zažilo v roce 2011 se brzy zemřelo na 250 000 lidí. Změnily se od té doby
nějak zásadně tamní poměry s ohledem právě na nějakou potravinu, větší soběstačnost.

mluvčí 
Já ještě rychle opravit není to fakulta tropického lékařství, ale fakulta tropického zemědělství a jinak těm tématům, jak se
situace od roku 2011 změnila na moc zásadně a nezměnila samozřejmě světová komunita. Dlouhodobě pracovala na tom, aby,
aby už takovéhle situaci znovu v Somálsku nedošlo, ale vzhledem k tomu, že Somálsko má velký problém nedostatečné
centrální vlády jméno a a je velmi velmi závislé vlastně na na podpoře podpoře například OSN na dalších mezinárodních
organizací. A také ta krize, kdy zase v tuto chvíli je to z něj se věcí vlastně čtvrté neúspěšné období dešťů a které, které ústí
vklad nemoce a samozřejmě vysídlení mnoha mnoha lidí. A jde o to, že klimatická krize je v mnoha regionech zejména zejména
rozvojem, teď je to cítit mnohem více, tak je ranou pro 1 000 000 miliony lidí a a když se to spojí s roky roky sucha. Také takto
vždy vede velmi zásadním a problém ono vlastně od loňského rocku a muselo Somálsko opustit domovy už více 800 000 lidí a
očekává se, že počet lidí, kteří budou čelit krizové hladině ladu a vzroste z pětina až 7 000 000 lidí, což je obrovské obrovské
číslo. A log možná dobré a dobré ještě ještě zmínit, že, že vlastně ten ten problém je zase zase komplexního, jak se zvedají,
zvedají samozřejmě ceny ceny jídla a a zároveň, když se to spojí s dlouhými roky sucha, tak to tak to pro pro tu zem každou
zemi to vždycky velký problém. Ještě jenom také a pro pro představu, jak je to spojeno s klimatickou změnou vlastně se a
teplota průběžně průběžně zvyšuje, ale abysme abysme dokázali představit průběžná teplota v Somálsku je čas 27 °C ručit. U
nás například v České republice průměrná teplota ročně kolem mezi pěti a devíti stupni Celsia, takže si dokážete představit,
jaké ty teplotní rozdíly tam jsou. A vlastně tam jeden z těch důsledků klimatické klimatické změny globální oteplování, tak
například v Somálsku vysychá a jedna z klíčových řekl chyběly v důsledku přetrvávajícího sucha, což slávu taky obrovský
dopad na na místních místních obyvatel, že velká část obyvatel je samozřejmě na na řece závislá, ať už vše, ať už vše, co říká
zemědělství, dále vody a v uvažování, a tak atp. takže a.

mluvčí 
Jednoznačně Somálsko potřebuje masivní pomoc financování. To financování by mělo sloužit spíše jako investice do
zemědělství nebo primárně potravinová pomoc a pokud ta investice do zemědělství, jak se tam dát tedy pomoci, když tam
neprší?

mluvčí 
A samozřejmě ta ta podpora musí být na navíc se navíc se frontách. V tuto chvíli to musí být hodně i odpor potravinová,
protože země je opravdu v množství obyvatel je na úrovni na úrovni hladomor. A takže vlastně teď v tuto chvíli ta podpora je
potřeba přímo přímo na opravy v budoucnu samozřejmě potřeba dál a dál spolupracovat spolupracovat na zlepšování
zemědělských aktivit. Té nás částečné změně složení plodin 8 tzn. a představení plodin, které jsou více odolné. Sucho, se
kterým se dá více, které dokážou s těmi podmínkami lépe pracovat, ale prvních EU růst, od které to jsou. A musí se musí se
jednat o o plodiny, které, které to jsou, oni jsou to například stejné typy plodin, akorát práce jsou odolnější a a Somálsku věčná
věčná hodin. Jsou jsou velmi tradiční a místní plodiny, které a kde to zemědělství vlastně, dá se říct velmi neefektivní, protože
je to a opravdu z polského velmi polského, ani to opravdu zemědělský moc ve velmi malých je rozměrech. A protože tam
nicméně není není žádná mechanizace, nejsou tam většinou dostupné dost dobře a sami ne celé banky. A a podobně.

mluvčí 
Říká Hynek roubík z fakulty tropického zemědělství české zemědělské univerzity. Moc vám děkuji za vaše odpovědi. Pěkný den
přeji na shledanou.

mluvčí 
Taky děkuju, mějte se hezky na shledanou.

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 09:54 , Sledovanost pořadu: 86 203 , Pořad:
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mluvčí 
Útok na obchodní centrum Krmenčík má zatím 18 obětí záchranáři dál pátrají.

mluvčí 
Po přeživších.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Závěrečný den summitu zemí G7. Lídři by měli jednat o digitální budoucnosti Evropy.

Prezident Zeman se sejde s kandidátem na ministra školství Bala všem. Do úřadu má jmenovat zítra.

mluvčí 
Následky havárií vody v Brně na dvou místech v centru města stále platí dopravní uzavírky.

A tak saská policie našla v odstaveném kamionu 46 mrtvých migrantů několik dalších nemocnic.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
9 hodin začínají zprávy ČT24. Vítám vás u nich. Rusko dál sílí i na města ve vnitrozemí Ukrajiny. Včerejší útok na nákupní
centrum s Krymem šoku ve středu země má zatím 18 obětí. Podle úřadů ale číslo ještě zřejmě poroste. Záchranáři dál pátrají
po přeživších. Ukrajina kvůli ruským útokům na civilní cíle svolala na večer mimořádné setkání Rady bezpečnosti OSN.

mluvčí 
Teroristický čin tak označil ruský útok na obchodní centrum krémem šoku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V době,
kdy ruská střela na středisko dopadla, v něm byla asi tisícovka lidí.

mluvčí 
6 hezký celý dům.

mluvčí 
Naštěstí se části z nich podařilo utéct ven. Uvnitř ale přesto byli zaměstnanci. Nakupující se jenom bezcitní teroristé můžou
odpálit rakety na takový objekt lidí nebyl to mylný zásah. Šlo o vypočítavých ruský útok na obchodní centrum.

mluvčí 
Dnu jdi mu různí teroristy.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Záchranáři v troskách dál pátrají po přeživších. Úřady se obávají, že počet obětí poroste. Z ruiny nákupního centra stoupaly
mraky tmavého kouře ještě několik hodin po uhašení požáru.

mluvčí 
Snažíme se odstranit železnou konstrukci, aby se pod sutiny mohla dostat těžká technika. Ten kov je velmi těžký a vyžaduje
proto speciální zacházení. Nedá se to dělat ručně momenty.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Rusko se k útoku zatím nevyjádřilo. Jeho armáda pokračuje taky v ostřelování-li si členský posledního většího města v
luhanské oblasti, které drží Ukrajinci. 8 lidí podle gubernátora oblasti včera zemřelo a dalších 21 bylo zraněno. Úřady vyzvaly
zbývající obyvatele k evakuaci. Moskva útoky na civilisty stále popírá.

Kvůli civilním obětem svolala na dnešní večer Ukrajina. Mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Bývalý ruský prezident
Dimitrij Medveděv. Včera varoval před zásahem na Krym. Jakýkoliv pokus ze strany členského státu Severoatlantické aliance
by podle něj mohlo vést ke světové válce.

mluvčí 
Pro nás je Krym součástí Ruska, a to navždycky. Jakýkoliv pokus o vniknutí na Krym by byl vyhlášením války naší zemi.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Medveděv taky řekl, že pokud Finsko Švédsko vstoupí do NATO Rusko, posílí své hranice. Americký prezident Joe Biden se
během nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance chystá oznámit prodloužení posílené přítomnosti amerických vojáků v
Polsku. Změnit se má taky rozmístění amerických jednotek v několika pobaltských zemích.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Ruská armáda ve válce na Ukrajině postupuje podle Karla Svobody z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  sice pomalu
ale systematicky. V současnosti se podle něj nedá odhadnout, jak se bude konflikt dál vyvíjet, aby zejména, protože nejsou k
dispozici přesné informace o stavu ukrajinských ani v ruských vojsk.

mluvčí 
Tak Luhanskou oblast by vládli stoprocentně, protože jsou jsou 2 města, která ještě zbývala hercům.

mluvčí 
Ale a.

mluvčí 
Otázka, jestli EGNOS jsou nějaké zásadní změnu ve válce v současné době řecká vláda.
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mluvčí 
Postupuje.

mluvčí 
Tedy ne zrovna zrovna nějakým raketovým vzestupem systematické. Zdá se, že má zatím dostatek zdrojů, byť vytahá ne různé
rezervy zde já nevím lidi, kteří ještě neprošla ani základní vojenskou službu. Těm podepsal, odepsalo říkal stejně tak tady,
řekněme, starší vojenskou technikou, ale i ta vojenská starší vojenská technika prostě umí za je, takže v současné době
vypadá, takže oni postup je a lis čas, jestli padne nebo ne špatné. Může tzn. rozdíl v tom, že tady postoupí dál, ale radikální
změnou ve válce tzn. ten základní problém, že my nevíme, jaké věci jsou tady jo, ruská armáda sice postupuje, ale na zítra
může stát, že jim prostě dojde, dojdou lidé. Prostě budou muset vyhlásit mobilizaci, což, což by pro mě nebylo příjemné, můžou
se za vás zastavit, posilovat tohleto, čili strašně těžko se odhaduje zhruba hodně jako etický, ale je to takové věštění z
křišťálové koule. Sanchez.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
V Německu vrcholí třídenní summit zemí G7. Představitelé skupiny velkých světových ekonomik dnes mají jednat o digitální
budoucnosti Evropy. Včera se účastníci věnovali hlavně válce na Ukrajině. Shodli se na přípravě dalších protiruských sankcí.
Tématem summitu byla taky energetická bezpečnost nebo přechod ke klimaticky neutrálním hospodářství.

mluvčí 
Válka musí skončit do konce roku. Lídrům skupiny G7 to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zimní podmínky podle
něj ztíží jeho vojákům obranu země. Summitu v Bavorsku se připojil na dálku.

mluvčí 
Tak z Česka za kolegyně.

mluvčí 
Máme vzorce potenciál porazit ruskou armádu na ruští okupanti se neumí bránit. Jsou dobří jen destrukci, jakou předvedli
včera v kriminále nebo válka, nemusí trvat Borges tím pro vodu.

mluvčí 
Zelenskyj opět žádal další protiruské sankce a zbraně, včetně protileteckých systémů. V průběhu summitu generální tajemník
NATO oznámil, že aliance téměř osminásobný síly, které může okamžitě poslat na bojiště.

mluvčí 
Mohl Hahn.

mluvčí 
Oslavíme naše bojové říct, ne ve východní části aliance až na úroveň brigády, zvýšíme počet sil okamžité reakce na více než.

mluvčí 
30. Spolu s full.

mluvčí 
Státníci skupiny G7 ve společném prohlášení slíbili, že budou stát po boku Ukrajiny tak dlouho, jak bude potřeba a podpoří
obnovu země. Slíbily v něm i další vojenskou pomoc. Skupina chce taky vystupňovat politické hospodářské sankce vůči Rusku.

mluvčí 
Vůbec zimy jako G7 stojíme jednotně na straně Ukrajiny a budeme dále podporovat. Musíme kvůli tomu učinit tvrdá, ale
nezbytná rozhodnutí.

mluvčí 
Spojené státy na summitu prosazují třeba zavedení cenového stropu na ruskou ropu, aby Moskva nemohla na vysokých
cenách energií vydělávat. Toto opatření ale zatím nemá jednoznačnou podporu Evropské unie. Země G7 taky míří k zákazu
dovozu zlata z Ruska.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Prezident Miloš Zeman se odpoledne sejde v Lánech s kandidátem na ministra školství Vladimírem Balašem. Do funkce by ho
měl jmenovat zítra, řekl premiér Petr Fiala. Balaš v čele rezortu nahradí Petra Gazdíka, který se rozhodl rezignovat kvůli
kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem.

mluvčí 
Vladimír Balaš, poslanec právník a vysokoškolský učitel. Od července zřejmě taky nový ministr školství s jeho jmenováním do
funkce podle premiéra Petra Fialy nemá prezident Miloš Zeman problém. My.

mluvčí 
Jsme se bavili o předpokladech pana prof. Baláše pro výkon té funkce. Myslím, že to, co je tady podstatné, je ten výsledek tzn.
to, že pan prezident bude nového ministra školství ve středu jmenovat Fiala.

mluvčí 
S Balašem jednal včera odpoledne. Ten jako jednu z priorit v čele ministerstva označil pokračování v reformě školství, jaký
zahájil Robert Plaga. Posun od memorování ke vzdělávání zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou.

mluvčí 
Revoluce nečekejte říci, že ten směr zprávu, že není dobře mě někam právě pro to, aby, aby skutečně byl nejvyšší budou
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pokračovat v tom soud. Začal to.

mluvčí 
Podle některých odborných asociací, ale Balaš nemá dostatečný vhled do regionálního školství do čela resortům navíc
vstupuje v nelehké situaci ministrem zřizovaných Cermat stále nemá vedení.

mluvčí 
Pan ministr Balaš si bude muset najít, co bude jeho silná parketa, jo, protože znalost těch aktuálních problémů té agendy tato
není.

mluvčí 
S Vladimírem Balašem jako novým ministrem má problém taky část opozice. Třeba předseda sněmovního školského výboru Ivo
Vondrák. Podle něj ball šok chybí podrobnější znalost fungování ministerstva a celého školství.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Zástupci odborů a lídři vládních stran budou večer jednat o navýšení platů státních zaměstnanců. Odbory požadují kvůli
vysoké inflaci úpravu platů od července. Kvůli tomu, že se s vládou zatím nedokázali na růstu domluvit, vstoupilo do stávkové
pohotovosti 9 odborových svazů. Ministr financí Zbyněk Stanjura ale o víkendu řekl, že vláda počítá se zvýšením platů ve
veřejném sektoru až v příštím roce. A bude podle něj nižší než inflace.

V Bohumíně na Karvinsku pokračuje odstraňování vlakové nehody. Během včerejška se podařilo technikům odklidit do depa
posunovací lokomotivu na místě neštěstí ale stále zůstává souprava pendolina, která se srazila. A více řekne Marek Slavík
marku přeji dobrý den. Co se bude se soupravu pendolina dít dál?

Marek SLAVÍK, redaktor 
Dobré dopoledne. Celá souprava pendolina projde detailní expertizou. Odborníci z Českých drah budou zjišťovat rozsah škod.
Budou také hledat možnosti, jak se celou soupravu dá vůbec opravit a je to, zda vůbec tato možnost bude, ale to vše až po
tom, co se celou soupravu podaří dostat do depa před malou chvílí byla odvezena nebo bylo odvezeno 6 vagonů. Na kolejích
na místě neštěstí stále ale zůstává lokomotiva pendolina hasiči společně s pracovníky správy železnic se snaží co nejrychleji
tedy dostát. Tento vůz na koleje tak, aby mohl do depa a být pak následně odvezen. Co se týče samotného pendolina toho
vozu, tak ten nahradí na jeho lince speciální nebo náhradní vůz interiér, a to až do 5. července, jinak, když si při shrneme celou
tu celou tu nešťastnou náhodu nebo, dejme tomu, nehodu, stala se včera ráno kolem páté hodiny. Poté, co vlak Pendolino vjel
na červenou na vedlejší kolej, kde se srazil s posuvným způsobenou lokomotivou 19 lidí, která je, kteří cestovali pendolinem,
těm se naštěstí nic nestalo. O život, ale přišel strojvedoucí pendolina to na následky zvýšil zraněních, posuvné lokomotivy. Fakt
byli do nemocnice odvezeni 4 lidé. Ta situace tady byla během dopoledne taková, že na místo okamžitě vyrazily záchranné
složky chat vyrazila tady také Drážní inspekce. Ta podle začala zjišťovat tedy příčiny dopravy této nehody, co je jisté, tak vlak
Pendolino nejel větší rychlostí než 60 km/h a jednou z vyšetřovacích verzí je také to, že o Pendolinu nefungovaly nefungovaly
brzdy.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Po noční bouřce nejezdí vlaky mezi Strakonicemi a Horažďovicemi. Úsek hlavní tratě z Plzně do Českých Budějovic je
podemletý a na trakční vedení spadly stromy. Oprava podle železničářů potrvá celé dopoledne vlaky do té doby nahradí
autobusy.

Následky včerejší havárii vody na několika místech v Brně stále řeší technici vodáren. Potrubí sice opravili, musejí ale ještě
zasypal díry a spravit vozovku. Dopravní uzavírky jsou kvůli tomu na dvou místech v centru Brna. Na jednom z nich v
Žerotínově náměstí je také Dominika Řebíková. Dominiko i tobě, pěkný den. Dokdy musejí tedy řidiči s omezením kvůli havárii
počítat?

mluvčí 
Tady na Žerotínově náměstí řidiči jezdí, byť omezení, ale v obou směrech je to díky tomu, že technici.

mluvčí 
Pracují při kraji tu prasklou trubku. Opravili už včera. Teď ale musejí tedy zasypat díru a celou ji opravit celou tu vozovku a
pracovat budou během svátků. Příští týden. Ta oprava totiž zabere několik. Tlak vody povrch vozovky vyplnil spravit opera.
Potřeba i její část poměrně velkou část mimo tu samotnou díru. Další omezení pro řidiče kvůli včerejší havárie v centru Brna
kousek od nás březnické ulici a její část je pořád úplně zavřená pro veškerou dopravu, protože ta díra není jako tady při kraji,
ale v podstatě uprostřed silnice včera řešili technici vodáren po Brně celkem 6 havárii. Týče dodávek vody, které kvůli nim byli
někde přerušené, tak to jsou všude obnovené lidem voda teče.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Texaská policie našla v odstaveném kamionu 46 mrtvých běženců. Jejich těla se nacházela v nákladním prostoru vozu, který
řidič nechal na okraji města San Antonio. Uvnitř bylo i několik přeživších. Záchranáři převezli do nemocnice. Zatím není jasné,
proč většina přepravovaných migrantů zemřela. Texas se ale aktuálně potýká s vlnou veder. Včera se teploty blížily 40
stupňům Celsia.

Válka na Ukrajině a slabé období dešťů mohou v Somálsku a dalších zemích Afriky způsobit rozsáhlý hladomor. Odborníci
odhadují, že právě v africkém rohu se může dotknout až 5 000 000 lidí. Hlavně kvůli dlouhodobému suchu, které postihlo tamní
zemědělství. Velký hladomor Somálsko zažilo v roce 2011, kdy zemřelo na 250 000 lidí. Tak.

mluvčí 
Jak se situace od roku 2011 se změnilo se moc zásadně a nezměnilo hodně světová komunita. Dlouhodobě pracovala na tom,
aby, aby už takovéhle situaci znovu v Somálsku nedošlo, ale vzhledem k tomu, že Somálsko má velký problém nedostatečné
centrální vlády E.ONu a a je velmi velmi závislé vlastněná na podpoře podpoře například OSN na dalších mezinárodních
organizací a také ta krize, kdy zase v tuto chvíli je to z něj se věcí vlastně čtvrté neúspěšné období dešťů a které které ústí
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hladce nemoce. A samozřejmě vysídlení mnoha mnoha lidí a jde o to, že klimatická krize je mnoha regionech zejména zejména
rozvojem. Teď je to cítit mnohem více, tak je ranou pro milionů miliony lidí, a když se to spojí s roky roky sucha. Také takto vždy
vede velmi zásadním a problém ono vlastně od loňského rocku a muselo smál opustit domovy už více 800 000 lidí a očekává
se, že počet lidí, kteří budou čelit krizové hladině ladu. A vzroste z pětina až 7 000 000 lidí, což je obrovské obrovské číslo.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Omezení prodeje nikotinových sáčku ministerstvo zdravotnictví plánuje od podzimu hlavně kvůli mladistvým. Jejich efektu
využívají kvůli většímu výkonu ve škole nebo ve sportu. Podle Národní protidrogové centrály i adiktologů mají sáčky velmi silné
stimulační účinky a mnoha mladých lidí vyvolávají zdravotní potíže nebo závislost.

mluvčí 
Kutilové SA jsou nějaký jako jistou hodně mladý hodně mladý lidi to používat hodně na to chodí hodně.

mluvčí 
Sáčky s nikotinem původně pro dospělé jako náhražka cigaret. Kupují to ale i školáci.

mluvčí 
Chtějí větší výkon při studiu tzn. větší kognitivní výkon. Větší výkon sportů tělesný a případně nějakým způsobem se nakopnu,
když třeba na večírek. Jenže.

mluvčí 
Riziko závislosti u mladistvých až 7× vyšší než u dospělých. Navíc hrozí předávkování nikotinem.

mluvčí 
Mnohdy ty děti aplikují x násobně větší dávky, než by jejich metabolismus byl schopný vůbec absorbovat.

mluvčí 
Dvaadvacetiletý syn Ilony Lhotáková nikotinové sáčky užívá už 6 let.

mluvčí 
Dneska už jako uznává, že, že asi nějaký problém s tím má, že, že ta závislost tam je prodej.

mluvčí 
Těchto nikotin nových sáčků se má ještě letos výrazně omezit pro děti mládež mají být například. V takovýchto trafikách
nedostupné.

mluvčí 
Chystáme, jak novelu zákona, který omezí prodej do 18 let množství nikotinu, tak také chystáme vyhlášku. Chtěli bychom, aby
to platilo co nejdříve nejlépe na podzim.

mluvčí 
Ale pro hondu. No ale prodej.

mluvčí 
Pokud jde o tvrdé drogy, stále v Česku dominuje marihuana pervitin za posledních 10 let se produkce drog zvedla až
šestinásobně.

mluvčí 
Jestli se zadržovala zhruba půl tuna metamfetaminu, tak teď hovoříme o řádech několika tun ročně, které jsou na evropském
kontinentu zajištěny.

Richard SAMKO, redaktor 
Jen v Česku bylo vloni v souvislosti s výrobou nebo prodejem drog zadrženo 3146 lidí. Z toho zhruba 250 cizinců. V Evropě teď
navíc sílí vliv mexického organizovaného zločinu a i proto je Česko součástí mezinárodního týmu.

mluvčí 
Svůj 2 10 je mírnější tvář Jan Kot AIDS ony už sami. Počala jsme pokračují svátek hloub a řekne cituji či jen po rekordu čtením
information.

mluvčí 
V rámci sedmi mezinárodních operací se už podařilo odhalit 18 laboratoří a zadržet téměř 70 lidí. Lea Surovcová Richard
Samko, Česká televize.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Na Náměstí Míru v Praze můžou lidé do neděle navštívit kavárnu potmě zákazníky tam absolutní tmě provedou obslouží
nevidomí. Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu projekt poprvé představila v roce 2006. Jsme se jeli inspirovat do
Rakouska, protože tam ale tehdy fungovaly restaurace kamenné, které byly potmě. My jsme takovou taky chtěli, a protože jsme
nechtěli stavět kamennou, tak jsme si pořídili a komu pilný, která se dala jednoduše postavit. Tehdá takových stavebních
buněk, na které jsme kompletně zatemnily a ta motivace byla dvojí a jednak osvětová a ukázat lidem a na chviličku, jaké to je
nic nevidět. A jak je nutné se pak spolehnout na pomoc druhého nebo na pomoc druhých smyslů. A a ta druhá motivace byla
vymyslet projekt, který bude zaměstnávat lidi se zrakovým handicapem, třeba i na pozicích, na kterých byste si normálně
nedovedli představit.

mluvčí 
V podstatě na začátku dostanou nějaké informace, to proběhne ještě světlé. O nadačním fondu Světluška o tom, jak to v
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kavárně bude probíhat, jestli tam nemají pohybovat se například samostatně svépomocí, aby nám potom nepřekážely na trase.
A po tom je průvodce do kavárny zavede o usadí ke stolu a číšníky normálně řekne, co je v nabídce. Oni si objednají. A v ten,
kdo vlastně na ty věci připravuje na baru, taky mi to připraví a dostanou to na stůl. Posedí si, užiju si zážitek a po tom vlastně,
když už o tom chtít odcházet tím zase průvodce pomůžu ven a celou cestu domů celou dobu instruuje o tom, jak se kudy se jde,
kdy už bude světlo a podobně. Takže mě to baví, baví třeba v tom baru právě, kdy člověk jako chystá ty věci a vaříte kafe
vlastně se díky tomu dostane na pozici, která není pro nevidomé úplně typická. Takže připravuje prostě ty nápoje těm lidem a
můžu vlastně si užít zase práce trošku jinýho typu než třeba v kanceláři u počítače.

mluvčí 
Dobré dopoledne. Čeští hokejbalisté podlehli ve finále světového šampionátu v kanadě domácímu výběru při 6 na svůj čtvrtý
triumf v historii nedosáhly Kanaďané rekordním šestým ziskem zlata překonali Slovensko ženské. Kategorii Češky také prohráli
s Kanadou na 3 oba české týmy si tak ze zámoří přivezou stříbrné medaile.

Marie Bouzková zvládla podruhé v kariéře utkání prvního kola Wimbledonu 7 nasazenou Američanku Collinsovou porazila ve
třech setech a vyrovnala si maximum v all England Clubu.

mluvčí 
Marie Bouzková s Danielle Collinsovou prohrála první sadu. Poté už ale byla lepší hráčkou. Česká tenistka hrála totiž téměř
perfektně. Zato Američanka zaznamenala 53 nevynucených chyb. Bouzková pouze 6 a vývoj utkání otočila. Po téměř dvou a
půl hodinách proměnila po dlouhé cesty vyměnit druhý mečbol. Zvítězila 57 a 2× 64 a vyrovnal své wimbledonské maximum. Ve
druhém kole utká s další Američanku na lihovou.

mluvčí 
Do dalšího.

mluvčí 
Kola postoupila i domácí hráčka Ema radu kanálová s Belgičankou Van Van kovů se utkala teprve podruhé v kariéře. I
tentokrát porazila 20 na sety a znovu to nebylo jednoduché vítězství. Nasazená desítka v obou sadách prohrála podání. A
následném nemusejí ale podařilo soupeřku risknout a získat výhodu zpět. Radoka nulová vyhrála 2× 64 a ve druhém kole
narazí na Francouzku Garciaovou, kterou porazila před necelými čtyřmi měsíci na tvrdém povrchu v Indian Wells.

mluvčí 
Loni došel ve Wimbledonu až do semifinále. Letos skončí už v prvním kole. Polák Hubert Hurkacz nezvládl pětisetovou bitvu se
Španělem Davidu bičem pokynout a na třetím grandslamu sezóny končí.

mluvčí 
Hubert Hurkacz měl před Wimbledonem skvělou formu. Ve finále turné v hale porazil světovou jedničku, ale vstup do
travnatého grandslamu se mu nepovedl. Proti Španělu Foldynovi ztrácel už 02 na City. Poté dokázal srovnat, ale obrat
nakonec dokonal. Světová desítka prohrála v pátém setu v tiebreaku 8 10 a nezopakuje loňské semifinále. Alejandro Davidovi
pokyn si tak ve druhém kole zahraje s Jiřím veselým. Pětisetovou bitvu musel absolvovat také Carlos Alka ras s Němcem
trumfem strávil na kurtu více než 4 hodiny. Devatenáctiletý Španěl zvítězil 4675467664 a zaznamenal svou druhou jízdu na
trávě v kariéře.

mluvčí 
České softbalistky vyhrály na domácím evropském šampionátu do 22 let i druhý zápas po Francii porazili 11 4 Velkou Británii.

mluvčí 
České softbalistky se na evropském šampionátu do 22 let mohl opřít o výbornou pálku. Proti Velké Británii, která má ve svém
středu velké množství hráček narozených ve Spojených státech, dokázaly skórovat v každé směje. Britky sice ve druhém Ingo
otočili průběžný stav 32, ale pak už dominoval český útok. Klára Hulíková stáhla doběh při každém svém startu na pálce a po
čtvrté směně český tým vedl 11 4. Česká nadhazovač a Jana Štenglová, která přišla do hry ve druhé směně, poté již ve
spolupráci s obranou neumožnila žádný doběh a stvrdila druhou výhru domácího výběru.

mluvčí 
České fotbalistky do 19 let vstoupili do domácího evropského šampionátu porážkou. Francii podlehli 03.

mluvčí 
České fotbalistky do 19 let ve svém prvním utkání na domácí mistrovství Evropy favorizovaný Francouze nezalekli. Předvedli
několik pěkných akcí, ale trefovali se soupeřky. Češky tak v závěru poločasu po gólu i dnes geniové prohrávali 02. Po změně
stran výtečná Tereza Fuchsová dokázala chytit penaltu střídající ale muselo nové. V nastaveném čase si pak obě hráčky
vzájemný souboj zopakovali. Vítězně z ní tentokrát vyšla mladá Francouzka. Češky i přes výborný výkon prohráli 0 psi. Petr
Čech ukončil profesionální fotbalovou kariéru v Arsenalu. Jeho jméno bude ale navždy spojeno především s časy, kdy během
11 lety získal 13 trofejí, včetně čtyř anglických titulů triumfů v Lize mistrů a Evropské lize. Poslední 3 roky pak v londýnském
klubu působil jako poradce sportovního a technického úseku, ale na konci měsíce po třech letech končí. Podle webu Chelsey,
které v květnu převzalo konsorcium amerického investora tura Barryho, se plzeňský rodák rozhodl.

mluvčí 
Odstoupit. Prý.

mluvčí 
Časovkou v Kodani odstartuje v pátek další ročník nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France. Dánové se na
starou dámu těší a pečlivě se připravují ve všech směrech.

mluvčí 
Žlutou barvou svítí největší evropský most most přes velký Bild žlutý je most ve městě obec roku povede poslední třetí etapa
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úvodní části Tour de France. Dánsko je považováno za jeden z národů, který zbožňuje cyklistiku. Za den najezdí na kole celá
země kolem 8 000 000 km. První etapa a navíc odstartuje z Kodaně, kde vlastní kolo 9 z 10 lidí, a to od šesti let. Obyvatelé
jedné ze severských zemí ovšem na turné uvidí několik hvězd. Mark Cavendish sice v neděli získal po devíti letech britský titul,
ale tím hodlá hromadných spurtech sázet na Nizozemce Fabia Jakobsena. Sestavy stáje quick step Alfa vinil chybí po svém
zranění z Belgie také trojnásobný mistr světa Gillian Alaphilippe. Na Tour letos nebude ani žádný český zástupce polské
cyklistice bude scházet Michal Kwiatkowski.

Piráti vládnou, ale ztrácí se. Je to mediální fáma, odmítá potíže vedení strany URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Dominika Hromková, Barbora Doubravová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.06.2022 10:05 , 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
S nálepkou neviditelné strany se od vstupu do vlády potýkají Piráti. V jednom z jarních průzkumů se dostali jen na pětiprocentní
podporu. Přestože si jejich hlavní tváře problém nepřipouští, po návratu pirátské identity volají i někteří straníci. "Je jedno, jak
moc pracujete, když se to lidé nedozvědí. Věci jsou jinak, než se jeví zevnitř pirátské bubliny," upozorňují odborníci.

Začátkem loňského léta byla koalice Pirátů se Starosty favoritem blížících se parlamentních voleb. Piráty průzkumy pasovaly na
hlavního vyzyvatele hnutí ANO a o jejich předsedovi Ivanu Bartošovi se mluvilo jako o možném budoucím premiérovi. Po roce je
ale všechno jinak. Díky kroužkování Starostové ve volbách Piráty přeskákali a původně silnější ze dvou stran získala ve
sněmovně pouhá čtyři křesla. A zatímco Starosty teď zaměstnává korupční kauza pražského dopravního podniku, Piráti se
potýkají s nálepkou neviditelné strany. 
"Trošku se ztrácí, Ivan Bartoš není na postu ministra pro místní rozvoj moc viditelný. Ani si ho na první dobrou nespojíte s
konkrétním výrazným tématem," říká politolog Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . "Ministr zahraničí
Jan Lipavský působí zakřiknutě, přitom by v době války na Ukrajině mohl poutat pozornost víc," dodává.

V kabinetu premiéra Petra Fialy z ODS mají Piráti tři ministry. Kromě Bartoše a Lipavského ještě Michala Šalomouna, který je
jako nestraník za Piráty ministrem pro legislativu. Obsadili tedy stejný počet křesel, jako jejich volební partneři Starostové.
Kabinet dále tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které v říjnu kandidovaly v koalici Spolu.
O tom, že jsou neviditelní, ale Piráti slyšet nechtějí. Když se na jaře propadli na pětiprocentní hranici volitelnosti, přičítali to
především tomu, že pozornost na sebe strhával premiér Fiala. Ten byl jedním z prvních evropských politiků, kteří se po ruské
invazi odvážili k návštěvě nejvyšších představitelů ukrajinského státu přímo v bojující zemi. 
"V krizi se lidé postaví za premiéra, zvlášť když to v tu danou chvíli dělá dobře. Petr Fiala jel do Kyjeva. Bylo to podobné jako na
začátku covidu, kdy extrémně vyskočily preference ANO. Teď vyskočily preference ODS," zdůvodňuje jarní propad
spoluzakladatel Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Připomíná, že podle posledního průzkumu agentury Median by Piráti získali již devět
procent. Agentura Kantar jim zase přiřkla 8,5 procenta.
Bartošovi chybí šťáva, říká politolog
Faktem ale zůstává, že obliba strany je oproti loňsku poloviční. "Nynější nárůst je spíš důsledkem toho, že hlasy, které se
během jara přesouvaly od Pirátů k ODS, jsou zčásti zpět. Jde hlavně o hlasy mladé generace, které jsou nestálé a slabě
ukotvené. Navíc oslabují Starostové a pro část jejich elektorátu jsou Piráti alternativou," vysvětluje přelivy voličů analytik
Kantaru Pavel Ranocha. 
Hlasy od mladých sbírají Piráti tradičně, ve volbách do sněmovny v roce 2017 byli mezi lidmi od 18 do 34 let nejúspěšnější
stranou. U stejné věkové skupiny uspěli i loni v koalici se Starosty, zhruba třetinu hlasů získalo jejich spojenectví od lidí do 34
let. Naopak senioři Piráty moc nevolí, před loňskými volbami na ně proto strana cílila kampaní Senioři na palubě. Příliš úspěšná
nebyla, mezi lidmi nad 65 let dosáhla koalice jen na šest procent hlasů. Senioři jsou skupinou, jejichž podporu si tradičně
získává hnutí ANO.
Když dnes voliči mluví o neviditelnosti Pirátů, nabízí se srovnání s úspěchem v roce 2017. Strana tehdy zabodovala s výraznou
předvolební kampaní, její kandidáti objížděli Česko v autobusu se sloganem "Pusťte nás na ně", poukazujícím na aféry
politických oponentů. Nakonec dostali téměř 11 procent hlasů a poprvé pronikli do sněmovny.
Právě tehdejší dravost a ojedinělý styl teď experti u Pirátů postrádají. Důvodů vidí několik. Politolog Mlejnek souhlasí, že válka
na Ukrajině a s ní spojená krize nahrávají posílení obrazu premiéra, upozorňuje ale i na vnitrostranické záležitosti. "Mám pocit,
že Bartoše ta kroužkovací smršť ve prospěch Starostů v parlamentních volbách ranila, chybí mu osobní šťáva a těžce hledá
energii, aby naskočil na politickou scénu v živelnější podobě," říká. Piráti ale podle něj lepšího lídra nemají, nepomáhá jim tedy,
když se ten současný vzpamatovává z volebního neúspěchu.

Čelní představitelé strany ale odmítají, že by strana nebyla vidět. Takové tvrzení považují za fámu, kterou vytvořila média, a
chybějící preference chtějí dohnat poctivou prací. Na dotaz, zda nebudou měnit strategii na průbojnější, odpovídají, že jejich
strategií je dělat, co je správné, a prosazovat to, co slíbili lidem. 
"Důležité je, co děláte. Za námi je práce. To, že média točí mantru, že Piráti jsou málo vidět, pravdu nevytvoří," reaguje
předseda Bartoš. 
Sázet na to, že si lidé práce Pirátů sami všimnou, by se ale straně mohlo vymstít, varuje odborník na politickou komunikaci
Karel Komínek z Institutu politického marketingu. "Nezáleží, jak moc pro lidi pracujete, když se to nikdo nedozví. Je proto
potřeba nasadit realistický přístup a uvědomit si, že to, jak věci vypadají zevnitř pirátské bubliny, vidí pouze Piráti," říká.

Při říjnovém kroužkování Starostů na společných kandidátkách Pirátům také nepomohla jejich aktivní opoziční práce v
předchozí sněmovně. S 22 poslanci v ní byli po ODS druhou nejsilnější opoziční stranou. Byli aktivní při hlasování i ve
výborech a vládu Andreje Babiše z ANO výrazně kritizovali především za koronavirová opatření. U volebních uren se to ale
neprojevilo.
Současná situace má své kritiky i uvnitř strany. "Publicita je nízká, Bartoš by měl vystupovat jako předseda Pirátů, ne jako
ministr pro místní rozvoj. Musíme jít i do rizika, že budeme v kabinetu za potížisty, ne vždy držet vládní linii," navrhuje zakladatel
Pirátů a dnes zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Kadeřávek. "Musíme zlepšit komunikaci, naučit se prodávat svou práci,
zdůrazňovat, co je náš úspěch," doplňuje europoslankyně Markéta Gregorová.
Politiku neměnit, ale zabydlet se v ní
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Někteří straníci se zapojili do iniciativy Renesance Pirátů, která apeluje na rovnost všech členů a chce i víc přímé demokracie.
V otevřeném pirátském diskusním fóru za Renesanci často vystupuje Lukáš Hejduk, který uvádí, že se k ní připojily vyšší
desítky členů, o konkrétních jménech však mluvit nechce. "Ve straně se vytvořily skupiny. Část lidí chce Piráty posouvat
směrem k tradiční straně a víc kompromisnímu fungování," popisuje. Dodává, že změny vedoucí k budování klasické strany
začaly u Pirátů před podzimními volbami a zašly moc daleko.
Se vstupem do vlády Hejduk nesouhlasil, uznává ale, že když už Piráti spoluvládnou, musí z některých závazků slevit. "Řešíme,
jak najít balanc, aby strana byla autentická a zachovala si to, čím poutala pozornost. Aby se nebála zvedat kontroverzní
témata, která nejsou typická pro naše koaliční partnery. Může to být klima či bydlení. Zároveň je to třeba vybalancovat s tím,
abychom byli schopni fungovat v reálné politice," říká.

Příspěvky na pirátském fóru ukazují, že Hejduk svoji kritiku směřuje k nejvýraznějším tvářím strany. Předsedovi poslaneckého
klubu Jakubu Michálkovi vytýká, že na Piráty nahlíží jako na "velmi tradiční partaj, která místo aby se pokoušela politický
rybníček a jeho problémy změnit, tak se v něm chce hezky zabydlet".
Otázkou také zůstává, jak moc obraz Pirátů poškodí problémy koaličního partnera Starostů. Úspěšnější spojenec z říjnových
voleb je skrze několik svých členů zapletený do korupční kauzy v pražském dopravním podniku. Politolog Mlejnek míní, že by
tato situace mohla Pirátům pomoct. Zklamaní voliči, kteří loni kroužkovali Starosty, by se mohli přiklonit k Pirátům. "Totální
zničení Starostů by ale Pirátům určitě nepomohlo," zdůrazňuje Mlejnek.

Video: Místopředseda Pirátů Marcel Kolaja mluví o čitelnosti a komunikaci strany. (11. 1. 2022)
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mluvčí 
10 hodin začíná studio.

mluvčí 
ČT24, hezké dopoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Prezident Miloš Zeman se během dneška setká s kandidátem na ministra školství Vladimírem Balašem. Do funkce ho jmenuje
zítra. Po včerejší schůzce s hlavou státu to řekl premiér Petr Fiala. Dodal, že Baláž je zkušený právník, který se zabývá
otázkami mezinárodního práva s ekonomickými aspekty.

mluvčí 
To, že pan prezident bude nového ministra školství ve středu jmenovat. Já pokládám za důležité z toho důvodu, že Petr Gazdík
pan ministr Petr Gazdík podal demisi k 30. 6. a je důležité, aby tam byla bezprostřední kontinuita a návaznost tento časový
harmonogram. Je takový, že to umožní hladké předání té funkce.

mluvčí 
Ukrajinci.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Odrazily ruský pokus o postup ve směru na město Slovinska a dál bojují o lesy chance. Rusové se jim snaží zabránit, aby se v
Charkovské oblasti dostali blíž k ruským hranicím. Po posledním ostřelování Charkova zemřelo 5 lidí. Desítky dalších utrpěly
zranění. Roste také počet obětí bombardování nákupního centra v krimi linku. Úřady už potvrdily smrt 18 lidí v době ruského
náletu jich bylo ve středisku přes.

Za poslední den v Česku přibylo 1241 případů koronaviru. Dvojnásobek oproti minulému týdnu téměř po dvou měsících tak
denní přírůstek překročil 1000 nakažených. Epidemie v Česku zrychluje zhruba od začátku června. Počet hospitalizovaných ale
výrazně neroste. V nemocnicích je nyní s nákazou 115 lidí, z toho 5 těžkém stavu.

Texaská policie objevila v odstaveném kamionu těla 46 běženců. Řidič z místa pravděpodobně uprchl. Kamion odstavil
nedaleko města San Antonio, které leží desítky kilometrů od hranice s Mexikem. Uvnitř návěsu bylo 16 přeživších, které
záchranáři převezli do nemocnice. Podle velitele hasičů byly silně přehřátí.

mluvčí 
Pacienti, které jsme prohlédli, byli na dotyk celí rozpálení trpěli úpalem a vyčerpáním z horka. Ve voze jsme nenašli žádnou
vodu. Byl to sice chlazený návěs, ale neviděli jsme v něm žádnou funkční klimatizaci.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Energetická společnost ČEZ uzavřela smlouvy s americkou firmou Westinghouse francouzskou společností. Firma o tom na
dodávky paliva pro jadernou elektrárnu Temelín dodávky palivových souborů na víc než 10 let pak začnou v roce 2024. Dosud
Temelín používá palivo od společnosti PVS, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom.

V Německu vrcholí třídenní summit zemí G7. Představitelé skupiny velkých světových ekonomik dnes mají jednat o digitální
budoucnosti Evropy. Včera se účastníci věnovali hlavně válce na Ukrajině. Shodli se na přípravě dalších protiruských sankcí.
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Tématem summitu byla taky energetická bezpečnost nebo přechod ke klimaticky neutrálním hospodářství.

mluvčí 
Válka musí skončit do konce roku lídrům skupiny G7 to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zimní podmínky podle
něj ztíží jeho vojákům obranu země. Summitu v Bavorsku se připojil na dálku.

mluvčí 
Tak vlastně za společně máme dort silný potenciál porazit ruskou armádu na ruští okupanti se neumí bránit. Jsou dobří jen
destrukci, jakou předvedli včera kriminalitu. Válka nemusí trvat Honzu tím provozu.

mluvčí 
Zelenskyj opět žádal další protiruské sankce a zbraně, včetně protileteckých systémů. V průběhu summitu generální tajemník
NATO oznámil, že aliance téměř osmi násobí síly, které může okamžitě poslat na bojiště.

mluvčí 
Kulhá oslavíme.

mluvčí 
Naše bojové misi ve východní části aliance až na úroveň brigád. Zvýšíme počet sil okamžité reakce na více než 300.

mluvčí 
000 pozic puls státníci.

mluvčí 
Skupiny G7 ve společném prohlášení slíbili, že budou stát po boku Ukrajiny tak dlouho, jak bude potřeba. A podpoří obnovu
země. Slíbily v něm i další vojenskou pomoc. Skupina chce taky vystupňovat politické hospodářské sankce vůči Rusku.

mluvčí 
Vůbec my jako G7 stojíme jednotně na straně Ukrajiny a budeme dále podporovat. Musíme kvůli tomu učinit tvrdá, ale nezbytná
rozhodnutí.

mluvčí 
Spojené státy na summitu prosazují třeba zavedení cenového stropu na ruskou ropu, aby Moskva nemohla na vysokých
cenách energií vydělávat. Toto opatření ale zatím nemá jednoznačnou podporu Evropské unie. Země G7 taky míří k zákazu
dovozu zlata z Ruska.

mluvčí 
Začíná.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Třídenní summit NATO v Madridu. Představitelé členských zemí budou debatovat třeba o plánu zvýšit počet vojáků v
jednotkách rychlého nasazení na víc než 300 000 ještě před začátkem jednání aliance se sejdou zástupci Finska, Švédska,
Turecka severské země usilují o členství v NATO. Turecký prezident ale včera naznačil, že tento požadavek bude blokovat, a to
kvůli jejich podpoře Kurdů turecké opozice.

A téma rozebereme i v následujících minutách na dálku zdravím Karla Kovandu bývalého velvyslance České republiky při
NATO hezké dopoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Co se dá očekávat za výsledek summitu NATO v souvislosti s ruskou válku na Ukrajině. Zdůrazňuji, že se koná v době, kdy
ruské střely zasáhly nákupní středisko plné lidí v ukrajinském prevenční ku.

mluvčí 
Pane.

mluvčí 
Také není. Není sporu o tom, že Ukrajina bude jedním z hlavních témat summitu, který začíná dnes večer, nebude tématem
jediné bude tématem jediným, ale rozhodně bude bude tématem, které bude mít vysokou důslednost pro Ukrajinu a všech pro
nás pro všechny ostatně okradl o Ukrajinu, se bude aliance za Ukrajinu se prý aliance zajímat jedné. Jednak přímo, co se jej
týká posilování její další obranyschopnosti a jednak zprostředkovaně, pokud jde o zvyšování počtu vojáků alianční na alianční
hranicích. Dneska máme. Dneska máme asi.

mluvčí 
4 studenti i 1000.

Karel KOVANDA, bývalý velvyslanec ČR při NATO 
Vojáků. Na pozicích Basky ve třech baltských zemskou a z těchto 40 000 hodlá těchto 40 000 hodlá aliance zvýši na celých 300
000, jak s jsme slyšeli. Pane Stoltenberg, před chvílí těch 300 000 vojáků rozmístěných nejen těch ještě změnil, ale též v
dalších zemích Therese, které s Ruskem sousedí, totiž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko aliance se bude
dohadovat nejen o této výši kraje. Myslím už už víceméně dohodnuta, ale též o tom, kolik kolik vojáků, kterých zemí bude kde
rozmístěno jako, tak to je taková nepřímá záležitost týkající se Ukrajiny.
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Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Omlouvám se, nechtěl vám do toho vstupovat Jakub Landovský současný velvyslanec České republiky při NATO včera v
událostech komentářích řekl, že se dá očekávat utvrzení členů Severoatlantické aliance v tom Ukrajině dál pomáhat. Mě ale
spíše zajímá, jestli se dá očekávat například ohlášení posílání většího množství zbraní, protože Kyjev žádá o dodávky systému
protivzdušné obrany. Myslíte, že by něco takového mohlo vzejít právě z tohoto summitu, že nejenom, že se tedy deklaruje
pomoc a vytrvalost Ukrajině pomáhat, ale že skutečně se například i zvýší z větší dodávky zbraní.

Karel KOVANDA, bývalý velvyslanec ČR při NATO 
Ukrajina o dalších dodávkách zbraní hovoří neustále a není pochyb o tom, že dne, že má nevyčerpatelnou potřebu dalších
zbraní, jestli se zbraně budou na Ukrajinu Dona při utkání. Není je jasné, protože zbraně se poskytují na bilaterální bázi, ale
rozhodně o tom, kdo kolik čeho půjde hodlá na Ukrajinu osad. O tom se rozhodně nás aliance náleží summitu diskutovat bude.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jaká je teď hlavní úloha aliance, je to tedy podpora, mění se nějak s postupem války, může se například právě měnit i tím
barbarstvím útoků ruské armády?

Karel KOVANDA, bývalý velvyslanec ČR při NATO 
Tak hlavní úloha aliance se mění dneska doposud zejména její východní dimenzi doposud byla. Byla byl úkol aliance odstrašit.
Dneska je úkolem aliance. Bránit znamená, že aliance vnímá politiku Ruska jako s tak agresivní, že by, že by mohla zaútočit i
na nějakou alianční zemi a tedy už potřeba je potřeba více než Rusko odstrašit. Je třeba se proti Rusku bránit, to je myslím
1jeden ze základních jedna ze základních změn je postoj aliance, ke kterému teď dochází. A o to bude asi, tak tato bude
vyjádřena i nové strategické koncepci aliance, která bude na summitu přijata.

mluvčí 
Německý Karla.

Karel KOVANDA, bývalý velvyslanec ČR při NATO 
Kdo bude první strategická koncepce, jejíž změna se je již se profese probírají čas od času i první strategická koncepce,
myslím za posledních 12 let.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Německý kancléř Olaf Scholze řekl včera na summitu zemí G7, že ve vztazích s Ruskem se nelze vrátit do doby před útokem na
Ukrajinu. Bude tohle jedna z úloh pro Severoatlantickou alianci tzn. nějaké nové světové uspořádání nové uspořádání
mezinárodních vztahů.

mluvčí 
No, to je to je právě vztah s Ruskem bude 1 bude právě jedním z hlavních momentů té nové strategické koncepce, protože
skutečně se do před předválečných předválečné situace vrátit není možné, ale jsou tam další další témata, která jsou, která v
některých případech se objevují poprvé. Například poprvé se objevuje zmínka o Číně. Budě jako výzva, anebo jako protivník, a
to je též absolutní Novu pro alianci a teď se hovoří o o obraně proti nejenom zbrani, ale i proti hybridním hybridním akcím proti.

Karel KOVANDA, bývalý velvyslanec ČR při NATO 
Proti používání potravin jakožto zbraně a podobně.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ještě jedno velké téma je rozšíření Severoatlantické aliance o Finsko Švédsko. Věříte tomu, že se podaří třeba ještě před
začátkem summitu NATO domluvit s Tureckem, které tedy zatím avizuje, že vstup těchto dvou zemí bude pravděpodobně
blokovat.

Karel KOVANDA, bývalý velvyslanec ČR při NATO 
Turecko Turecko má zejména ze Švédska Píka má svoje důležité výhrady. A Turecko avizovalo, že není žádný spěch. Turecko
též se těmito dvěma zeměmi na jednáních nedokázaly dohodnout na ničem, takže já se já já teď jsem ztratil svůj někdejší
optimismus a myslím si, že, že o přijetí těchto zemí na tomto summitu rozhodnuto nebylo ne nebude, chci říct.

mluvčí 
Budeme to velmi.

mluvčí 
Přitom. Přitom dovolte, aby 3 přitom dovolte, abych připomenul, že letos dvacáté výročí summitu aliance v Praze, které což bylo
velice významné, protože právě v Praze se rozhodla přijetí další celé řady zemí aliance.

mluvčí 
Bývalý velvyslanec České republiky při NATO. Pane Kovando, moc vám děkuju za váš čas přeji hezký den.

mluvčí 
Nápodobně na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Rusko dál cílí na města ve vnitrozemí Ukrajiny. Včerejší útok na nákupní centrum krémem šoku ve středu země má zatím 18
obětí. Podle úřadů ale číslo ještě zřejmě poroste.

mluvčí 
Záchranáři dál pátrají po.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
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Přeživších Ukrajina kvůli ruským útokům na civilní cíle svolala na večer mimořádné setkání Rady bezpečnosti OSN.

mluvčí 
Teroristický čin tak označil ruský útok na obchodní centrum Klement šoku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V době,
kdy ruská střela na středisko dopadla, v něm byla asi tisícovka lidí.

mluvčí 
V 16 cizí dům.

mluvčí 
Naštěstí se části z nich podařilo utéct ven. Uvnitř ale přesto byli zaměstnanci nakupující se jenom bezcitní teroristé můžou
odpálit rakety na takový objekt. Vidí nebyl to mylný zásah. Šlo o vypočítavých ruský útok na obchodní centrum.

mluvčí 
No, vždyť mu různě teroristy.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Záchranáři v troskách dál pátrají po přeživších. Úřady se obávají, že počet obětí poroste. Z ruiny nákupního centra stoupaly
mraky tmavého kouře ještě několik hodin po uhašení požáru.

mluvčí 
Snažíme se odstranit železnou konstrukci, aby se pod sutiny mohla dostat těžká technika. Ten kov je velmi těžký a vyžaduje
proto speciální zacházení. Nedá se to dělat ručně momenty.

mluvčí 
Rusko se k útoku zatím nevyjádřilo. Jeho armáda pokračuje taky v ostřelování lisy členskou posledního většího města v
luhanské oblasti, které drží Ukrajinci. 8 lidí podle gubernátora oblasti včera zemřelo a dalších 21 bylo zraněno. Úřady vyzvaly
zbývající obyvatele k evakuaci. Moskva útoky na civilisty stále popírá.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Kvůli civilním obětem svolala na dnešní večer Ukrajina. Mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Bývalý ruský prezident
Dimitrij Medveděv. Včera varoval před zásahem na Krym. Jakýkoliv pokus ze strany členského státu Severoatlantické aliance
by podle něj mohlo vést ke světové válce.

mluvčí 
Pro nás je Krym součástí Ruska, a to navždycky. Jakýkoliv pokus o vniknutí na Krym by byl vyhlášením války naší zemi.

mluvčí 
Medveděv taky řekl, že pokud Finsko Švédsko vstoupí do NATO Rusko, posílí své hranice. Americký prezident Joe Biden se
během nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance chystá oznámit prodloužení posílené přítomnosti amerických vojáků v
Polsku. Změnit se má taky rozmístění amerických jednotek v několika pobaltských zemích.

mluvčí 
Ruská armáda ve.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Válce na Ukrajině postupuje podle Karla Svobody z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  sice pomalu ale systematicky.
V současnosti se podle něj nedá odhadnout, jak se bude konflikt dál vyvíjet, a to zejména, protože nejsou k dispozici přesné
informace o stavu ukrajinských ani ruských vojsk.

mluvčí 
Tak luhanská oblast by vládli stoprocentně, že jsou jsou to 2 města, která ještě zbývala kojencům, ale a otázka, jestli to, co
nějakou zásadní změnu ve válce v současné době řecká vláda postupuje. Tedy ne zrovna zrovna nějakým raketovým
vzestupem systematické. Zdá se, že má zatím dostatek zdrojů, byť Evita, aha, ne různé rezervy stejně já nevím lidi, kteří ještě
neprošla ani základní vojenskou službu. Těm podepsal, odepsalo říkal stejně tak tady, řekněme, až vojenskou techniku, ale i ta
vojenská starší vojenská technika prostě umí za 5, takže v současné době vypadat ideální postup je a lis čas, jestli padne nebo
ne špatné. Může tzn. rozdíl v tom, že tady postoupí dál, ale radikální změnou ve válce tzn. základní problém, že my nevíme, v
jaké kondici jsou tady jo, ruská armáda sice postupuje, ale na zítra může stát, že jim prostě dojde, dojdou a lidé. Prostě budou
muset vyhlásit mobilizaci, což, což by pro mě nebylo příjemné, můžou se za vás zastavit a posilovat tohleto, čili strašně těžko se
to odhaduje zhruba o vodě. Teď i, ale je to takové věštění z křišťálové koule. Práce sám řekl.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já teď ve vysílání vítám Jana Ludvíka, výzkumného pracovníka pražského centra pro výzkum míru a také odborného asistenta
z institutu politologických studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezké dopoledne.

mluvčí 
Hezké dopoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pojďme začít, prosím, tím bombardováním nákupního centra v krimi šoku. Je to teroristický útok, je to válečný zločin, jak byste
to vy definoval?

mluvčí 
Já, kdo s tím hodnocením opatrnější musíme počkat na to vyšetření. Je to nepochybně něco, co je špatně, co je morálně
odsouzeníhodné, jestli se jedná o válečný zločin s tím hodnocením je třeba počkat. Ono to, co těch zpráva většinou nezaznívá
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je, že to nákupní centrum se nachází asi 200 m od poměrně významného strojního podniku a nelze vyloučit, že cílem ruských
raket byla právě datová a nikoliv to nákupní centrum. Je přece jenom Rusko má těch raket přesných omezené množství. Já už
zaznělo, že někdy musí sahat do skladů pro techniku, řekněme, sice stále smrtící, ale zdaleka ne tak sofistikovanou a nelze
vyloučit, že raketa se prostě netrefila.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Přesto ale Ukrajina, jak jsme slyšeli, chce řešit právě ruské ostřelování civilních cílů, také na Radě bezpečnosti OSN. Přijde
vám to tedy vhodný krok nebo vy byste, jak říkáte, počkal, než se analyzuje, zdali to byl cílený útok nebo ne?

mluvčí 
Protože naprosto v pořádku, že Ukrajina chce řešit a.

Odstřelování civilních cílů, ať už záměrné nebo nezáměrné špatně. To v čem by byl opatrný, je tvrdit, že se jedná o nějaký
ruský zánět civilní cíle systematicky napadat a Rusko rozhodně nemá problém. To, když jsou civilní cíle zasaženy, někdy to
možná dělá i záměrný, ale každý ten případ je potřeba posuzovat zvlášť a přece jenom chrání civilní cíle ve válce se strategicky
většinou ukázal jako něco, co moc dobře funguje. Viděli jsme to, když budu tedy extrémně nejextrémnější případ na
spojeneckém bombardování Německa za druhé světové války, kdy ta myšlenka, že E.ONem civilního obyvatelstva toho
nepřítele teď to, aby se vzdal velmi jednoduše nefungovala a něco, co je poměrně obecně. Známe, že když bombardér aktivní
obyvatelstvo, tak spíš než že se vzdá tak velmi dlouho, to ne spíš motivovat k tomu, aby bojovalo tvrději a není prostě
nemůžeme říct, jestli Rusko napadá civilní obyvatelstvo převážně záměrně, řekněme, že nebo jestli je to záměr ruského vedení
nebo je to spíš, takže se nechte případně, případně o tom, že to rozhodnutí padne na nějakém nižším stupni velení.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Každopádně ukrajinská tajná služba.

SBU začala útok na civilní cíle vyšetřovat podle paragrafu o porušení válečných zvyklostí a také slíbila, že vypátrá pachatele
válečného zločinu. Nejen piloty, ale i jejich nadřízené, kteří vydali rozkaz a postaví před soud. Je podle vás vůbec něco
takového reálné?

mluvčí 
A.

mluvčí 
Je to spíše nepravděpodobné. Přece jenom postavit před soud.

Reprezentanty nepřátelské velmoci, to je něco, co asi úplně často historii nestávalo a bylo to podmíněno totálním vítězstvím té
jedné strany na stravu. No jo, jako to bylo a ve druhé světové válce, kdy byli představitelé nacistického režimu souzeni v
Norimberku. A nicméně ta perspektiva toho, že by Ukrajina v té válce zvítězila takovým způsobem, než bude schopna postavit
nejvyšší ruské představitele, anebo i jednotlivé vojáky před soud. Není není úplně pravděpodobná s výjimkou situací dětí ruští
vojáci padnou do zajetí ukrajinských sil.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já vám pro tuto chvíli děkuji. Jen Ludvík výzkumný pracovník. My se spolu budeme ještě v následujících minutách bavit pro tuto
chvíli díky.

mluvčí 
Zatím na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Prezident Miloš Zeman se odpoledne sejde v Lánech s kandidátem na ministra školství Vladimírem Balašem. Do funkce by ho
měl jmenovat zítra, řekl to premiér Petr Fiala. Balaš v čele rezortu nahradí Petra Gazdíka, který se rozhodl rezignovat kvůli
kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem.

mluvčí 
Vladimír Balaš, poslanec, právník a vysokoškolský učitel. Od července zřejmě taky nový ministr školství s jeho jmenováním do
funkce podle premiéra Petra Fialy nemá prezident Miloš Zeman problém.

mluvčí 
Jsme se bavili o předpokladech pana prof. Baláše pro výkon té funkce a myslím, že to, co je tady podstatné, je ten výsledek
tzn. to, že pan prezident bude nového ministra školství ve středu jmenovat.

mluvčí 
Fiala s Balašem jednal včera odpoledne. Ten jako jednu z priorit v čele ministerstva označil pokračování v reformě školství,
jaký zahájil Robert Plaga. Posun od memorování ke vzdělávání zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou.

mluvčí 
Revoluci nečekejte říci, že ten směr zprávu, že není dobře mě nitra právě pro to, aby aby efekt skutečně byl co nejvyšší soudu
pokračovat v tom, co začal.

mluvčí 
Podle některých odborných asociací, ale Balaš nemá dostatečný vhled do regionálního školství do čela resortům navíc
vstupuje v nelehké situaci ministrem zřizovaných Cermat stále nemá vedení.

mluvčí 
Pan ministr Balaš si bude muset najít, co bude jeho silná parketa, jo, protože znalost těch aktuálních problémů té agendy tato

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 240 / 313

http://www.newtonmedia.eu/


není.

mluvčí 
S Vladimírem Balašem jako novým ministrem má problém taky část opozice. Třeba předseda sněmovního školského výboru Ivo
Vondrák. Podle něj Balaš coby chybí podrobnější znalost fungování ministerstva a celého školství.

mluvčí 
Válka na.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ukrajině a slabé období dešťů mohou v Somálsku a dalších zemích Afriky způsobit rozsáhlý hladomor. Odborníci odhadují, že
právě v africkém rohu se může dotknout až 5 000 000 lidí. Hlavně kvůli dlouhodobému suchu, které postihlo tamní zemědělství.
Velký hladomor Somálsko zažilo v roce 2011, kdy zemřelo na 250 000 lidí.

mluvčí 
Tak, jak se situace od roku 20.

mluvčí 
11 se změnilo se moc zásadně a nezměnila hodně světová komunita dlouhodobě pracovala na tom, aby, aby takovéhle situaci
znovu v Somálsku nedošlo, ale vzhledem k tomu, že Somálsko má velký problém nedostatečné centrální vlády tomu a a je velmi
velmi závislé vlastněna na podpoře podpoře například OSN na dalších mezinárodních organizací a také. Ta krize, kdy zase v
tuto chvíli je to z něj se věcí vlastně čtvrté neúspěšné období dešťů a které které ústí hladce nemoce. A samozřejmě vysídlení
mnoha mnoha lidí a jde o to, že klimatická krize je mnoha regionech zejména zejména rozvojem teď je to cítit mnohem více, tak
je ranou pro miliony miliony lidí, a když se to spojí s roky roky sucha. Také takto vždy vede velmi zásadním a problém ono
vlastně od loňského rocku a muselo smál opustit domovy už více 800 000 lidí a očekává se, že počet lidí, kteří budou čelit.

Krizové hladině ladu a vzroste z pětina až 7 milionu lidí, což je obrovské obrovské číslo.
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Josef Šlerka: Lidé veřejnoprávním médiím důvěřují. Zprávami ale začínají být přesyceni. Není to totiž zábava URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 11:30 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Jak důvěryhodná jsou veřejnoprávní média? Odpověď přináší nová studie Reuters Institut, podle níž není nejdůvěryhodnějším
médiem Česká televize, ale Český rozhlas. Proč se lidé odklánějí od televizního zpravodajství? A proč stále více lidí vyhledává
informace na internetu? Mediální analytik Josef Šlerka v audiozáznamu ještě pohovoří o tom, co přinesl pátý ročník konference
Novinářské fórum, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

„Report o důvěryhodnosti veřejnoprávních médií je v mnoha aspektech pro Českou republiku příznivý,“ upozorňuje v pořadu
Jak to vidí... mediální analytik z Filozofické fakulty UK. „Jde o zprávu, která je publikována každý rok, takže je možné sledovat
trendy odehrávající se v médiích. Vedle informací o důvěryhodnosti ale zpráva obsahuje také velkou analytickou část, která se
dotýká důležitých témat specifických pro daný rok.“

Jedním z hlavních témat letošního ročníku byl pokles zájmu o zpravodajství a míra polarizace ve společnosti a její vnímání.
„Zdá se, že Česká republika obstála v otázce názorové plurality, kterou média v zemi zaujímají, poměrně dobře. Přes všechny
peripetie v mediálním prostoru posledních deseti let nabízí český trh širokou nabídku postojů a názorů. Je mnohem výrazně
méně polarizovaný než třeba v Polsku nebo v Maďarsku. Osobně to vnímám za velmi dobrou zprávu.“

Polarita názorů

Důvod menší polarizace je možné hledat v existenci celé řady nezávislých projektů. „Když se podíváme na mediální scénu,
vidíme, že všechny politické proudy mají v mediálním prostoru zastoupení. Navíc se jednotlivá média navzájem uvnitř
jednotlivých pólů dále liší.“

„Vidíme celou řadu serverů, které se věnují investigativním kauzám. A vidíme, že i na scéně velkých médií, stojí vedle sebe
silná veřejnoprávní média, která požívají velkou důvěru. A vedle toho máme i projekty, které patří do velkých vydavatelských
domů a dokážou se proti sobě vymezit, aniž by nutně polarizovaly svět do dvou proudů,“ vysvětluje Šlerka.

České prostředí je tak pořád spíše příznivé pluralitním systémům. „A to vidíme i v politice. Máme spoustu koalic, v Parlamentu
máme spoustu politických stran. Češi v tomto ohledu tedy vyostřenost na dva proudy nevyhledávají. Mnohem radši než
bipolaritu mají rádi polaritu.“

Přesycené zpravodajství

Jako nejdůvěryhodnější české médium označili Češi Český rozhlas. Důvěřuje mu 58 % dotázaných. Česká televize se umístila
na druhém místě. Přesto zájem o televizní zpravodajství trvale klesá. Konzumenti zpráv čím dál častěji využívají jako zdroj
informací internet.

„Důvodem je, že mladí lidé do 35 let nepovažují zpravodajství za zábavu a myslí si, že se věnuje tématům, která je nezajímají. U
starší generace zájem o zprávy trvá, půjdeme-li ale hlouběji, zjistíme, že i tady jsou lidé přesyceni. Je toho prostě moc.“

Podle Šlerky ale mnozí pravicoví konzumenti mohou vnímat média i jako ideologicky zkreslená. „Mají pocit, že jsou třeba
výrazně levicová. U nás je to obráceně. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Většina novinářů u nás
je pravicově orientovaná a středolevá společnost má pocit, že není zastoupena.“

Znepokojující ale může být i fakt, že celých 19 % respondentů celosvětově říká, že zprávy nesledují, protože vlastně nevědí, co
si mají s informacemi počít. „Máme tady třeba další uragán, který něco smetl. A lidé se ptají: A co s tím máme udělat? Osobně
si myslím, že toto bude narůstat a v budoucnu to může znamenat velké nepříjemnosti.“

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 12:21 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:10 Živé vysílání , AVE: 12 329 955,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Eduard ne hraje politickou hru nebo.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Skutečně svěří, že dosáhne právě těch požadavků, které jste zmínil?

mluvčí 
Určitě ne politickou hru. On jenom to vnitropoliticky dost špatně a jestliže vezmu v úvahu komentáře, které se v tureckých
médiích objevují, respektive celkový postoj Turecka na to, který se příliš neliší od postoje Turecko Evropské unii tzn. že ještě
Turecko a Turecko je ze strany unie a ze strany NATO bráno jako jakási jakýsi druhořadý druhořadý při výše. Dokonce jsem
četl při přirovnání Nata předání Turecka v NATO jakožto západky na dveřích aliance, znamená jsem, že to určená ochranná
aliance, která se na nižší se musí podílet, ale nemá stejná práva jako ostatní země. Dále, že bezpečnost takzvaně nedělitelná a
pod tím, že Turecko představuje zneškodnění tzv. teroristů, jimiž jsou kurdské organizace působící ve Švédsku ve Finsku, čili
tam je celkově podezíravý v celé společnosti je podezíravý postoj vůči obou obou Allianz svým NATO Evropské unii vůči západu
celk celkově či tamta. Tam ten Erdoganův postoj může částečně souznít s postojem veřejnosti a s tím si může Erdogan jaksi
načítat body pro zlepšení svého postavení než zhoršující se policie hospodářské situaci.
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Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A jaký je tedy postoj Turecka k Rusku, protože Turecko má silné ekonomické vztahy, jak s Ukrajinou, tak s Ruskem. Měnil se
nebo mění se vztah Turecka a postoj Turecka k Rusku nebo stále převládají zkrátka ty ekonomické zájmy?

mluvčí 
S samozřejmě převládají ekonomické zájmy především, ale na druhé straně Turecko využívá každé příležitosti, aby prosadilo
svojí vlastní vizi a jestli se své země jakožto regionální mocnosti a on potřebuje vyvažovat západní vliv vlivem ruským. No a co
se týče Ukrajiny, tam už na začátku války se objevovaly komentáře, že Turecko bude samozřejmě sledovat, jak to dopadne a v
pokud by se váš váhy zvyšovaly miska zvyšovala na stranu západu, tak se samozřejmě pragmaticky přidá k západu. Ano,
pokud nápad ten zůstane, bude dále lavírovat mezi ne Ruskem a Západem, což ovšem neznamená, že by trošku mělo nějaký
vřelý vztah.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já bych s vámi chtěla probrat ještě jednu velmi důležité téma, a to se týká ukrajinského obilí, protože podle Kyjeva ho Rusové
od konce února území, které kontroly ukradli už půl milionu tun. A ukazuje se, že pravděpodobně právě to obilí končí v Turecku
náš zpravodaj Václav Černohorský získal záběry nakládání loď obilím Sevastopolu, proplutí Bosporem i vykládky v tureckém
přístavu, který je vlastněný ruským podnikatelem. Vláda v Ankaře ale zatím tvrdí, že o ničem takovém není neví. Je možné, že
by se to dělo bez vědomí turecké vlády.

mluvčí 
To je je to těžko pochopitelné, ale může to být součást turecké hry, které turecké oboje kosti, nicméně pokud by tam došlo k
nějakému nátlaku na Turecko, tak by asi Turecko musel natočit, i když jsem zaznamenal jen turecké úřady nebo turecká
policie. Už tyto případy vyšetřuje.

mluvčí 
Tzn. ale to, že by se to dělo, aniž by o tom turecká vláda věděla je nebo není možné?

mluvčí 
Já se domnívám, že celkem jako možné je, i když je to tak s tak silně sledovaná situace, že to vypadá právě jako součást
nějaké hry, ale Turecko zase naopak. Vy mělo dbát na své zájmy zájmy na Ukrajině, to by Amundi rozhodně nepatřilo prodej
kradeného obilí ukrajinského území.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Budeme tady ještě muset asi počkat na nějaké další důkazy či informace o tom. Pro tuto chvíli vám moc děkuju. Tomáš laně,
turkolog bývalý velvyslanec v Ankaře, hezký den.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Rusko dál cílí na města ve vnitrozemí Ukrajiny. Včerejší útok na nákupní centrum krmení šoku ve středu země má zatím 18
obětí. Podle úřadů ale číslo ještě zřejmě poroste. Záchranáři dál pátrají po přeživších. Ukrajina kvůli ruským útokům na civilní
cíle svolala na večer mimořádné setkání Rady bezpečnosti OSN.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Teroristický čin tak označil ruský útok na obchodní centrum Klement šoku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V době,
kdy ruská střela na středisko dopadla, v něm byla asi tisícovka lidí.

mluvčí 
6 hezký celý dům.

mluvčí 
Naštěstí se části z nich podařilo utéct ven. Uvnitř ale přesto byli zaměstnanci nakupující se jenom bezcitní teroristé můžou
odpálit rakety na takový objekt. Dí nebyl to mylný zásah. Šlo o vypočítavých ruský útok na obchodní centrum.

mluvčí 
No, vždyť mu různě teroristů.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Záchranáři v troskách dál pátrají po přeživších. Úřady se obávají, že počet obětí poroste. Z ruiny nákupního centra stoupaly
mraky tmavého kouře ještě několik hodin po uhašení požáru.

mluvčí 
Snažíme se odstranit železnou konstrukci, aby se pod sutiny mohla dostat těžká technika. Ten kov je velmi těžký a vyžaduje
proto speciální zacházení. Nedá se to dělat ručně momenty.

mluvčí 
Rusko se k útoku zatím nevyjádřilo. Jeho armáda pokračuje taky v ostřelování lisy členskou posledního většího města v
luhanské oblasti, které drží Ukrajinci. 8 lidí podle gubernátora oblasti včera zemřelo a dalších 21 bylo zraněno. Úřady vyzvaly
zbývající obyvatele k evakuaci. Moskva útoky na civilisty stále popírá.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Kvůli civilním obětem svolala na dnešní večer Ukrajina. Mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Bývalý ruský prezident
Dimitrij Medveděv. Včera varoval před zásahem na Krym. Jakýkoliv pokus ze strany členského státu Severoatlantické aliance
by podle něj mohlo vést ke světové válce.
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mluvčí 
Pro nás je Krym součástí Ruska, a to navždycky jakýkoliv pokus o vniknutí na Krym by byl vyhlášením války naší zemi.

mluvčí 
Medveděv taky řekl, že pokud Finsko Švédsko vstoupí do NATO Rusko, posílí své hranice. Americký prezident Joe Biden se
během nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance chystá oznámit prodloužení posílené přítomnosti amerických vojáků v
Polsku. Změnit se má taky rozmístění amerických jednotek v několika pobaltských zemích.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jan Ludvík, výzkumný pracovník pražské pražského centra pro výzkum míru. Odborný asistent institutu politologických studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi znovu ve vysílání přeje znovu ještě hezký den.

mluvčí 
Ještě dobrý daňová.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že si přeje, aby válka skončila do zimy, jak velká šance je, že skončí.

mluvčí 
Určitá šance samozřejmě je zejména podzim bude pro 5 strany představovat určitou obtížnou situaci, která jak motivovat k tomu
zasednout znovu politických jednání. Co asi úplně dále není, že by ta válka do zimy skončila vítězstvím jedné ze stran.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Reálnější tedy, že v ten konec byl podle vás jaký?

mluvčí 
Ta reálná možnost, že se vrátí k nějakému mírovému jednání a když.

Ty mírová poslední jednání končila, tak obě strany nějakým způsobem doufali, že by se mohlo podařit dosáhnout ty ještě
nějakého zásadního vojenského vítězství. Buď na Donbase nebo na jihu. Ani jedné z těch stran se to v podstatě nepodařilo
Rusko nějakým způsobem konsolidovalo svoje síly. Dokázalo určitým způsobem získat několik dílčích úspěchů a v bojích na
Donbase, nicméně není to nějaký zásadní průlom zatím ani za spotřebovávat. Válka nevedla k tomu, že by se ukrajinská
armáda vzbudila. Ukrajincům se podařilo, řekněme osvobodit některá území okolo Szarková a na jihu sezónu. Nicméně princip
poutavá je pořád víceméně ve vztahu k takové jakoby statické a pravděpodobnost, že se jedné z těch stran tvoří dosáhl
velkého vítězství. Získal pod kontrolu nějaké další zásadní teritoriu. Já jsem tuhle chvíli nezdá veliká, takže je možné se vrátí
těch jednání a k těm bodům, na kterých podle všeho už někdy na tom jaře byla shoda.

mluvčí 
Nemůže podle vás proto západ udělat víc pro to, aby právě došlo ke dřívějšímu konci této ruské války na Ukrajině.

mluvčí 
Zápas princip udělá. Co může určitě může dělat víc, ale je potřeba říct, že i ty další kroky už by byly velmi drahé vojensky, co by
Ukrajina velmi potřebovala trvale po tom volá a SOU další dodávky těžkých zbraní. Nicméně na západě těžkých zbraní není zas
až tak úplně moc po studené válce se. Ty výrobní linky, které existovaly, zavírali, kdy západ by v podstatě potřeboval nějakou
komisi podporu Ukrajiny zvětšit stávající továrny, respektive otevřít nějaké nové a začít masivně nakupovat zbraně, které by
následně krajině a předal a už jako zbraně ze skladů, které jako sice mají nějakou účetní hodnotu, ale vlastně nás nebolí, že
tam poslané a už jako budou zdroje, které budou potřeba tvrdě zaplatí. A situaci, kdy přece jenom ta ekonomická situace na
základě taky složitá.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pojďme ještě k těm aktuálním bojům na Ukrajině. Ruští vojáci pokračují v útocích na lesy Šanc, který je posledním velkým
městem, které ukrajinská armáda drží v luhanské oblasti na východě země. Je to strategicky důležité město pro ruskou armádu.
Může jim to nějak pomoci v jejich postupu?

mluvčí 
To město samo změny nijak zásadně důležité. To v podstatě dvojměstí sever Doněcké a hasičům se nachází na druhé straně
řeky a v ten nedávná evakuace se rodině byla právě několik výstav výsledkem jenom toho ruského tlaku. Na tom severu na
severu měst, ale právě to, že se ruské armádě podařilo prolomit ukrajinskou obranu a u zlaté a poslední postupovat o od
východu nebo od jihu. A hrozí odříznutí kdesi v Dánsku, nicméně pokud ukrajinská armáda i v případě, že by tu bitvu prohrála,
pokud si dokáže z toho města stáhnout, tak asi nebude jednat o nic víc než nějaké dílčí taktické vítězství a proruskou stranu.
Ten skutečný problém by nastal pro Ukrajince, kdyby tam padlo nějaké větší množství jich do klíči.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jsme o tom mluvili v tom předchozím rozhovoru, ale Rus Rusko dál také útočí i na města ve vnitrozemí Ukrajiny. Znovu zmíním
tedy včerejší útok na nákupní centrum v krmení šoku, kterej, který má zatím 18 obětí. Ukrajina kvůli tomu na mě kvůli tomu
navečer svolal mimořádné setkání Rady bezpečnosti OSN. Co může Rada bezpečnosti OSN udělat, co z toho může vzejít?

mluvčí 
Nic jisté stálým členem Rady bezpečnosti OSN tzn. a bude to určité symbolické gesto bude Rusko nuceno. Zablokovat tohle
jednání, ale praktický dopad si myslím, nebude nijak zásadní, protože ti, kteří Rusko vnímají jako z mého agresora 4 inter
zjednodušeně vulgárními uznal agresora a nezápadních části světa, kde to bylo spíš jako jakýsi konflikt toho globálního severu,
který může být globálnímu, tak nějak kradený a s globálním severu tak tak také svůj a postoj k tomu konfliktu nijak zásadně
nezmění.
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mluvčí 
Děkuju moc vaše odpovědi jen Ludvík výzkumný pracovník z pražského centra pro výzkum míru. Děkuju přeji hezký den.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Prezident Miloš Zeman se odpoledne sejde v Lánech s kandidátem na ministra školství Vladimírem Balašem. Do funkce by ho
měl jmenovat zítra, řekl to premiér Petr Fiala. Balaš v čele rezortu nahradí Petra Gazdíka, který se rozhodl rezignovat kvůli
kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem.

mluvčí 
Vladimír Balaš, poslanec, právník a vysokoškolský učitel. Od července zřejmě taky nový ministr školství s jeho jmenováním do
funkce podle premiéra Petra Fialy nemá prezident Miloš Zeman problém.

mluvčí 
My jsme se bavili o předpokladech pana prof. Baláše pro výkon té funkce. Myslím, že to, co je tady podstatné, je ten výsledek
tzn. to, že pan prezident bude nového ministra školství ve středu jmenovat Fiala.

mluvčí 
S Balašem jednal včera odpoledne. Ten jako jednu z priorit v čele ministerstva označil pokračování v reformě školství, jaký
zahájil Robert Plaga. Posun od memorování ke vzdělávání zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou.

mluvčí 
Revoluce v domě nečekejte říci, že ten směr zprávu, že není dobře měnit k právě pro to, aby aby skutečně byl co nejvyšší budu
pokračovat v tom soud začal.

mluvčí 
Podle některých odborných asociací ale Balaš nemá dostatečný vhled do regionálního školství do čela resortům navíc vstupuje
v nelehké situaci ministrem zřizovaných Cermat stále nemá vedení.

mluvčí 
Pan ministr Baláž si bude muset najít, co bude jeho silná parketa, jo, protože znalost těch aktuálních problémů té agendy tato
není.

mluvčí 
S Vladimírem Balašem jako novým ministrem má problém taky část opozice. Třeba předseda sněmovního školského výboru Ivo
Vondrák. Podle něj ball Šuby chybí podrobnější znalost fungování ministerstva a celého školství.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Válka na Ukrajině a slabé období dešťů mohou v Somálsku a dalších zemích Afriky způsobit rozsáhlý hladomor. Odborníci
odhadují, že právě v africkém rohu se může dotknout až 5 000 000 lidí. Hlavně kvůli dlouhodobému suchu, které postihlo tamní
zemědělství. Velký hladomor Somálsko zažilo v roce 2011, kdy zemřelo na 250 000 lidí.

mluvčí 
Jak se situace od roku 2011 se změnilo se moc zásadně a nezměnila hodně světová komunita. Novodobě pracovala na tom,
aby a byl takovéhle situaci znovu v Somálsku nedošlo, ale vzhledem k tomu, že Somálsko má velký problém nedostatečné
centrální vlády, my tomu a a je velmi velmi závislé vlastněna na podpoře podpoře, například ale senát dalších mezinárodních
organizací a také ta krize, kdy zase v tuto chvíli je to z něj se věcí vlastně čtvrté neúspěšné období dešťů a které které ústí
látce nemoce. A samozřejmě vysídlení mnoha mnoha lidí a jde o to, že geologická krize je mnoha regionech zejména zejména
rozvojem. Teď je to cítit mnohem více, tak je ranou pro milionů miliony lidí, a když se to spojí s roky roky sucha. Také takto vždy
vede velmi zásadním a problém ono vlastně od loňského rocku a muselo smál opustit domovy už více 800 000 lidí a očekává
se, že počet lidí, kteří budou čelit krizové hladině ladu. A vzroste z pětina až 7 milionu lidí, což je obrovské obrovské číslo.
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Jak důvěryhodná jsou veřejnoprávní média? Odpověď přináší nová studie Reuters Institut, podle níž není nejdůvěryhodnějším
médiem Česká televize, ale Český rozhlas. Proč se lidé odklánějí od televizního zpravodajství? A proč stále více lidí vyhledává
informace na internetu? Mediální analytik Josef Šlerka v audiozáznamu ještě mluví o tom, co přinesl pátý ročník konference
Novinářské fórum, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Podle studie Reuters Institute je nejdůvěryhodnějším médiem v Česku Český rozhlas. Důvěřuje mu 58 % dotázaných Čechů.
Na druhém místě je Česká televize. To ale nejsou jediná zjištění.

„Report o důvěryhodnosti veřejnoprávních médií je v mnoha aspektech pro Českou republiku příznivý,“ upozorňuje v pořadu
Jak to vidí... mediální analytik z Filozofické fakulty Uinverzity Karlovy.

„Zpráva je publikována každý rok, takže je možné sledovat trend.“ Jedním z hlavních témat letošního ročníku byl pokles zájmu o
zpravodajství a míra polarizace ve společnosti a její vnímání.

„Česká republika obstála v otázce názorové plurality médií poměrně dobře. Přes všechny peripetie v mediálním prostoru
posledních deseti let nabízí český trh širokou nabídku postojů a názorů. Je mnohem výrazně méně polarizovaný než třeba v
Polsku nebo v Maďarsku. Osobně to vnímám jako velmi dobrou zprávu.“

Polarita názorů

„Všechny politické proudy mají v mediálním prostoru zastoupení. Navíc se jednotlivá média navzájem uvnitř jednotlivých pólů
dále liší,“ vysvětluje Šlerka. „Celá řada serverů se věnuje investigativním kauzám. Máme tu vedle sebe silná veřejnoprávní
média, která požívají velkou důvěru. A vedle toho máme i projekty, které patří do velkých vydavatelských domů a dokážou se
proti sobě vymezit, aniž by nutně polarizovaly svět do dvou proudů.“

České prostředí je tak pořád spíše příznivé pluralitním systémům. „A to vidíme i v politice. Máme spoustu koalic, v Parlamentu
máme spoustu politických stran. Češi v tomto ohledu tedy vyostřenost na dva proudy nevyhledávají. Mnohem radši než
bipolaritu mají rádi polaritu.“

Přesycené zpravodajství

Za nejdůvěryhodnější médium onačili Češi Český rozhlas. Česká televize se umístila na druhém místě. Zájem o televizní
zpravodajství ale trvale klesá. Konzumenti zpráv čím dál častěji využívají jako zdroj informací internet.

„Mladí lidé do 35 let nepovažují zpravodajství za zábavu. Myslí si, že se věnuje tématům, která je nezajímají. U starší generace
zájem o zprávy trvá. Půjdeme-li ale hlouběji, zjistíme, že i tady jsou lidé přesyceni. Je toho prostě moc.“

Podle Šlerky ale mnozí pravicoví konzumenti mohou vnímat média i jako ideologicky zkreslená. „Mají pocit, že jsou třeba
výrazně levicová. U nás je to obráceně. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Většina novinářů u nás
je pravicově orientovaná a středolevá společnost má pocit, že není zastoupena.“

Znepokojující ale může být i fakt, že 19 % respondentů celosvětově říká, že zprávy nesledují, protože vlastně nevědí, co si mají
s informacemi počít. „Máme tady třeba další uragán, který něco smetl. A lidé se ptají: A co s tím máme udělat? Osobně si
myslím, že toto bude narůstat a v budoucnu to může znamenat velké nepříjemnosti.“
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Jak důvěryhodná jsou veřejnoprávní média? Odpověď přináší nová studie Reuters Institut, podle níž není nejdůvěryhodnějším
médiem Česká televize, ale Český rozhlas. Proč se lidé odklánějí od televizního zpravodajství? A proč stále více lidí vyhledává
informace na internetu? Mediální analytik Josef Šlerka v audiozáznamu ještě mluví o tom, co přinesl pátý ročník konference
Novinářské fórum, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Podle studie Reuters Institute je nejdůvěryhodnějším médiem v Česku Český rozhlas. Důvěřuje mu 58 % dotázaných Čechů.
Na druhém místě je Česká televize. To ale nejsou jediná zjištění.

„Report o důvěryhodnosti veřejnoprávních médií je v mnoha aspektech pro Českou republiku příznivý,“ upozorňuje v pořadu
Jak to vidí... mediální analytik z Filozofické fakulty Uinverzity Karlovy.

Ztráta zájmu o TV zpravodajství

„Zpráva je publikována každý rok, takže je možné sledovat trend.“ Jedním z takových trendů je trvalý pokles zájmu právě o
televizní zpravodajství. Konzumenti zpráv čím dál častěji využívají jako zdroj informací internet.

„Mladí lidé do 35 let nepovažují zpravodajství za zábavu. Myslí si, že se věnuje tématům, která je nezajímají. U starší generace
zájem o zprávy trvá. Půjdeme-li ale hlouběji, zjistíme, že i tady jsou lidé přesyceni. Je toho prostě moc.“

Až 19 % respondentů celosvětově dokonce zprávy nesleduje vůbec, protože prý nevědí, co si mají s informacemi počít. „Máme
tady třeba další uragán, který něco smetl. A lidé se ptají: A co s tím máme udělat? Osobně si myslím, že toto bude narůstat a v
budoucnu to může znamenat velké nepříjemnosti.“

Polarita názorů

Dalším tématem letošního ročníku studie Reuters Institute byla míra polarizace ve společnosti a její vnímání. „Česká republika
obstála v otázce názorové plurality médií poměrně dobře,“ myslí si Šlerka

„Přes všechny peripetie v mediálním prostoru posledních deseti let nabízí český trh širokou nabídku postojů a názorů. Je
mnohem výrazně méně polarizovaný než třeba v Polsku nebo v Maďarsku. Osobně to vnímám jako velmi dobrou zprávu.“

„Všechny politické proudy mají v mediálním prostoru zastoupení. Navíc se jednotlivá média navzájem uvnitř jednotlivých pólů
dále liší,“ vysvětluje Šlerka. „Řada serverů se věnuje investigativě. Máme tu silná veřejnoprávní média, která požívají velkou
důvěru. A vedle toho máme i projekty velkých vydavatelských domů, které se dokážou proti sobě vymezit, aniž by nutně
polarizovaly svět do dvou proudů.“

Novináři jsou spíš pravicoví

České prostředí je tak pořád spíše příznivé pluralitním systémům. „A to vidíme i v politice. Máme spoustu koalic, v Parlamentu
máme spoustu politických stran. Češi v tomto ohledu tedy vyostřenost na dva proudy nevyhledávají. Mnohem radši než
bipolaritu mají rádi polaritu.“

Podle Šlerky ale mnozí pravicoví konzumenti mohou vnímat média i jako ideologicky zkreslená. „Mají pocit, že jsou třeba
výrazně levicová. U nás je to obráceně. Týmy na fakultě  sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Většina novinářů u nás
je pravicově orientovaná a středolevá společnost má pocit, že není zastoupena.“
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Počet obětí ruského raketového úderu na ukrajinské město Kremenčuk, kde v pondělí nejméně jedna střela zasáhla obchodní
centrum, stoupl na osmnáct. Uvedl to v úterý šéf oblasti Dmytro Lunin. Dalších šest desítek lidí je podle ukrajinských úřadů
zraněných a přes tři desítky se pohřešují. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek, poznamenala agentura AP. Rusko
popírá, že by jeho armáda cílila na civilisty.

Útok už dříve odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i jeho západní spojenci. Zelenskyj v první reakci řekl, že v
nákupním centru bylo více než tisíc civilistů. Útok, po kterém středisko pohltily plameny a oblaka kouře, později odsoudil jako
„ohavný“ teroristický čin.

Na žádost Kyjeva se v úterý útokem na nákupní centrum v Kremenčuku bude zabývat na mimořádném zasedání Rada
bezpečnosti OSN.

Ruská verze

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov zveřejnil ruskou verzi. Prohlásil, že jejich letectvo „podniklo úder vysoce
přesnými zbraněmi na hangáry se zbraněmi a municí poskytnutými Spojenými státy a evropskými zeměmi“ v oblasti podniku na
výrobu silničních strojů v Kremenčuku. „Detonace uskladněné munice pro západní zbraně vyvolala požár v nefunkčním
obchodním centru nacházejícím se poblíž podniku,“ cituje Konašenkova TASS. Kyjev zatím na vyjádření Moskvy nereagoval.

První ruský komentář podle agentury AP předtím poskytl zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij, který na
Twitteru napsal, že jde o „ukrajinskou provokaci“. Moskva už dříve opakovaně popírala, že by na Ukrajině útočila na civilisty a
civilní objekty, přestože ruské útoky zasáhly i jiná nákupní centra, divadla, nemocnice, mateřské školy nebo bytové domy,
poznamenala AP.

„Nerozlišující útoky na nevinné civilisty představují válečný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin a ti, kteří jsou zodpovědní,
budou pohnáni k odpovědnosti,“ uvedli v úterý podle serveru The Guardian šéfové států a vlád skupiny velkých světových
ekonomik G7 ve společném prohlášení, v němž zároveň vyjádřili Ukrajině podporu a slíbili pokračovat ve finanční, humanitární i
vojenské pomoci.

Podle analytika Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  je za útokem snaha ukázat ruskou sílu a zastrašit
Ukrajince, spíše než že by šlo o vzkaz lídrům G7, i přes to, že se útok odehrál v době jejich summitu.

Další útoky ruských sil

Tvrzení o ukrajinské „provokaci“ Moskva použila i v případě obvinění z masakrů a zvěrstev, jimž čelí ruští vojáci, kteří na
začátku invaze okupovali město Buča v Kyjevské oblasti. Buču zmiňuje nyní i Poljanskij, který v případě Kremenčuku bez
podrobností hovoří o „nápadných nesrovnalostech“.

Šéf Mykolajivské oblasti Vitalij Kim mezitím podle ruskojazyčného webu BBC informoval o ruských raketových úderech na
Mykolajiv a nedalekou obec Očakiv, které podle něj invazní síly podnikly v noci na úterý. V Očakivu zemřeli tři lidé včetně
šestileté dívky, sdělil. Další lidé jsou zraněni.

Rusové během úterý také dále útočí na Lysyčansk, který je posledním velkým městem v Luhanské oblasti, které ukrajinská
armáda po stažení z přilehlého Severodoněcku stále drží.

Pokud Rusové při svém postupu ovládnou Lysyčansk, ovládnou také stoprocentně Luhanskou oblast, vysvětluje Karel
Svoboda. „Otázka je, jestli to způsobí nějakou zásadní změnu ve válce. V současné době ruská armáda postupuje byť ne
zrovna raketovým tempem, ale systematicky. Zdá se, že má zatím dostatek zdrojů, i když nasazuje různé rezervisty nebo lidi,
kteří neprošli ani základní vojenskou službu, případně používají starší vojenskou techniku,“ myslí si analytik.

Podle zprávy britského ministerstva obrany jsou ale ruské síly z útoků stále vyčerpanější a jejich snížená bojová efektivita
zřejmě není v dlouhodobém horizontu udržitelná.

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 15:56 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 21 642 885,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ombudsman Stanislav Křeček odebral pravomoci své zástupkyni Monice Šimůnkové. Jde o veškerou její současnou agendu.
Od července. Přejde pod jeho podpisové právo. Křeček své kroky zdůvodnil tím, že její práci provázejí lidské manažerské
komplikace. Už Šimůnková podle svého vyjádření necítil snahu.

mluvčí 
Domluvit se.
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mluvčí 
Řekl sám, že jsem svoji agendu dělala dobře, že to není žádný problém, ale že nemáme stejné názory a na základě toho dvou
dob dvouapůlletého tedy nějakého nějaké neshody mezi námi, tak mě prostě odvolává, protože instituce veřejného ochránce
práv má mluvit mluvit jedním hlasem.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Německý kancléř prohlásil, že jsou země G7 ochotné dál společně podporovat Ukrajinu v jejím boji s ruskou armádou. Rusko
podle něj musí za válku zaplatit hospodářskou politickou cenu. Naopak Ukrajině slíbil novodobý Marshallův plán, který zajistí.
Její.

mluvčí 
Poválečnou obnovu. Měst mstí.

mluvčí 
Skupina G7 naprosto jednotně podporuje Ukrajinu. Jsme zajedno v tom, že prezident Putin tuto válku vyhrát nesmí a i nadále
budeme po Rusku vymáhat náklady.

mluvčí 
Vznikly knížky.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ministerstvo práce asociálních věcí se během českého předsednictví v radě Evropské unie zaměří například na zvládání
příchodu uprchlíků z Ukrajiny 3 představení priorit svého rezort to řekl Marian Jurečka. Podle něj se nedá vyloučit, že další vlna
uprchlíků přijde během podzimu nebo zimy. Jurečka také uvedl, že se jeho rezort zaměří na další postup ohledně cen energií
nebo podmínky práce v rámci unie.

mluvčí 
Z těch priorit, které mu byly představeny na té vládní úrovni, musí říct, že logicky se ty věci propisuje i do agendy ministerstva
práce sociální věcí tzn. válka na Ukrajině. Její dopady z pohledu uprchlické krize, které, které čelíme, řeší v rámci států střední
východní Evropy.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodne o setrvání náměstka pro IT Tomáše knížka ve funkci na konci srpna. Jeho jméno se
objevilo v kauze kolem pražského Dopravního podniku. Od policejního zásahu do konce srpna čerpá neplacené volno. Proti
knížkou vy nebylo vzneseno žádné obvinění.

Varují před silnými bouřkami v Čechách. Přijít by měli dnes v první polovině noci. Obzvlášť silné budou ve středním pásu území
mezi jihočeským středočeským, libereckým a ústeckým krajem. Doprovázet je mohou přívalové srážky, které by mohly způsobit i
hodně. Pro Moravu Slezsko platí výstraha před vysokými teplotami, kvůli kterým mohou vznikat požáry.

Ukrajinští hasiči stále pátrají téměř po čtyřech desítkách pohřešovaných. Po ruském útoku na město Krmenčík. V troskách
tamního nákupního centra zahynulo nejméně 18 lidí. Moskva tvrdí, že zasáhla sklad západních zbraní a tragédii v obchodním
domě způsobil až následný požár. Kyjev naopak zdůrazňuje, že se zdaleka nejedná o první podobný útok. Rusko podle něj
úmyslně terorizuje obyvatele Ukrajiny. Ta kvůli ruské agresi vůči civilním cílům svolala mimořádné setkání Rady bezpečnosti
OSN.

mluvčí 
Ještě včera dopoledne stálo na tomto místě obchodní centrum. Teď vznikl kráter pokroucených plechů. Obyvatelé Kremer
Čumu přicházejí a mlčky přihlížejí odklízení trosek.

Na městě dopadly 2 střely. Podle Moskvy středisko nezasáhla ani jedna z nich svědci neštěstí ale říkají něco jiného.

Tereza ŠEDIVÁ, redaktorka 
Šla s roboty a vracela jsem se z práce a zrovna, když jsem se dostala ke schodům do nákupního centra, došlo k výbuchu.
Vyrazilo do skla oken, spadla jsem od 10 nebo 15 minut později přišel další výbuch. Druhy pohybu.

mluvčí 
Ač se britský.

mluvčí 
Premiér Boris Johnson prohlásil, že útok ukazuje hloubku barbarství ruského prezidenta. Šéfové zemí G7 odsoudili jako
odporný. Ve stejný den ale umírali civilisté v Charkově. Podle prezidenta Zelenského se Moskva tímto způsobem snaží podlomit
ducha Ukrajinců.

mluvčí 
Získat jde za ruský.

mluvčí 
Stát dostal nejvíc teroristickou organizaci na světě. To je prostý fakt a je třeba ho oficiálně uznat.

mluvčí 
Ďurděvič fakt.

mluvčí 
Ukrajinci mezitím brání své pozice města si členské tvrdí, že se jim podařilo odrazit ruský útok na Slovensko a připravit nepřítele
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o další tanky muže vrtulník.

mluvčí 
Volají.

mluvčí 
Po.

mluvčí 
Na sociálních sítích kolují záběry muničních skladů daleko za frontou, které Ukrajinci údajně zasáhly západní technikou.
Prezident Zelenský ale včera vyzval lídry skupiny G7, další podpoře.

mluvčí 
A nazval spíš mnoho náš.

mluvčí 
Společný potenciál naprosto stačí k tomu, abychom porazili ruskou armádu, není schopna bojovat boj, když se pokoušíme
osvobozovat území. Zjišťujeme, že se okupační síly rozpadají, jakmile dostatečně zatlačíme sídlit.

mluvčí 
Otázkou ale zůstává, jak dlouho dokáží Ukrajinci čelit zbývající síle. Přinejmenším u techniky s dalekým dostřelem má Rusko
stále výraznou převahu. Dominika křišťálová, Česká televize.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Rusko nese odpovědnost za enormní růst cen potravin hnojiv a za dramatické zhoršení potravinové krize ve světě. Uvedl to ve
společném prohlášení. Představitelé skupiny velkých světových ekonomik G7. Ruští okupanti loupí zásoby obilí z ukrajinských
přístavů a pašují do zahraničí. Investigace našeho istanbulského zpravodaje Václava černohorského odhalila, že část válečné
kořisti ilegálně míří do tureckých skladů. Kyjev tvrdí, že tímto způsobem zmizelo už nejméně půl milionů tun zrna a za Václavem
černohorským míříme právě teď. Zdravím tě, přeji hezké odpoledne.

mluvčí 
Hezké odpoledne. Václave, ty jsi získal záběry lodí v Turecku můžeš popsat, kudy obilí putovalo, kde přesně skončilo?

mluvčí 
Abychom možná začal ještě.

mluvčí 
Někde jinde než.

mluvčí 
V té reportáži, než tady na Bosporu, a to přímo na Ukrajině na Krymu a také na územích, které kontrolují ruské síly, protože. A
tím tématem jsme se nezabývali jenom mámy a ve stejných dnech jako my, tak na něm pracovala britská BBC, respektive její a
Ruska a ukrajinská od, no a odnož a oni vlastně zkoumali, jakým způsobem je to obilí dopravováno z těch území okupovaných
ruskými silami právě na Krym a dále. A také vyhodnocovaly satelitní snímky kolon nákladních automobilů a také mluvili s
ukrajinskými a farmáři, kteří pod podmínkou zachování anonymity ba z obav o své bezpečí prozradili, že zatímco na začátku a
ruské okupace Ukrajiny, tak se jednalo skutečně o vysloveně krádež oloupení a zásob. Obilí podle jejich slov tak teď, co se
děje něco jiného a a teď se děje to, že a i ty na ta ruská ruské síly nebo ruská administrativa a vykupují a obilí hluboko pod
cenou a pak jej transportují. A právě například do přístavu a na Krymu, odkud se nám také podařilo získat satelitní obrázky
stejně jako BBC, které ukazují, že tam jsou nákladní lodě nakládání a takto získaným obilím a poté přepravovány dál do
Černého moře, kde tyto lodě v řadě případů a vypínají a tzv. transpondéry, které ukazují jejich polohu nebo jednoduše. O lžou
o tom, že a vyplouvaly Alza destinace jiné než z té skutečné, no a pak pokračují dále a černým mořem a dále do Středomoří a
na vlastně ukrajinské úřady identifikovaly zhruba 89 takovýchto lodí, které podezírají právě z přepravy. A takto získaného obilí
do středomořských zemí, ať už je to Turecko nebo například Sýrie nebo a třeba Egypt, no a po vyhodnocení dat ze satelitů a z
těchto sledovacích služeb vyšlo najevo, že nejčastější destinací těchto podezřelých lodí takto získaným obilí má z území
Ukrajiny a kontrolovaných a kontrolovaný ruskými silami. Je právě Turecko.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Údajně vyšetřuje turecká policie, jak se k tomu vyjadřuje, ale tamní vláda.

mluvčí 
Ukrajinský velvyslanec tady v Turecku řekl, že jev denním kontaktu s odpovědnými a tureckými úřady, že se snaží do celé věci
a zapojit také Interpol a turecká vláda ústy a ministra zahraničí naposledy zmínila, že celou věc vyšetřuje, že dosud ale nenašla
důkaz nebo z těch kontrolovaných lodí. Žádná podle ní a nevyrazila a z Krymu podle něj vyrazili z ruského území a také ten
náklad byl ruský, což když se podíváte na papíry, která, které ta loď předkládá, může být pravda. Podle ukrajinských úřadů
jsou tyto dokumenty, ale zfalšované a obilí, které pochází z ukrajinského území, deklarují jako ruské a které se plaví na lodích
pod ruskou vlajkou a takto a tedy navenek legálně pak končí. A tady a v Turecku a v přístavech jako například byl v přístavku
tureckého risk and E.ONu na jihu. Země, kde jsme měli možnost vidět jednu z těchto podezřelých lodí, jak zní je toto obilí a
vykládány.

mluvčí 
Existuje podezření možnost důkaz, že se to děje s vědomím turecké vlády, nebo to nelze v tuto chvíli říct.

mluvčí 
Když se na toto ptal.
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mluvčí 
Ukrajinského velvyslance v Turecku, tak řekl, že ta jednání a probíhají z velké části za zavřenými dveřmi, že je to doopravdy a
palčivé téma, že se snaží a Tureckem vyjednávat o této věci a vlastně pomoci nebo dokázat přinést ještě více přímých důkazů
než jen satelitní snímky než jen výpovědi ukrajinských farmářů než jen záznamy. Záznamy z plavebních data mluvil například o
analýze onoho zrní, které a v těchto lodích je podle něj, pokud by taková analýza byla možná a pak by skutečně bylo možné
přesně ukázat, odkud toto obilí a pochází. To by ale předpokládalo nějaký přístup nezávislých expertů na a tyto lodě na palubu
těchto lodí samozřejmě tyto věci vzhledem k pravidlům, která se týkají mezinárodní nákladní dopravy, jsou taky a lega otázkou
legální otázkou a práva tzn. ukrajinské úřady se teď snaží přesvědčit Turecko nebo přemluvit Turecko k tomu, aby v této věci
bylo aktivnější Turecko nebo turecké úřady říkají lodě, které jsme zkontrolovali, byly v pořádku. Pluli z Ruska a vezli ruské obilí,
byť řada nepřímých důkazů, které se v posledních dnech týdnech objevují, svědčí o opaku.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ještě prosím, 1 věc. Samozřejmě týká se summitu Severoatlantické aliance. Tam víme, že Turecko oznámilo, že bude blokovat
s největší pravděpodobností právě rozšíření Severoatlantické aliance, a to Švédsko Finsko. Je tam v těch posledních hodinách
nějaký posun ze strany Turecka nebo tato pozice stále platí.

mluvčí 
Tato pozice stále platí veřejně v předvečer summitu tady dnes sama a turecký prezidenta Erdogana sejít a lídr Švédska Finska
a také generálním tajemníkem Severoatlantické aliance znovu osobně. S nimi toto téma probrat před odletem, ale místním
médiím řekl, že zatím nevidí žádné konkrétní činy a žádné konkrétní ústupky ve věcech, které Turecko a požaduje, takže ta
pozice, kterou a vedení Turecka, kterou turecká vláda ústy i prezidenta Erdogana v minulých týdnech měsících opakovala. Ta i
před začátkem toho klíčového summitu v Madridu stále platí, byť například švédská ministryně zahraničí a před začátkem
summitu se nechal slyšet, že jsou připraveni i na variantu, že by o v této věci došlo k nějakému zásadnímu pozitivnímu. A
posunu tzn. že by zřejmě Turecko a ten svůj dosavadní negativní postoj a změnilo na to, jestli se tak stane si budeme.
Každopádně muset počkat až na průběh summitu a samotného v těch následujících dnech.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
My se díváme živě do Madridu, kam právě před malou chvílí přistál americký prezident Joe Biden právě na summit
Severoatlantické aliance. A ještě poslední otázka na tebe. Václave, prosím, ve stručnosti. Dá se říct, jaký je obecně vztah
Turecka směrem k Severoatlantické aliance?

mluvčí 
To je složitá otázka na to, aby byla krátce zodpovězena a dá se říci, že z pohledu veřejnosti podle dosavadních cha a
průzkumu veřejnýho veřejného mínění, tak je na převážně negativní, a to napříč a politickým spektrem, tedy negativně je
vnímána Severoatlantická aliance. Co se týče o z pohledu z pohledu turecké vládě vlády, tak samozřejmě i v rámci vztahů a
sever od atlantickou aliancí, respektive vztahu s členskými státy Severoatlantické aliance a uvnitř NATO, kterého Turecko
členem od roku 1952, a tak platí, že SOU a s některými z nich velmi problémem problematické a obecně a často trpí tím a
asertivním přístupem a nebo spíše více individualistický přístupem Turecka pod současným vedením k mezinárodním vztahům.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Divákům stále nabízíme živé záběry z Madridu, kam právě přistál americký prezident Joe Biden, kde také vítá Filip šestý
španělský král. Václave, pro tuto chvíli. Děkuji, omlouvám se za složitou otázku na závěr. Přesto děkuji za tvé odpovědi.

Živě do Madridu, kam před malou chvílí přistál americký prezident Joe Biden čeká na něj také. Šestý španělský král, který ho
vítá na letišti ve španělské metropoli.

Připomínám, že Joe Biden přiletěl na summit Severoatlantické aliance, který právě dnes ve Španělsku začíná.

Mezitím ale ještě nabídneme další témata. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková zváží žalobu na Stanislava Křečka za
jeho výroky o její osobě za údajné šikanózní jednání. Veřejný ochránce práv odebral Šimůnkové všechny agendy, a to s
účinností od 1. července uvedl, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Podrobnosti přidá Helena Ondřejová.
Heleno, ty před půlhodinou zhruba s Monikou Šimůnkovou mluvila, jaká bude teď její role v rámci kanceláře ombudsmana?

mluvčí 
Hezký den. Tady pozici je teď v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv dost nejistá, respektive Stanislav Křeček uvedl, že
samozřejmě zůstává jeho zástupkyně ve smyslu zákona tzn. bude zastupovat v jeho nepřítomnosti, případně můžou být
převedeny nebo svěřeny nějaké dílčí úkoly. Podle mini Moniky Šimůnkové je ale ta 2,5 roku trvající tenze, možná signál k
přehodnocení dosavadního působení v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv, a to ne proto, že by měla pocit, že svoji
práci dělá špatně, ale protože podobné mediální třenice už zkrátka možná nemá zapotřebí, protože v rámci své agendy
pracovala dobře pečlivě podle Šimůnkové uznal i sám Stanislav Křeček. To odebrání agendy přichází podle ní až příliš
nápadně brzy poté, co senát minulý týden v pátek usnesení Stanislava Křečka vyzval k tomu, aby přestal s nevhodným
jednáním s nevhodnými výroky, které poškozují postavení ombudsmana. Já jenom doplním, že Monika Šimůnková se věnovala
například lidskoprávní agendě, tedy třeba monitoring úmluvy o právech zdravotně postižených lidí či agendě lidí omezených na
svobodě. Do funkce zástupkyně veřejného ochránkyně ochránce práv zvolila sněmovna v listopadu 2019, kdy tedy byla
ombudsmanku ještě Anna Šabatová. Na postu Šimůnková tehdy nahradila právě Stanislava Křečka. Stanislav Křeček potom
převzal úřad ombudsmana v únoru roku 2020.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Napětí mezi Litvou Ruskem v posledních dnech výrazně vzrostlo. Země s ohledem na unijní protiruské sankce zakázala převoz
zboží do ruské enklávy Kaliningrad. Moskva slíbila rychlou odpověď. Včera pak postihla státní soukromé organizace. Řada
kyber útoků, ke kterým se přihlásila proruská skupina Kill hned o vztazích pobaltských států Ruska teď podrobněji s Lubošem
Švecem z institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezké odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.
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mluvčí 
Jaké další kroky se ruské strany dají ty teď čekat?

mluvčí 
Tak lze očekávat širokou škálu opatřením, jak ekonomického charakteru, tak vojensko politického. Některé kroky už Rusko
zahájilo, jak jste zmínila, kybernetické útoky proti litevské infrastruktuře. Dále také Rusko oznámilo, že umístí v Bělorusku rakety
skanduje.

Lze očekávat i.

Nějaké zastrašující vojenské cvičení v blízkosti hranic, Litvy nebo Baltského nebo na Baltském moři, no a potom jsou zde
opatření ekonomické dlouhodobé omezení. Další omezení obchodu s Litvou, anebo odstřižení Litvy od dodávek elektřiny.

mluvčí 
Pojďme možná.

mluvčí 
Třeba říci.

mluvčí 
Omlouvám se, pokračujte nechceme do toho vstupovat.

mluvčí 
Je třeba říci, že vlastně Rusko prezentuje z velké části ruská propaganda, jako by to byla záležitost unilaterální rozhodnutí
litevské vlády, ale litevská vláda jenom implementuje usnesení států Evropské unie z poloviny března, které vstupuje v platnost
až nyní a týká se týká se výrobků z železa oceli. Netýká se transportů osob, netýká se transportu dalšího zboží po železnici
přes české teritorium.

mluvčí 
Co ruské strany vždycky ano?

mluvčí 
Omlouvám se jenom se ne.

mluvčí 
Chtěl jsem říct jenom, že ruské straně bolestné, protože musí potom volit cestu po moři, anebo letadlem, ale zase letadlem,
nikoliv přes evropský vzdušný prostor.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Jestli byste mohl doplnit, co znamená pro Rusko enkláva Kaliningrad, jaký má strategický význam?

mluvčí 
Kaliningrad má obrovský strategický význam, protože je to vlastně skládá z Ruska v mezi státy Evropské unie je to obrovská
vojenská základna, kde jsou míst, kde je umístěna maltská flotila, kde mě jsou rakety Scandella. Celá řada vojenských
technologií, zbraní a Kaliningradská oblast je nebo spíše byla i důležitým vlastně ekonomickým zprostředkovatelem. Inovace
inovativních technologií, výrok výroby mezi Evropou a Ruskem. To samozřejmě tento význam je současné době silně limitován.

mluvčí 
Můžeme říct, jaké vztahy měly pobaltské státy s ruskou federací před válkou.

mluvčí 
Bezprostředně před válkou vztahy byly napjaté, protože z představitelů pobaltských států a ať ve volbách vyhrál levice nebo
pravice, tak se shodovali ke kritice agresivní politiky prezidenta Putina.

Poukazovali na své zkušenosti s Ruskem z minulých let a pro Rusko samozřejmě pobaltské státy představují zachycení základů
evropského vlivu.

Bezprostředně ruských hranic.

Pobaltské státy představují pro Rusko i vlastně takový. Nebyl ten nebezpečný příklad toho, že existují země, které se dostaly z
poslaneckého prostoru a SOU prošli demokratizací Evropany chovali se a SOU úspěšným příkladem, transformace,
ekonomické politické sociální.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A můžeme říct, jak velká skupina etnických Rusů v nich žije tedy v pobaltských státech.

mluvčí 
Ano, liší se to samozřejmě v Litvě Rusové představují malou skupinu zhruba kolem pěti procent obyvatelstva. V Lotyšsku je
největší prsa procentuální podíl obyvatelstva ruského obyvatelstva. Tam je to něco přes čtvrtinu a v Estonsku něco pod
čtvrtinu obyvatelstva.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Děkuju moc vaše odpovědi. Luboš Švec institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji,
hezké odpoledne.
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mluvčí 
Si.

mluvčí 
Hezké odpoledne vám divákům.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ministr práce asociálních věcí Marian Jurečka věří, že se dnes vláda shodne s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru.
Odbory požadují přidání od července o 15 % lidem se zmraženým výdělkem a o 7,6 % ostatním kabinet ale zatím na podmínky
odmítá přistoupit.

Anna MARTINCOVÁ, redaktorka 
Podle ministra práce sociálních věcí Mariana Jurečky není možné zvýšit platy ve veřejné sféře o plnou výši inflace. Vláda by
pak podle něj nebyla schopna zamezit dalšímu růstu inflace. Podobně se už dnes ráno vyjádřil na konferenci tady v Poslanecké
sněmovně také poslanec za ODS Jan Skopeček. Ministr Jurečka nicméně připustil, že nějaký nárůst platů vidí jako nezbytný.
Zároveň ale nechtěl přesně říct, kde on sám vidí tu hranici nebo od kdyby se právě platy měly zvyšovat. Odbory požadují jejich
růst už od července 9 svazů kvůli tomu vstoupilo do stávkové pohotovosti. Nicméně právě tento krok ministr Jurečka dnes
kritizoval s tím, že podle něj to není nutné a že on sám se chce dohodnout.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Zasedá valná hromada energetické společnosti ČEZ. Akcionáři by měli schvalovat dividendu z loňského zisku. Mimoto má valná
hromada schvalovat účetní závěrku a také odvolat členy dozorčí rady zvolit nové.

mluvčí 
Mezi hlavní témata na dnešní valné hromadě patří především vyplácení dividendy představenstvo navrhuje dividendu 44 Kč za
akcii před zdaněním ministerstvo financí pak má ve svém návrhu o 4 Kč částku vyšší. Pro stát by to znamenalo 18 miliard korun
do rozpočtu. Ministerstva financí také navrhuje odsunutí výplaty dividendy o 3 měsíce z 1. srpna na 1. listopadu tak, aby
zajistila likviditu společnosti ČEZ právě ta je dnes velmi diskutovaná. Včera totiž na pražské burze klesly akcie společnosti ČEZ
o 11 % mimo jiné z toho důvodu, že minulý týden ve svém projevu premiér Fiala uvedl, že chceme mít stát pod kontrolou celou
síť tuzemských klíčových elektráren. Otázkou zůstává, jakým způsobem toho chce docílit. Jednou možností je rozdělení
společnosti ČEZ na státní a komerční část, anebo odkoupení zbylého podílu. Teď vlastně stát prostřednictvím ministerstva
financí asi 70 % no a dalším důvodem pak může být také navrhovaná sektorová daň pro energetické firmy, kterou navrhují
Piráti spolu s hnutím STAN. Pětikoalice vesměs s tímto návrhem souhlasí. Kromě ODS právě premiér Petr Fiala totiž uvádí, že
nechce dále navyšovat daně a chtěl bych, aby energie energetické firmy spíše rozdělili svůj zisk mezi společnost. Tady je nutné
zmínit, že právě společnost ČEZ měla v prvním kvartále letošního roku. Zisk meziročně o 218 % vyšší. Mimo jiné kvůli růstu cen
komodit, jako je právě elektřina nebo plyn.

mluvčí 
Pokračujeme zprávami hezké odpoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Monika Šimůnková zváží žalobu na ombudsmana Stanislava Křečka za jeho výroky o její osobě. Za údajné šikanózní jednání.
Zároveň plánuje obrátit se na sněmovnu kvůli odebrání své agendy. K němu Křeček přistoupil s platností od 1. července.
Zdůvodnil to tím, že práci Šimůnkové provází lidské manažerské komplikace.

mluvčí 
Základním předpokladem úspěšné spolupráce je vůle snaha všech zúčastněných se domluvit a tuto vůli jsem bohužel ze strany
paní zástupkyně necítil, necítím věčné diskuze nejen se mnou, ale i širším kolektivu, právníků kanceláře doprovází na její
straně ostražitost nedůvěra. V takové atmosféře pak spolupráce logicky stojí všechny zúčastněné značné úsilí.

mluvčí 
Já jsem se svými kolegy, které zastávají agendy, které se měla pod sebou spolupracovala dobře a celou dobu to bylo
bezproblémové. Já myslím, že pan doktor by se měl zamyslet nad svými lidskými manažerskými kompetencemi. Pokut je vyčítá
někomu jinému.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Na ČT24 vám teď nabízíme brífink premiéra Petra Fialy před odletem na summit Severoatlantické aliance v Madridu.
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Jako „ohavný“ teroristický čin odsoudil Zelenskyj ruský útok na nákupní středisko. Má už 20 obětí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.06.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: daz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.06.2022 16:58 , 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
Počet obětí ruského raketového úderu na ukrajinské město Kremenčuk, kde v pondělí nejméně jedna střela zasáhla obchodní
centrum, stoupl na dvacet. Podle ukrajinských médií to v úterý uvedl zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko.
Dalších šest desítek lidí je podle ukrajinských úřadů zraněných a přes čtyři desítky se pohřešují. Záchranáři pokračují v
prohledávání trosek, poznamenala agentura AP. Rusko popírá, že by jeho armáda cílila na civilisty.

Třiačtyřicetiletá Ludmyla Mychajlecová v objektu nakupovala s manželem, když ji výbuch vymrštil do vzduchu. „Letěla jsem
hlavou napřed a střepiny mi zasáhly tělo. Celé místo se hroutilo,“ popsala v nemocnici agentuře Reuters.

Útok už dříve odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i jeho západní spojenci. Zelenskyj v první reakci řekl, že v
nákupním centru bylo více než tisíc civilistů. Útok, po kterém středisko pohltily plameny a oblaka kouře, později odsoudil jako
„ohavný“ teroristický čin.

Na žádost Kyjeva se v úterý útokem na nákupní centrum v Kremenčuku bude zabývat na mimořádném zasedání Rada
bezpečnosti OSN.

Ruská verze

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov zveřejnil ruskou verzi. Prohlásil, že jejich letectvo „podniklo úder vysoce
přesnými zbraněmi na hangáry se zbraněmi a municí poskytnutými Spojenými státy a evropskými zeměmi“ v oblasti podniku na
výrobu silničních strojů v Kremenčuku. „Detonace uskladněné munice pro západní zbraně vyvolala požár v nefunkčním
obchodním centru nacházejícím se poblíž podniku,“ cituje Konašenkova TASS. Kyjev zatím na vyjádření Moskvy nereagoval.

První ruský komentář podle agentury AP předtím poskytl zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij, který na
Twitteru napsal, že jde o „ukrajinskou provokaci“. Moskva už dříve opakovaně popírala, že by na Ukrajině útočila na civilisty a
civilní objekty, přestože ruské útoky zasáhly i jiná nákupní centra, divadla, nemocnice, mateřské školy nebo bytové domy,
poznamenala AP.

„Nerozlišující útoky na nevinné civilisty představují válečný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin a ti, kteří jsou zodpovědní,
budou pohnáni k odpovědnosti,“ uvedli v úterý podle serveru The Guardian šéfové států a vlád skupiny velkých světových
ekonomik G7 ve společném prohlášení, v němž zároveň vyjádřili Ukrajině podporu a slíbili pokračovat ve finanční, humanitární i
vojenské pomoci.

Podle analytika Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  je za útokem snaha ukázat ruskou sílu a zastrašit
Ukrajince, spíše než že by šlo o vzkaz lídrům G7, i přes to, že se útok odehrál v době jejich summitu.

Další útoky ruských sil

Tvrzení o ukrajinské „provokaci“ Moskva použila i v případě obvinění z masakrů a zvěrstev, jimž čelí ruští vojáci, kteří na
začátku invaze okupovali město Buča v Kyjevské oblasti. Buču zmiňuje nyní i Poljanskij, který v případě Kremenčuku bez
podrobností hovoří o „nápadných nesrovnalostech“.

Šéf Mykolajivské oblasti Vitalij Kim mezitím podle ruskojazyčného webu BBC informoval o ruských raketových úderech na
Mykolajiv a nedalekou obec Očakiv, které podle něj invazní síly podnikly v noci na úterý. V Očakivu zemřeli tři lidé včetně
šestileté dívky, sdělil. Další lidé jsou zraněni.

Rusové během úterý také dále útočí na Lysyčansk, který je posledním velkým městem v Luhanské oblasti, které ukrajinská
armáda po stažení z přilehlého Severodoněcku stále drží.

Pokud Rusové při svém postupu ovládnou Lysyčansk, ovládnou také stoprocentně Luhanskou oblast, vysvětluje Karel
Svoboda. „Otázka je, jestli to způsobí nějakou zásadní změnu ve válce. V současné době ruská armáda postupuje byť ne
zrovna raketovým tempem, ale systematicky. Zdá se, že má zatím dostatek zdrojů, i když nasazuje různé rezervisty nebo lidi,
kteří neprošli ani základní vojenskou službu, případně používají starší vojenskou techniku,“ myslí si analytik.

Podle zprávy britského ministerstva obrany jsou ale ruské síly z útoků stále vyčerpanější a jejich snížená bojová efektivita
zřejmě není v dlouhodobém horizontu udržitelná.
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Novinka od Toyoty – elektrické Traigo 24
TISK , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: Logistika , Strana: 48 , Autor: pat , Vytištěno: 7 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 00:27 ,
Rubrika: Produkty , AVE: 97 883,17 Kč , Země: Česko
Tříkolový elektrický vysokozdvižný vozík Traigo 24 s nosností 1,0 až 1,5 tuny s jednoduchým ovládáním vyniká vysokou
manévrovatelností, která se nejlépe uplatní v těsných nebo jiných prostorově obtížných aplikacích. S jistotou zvládne nakládku
z podlahy i pohyb přímo na korbě nákladních vozidel. Provozní i nákladovou efektivnost vozíku umocňuje výkonná a úsporná li-
ionová baterie.
MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Nová řada Traigo 24 s 24voltovým systémem je určena pro lehčí až středně náročné provozy a nabízí výběr ze tří nosností – 1,
1,25 a 1,5 tuny i příznivou výšku zdvihu až 6,5 metru. Snadné, citlivé a pohodlné ovládání s výborným výhledem z vozíku ocení
řidiči, kteří se musí vyrovnávat s těsným manipulačním prostorem, ať již ve výrobě, ve skladu nebo v prodejnách.
Designéři vozíků Traigo 24 mysleli na řidiče. Připravili pro ně komfortní, pohodlné a přátelské prostředí postavené na praktické
výbavě včetně nového integrovaného barevného displeje a ergonomickém řešení klíčových prvků kabiny. Bez kompromisů v
bezpečnosti, kterou zajišťuje Toyota SAS systém aktivní stability jistící stabilitu vozíku a ochranu řidiče po dobu jízdy, v průběhu
zatáčení i během zdvihu, a s vysokou spolehlivostí a kvalitou založenou na výrobním systému Toyota TPS.
Michal Škaloud, produktový manažer TMH CZ, uvádí, že na trhu panuje velmi silná poptávka po rozmanitých čelních
elektrických vozících. „Požadavky zákazníků se liší co do nosnosti, typu nákladu, frekvence manipulace nebo podle provozního
prostředí. Mění se i jejich zájem o různá energetická řešení. Toyota v rámci své řady elektrických vozíků Traigo dokáže
uspokojit každý z nich. Ať již jde o nedávno představenou řadu pro intenzivní nasazení s těžšími náklady (Traigo 80 s nosností
2,0 až 8 tun), zlatý střed v podobě 48 V tří- i čtyřkolových vozíků (Traigo 48 s nosností 1,5 až 2,0 tuny) nebo zbrusu nové
nejmenší 24 V vozíky. Síla, výkon, produktivita a odolnost vozíků Toyota Traigo již dokázaly přesvědčit nemálo uživatelů k
přechodu na elektrický pohon.“

Jednoduchá obsluha, pohodlí a ergonometrie

Vysoce kompaktní šasi umožňuje pohodlné, rychlé, ale hlavně bezpečné a přesné manévrování v úzkých uličkách při stohování
i zakládání do regálů, dokonce i s největším modelem s nosností 1,5 tuny. Traigo 24 přináší uživatelům svižný moderní nástroj,
který svou práci zvládne jednoduše, efektivně a s nízkými provozními náklady.
Navzdory kompaktnímu šasi se obsluha může těšit z vysokého pohodlí v sedačce i v celé kabině.
Různé ergonomické prvky omezují námahu a posilují jistotu při řízení vozíku. Produktivitu práce vylepšují příjemné ovládací
prvky a integrovaný displej s množstvím užitečných informací – výškou zdvihu, hmotností nákladu nebo pozicí řídicího kola
vozíku. Snížená palubní deska zajišťuje výborný výhled na vidlice a náklad i pro obsluhu nižšího vzrůstu.
Někteří řidiči mohou ale za nejzajímavější změnu považovat redesign pedálů, který zvětšuje prostor pro nohy, nebo naklápěcí
sloupek řízení s poziční pamětí. Řidiči si také mohou vybrat z nabídky několika ovládacích prvků ten, který nejlépe vyhovuje
jejich stylu řízení. V nabídce jsou minipáčky, multifunkční ovládací jednotka nebo standardní páky.

Moderní pohon musí být úsporný

Uživatel, kterému nevyhovují tradiční olověné baterie, ať již z provozního, nákladového nebo ekologického hlediska, může zvolit
li-ionovou technologii. K dispozici je několik různých energetických balíčků s modulárními bateriemi vlastní výroby Toyota, které
se vyznačují vysokou hustotou energie. Jsou zárukou vysoké stabilní účinnosti, redukce emisí oxidu uhličitého i menších
provozních nákladů. Toyota pomůže také s propočtem kalkulace optimálního výkonu baterie a nabíječe, který bude nejvíce
vyhovovat provozním podmínkám, směnnosti nebo přestávkám během práce u každého uživatele.

Konektivita posiluje bezpečnost a krotí náklady

Traigo 24 je k dispozici s integrovanou telematikou. Působí jako chytrý propojený vozík, který uživateli umožní monitorovat
klíčové činnosti vozíku a aktivitu jeho obsluhy. Analýza získaných dat vede k rychlému vylepšování v oblasti bezpečnosti a
využití techniky, ale také snižuje náklady, neboť dokáže eliminovat nárazy i nesprávné postupy při nabíjení baterií. Každý řidič
má svůj osobní PIN code nebo Smart Access kartu. Oba systémy aktivují vozík a umožňují sledovat fungování každého řidiče
individuálně.
Jiným šířeji využívaným nástrojem je předprovozní kontrola vozíku. Díky ní je možné odhalit potenciální problém dříve, než
nastane, a zabránit práci s vozíkem, který není zcela v pořádku. Obsluha musí před začátkem směny odpovědět na sérii
krátkých otázek, které si podle povahy provozu definuje sám provozovatel manipulační techniky.

Další možnosti, jak vylepšit manipulaci

Pro náročnější uživatele se specifickými podmínkami nebo požadavky připravila Toyota výbavu na přání, která ve vybraných
oblastech posílí produktivitu vozíku Traigo 24. Patří sem například FV nebo FSV  stožáry se štíhlejším designem a s nižší
výškou vhodnou pro vjezd a manévrování uvnitř kontejnerů nebo v prostředí s nízkým stropem. Ke standardní výbavě patří i
silná přední a zadní pracovní LED světla v prostředí s horší viditelností.
Design exteriéru i interiéru ctí vzhled celé řady. Ochranný rám řidiče i tvar protizávaží byl inovován a lépe vystihuje specifika
těchto vozíků, zejména častou práci uvnitř skladových a výrobních hal. Tomu odpovídá rovněž jiná struktura nabídky kabin,
která zahrnuje i varianty bez dveří, s čelním sklem a střechou nebo canvas kabiny. ?

Kompaktní šasi umožňuje pohodlné, a přesné manévrování v úzkých uličkách při stohování i zakládání do regálů i s největším
modelem s nosností 1,5 tuny.

Foto autor:   Foto: Toyota Material Handling
Foto popis:   Pracoviště řidiče umožňuje snadné a citlivé ovládání vozíku.
Foto popis:   Tříkolový elektrický vysokozdvižný vozík Traigo 24 při práci ve skladu.
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mluvčí 
Dobrý večer. Michal kůra, vítám vás 360 na CNN Prima News, co jsme pro vás celý den sledovali. Podívejte.

mluvčí 
Se.

mluvčí 
Orgie v Praze kokain v konečníku, Palermo, úplatky konspirace. Takto expresivně popisuje kauzu hnutí STAN. Místopředseda
ano Karel Havlíček. Diskutovat bude s Piráty Mikulášem Ferjenčíkem Janem Skopečkem z ODS Karlu Maříkovou.

mluvčí 
Z SPD.

mluvčí 
Jak si stát může poradit s energetickou krizí, jak zastavit zdražování, jak pomoci lidem ohroženým chudobou. Téma pro
ekonomické experty vlády. Opozice další části 360.

mluvčí 
Stupňů.

mluvčí 
Veřejnost politici ochabují pozornosti vůči dění na Ukrajině. Putin přitom chřestí zbraněmi bývalý ruský prezident Medveděv
varuje před třetí světovou válkou. Na Ukrajině dál po ruských útocích umírají civilisté. Podrobnosti k válce na Ukrajině si
řekneme s vedoucím zahraniční redakce Matyášem zrnem a také politickým geografem Janem Kofroněm.

Aerolinky ruší tisíce červencových srpnových letů. Současné letectví je těžké krizi a prázdniny přitom začínají už v pátek. Jaké
budou letní dovolené, máme zůstat doma nebo se vydat za dobrodružstvím. Otázky pro místopředsedu Asociace cestovních
kanceláří Jana papeže.

Kauza hnutí STAN policii nazývaná dozimetr přináší každý den nové informace. I o nich budu mluvit se zástupci koaličních
uskupení uskupení. Janem Skopečkem z ODS Mikulášem Ferjenčíkem z Pirátské strany. A opozice Karlu Maříkovou spadá také
Karlem Havlíčkem z ANO. Dobrý večer. Všem. A Karlu Maříkovou zdraví na dálku.

mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
Tak začnu, pane Havlíčku, vás, protože jsem vás citoval v té upoutávce.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Každý den se něco děje v této kauze novináři přináší další a další informace. Ta poslední, která přišla krátce předtím jsme šli
do studia, možná starý někteří z vás ani nezaznamenali, byla zpráva seznam zpráv, které přinesl rozhovor s jedním z
obviněných, což je Pavel Dovhomilja. Člověk, který na nějaké firmy byl, účastnil se některých těch transakcí s magistrátem. On
říká, přiznává byl jsem členem organizované skupiny a zároveň naznačuje, že to není všechno, že přijdou další politici. To jsou
to myslíte?

Že to je kolumbijská telenovela, která nemá konce a já o tom vím o tom rozhovoru, a to nepřeceňujte rozhovor. Na druhou
stranu je zjevné, že se zřejmě jeden z těch prvních rozpovídala o tom řekl jednu zajímavou věc. Nejenom to, že sem byl členem
zločinné organizace, ale rovněž každý tady měl nějakou oblast, v níž se snažil vytvořit byznys, to je to, co já jsem nazval tím
Palermo. To je to, co jsem nazval Kolumbii. To je to, co jsem nazval. To mafie zní praktikou, která tady minimálně v Praze nemá
obdoby za posledních 20 30 klad. Pane Skopečku, jak to vnímáte vy. Ten rozhovor je nutno uvést, že jej přináší novinář, který
mluvil s tím obviněným krátce předtím než vypovídat na policii.

Jan SKOPEČEK, místopředseda PS PČR /ODS/ 
Víte, já i u jiných podobných kauz, týká se to konkurentů jiných politických stran jsem pro to, aby běželo nezávislý vyšetřování,
aby bylo trestní řízení, aby ty závažné informace zaznívaly u policie státního zastupitele na státní zastupitelství, aby zaznívaly u
soudu, ale já nejsem příliš jsem z toho, že tu každý den máme nějaký únik informací tu z odposlechů. A tu nějaká částečná
výpověď jednoho obviněného, který možná nějakým způsobem spekuluje na to, že by mohl dostat nižší trest za to, že bude
vypovídat. Já se obávám, že podobná, byť rozumím, že to je pro média a zajímavé, že podobná telenovela nepřinese nic
dobrého ve smyslu toho řízení a spravedlnosti samé. Já jsem pro to ať orgány činné v trestním řízení nezávislé vyšetřují, ať
podávají informace, které jsou doložené, které jsou jasné, které nejsou bulvární tak, aby aby plnili Bull bulvární noviny v České
republice a hlavně dojde k vyšetřování k nějakému rozumnému výsledku, ať jsou potrestáni ti, kteří něco dělali špatně, ale
pokud pokud tady bude ta novela, kdy tu budeme číst a slyšet odposlechy vytržené z kontextu. Jenom proto, že jsou třeba
expresivní v nich. Ti dotyční používat expresivní výrazy, a tak si myslím, že se tím můžeme v uvozovkách jako společnost bavit
se tím teda nebavím. Já to považuju za odporné číst něčí soukromou konverzaci, ale k té spravedlnosti a k tomu, proč se to
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vyšetřování je k tomu nic pozitivního nepřinese.

mluvčí 
Pane Ferjenčíku, jak by to vnímat další svědectví. Má naznačení, že přijdou další jména a nemluví o tom, jaké strany budou,
asi můžou být odkudkoliv v podstatě?

mluvčí 
Tak zjevně tady fungovala nějaká zločinecká organizace, která se snažila tunelové dopravní podnik. Já jsem rád, že se policii
podařilo rozkrýt a teďka asi záleží na tom, jak bude pokračovat vyšetřování a doufám, že to dopadne lépe, než když poslední
razie v dopravním podniku, kde nakonec skončila osvobozujícími rozsudky, takže tak já doufám, že policie odvede dobrou
práci. A podaří se skutečně tohle chapadla korupce odseknout.

mluvčí 
Počkejte, my jsme neměli doufat v nějaký konkrétní výsledek soudu. My bychom měli doufat to, že ten výsledek bude
spravedlivé a bude na základě důkazů, čili já si, pokud říkám, pokud tam skutečně se děly zločiny byla korupce, než jsou lidé
odsouzení, ale přát si bez ohledu na to, co policie a za důkazy získá nebude nějaký konkrétní výsledek u soudu, a to je podle
mě přesně ta cesta, kam se nemáme. Nemáme vydat možná tomu, v uvozovkách, se populisticky zatleská, ale já jsem
přesvědčen, že musíme žít v právním státě, kde spravedlnost je skutečnou hodnotou a že potrestaní má bejt hříšníci, kteří
dobře něco jako udělali za, pro které Radomír ulice jsou tržná. Rána jsou spatřuje v roce bude mít soud policie patřičné
důkazy. Dnes třeba dopředu nějaký obraz zase.

mluvčí 
Já s tím souhlasím, nicméně očekávám, že když už prostě policie udělala tedy masivní zatýkání, takže má dostatek nebo asi.

mluvčí 
Zjistila teda házela odhalila.

mluvčí 
History jsme viděli zásahy na úřadu vlády, ze kterých nic nic nebylo, které reforma rychle.

mluvčí 
Zareagovat paní Maříkovou. Paní Maříková, váš předseda Tomio Okamura dokonce říká, měli jsme ho tady včera ve studiu, že
bych chtěl vyvolat hlasování o důvěře vlády. Myslíte si to samé?

mluvčí 
Tak samozřejmě, myslím si, že hnutí stále nemá ve vládě dělat. Je to ostuda, která vlastně představuje mezinárodní rámec nás
čeká předsednictví Evropské unie píší o tom zahraniční média. Vidíme, že se skutečně organizovaný zločin, tak to se o tom
policie vyjadřuje, není to o jednom člověku, ale figuruje tam řada vrcholných politiků a vrcholné špičky stran na to byli několikrát
upozorňovány. Naposledy to byl upozorňovala vlastně a předsedu stanula současného ministra vnitra Víta Rakušana Hana
Marvanová, že má podezření, že vrcholní představitelé hnutí stání jsou zapojeny do organizovaného zločinu a už platit v roce
2017 a upozorňoval tehdejšího předsedu stanu pana Gazdíka na to detektiv protikorupční policie a že vlastně pan Rath do byl
zapojen do kauzy pana Krejčíře. Informoval o tom, kdo to je angažují za to poděkoval řekl, že to energie, že vlastně ho propojil
pan Polčák od té doby se nic nestalo ani pan Rakušan ani pan Láďa vzniká v této věci nějak nekonaly. A vesele lidé, takže
vidíme, je to opravdu není problém jednotlivce, je to ostuda pro celou Českou republiku a pro občany České republiky, že
vůbec politici jsou takoví lidé.

mluvčí 
Pojďme se vrátí zpátky do Prahy přijet kauza, která se týká Prahy. My jsme to tady řešili včera ve studiu. Poměrně byla to
poměrně emotivní debata. Podívejme se, co říkal primátor pražský Zdeněk Hřib.

mluvčí 
No, tak to je ve se na to ptát opravdu pana Scheinherra země je podstatné to, že Piráti nehlasovali rozhodně pro dosazení
nikoho z těch lidí, který byly nějaké jsou zmiňováni v souvislosti s kauzou dozimetr. Médií nehlasovali jsme pro. Volal.

mluvčí 
Jste se pana Scheinherra, jak kde psal se na to pana Scheinherra? Tak.

mluvčí 
Dneska jsou ptala na to opozice na na zastupitelstvu, tak vy.

mluvčí 
Je to přece jenom váš podřízený.

mluvčí 
Není to můj podřízený taková takový rozšířený omyl, že náměstci primátora jsou podřízení primátor, ale tak to rozhodně není
toho náměstka volí stejně jako primátora zastupitelstvo jako každý člen rady vlastně odpovědný zastupitelstvu. A asi bylo lepší,
kdyby ta funkce jmenovala zástupce primátora, bylo by asi jako jasnější, ale to nefunguje jako na ministerstvu, kde si ten
ministr vybere, koho bude mít za svého náměstka. Momentálně tady ty politické. A toho potom jako jmenuje jsem neříkala jsem
já nemohu odvolat náměstka to může jenom zastupitelstvo, anebo ten náměstek musí podat rezignaci, a proto vy tady říkáte, že
osoba událost. Ono to on hlavně nevyzval svého náměstka k rezignaci vůbec tu dobře, ale asi řekl, že nepožaduje, a to je ten
zamlouval.

mluvčí 
Lesům ředitel vos s panem Švejnarem o tomhle momentu, protože to je věc, kterou komentují média od té doby, co jsme tady
spolu seděli ve studiu. A není jasné, protože policisté tu věc nekomentují. Pan Scheinherr říká, že instruovali, aby 2 roky seděl
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a teď se objevuje informace, že však.

mluvčí 
Udělala se na to opozice na zastupitelstvu a pokud vím, taky bylo odpovězeno, že tedy tam se to řídilo tou akcionářskou
smlouvou, která říkala, že prostě do toho orgánu má si sednout ekonomický ředitel Dopravního podniku, což byl pan Augustin,
pro kterého já připomínám. Pirát Irák hlasovali náměstek Scheinherr nejen informoval o tom, že podává nějaké trestní
oznámení, ale co se týče toho, co tady bylo řečeno.

mluvčí 
Lidovci ti, kdo se na se tam vymyslí vždycky utečete z té otázky, ale mluvil jste s ním o tom třeba o tom, co zaznělo dnes, kdy
přece jenom je to nová informace. On dokáže 2 roky.

mluvčí 
Vysvětloval na na on to jsme ale.

mluvčí 
Jestli s ním mluvil, jestli jste s ním. Já předpokládám, že vy máte spolu nějaký pracovní vztah minimálně?

mluvčí 
No, tak já jsem poslouchal jeho odpovědi samozřejmě na zastupitelstvu a jsem to samé, co slyšela opozice a jsme
transparentní. Jednáme takto veřejně.

mluvčí 
Jedna z těch viděli jsme primátora Zdeňka Hřiba, jedna z těch novinek. Pane Ferjenčíku je, že Vrchní státní zastupitelství dnes
uvedlo, že nijak nespolupracovalo ani policisté nespolupracovali nějak Adam Scheinherr, což by, což je náměstek primátora
Zdeňka Hřiba, o kterém se mluvilo v tom záznamu ze včerejška. A pan Scheinherr dosud tvrdil, že spolupracoval s policií pan
Čižinský, což je předseda jeho hnutí Praha Sobě. Dokonce o něm mluvil jako o korunním svědkovi a není to sami státní
zástupci popírají tak já chápu, že by nejsou, že nejsme vrazi. Pane.

mluvčí 
Ale, ale ale jiné politické strany.

mluvčí 
Nechceme mluvit za pana Scheinherra, nicméně za pana primátora přece jenom nevrhá to trošku jiné světlo na ten případ.

mluvčí 
Jak říkám, pan Scheinherr z Prahy Sobě, tedy zastupuju Piráty.

mluvčí 
Ale i pražský primátor dlouhodobě.

mluvčí 
Nesouhlasili s některými těmi lidmi, které do Dopravního podniku tahali spojené síly pro Prahu. Třeba koalice TOP 09 a hnutí
STAN v pražském zastupitelstvu, konkrétně tady s panem Augustinem jsme nesouhlasili a s některými dalšími lidmi, kteří jsou
teďka mezi těmi obžalovanými. AA samozřejmě v tomto smyslu třeba ten hlas pana Scheinherra pro pana Augustina, který
rozhodl o tom, že on se do toho podniku dostal. Považujeme za problematický, ale asi na ty vaše otázky musí odpovídat pan
Scheinherr, když tu.

mluvčí 
Otázku úplně zjednoduším. My jsme pana Scheinherra zvali už včera on na dovolené, takže nemohl přijít stejně, tak jsme dnes,
a to je třeba říct, zvali zástupce hnutí STAN. Odmítli to každopádně, když tu otázku úplně zjednoduším, nese podle vás Zdeněk
Hřib za tu současnou situaci nějakou zodpovědnost?

mluvčí 
Vzhledem k tomu, že Piráti ani nehlasovali proti pro ty lidi, kteří v tom dopravním podniku podle všeho Trapp počkám
samozřejmě na výsledek procesu, ale páchali nějaké nekalosti, tak Piráti pro to nehlasovali. My jsme nedostali žádné žádné
doklady toho, že, že skutečně se tam děje něco špatného, abychom sem mohli obracet na policii, jsme třeba na pana Hlubučka
dávali trestní oznámení v jiné věci ohledně pozemků v Lysolajích. Každopádně z mého pohledu tam prostě spojené síly pro
Prahu ve spolupráci s Prahou Sobě dosadili lidi, v kterém jsme nechtěli za to přece nemůže zodpovídat Zdeněk Hřib.

mluvčí 
Je to pražský primátor Slavii Adam Scheinherr z malého náměstí.

mluvčí 
Jsme jedna ze tří jeden ze tří subjektů v koalici Ahold v této věci nás ty druhé přehlasovali. Myslím si, že třeba operátor ICT,
který které má, což je firma, kterou má přímo v gesci pan primátor se dařilo naopak ty obviněné z té firmy dostávat pryč.

mluvčí 
Nicméně, když teda už jste otevřel tu firmu operátor ICT, tak byla to ODS spolu s hnutím ANO. Zejména poslanec Patrik Nacher,
který je zároveň pražský zastupitel, zastupitelé včera navrhoval odvolání primátora Zdeňka Hřiba a bylo to na základě IT
zakázek na základě podezření. Z jaké.

mluvčí 
To na základě s tím, že je tady kauza, snaží se to nalepit na Zdeňka Hřiba, to byl ten důvod, proč navrch Havlíček.
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mluvčí 
Ano, vnímáte vnímáte stejně, protože týká se to i vašich zástupců. Jsem mluvil, že Patrik Nacher, váš poslanec, zastupitel
pražský včera navrhoval odvolání neúspěšně pirátského primátora Zdeňka Hřiba ano, navrhoval to správně přátele panoptiku.
To, co tady teď probíhá, se z nás, děláte srandu, pane Ferjenčíku tvrze nemůžete myslet úplně vážně. Mě to připadá, že pan
primátor hřib páté kolo u vozu, který v zásadě o ničem nerozhodoval, že má zcela čisté ruce. On byl pouze v uvozovkách
primátorem jako primátor zodpovídá za to, pane Ferjenčíku, co se v té Praze děje. A vy jste šli do koalice, ať už s tou partou
kolem pana Čižinského Praha Sobě tuším, že se to jmenuje, tak jste šli do koalice, a to jak na té pražské úrovni, tak na
středočeské, tak na národní úrovni. Hnutím STAN a nám tady dneska úplně v klidu říkáte, že jste dávali trestní oznámení na
pana Hlubučka z hnutí STAN a současně jste s hnutím STAN vesele udělali společný svazek, ze kterých jste šli do voleb v rámci
parlamentu a možná díky tomu je tady dneska pětikoalice. Tak když si někoho vezmete, tak s tím tedy musíte protrpět i
negativní zprávy a ne prásknout do bot při první příležitosti. Vy za to spolu zodpovídá jenom z úhlu pohledu toho, co dělal a
mám dělat pan primátor hřib, ale rovněž úhlu pohledu toho, že jste s tou partou dali dohromady se vším všudy, a to, že nám
dneska budete říkat. My jsme o tom tušili, ale my jsme dávali nějaké trestní oznámení nebo dával pan Scheinherr, to je nějaká
občanská zodpovědnost. Už bych rozuměl, ale co ta politická zodpovědnost, kdo ponese ty škody za tu dobu, co byste
takzvaně věděli, že se tam něco děje. Zaplatíte to vy nebo zaplatí pan primátor, pane French Jakub.

mluvčí 
Předně hnutí, které mám na svědomí kauzu stoka, má co říkat tady o kauzách, co jsou v Praze. Vy máte vy máte másla na
hlavě habaděj? Každopádně každopádně situace taková, že Piráti celou dobu konzistentně řídí město s čistým štítem nikdo od
nás v té kauze není není napojený. Zatímco hnutí ANO instalovalo pan Štefela operátora ICT a teďka obžalovala policie hnutí
ANO bralo peníze od obžalovaného člověka v této kauze. A teďka říká, že za všechno můžou Piráti, kde jediný člověk od nás v
té kauze nefiguruje. A samozřejmě, že primátor nemá šanci hlídat každou firmu v gesci jednotlivých radních. My jsme prostě,
když jsme neměli důkazy, tak ale přišel sám podezřelý 1 pro prodej pozemků Lysolají, tak jsme šli na policii a plete se byla ta ta
souslednost časová byla byla naopak to bylo až po volbách Španělka pan Hlubuček do sněmovny kandidoval. Druhá věc je, že
hnutí ANO má tunu másla na hlavě, aby se teďka schováváte za za tu kauzu, podívejte se na stoku. Podívejte se na
obžalovaného premiéra, podívejte se na to, že hnutí ANO tady buduje tu korupční chobotnici, ze které rovnou chce žít napřímo
toastový chléb za 100 000 000. A v tomhle smyslu vy nás nemáte co poučovat.

mluvčí 
Pane Ferjenčíku, pane Havlíčku, poprosím stručnou reakci, protože musíme mít vlastně bojujete sice zodpovědně za tu partu,
která tohle to všechno způsobila, ale při vším respektu hnutí ANO opravdu nenese vinu na to, co se dneska děje v Praze.
Vyřídíte Praha hnutí ANO neřídí Prahu srovnávat tady to, že se porovnává, jestli v rámci Čapího hnízda se jednalo o malou
firmu nebo nového firma se tak.

mluvčí 
V roce jednalo kauza v Brně, která je spojena.

mluvčí 
S následující první rozsudky. Ano podle prvních.

mluvčí 
9,5 roku dostal pan Švachula napojený na ano.

mluvčí 
Za prvé se udělala chyba v momentě, když tam infiltrovat člověk. 1 věc. Druhá věc okamžitě jsme to nazvali.

mluvčí 
Jste věděl, měli jsme nejsem.

mluvčí 
Prosím domluvit, okamžitě se tam zrušila pobočka, ale hlavně samozřejmě se od okamžitě odstříhnou ten člověk nás nikdo
nevaroval, jak můžete tuhle chvíli ho srovná.

mluvčí 
Zabývali už ano, jsem asi ano, psali panu Babišovi. Prosím.

mluvčí 
Vás paní Marvanová, ale paní Marvanová, kriminalista, který šel za ministrem, nikoliv nějakým řadovým člověkem, který mu
říkal o tom, co se odehrává v Praze. Všichni se mu vysmáli a zametli to poctu a toto je důsledek, prosím vás, nesnažte nechme,
nechme nechme promluvit jeho zraněný. Pane Skopečku, vy jste v Praze v opozici? Ano, minimálně prozatím, jak vy tu situaci
vnímáte, kdo podle vás nese na té situaci od zodpoví za tu situaci zodpovědnost, protože máme tady pirátského primátora.
Máme tady náměstka z Prahy Sobě. Máme tady samozřejmě spojené síly pro.

mluvčí 
Práv velmi vlastně já se necítím jako legitimní vůbec hodnotit pražskou pražskou politiku. Já jsem byl dlouholetým zastupitelem
Středočeského kraje nikdy jsem, což není daleko v Praze, nebydlel nežil, nesleduju dopodrobna magistrátní magistrátní
politiku, ale bezesporu ta kauza přináší trestněprávní rovinu. Tam prostě nechtěl, že orgány činné v trestním řízení vyšetřují.
Padni komu padni, prostě prokázána vina člověk odsouzen. To, že je tu nějaká politická zodpovědnost, a to, že prostě v politice
platí, že existuje nějaká koalice. Koaliční subjekt má takto vážný problém, že to dopadá i na ostatní členy koalice prostě
jednoznačné a ta politická zodpovědnost tam a tam je já Pirátům nevyčítám žádnému nevkládá žádný jako trestněprávní
trestněprávní chybu nebo nebo zločin, ale to, že ty poslední dny. Pan primátor a se spíše snaží dělat ukazovat na všechny
ostatní jen jedné tu věc řešit takovej já mediální dojem z té z té věci z té věci mám, ale jsem opravdu dalek dalek. To to víc
komentovat. ODS v Praze v opozici mně na pražské politice štvalo to, co asi štve každého, kdo se Prahu pohybuje tzn. to, že za
primátorování Pirátů se prostě v Praze stavila investičně. Nestaví se tady žádné infrastrukturní. My jsme za hezkého.
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mluvčí 
Vzhledu úplně jiné debaty.

mluvčí 
Věc, která morálního by rádo a já doufám, že voliči v Praze v Praze zhodnotí a že jsou povolání uzrát, ale ale do té každé.

mluvčí 
Nechme zareagovat Karlu Maříkovou. Co vy si myslíte o situaci v Praze, kdo nese zodpovědnost, protože ne každý chce
přijmout?

mluvčí 
Samozřejmě jakožto primátor by měl mít přehled, co se kolem něj jeli na magistrátě. A nicméně to, co tady předvádí pan Feri
díky naprosto a Sněžné chápu, že stan Piráty naprosto vypustil jiné oni byli jež listina ministerstev pozicích politických
náměstků, ale tohleto prostě neopětoval. Chápu, že tato kauza je úplně posledním hřebíčkem do rakve, ale prostě jakožto a
primátor Prahy má prostě pan hřib nějakou zodpovědnost měl být mimo.

mluvčí 
Samozřejmě, pane Ferenci můžete zareagovat, což.

mluvčí 
Jak říkám.

mluvčí 
Nám se nelíbilo, jaké lidi spojené síly pro Prahu instalovali do toho Dopravního podniku a pan Skopeček mluví o nějakém
řešení tu situaci řeší samozřejmě policie do toho zasahovat nemůžeme. A já jsem rád, že žádné podezření není spojeno s
žádným pirátem, ale samozřejmě na tu koalici to nevrhá dobré světlo. To samozřejmě přijímám.

mluvčí 
Pojďme už snad už.

mluvčí 
Jako o to víc, do jaké míry právě tyto politické subjekty jako Piráti stan a další si dávají do štítu. Takoví, co to ten areál Baníku
morální volání počet.

mluvčí 
Prostě v té Praze koexistuje 09 na ruce Vala pak dál.

mluvčí 
A o co o co víc, o co více ze sebe snaží dělat ty čisté, tak o to hůře to pak dopadá. Čili jedno doporučení je spíš být spíš místo
uměřený než než dávat na odiv tu čistotu, která tam hájí zájmy té není navrhl taková.

mluvčí 
Jaká nehrozí, ale rozlišuje zahradního nebo věc, a to je ta politická odpovědnost trestněprávní. My jsme nikdy neřekli, že pan
hřib je hlavou té chobotnice a že od rána večer řídil pana Redla atd. tak to není, ale pan Skopeček má v tomhletom pravdu. Vy
jste sehráli s hnutím STAN na rychlé šípy a jste bratrstvem kočičí pracky se vším všude. Vy máte pana Štefana, jste instalovali
na malá ráno tady ne, pane obžalovaný. Pan Šteffl byl poradcem na ministerstvu školství, tuším za vašeho ministra nikdo nezná
pana Štefla. Manažer Eiffel obžalovaný tady nahoře znám veterána Štefl pracoval armádní Dostálovou, má paní Dostálová teda
odejde sněmovny, protože obžalovaný z kauzy dozimetr pro ni pracovali vás vždyť velmi dobře. Víte, že pro ně stále
nepracoval, pracoval tam pro ministerstvo, tam jsou stovky zaměstnanců politická odpovědnost. Já.

mluvčí 
Vám mockrát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer. Chudoba hrozící nižší střední třídě lidí, zdražování energetická krize
budou tématem 360 i po krátké pauze.

Ještě jednou zdravím Jana Skopečka, ODS a také Karla Havlíčka z hnutí ANO. Včera zveřejněný průzkum agentury STEM
ukázal, že zatímco před pandemií považovalo 70 % lidí ekonomickou situaci za dobrou. V květnu se na současný stav dívá
pozitivně už jen 17 % ekonomická nálada Čechů je na úrovni krize v letech 2011 2012. Dobrý večer. Ještě jednou zapomněl
jsem vás pozdravit v tom úvodu.

mluvčí 
Že.

mluvčí 
Já začnu trošku jinak než tou náladou občanů, která se skutečně propadla zásadně. A začnu tentokrát u pana Skopečka. To,
co je teďka největší problémy nepochybně energetika vysoké ceny energií. Blíží se 11. červenec připomenu, že je to moment,
kdy dojde k servisu na plynovodu Nord stream 1. Bude přerušen tok plynu z Ruska a vůbec není jisté, že se ten tok plynu
obnoví do Německa. Bavíme se o Německu nicméně, dá se říct, že my jsme už alespoň částečně připraveni na to, že by došlo k
přerušení toku plynu, pane Skopečku.

mluvčí 
Tak my se musíme připravovat, kdyby ta pravděpodobnost byla mizivá, ale ale všichni vidíme, že chování Vladimíra Putina je
nevyzpytatelné. Já jsem přesvědčen, že být v takovém produktů, jako je plyn závislí na jednom dodavateli najednou subjektu je
prostě špatně, a to i v mírových dobách, a to i ve chvíli, kdyby to byl někdo jiný než Rusko. Vladimir Putin prostě myslím si, že
všechny vajíčka se nemají dávat do jedné do jedné ošatky. Byla to prostě chyba a teď to nechci, aby to bylo osobně, ale byla
to chyba prostě předchozích politických reprezentací, že jsme závislost na Rusku, co se týče plynu v posledních letech
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zvyšovaly, než abychom snižovali. A v tuhletu chvíli budeme čelit problémům jednak těm cenám energií, to je ta věc, ale druhý
problém zejména u toho plynu je, aby vůbec byl tzn. že vláda dělá podle mého názoru v tomto směru, co může. Účastnit jsme
se trend tendru na na kapacitu leč v Holandsku premiéři jezdí byli v Kataru, aby dojednali další další dodávky. Já jsem při
jednání s velvyslancem velvyslancem snažím z těch zemí, které, které těmito zásobami disponují o tom také hovořit shodou
okolností, když jsme byli ve Španělsku, které tato věc netrápí, tak jsme se shodli na tom, že Evropa Evropská unie musí posílit
infrastrukturu, protože kdybychom třeba dokázali získat plyn ze Španělska, který ho má dostatek, tak by nám to bezesporu
pomohlo, ale problém je, že ta energetická přenosová soustava v Evropě není tak robustní, abychom mohli tak skutečně, že to
je celá řada.

mluvčí 
A dvojice úplně Veselá, jestli se v přípravě jsme.

mluvčí 
Připraveni tak podle mých informací se podařilo plnit plnit ty zásobníky, které v České republice máme ve sněmovně se
koneckonců podařilo prosadit změnu energetického zákona v tom smyslu, že nevyužili ti majitelé těch těch zásobníků a celou
kapacitu tak pro propadá. Propadá státu, jsou to věci krok pokroku, kde se tu závislost a energickou bezpečně děkuji za léta už
zvyšoval, ale samozřejmě velmi dlouhou.

mluvčí 
Trať. Pane Havlíčku, své přípravy.

mluvčí 
Nejsme připraveni, ale popravdě řečeno, tady bych to úplně nevyčítal ani této vládě předchází ceny před předcházející vládě.
Tady musíme hledat chybu v dávné minulosti. První věci ta, že kompletně plynová infrastruktura se zprivatizovala v roce 2002
dobře doba léto objeví.

mluvčí 
Já doplním, aby lidé měli představu, co se bude dít. Vy osobně čekáte, že ten plyn se spustí, že ten 11. červenec ten Nord
stream 1 servis servis na Nord streamu 1 bude skutečně konec plynu. V tomto případě do Německa, ale tak asi nás.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda hnutí /ANO/ 
Já se domnívám, že se pustí, protože i to Rusko bude mít zájem inkasovat gigantické částky, které dneska za něj dostává, ale
já teď nechme privatizaci, proč se to jsme brzo v roce 2002, ale to podstatné. Tady vždycky byl ruský plyn, a to je dobrý, jsme
měli třeba uzavřený kontrakt s nory to dáno evropskou infrastrukturu, protože zjednodušeně řečeno, k nám do trubky z
Německa a těch německých trubkách vždycky byla směska plynu, které osud, která byla přibouchnout plynem ruským, a to se
posílilo. Nord stream jedničkou, čili ruským plynovodem ústícím do německých trubek, takže zjednodušeně řečeno, jestli
budeme kupovat plyn od Nora nebo od Němce. Vždycky to bude ruský plyn, pokud samozřejmě Rusko bude dodávat tzn. to
není žádná závislost České republiky, Slovenska, Rakouska Maďarska, která tady byla cíleně pěstována, to je dáno evropskou
infrastrukturu plynovodu. Ta se posilovala zejména ve střední východní Evropě směrem k Rusku. Jste si jenom, že se ještě
vybudováno stream dvojka a že se tady budoval Turky stream a že se zrušilo Nabucco, tzn. Evropa se vytvořila tuto závislost a
ty země, které jsou blízko. Jsou vnitrozemské nejsou u moře, které se mohou svým způsobem třeba přivést zkapalněný plyn,
anebo se připojit na někoho bude poblíž toho moře, tak bohužel jsou v téhleté situace. To.

mluvčí 
Je to určitě chybná politika HC Rusko ale potřeba připojeno v posledních letech prostě ta závislost Česka na ruském plynu
vzrostla za za předchozí.

mluvčí 
Vlády a pozor pozor. Ta auta.

mluvčí 
Vzrostla. O ni se v tomto směru neudělalo já opravdu být dneska osobní prostě se zvyšovala v těch posledních letech dneska
Biernat 90 procenty před x lety byla byla nižší, ale ale s tím už dneska.

mluvčí 
Ale já teď Ultra přesná čísla byla na.

mluvčí 
Straně 10 tím už dneska se nezachráníme. Teď opravdu budeme čelit byl Prahu.

mluvčí 
Dál nechme zareagovat pana Havlíčka daného čísla v roce 2015 byl podíl ruského plynu 2015 99 % i když obchodní kontrakt
byl s Norskem, který dělal 20 %, ale to je to, co říká. My můžeme si udělat obchodní kontrakt s Německem nebo s Polskem,
notabene říkám nebo s Norskem to nedělá stát, to dělí privátní subjekty, které absolutně ovlivníme. Přece nemůžeme přijdou
innogy nebo RWE a říkat od koho má kupovat plyn a oni, když kupují z toho Norska, tak v těch trubkách, kde ten plyn ruský,
protože to jinak není možné.

mluvčí 
Když se, když zůstaneme u ceny plynu, objevují se na evropské úrovni nejrůznější návrhy. 1 je jeden z nich je, že by nejenom
Evropa, ale i celá D7 zastropovala ceny ropy. A někdo dokonce hovoří o tom, že bychom mohli zastropovat ceny plynu. Pane
Skopečku, vy jste ekonomický expert. Myslíte si, že to je proveditelné před někteří experti říkají, že to je iluze, že to nelze
udělat. Já si.

mluvčí 
To taky myslím, že to lze teď, ale je potřeba říct, zastropovat jako komu nebo vůči čemu jestli to je čin zastropování.
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mluvčí 
Stoupají ruského ruského plynu Erler.

mluvčí 
To je o tom, do jaké míry má Rusko Vladimír Putin alternativu, ten plyn prostě přeprodávat někam jenom a Evropě vidíme, že
prostě schopen je schopen jakoby tu ten tok obrátit směrem k asijským zemím. Prostě Indie a Čína prostě v posledních
měsících výrazně výrazně zvýšily dodávky těch energetických zdrojů ze strany Ruska, takže v tomto smyslu, byť se mi to nelíbí,
aby vzhledem k tomu, co Rusko provádí na Ukrajině ten šílenej konfliktu, s čí šílené zlo, tak bych také nejradši, v uvozovkách.
Přestal přestal ten plyn a energie z toho Ruska brát, ale my prostě jsme odsouzení k tomu, že nemáme zrovna v tom plynu
zejména nemáme jinou variantu. Čili zastropování cen plynu to je možné ve chvíli, kdy víme, že Vladimír Putin není schopen
dodat tu energii někomu jinému jiným zemím a tím já si nejsem jistej, protože zatímco odmítla Evropská unie ze strany ze strany
Ruska odebírat to Vladimír Putin nasměroval do Číny a do Indie.

mluvčí 
Zastropování doma jenom poprosím okrást kupování.

mluvčí 
Každé každé zastropování ceny přináší více zla než než užitku. Já se divím kolegům z hnutí ANO, že to třeba on byl v tématu
tak jako u benzínu přál i Blair znalců, sejme to vždycky v historii. Nedostatkovou ekonomiku jsou regulace a daleko větší nejsou
Zelenay v ní zůstanou.

mluvčí 
Pane Havle, v němž se kdo dneska vlastně nejvíc mluví o tom, že byste měl zastavovat nebo zastavit a teď to chápu politicky.
Jsou to země hodně západně orientovaný nebo třeba Spojené státy, které to nejsou tak závislé. Oni na tom nejsou závislé
proto, že by byl nějak prorusky orientované. Oni na to nejsou závislé proto, protože geografická poloha jim umožňuje odebírat
tu plyn z Alžírska tu zkapalněný plyn přes moře tu ropu od někoho jiného tzn. jestliže by se cokoliv zastropovalo, tak
samozřejmě, že bysme byli pro minimálně už, protože by to dopadlo pozitivně do cen. Samozřejmě těch hotových finálním
produktu, ale druhá věta, jestli ten, kdo to dodává, nakonec neudělá tedy ten krok Bö tzn. v zatáhne kohoutek v tu chvíli se to
samozřejmě dotkne zemí ve střední východní Evropě. Zásadně Německo by bylo skutečně apokalyptické situace, kdyby se
dneska vypnou plyn, my stejně tak Slovensko, Maďarsko Rakousko a do značné míry i Polsko a po co to se bavíme o ropě, tak
ta ropa je o něco lepší. To je pravda, tam ta závislost není tak velká.

mluvčí 
Doprava je snadnější.

mluvčí 
Ano, dá se to zvládnout v čase, ale pozor na jednu věc o tom se tolik nemluví. Tady se hovoří o ropovodu, dejme tomu,
Družba, ale nikoliv o přeprodeji ropných produktů, konkrétně o motorové naftě. A víte, kdo nejvíce kupoval země Beneluxu z
Ruska z Francie kupovaly samozřejmě v Polsku kupovali v Německu a my jsme od nich kupovali tu motorovou naftu z 50 %
kupujeme od těchto hráčů, ale 1000 kupují v Rusku tzn. v dané chvíli. Toto je řetězec, který může způsobit obrovský.

mluvčí 
Problém, nebo se stane jenom to, že sice Rusko nedodá přímo těm evropským zemím, kterých se to zakážou, ale evropské
země koupí nějaké nějaké jiné země, do které dodalo dodalo Rusko. A tam se to v rafinérii upraví a mi to bude získávat do
Evropy jenom přes jednoho jedno prostě vláda se.

mluvčí 
Tváří, že to někoho jiného.

mluvčí 
A bude se tváří, že to někoho jiného, v němž se v tom, co se, pane místopředsedo, shodujeme také potřeba a jednou začas
začas si říct.

mluvčí 
A vemte si třeba rafinérie. Rafinérie, dneska už se dostaneme, no, ale pojďme. Teď jsme, ale tato, řekněme, KAN a o mall mají
10-12 násobně vyšší rafinérské marže a proč mají vyšší, protože my jsme tady zprivatizovali nám nepatří, ale oni to kupují,
odkud z Ruska kupují ropu a proč kupují z Ruska, protože jim to Rusové nabízí extrémně levně. O 30 40 % oni si tu marži sami
namítnou do své Rusko.

mluvčí 
Se tady o tom bavili ve svém o tomto problému není není čas na zásah proti těm lidem.

mluvčí 
Ty tradiční země odmítnou, tak samozřejmě Rusko nabídne slevou někomu jinému, který to rád rád rád nakoupí. To je prostě
klasický vězňovo dilema nebo prostě tohle tohle, kdy všichni budou táhnout 1 pro vás taky.

mluvčí 
Tohle do jisté míry souvisí s pasažéry dalším tématem, kterými speciální sektorová daň. Na některé segmenty průmyslu nebo
ekonomiky obecně to, když se o bankách, které samozřejmě těží z toho, že rostou úrokové sazby. Mají větší výdělky než
obvykle dokonce i někteří členové vlády Piráti, konkrétně navrhují speciální daň. Hovoří se i on energetických podnicích a kteří
si, které samozřejmě také mají vyšší zisky, vy už se koneckonců řada těch vyšších maržích, pane Skopečku, ODS proti
sektorovým daním ve vládě. Je to definitivní pozice, že, že budete proti?

mluvčí 
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Tak mě já jako pozice neměním jako já mám dlouhodobě stejné názory. Já jsem v době v době, kdy jsme byli v opozici, kdy
vládla koalice hnutí ANO ČSSD, která většinou vznášela téma téma sektorové daně, tak jsem byl vždycky vždycky radost z
ramene a říkám, když ČSSD v té předchozí koalici vznášela téma sektorové daně, tak já jsem vždycky proti. Měl jsem ty
argumenty jasné. Je zřejmé, že chvíli, kdy já jsem vládě prostě názory neměním podle toho, jestli jsem vládě nebo v opozici, tak
já se považuju za strašlivě nebezpečné z jednoho prostého důvodu. Ve chvíli, kdy budeme v České republice zvyšovat daně.
Podle toho, jak se k nějakému sektoru vede, nevede, a tak tím posíláme potenciálním investorům v zahraničí zprávu, že prostě
daňové prostředí v České republice není stabilní a že nemůžou počítat s tím, když udělají v České republice nějakou investici.
A ten investici se bude dařit, že nepřijde nějaké dodatečné zdanění, se kterým ve chvíli, kdy o té investici uvažovali nepočítali v
tom právním v právním systému nebyl. Čili já to beru jako velký velký náklad, který by nenahradilo to, co by se z té sektorové
daně mohlo, mohlo získat, a to neohrozí jenom potenciální investory v energetice nebo bankovnictví, ale a to ohrozí investice
investice v celé té ekonomice. Já se ptám, proč, když se daří dneska zisky energie.

mluvčí 
Čas běží rychle.

mluvčí 
Se nebavili o sektorové daně pro farmaceutické firmy. Děkuju prodávali, když byl hovězí ne děkuju, tak dále atd.

mluvčí 
děkuji za to, pane Havlíčku, vy byste, kdybyste byl ve vládě, tak byste zvedl ruku pro sektorovou daň speciálně pro banky,
anebo pro energetické.

mluvčí 
Podniky. Já bych měl obrovský problém a nejsem zastáncem toho, že by se to mělo zvedat za prvé vůbec nevím, na koho by se
ukázalo, že by to měl být někdo řekne energetické společnosti, které britské společnosti výrobní obchodní nebo ten, kdo dělá
vody nebo ten, kdo vyrábí z jádra. Vždyť tady hlavně letecká společnost ČEZ by to máme 150 miliard nerozděleného zisku,
když tam bude mít zisk za rok 2022, ovšem sleduju ponožky, tak se stáhneme ten zisk. Využijme ho a podporu firem domácností
atd. 1 věc druhá věc, jestliže někoho zdaníme. Bude.

mluvčí 
Alze lze stáhnout ten zisk, protože přece jenom stát není. Jediný akcionář jsou tam i další. Jak.

mluvčí 
Co se týká akcionářských práv, tak se samozřejmě může rozhodnout o tom, že jste členem zisk stáhne nerozdělený navíc ty
minoritní v tom určitě nebudou proti. Čili ČEZ má dostatek zdrojů na to, abysme se stáhli získat Česko nic nepřijde jeho
nevybrat ujme, protože tam doteče peníze za rok 22 rok za rok 2023. Ten první věc druhá věc, co se týká zdanění ukážeme
toho či onoho on udělá protireakce, jako může zdraží tzn. my chceme v současné době napálit teda další daň bankám, jako by
nestačilo, že už banky dneska díky politice centrální banky musí dávat úrokové sazby přes 7 % což ty lidi samozřejmě dusí
neudržitelným způsobem. A ta banka logicky ještě udělat, takže místo, abysme se snažili a centrální banka už začít uvažovat
trošku kupecký logicky, tak my budeme lidem vytahovat peníze přes úrokové sazby, pak zdaníme banky a ty to ještě ještě
zvednou a třetí věc, a to je ta. Já nevěřím tomu, že ta vláda, která by vybrala ty peníze, tak by je účelově a správně přerozdělila
dneska ta vláda má vyšší daně má bez DPH áčka de facto inflace je jakési skryté zdanění, kdy samozřejmě nechtěné, ale má
výrazně více v tom benefitu s DPH než v tom, jaké jsou ty tzv. inflační výdaje a přerozděluje to na energickou podporu nebo na
podporu čehokoliv jiného nepřezuli. Takže já nevěřím tomu, že ta vláda by to účelně režim.

mluvčí 
Si myslíte, že těch peněz má dostat, měla by rozdíly.

mluvčí 
Dané tvrďák má peněz se jenom tvrdím, že vše bude mít více, tak to nepůjde tam, kam všichni očekávají, proto je lepší se
hnout. Pane ČEZu, máme skutečně.

mluvčí 
Poslední minutu nechte zareagovat.

mluvčí 
Všechny vás opět je potřeba říct, že přece stát energetických firem i z bank má díky ziskům vyšší daňové inkaso už z titulu
daně z příjmů právnických osob. Prostě ve chvíli, kdy ty firmy vykazují vyšší zisky, tak ten stát má samozřejmě vyšší příjmy, a to
jak pro silniční daně z příjmu právnických osob, tak u těch energii ze spotřební daně DPH. Čili ten stát na tom v uvozovkách
vydělává, jo, čili druhá věc skutečně riziko toho, že to, jak ty banky tak energetické firmy přenesou doc. Docent zákazníků, že si
tu ziskovou marži stejně ponechají a a přinesou to na přinesou to nás na střadatele a také potřeba říci, proč ty vysoké ceny
energií jsou. To je také potřeba si si můžete kvůli nějaké politice energetické politice zelené politice, která uměle ty energie
zdražuje a stát místo toho, aby přehodnotil tu hloupou zelenou politiku, která zdražuje energie, která přináší vyšší ceny a tedy
vyšší zisky těm energetickým firem. V tomto případě tak místo, aby to přehodnotil, tak vymýšlí další státní intervenci, která tu
situaci jenom dál zhorší, čili to skutečně nevidím jako vhodné vhodné opatření. Myslím si, že by spíše jak spotřebitelé, tak tu
ekonomiku poškodil.

mluvčí 
Já mockrát děkuji za rozhovor. Přeji dobrý.

mluvčí 
Moc díky.

mluvčí 
Evropou počty nakažených stoupají mimo jiné v Německu. Ve Francii podobný scénář se očekává i v ostatních evropských
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zemích. Rostoucí počet nových případů tak oživuje debatu o návratu některých opatření.

mluvčí 
Poprvé od začátku května přibylo v Česku více než 1000 případů covidu za den ve srovnání s minulým týdnem se tak počet
odhalených nákaz zdvojnásobil. Při pohledu na evropské země je přitom zřejmé, že na starém kontinentu se začátkem léta
pravděpodobně startuje i nová vlna nákazy.

mluvčí 
Francie ve.

mluvčí 
Francii se průměrný počet nových případů od začátku června více než ztrojnásobil. Včera potvrdily testy dokonce 160 000
nákaz. Vědci to přisuzují Sup variantám mikronů a šéf vládního týmu poradců ministryně zdravotnictví volají po návratu roušek
ve veřejné dopravě.

mluvčí 
Je to maličkost, která ale pomůže chránit ohrožené skupiny lidí. Ženy já jsem.

Anna KADAVÁ, redaktorka 
Z toho, že by měli Francouzi znovu nasadit roušky se pochopitelně zrovna neradují cestující, kteří je stále používají, jsou spíše
výjimkou.

mluvčí 
Váhu si do.

mluvčí 
Vadilo by mě to je to otravné a už jsem si zvykl, že to nemusím dělat.

mluvčí 
Geometrické tlačenku.

mluvčí 
Německo Rakousko.

mluvčí 
Za poslední měsíc čísla ztrojnásobila i u našich západních sousedů. Němci Rakušané přitom tvoří celou třetinu turistů Čechy
oblíbeném Chorvatsku. Podobným tempem se nákaza šíří v Řecku Itálii. Podle epidemiologa Romana Prymuly se ale dovolené
na celkovém vývoji projeví spíše mírně, protože ona je nastartovaná už teď opatrnost je ale i tak na místě.

mluvčí 
Pokud je to možné osobním automobilem, je to výrazně bezpečnější než nějaké hromadné prostředky.

mluvčí 
To je zřejmé při pohledu na přeplněná letiště.

Zdeněk HOSTOMSKÝ, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
Ten virus časem si vypěstují to schopnost být stále nakažlivější, ale bude škodit stále méně. Zatím to tak skutečně vypadat. To.

mluvčí 
Ale nic nemění na tom, že především rizikové skupiny starší lidé bez přeočkování neměli otálet. S varováním může být v tomto
smyslu Portugalsku, kde jsou nové subvarianty. Už teď dominantní. Počet úmrtí v souvislosti s covidem se tam v porovnání s
jarem zdvojnásobilo, přičemž více než 90 % zesnulých tvoří lidé nad 80 let. Daniel Konewka, CNN Prima News.

mluvčí 
Rusko dál útočí na civilní cíle na Ukrajině útok na obchodní centrum krémem šoku má nejméně 20 obětí. Mluvčí Kremlu Peskov
Ukrajiny vzkazuje, že stačí složit zbraně válka skončí. Bývalý prezident Medveděv zase varuje před třetí světovou válkou. V jaké
fázi je válka na Ukrajině, zdravím šéfa zahraniční redakce Matyáše zrna a také politického geografa Jana Kofroně. Dobrý večer
oběma.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Dobrý večer. Díky za pozvání.

mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
Honzo, jak ta situace vypadá my tady to stavu rozebíráme velmi často, ale už jsme se nějaký čas ve studiu neviděli. Ta situace
se na východě Ukrajiny výrazně změnila. Ukrajinci opustili severu Doněck. Nyní je vidět, že Rusové postupují i v některých
dalších částech té fronty. Je to beznadějná situace pro ukrajinskou armádu minimálně na východě?

mluvčí 
Ne, to bych určitě neřekl. Faktem je, že prostě Rusové si udrželi nějakou schopnost útočit. Na druhou stranu, kdyby se mě
někdo zeptal třeba 3 týdny nazpět, jak rychlý Rusové budou, co se týče obětí severu Doněck kulisy členskou, tak bych tipoval,
že tenhleten okamžik už určitě ten severo Doněck mít budou pravděpodobně lisy chance. Znamená mého pohledu, je ten
ukrajinský spor o něco úspěšnější, než bych a třeba ten měsíc nazpět čekal, takže určitě to není nějaká bezvýchodná situace,
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ale je to situace těžká.

mluvčí 
Matyáše, ty jsi byl na Ukrajině mnohokrát. Určitě se tam ještě vrátíš, jak hodnotíš, zejména z pohledu odhodlání ukrajinské
armády a ukrajinských vojáků?

mluvčí 
Když jsme tam.

mluvčí 
Naposled byly na Donbase shodou okolností. Poměrně.

mluvčí 
Daleko dnes se členskou, tak se mi nezdálo.

mluvčí 
Že by ukrajinským vojákům pózování chybělo především příslušníkům té pravidelné armády. Tam jsou občas problémy, když v
rámci té vojenské byrokracie přesunou na frontu třeba jednotky teritoriální obrany, to je taková domobrana. Tam někteří jsou
hodně boje chtiví. Někteří si mysleli, že tu válku bezpečně přežil, když budou hlídat nějaký checkpoint, no a tyto jednotky ne
vždycky jsou úplně úplně na výši, ale většinou souboje schopní mají potřebnou výstroj výzbroj, i když ne v takovém počtu by
chtěli a ne takové množství, jako mají například Rusové. A rozhodně jsou odhodláni. Myslím, že se to ukazuje vést poměrně
úspěšný ústupový boj, což mimochodem jedna z nejtěžších vojenský disciplín a rozhodně zasazují Rusům nejméně tak těžké
ztráty jako do své zasazují jin. Je to zkrátka o tom, kdo to vydrží déle.

mluvčí 
Honza Matyáš hovořil o úspěšné ústupové boji, kde se takový ústupový boj může podle tebe zastavit.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Já myslím, že v několika dalších a týdnech se dostaneme do situace, kdy se 8 zřejmě podaří a ovládnout ten, jestli chance a a
Ukrajinci se budou muset stáhnout někam na linii. Bach moci versus minimálně a jestli Rusové budou schopni pokračovat ještě
o něco dál dostanou se přímo do města, jako je Kramatorsk Slavjansku, to je otázka. Může to teda třeba měsíc 2, to je něco, co
si dokážu představit. Myslím si, že ale ruská armáda tenhleten okamžik není v horizontu měsíce až dvou schopná ovládnout víc
než vlastně ten zbytek toho Donbasu, který nemá. A vypadá to, že i s tímhle tím bude mít docela velké problémy. Tzn. určitě
bych neřekl a že tam teďka nějaké velké riziko toho, že by Rusové se dostali třeba někam k Dněpru nebo něco podobného.

mluvčí 
Matyáši, jak to vypadá s dodávkami zbraní, protože přece jenom s tím, jak Ukrajina sešla takzvaně z televizních obrazovek nebo
není na nich už tak často. Kromě těch posledních pár dnů dodávají západní země nadále zbraně, tak moje první otázka moje
druhá otázka je. Mluví se o americkém systému Mars, který může zásadně změnit podle některých expertů a pozici ukrajinské
armády na východní frontě. Děje se to už teď.

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Ještě si dovolím jednu drobnou odbočku k tomu předchozímu, že bavíme jsou těch ulic občanskou Doněcku atd. ale
kdybychom se podívala celku mapu Ukrajiny, tak to jsou naprosto malinké části území a ten ruský postup byste na nich vůbec
nezaregistrovali. A celkového postupu 20 km za 2 měsíce asi, takže jednou to byla v tomto v tomto měřítku, co se týká těch
zbraní ty na Ukrajinu soudí nadále. Ne takové množství, jak Ukrajinci chtěli problémy, že my jsme všichni na západě, kam si
troufnu spočítat taky těch posledních 30 let žili v domnění, že po studené válce nás čeká jenom v modré nebe a rozkvetlé louky
a takové věci jako zbraně munici nebudeme potřebovat. Dokonce i armáda se zavedl princip tzv. odložené spotřeby, že se to
koupí, až to bude potřeba. No ukazuje se, že když je to potřeba, tak toho nikdy není dost toho množství munice, která je
potřeba na Ukrajině, je to naprosto nepředstavitelné. To jsou tisíce tun denně, takže Ukrajinci to mají méně, ale přichází
přichází to i z těch zemí, které byly opatrnější, jako je například Německo. Ty slavné pan Kubice kauza to je samozřejmé
houfnice už jsou konečně na Ukrajině, a to jsou všechno věci zbraně, které jsou řádově lepší, než mají Rusové přesnější a ve
větším dostřelem, což je to co vy potřebujete AFI nepřítele dál. Tak, aby nemohl trefit vás jsem se trefit lépe než on. V tom
samozřejmě ty Hyman si americké jsou vynikající opravdovou úžasná zbraň, ale opět i přes úspěchy, které jsi pravděpodobně
už v tuto chvíli Ukrajinci mohou připsat především zásah ruských muničních skladišť, které byli proto si do této chvíle bezpečně
za frontou a teď můžou být zasaženy, tak se musíme uvědomit, že ty dodávky to je 4 kusy 10 kusů atd. to jsou to je relativně
malé množství. Ono taky potřeba obrovskou logistiku zásobování opravárenské čety a podobně o tom člověk vidí náklaďák s
těmi víme nic se mi, a to je jenom malá část velmi malá část celkové procesu, který musí bít, a to zabezpečení, aby ta zbraň
mohla úspěšně vystřelit. Takže je to skvělá zbraň Ukrajincům hodně pomáhá, ale nemůžeme si představovat, že dodávka 10 20
kusů těchto těch raketometů dokáže zásadně změnit situaci na bojišti.

mluvčí 
Honza viděli jsme v uplynulých dnech útok na obchodní dům v krimi šoku. Viděli jsme po dlouhé době minimálně poprvé od
konce června teď můžou diváci vidět. Bezpečnostní kamery je to zatím obchodním domem, kde rodiče sbíhají a sbírají své
vlastní děti. Při tom útoku zahynulo asi 20 lidí. Jsou to věci, které jsou způsobeny řízenými raketami. Dlouho jsme neviděli, že by
byl bombardován třeba Kyjev je to nějaká změna toho ruského uvažování ruského vedení války.

mluvčí 
Tak musela na začátku té raketové útoky podobné a dělali pak došlo k tomu, že a poněkud ta ochabla jejich snaha v tomhletom
směru, což může být dáno prostě tím, že jím zčásti třeba došla munice nebo spíš šetřili, anebo tam neviděli žádné zajímavé cíle.
A neřekl bych, že by tam byla nějaká velká změna. Nejspíš přijde, že jde o nějaký nějakou trochu snahu navrátit se tomu
původnímu působení snahu udržovat to napětí na celé Ukrajině ukázat Ukrajincům vlastně neexistuje místo a i v hloubce
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teritoria, kde by byly zcela bezpečný.

mluvčí 
Matyáši hovoří se v souvislosti s těmi raketovými útoky a koneckonců hovořil o tom americký prezident Joe Biden, že by
Spojené státy měly dodat pokročilejší protivzdušnou obranu, konkrétně. Nepamatuji si přesně ten název, ale byly to rakety
země vzduch. Je to něco, co Ukrajina teď zásadně potřebuje a mohlo by to tu situaci změnit, ano minimálně ochránit ta velká
města Charkov, Kyjev krmelců, koneckonců taky poměrně velké město.

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Si nedovedu představit v tom množství proti raketový protiletadlový systém prostředků protivzdušné obrany, které by dokázalo
ochránit všechna města na Ukrajině. Tam ukradne obrovská země moderní proti prostředky protivzdušné obrany jako patrioty
třeba ty vyžadují opět na co nekřesťansky drahé vyžadují opět obrovskou logistiku. Výcvik atd. to zkrátka není v tuto chvíli
možné Ukrajinci mohou hlídat jenom nějaké opravdu klíčové uzly, ale nejen nebudou schopni někdy uhlídat každé svoje město
všechny obyvatele. To je bohužel cenná cena za válku, oni mají dostat norské raketové systémy, vychází americký, které jsou
o něco jednodušší lehčí, proti níž letícím cílům. Určitě to pomůže, ale po celý zbytek války se mnou setkávat s tím, že se Rusům
podaří svými raketami zasáhnout cíle, které jsou hluboko za Francii frontou. Podobně jako to bylo právě krémem šoku, které.

mluvčí 
Teď odhadnout.

mluvčí 
150 200 km od.

mluvčí 
Franty.

mluvčí 
Honzo, dá se očekávat, že by se ruská armáda vyčerpala, protože hovoří se o té opotřebovávají válce. Zatím nicméně Rusové
pořád jsou schopni útočit minimálně, hovoří se na východní frontě, že ta jejich převaha minimálně dělostřelectvo je až
desetinásobná. Jak to vypadá technologicky technicky momentálně se stavem ruské armády?

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak samozřejmě my ty její ztráty dokonale přesně neznáme. Vypadá to, že máme docela dobrý obrázek o ztrátách tanků, které
budou přesouvat pravděpodobně 1000 kusů. Co se týče dělostřelectva, tam ty ztráty nikdy tak velké, ale nejsou bytné, že by
byly malé asi také dosáhnout z nějakého nižšího nějak nějakých nižších stovek kusů, ale zdaleka tak hrozné to pro ně není.
Tzn. oni si tu svoji převahu v téhleté oblasti minimálně udržují. A oni mohou mít problémy s postupem vpřed, protože mají malé
množství pěchoty, mají třeba i omezenější množství tanků než s kterým na Ukrajinu vjely. Ale co se týče právě třeba
dělostřelectvo, které oni se hodně opírají, tak samozřejmě tam pořád tu převahu mají nevím, jestli 10 skutků jedné nebo pětku
jedné, ale převaha. Tam je technologicky pořád platí, že ti Rusové jsou o něco vyspělejší než Ukrajinci v průměru s tím, že
samozřejmě, pokud Ukrajina dostane nějaké západní zbraně také možné, že v některých oblastech nebo dimenzích se jí
podaří. Tuhle tu převahu převážit. Na druhou stranu upřímně řečeno, ono to od té technologické převaze zas tolik není, kdyby
tomu bylo jinak, tak by Rusové pravděpodobně dnes okupovali půlku Ukrajiny. Vidíme zkrátka, že ta samotná technologická
převaha a není není determinuje kluci a faktorem celého toho výsledku.

mluvčí 
Matyáši, jelikož se blížíme ke konci, kdyby se měl tipnout vím, že to nemáš rád a koneckonců ani Honza. A skončí podle tebe ta
válka ještě letos. Já se nebavím o vítězství Ukrajiny nebo vítězství Ruska v nějakém definitivním, ale minimálně třeba o tom
scénáři z roku 2014 se 1 moment alespoň ta fronta stabilizovala.

mluvčí 
Já se obávám, že je to válka, kterou budeme sledovat ještě spíše roky než měsíce.

Jednoduše Ukrajinci jsou odhodláni bojovat. To není jako 2014. Teď se to dotýká celé země každého Ukrajince. Na druhé
straně Vladimír Putin ukazuje, že jak ztráty samozřejmě Ukrajinců, ty jsou úplně jedno, ale ztráty vlastní i ekonomická devastace
vlastní země mezinárodní izolace, že to všechno není pro něj zdaleka tak důležité jako jakási jeho vize obnovy ruského impéria.

mluvčí 
Honzo, úplně stejná otázka na tebe.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Můj ty do konce září šance, že by ten konflikt skončil nějakým způsobem do 10 % do konce roku bych si tipl tak třeba 30 40 %
znamená souhlasím s Matyášem, že teď to vypadá, že je velká šance, že se ten konflikt konflikt protáhne i do rocku 23.

mluvčí 
A doplním těm může trvat déle.

mluvčí 
Může.

mluvčí 
Matyáši ještě 1 žhavá aktualita a možná i poslední otázka. A Turecko dnes odblokovalo svůj vzdor vůči členství Švédska a
finská Severoatlantické alianci řekl, že bude souhlasit se vstupem těchto dvou zemí do NATO a myslí si zejména v případě
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Finska, které má zkušenosti historické přivádí a velmi úspěšně válčilo se Sovětským svazem. Myslí si, že tohle může zásadně
změnit situaci vy eskalovat tu válku nebo naopak zklidnit, protože je to země v případě Finska, která je na hranicích s Ruskem.
Rusko bude mít tedy novou zemi, a to přímo u sebe.

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Se obávám, že to nebude mít žádný přímý vliv na vývoj situace na Ukrajině. Možná toho se donutí, aby šokovaly nějaké
jednotky na hranici s Finskem, ale Rusové, přestože se o to občas snaží, aby to vypadalo, tak nejsou zase úplní šílenci. A
dobře vědí, že je nikdo ze západu nenapadne, přestože to celému světu léta tvrdí, jak je na to obkličuje, jak chce napadnout
atd. tak ta představa, že by zaútočily a Finsko Rusko je výjimečné. Je je prakticky vyloučená.

mluvčí 
Tak já vám mockrát oběma děkuji za rozhovor. Přeji hezký večer.

mluvčí 
Díky za pozvání.

mluvčí 
Ale děkuju.

mluvčí 
Poslední téma dnešních 360 bude cestování. Letecké společnosti ruší tisíce prázdninových letenek klidná letní dovolená je v
ohrožení za chvíli.

K poslednímu dnešnímu tématu vítám místopředsedu Asociace cestovních kanceláří Jana papeže, dobrý večer.

mluvčí 
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

mluvčí 
A v úplně jednoduchá osobní zkušenost. My už jsme v té upoutávce říkali, že se budem bavit o rušení letenek. A já jsem si vás
pozval, protože mám čerstvou zkušenost, kdy mi aerolinka nízkonákladová nutno říct zrušil letenky do Londýna poměrně krátce
před dovolenou, co se děje.

mluvčí 
Děje se především to, že letiště nemají dost zaměstnanců a tím pádem nejsou schopny po poskytovateli technici služby, které
letiště poskytovat má, včetně odbavení zavazadel nebo včetně všech těch časů přistávacích, které by měly mít. A tím pádem
zruší některým leteckým společnostem možnost přistávat na těch letištích letecké společnosti. Tím pádem ruší lety a na druhou
stranu letecké společnosti také mají nedostatek zaměstnanců především letového personálu a ve chvíli, kdy se někde zpozdí
letadlo. Ten letový personál překročí ty svoje časy práce, tak v podstatě jako Domino se celá ta záležitost posouvá přes hodiny
dny a možná i přes měsíce, takže to určitě věc, která se bude v tuhle chvíli stávat. Velice často stává se v praxi velice často.

mluvčí 
To nevěděli letecké společnosti, že se tohle může stát to je.

mluvčí 
To, co já jim vyčítám úplně ze všeho nejvíc, protože rok 20 21 dával jednoznačně najevo, že ve chvíli, kdy skončí restrikce. Lidi
budou cestovat jako diví už loni cestovali hodně tzn. jak letiště tak letecké společnosti dostávali jasné signály, že prostě ta doba
přijde a že přijde velmi brzy, měli se na to připravit, a to, že se nepřipravily, tak je problém managementu těch letišť těch
společností.

mluvčí 
Týká se to všechno, muselo týká jenom těch velkých nízkonákladových, kterým lítá téměř.

mluvčí 
Týká se to všech, ale některé se s tím umí poprat lépe, některé se s tím umí poprat hůře. Samozřejmě, čím jste větší letecká
společnost, tak vy jste propustili 1500 stevardů, třeba taky najednou 1500 nedostanete zpátky, protože někteří už šli prostě
jinou práci a nevěří budoucnost turistiky tak, aby se vraceli rychle domů, a to samý letiště.

mluvčí 
Když se to někomu stane diváků, že mu letecká společnost zrušil ten kód přijde třeba i o hotel. Dopravu v tom místě mají ti lidé
nějaký nárok na nějaké kompenzace.

mluvčí 
Dá se na to úplně jednoznačně odpovědět případ od případu záleží na tom, z jakého důvodu se ten zrušil, ale v každém
případě mají nárok na kompenzace. Problém je v tom, že většina leteckých společností ty formuláře, na kterém můžete uplatnit
tu kompenzaci, tak Umě skrývají na těch webech, a tak komplikují to Visly vystavení těch formulářů. Většina lidí mávne rukou,
vykašli se na to, ale i když dostanete kompenzaci, tak to nijak nebrání vašemu nároku na to, abyste po letecké společnosti
nebo po tom, kdo způsobil ty vaše problémy vyžádali i ty ostatní výdaje, které jste si měli například storno za hotel a další
výdaje. Ale je to je to řehole na delší dobu.

mluvčí 
Potýká se tohle rušení letů, protože v mém případě se mluví o led, který jsem si koupil jakožto jednotlivec. Není to v rámci
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nějakého zájezdu. Nicméně týká se to rušení i zájezdů i letenek.

mluvčí 
Tady bych to rozdělil na 2 případy. Co se týká cestovních kanceláří, které provozují vlastní chartery, kde jsou vlastně oni
provozovatelem toho letu, tak tady se to dotýká velmi málo, protože ty fungují dneska mnohem lépe než pravidelná doprava.
Ale jsou samozřejmě cestovní kanceláře, které používají pravidelnou dopravu a tam naráží na stejný problém, na který jste
narazil vy. Já z praxe vlastní to mám v posledních týdnech. Jsem to zažil několikrát, že nám letecká společnost šálek museli
jsme odlétat třeba z Vídně nebo Mnichova nebo z Berlína. A dělá to samozřejmě velký problém i cestovním kancelářím, ale my
jako cestovní kanceláře máme nějaké mechanismy, kterými se s tím už umíme nějak vyrovnat, ale pro jednotlivce to musí být
jako opravdu velmi složité. Zvlášť se to stane těsně před odletem.

mluvčí 
Jak vůbec vypadá ten současný trh, protože my jsme se tady bavili poměrně nedávno, že je obrovský zájem o zájezdy. Je tady
ovšem inflace, říká se, že bavili jsme se o tom i v tom předchozím bloku, že lidé mají špatná očekávání od ekonomiky. Platí to
pořád projevuje se to i na zájezdy.

mluvčí 
Zatím se to na zájezdech vůbec neprojevuje. Já jsem v tomhle tom takový mírný optimista pro letošní sezónu ale velký skeptik
pro tu následující sezónu. Já si myslím, že letos prostě si lidi řekli, hele ještě si užije, protože potřebuje dobít baterky a teprve s
v následujících měsících po dovolené zjistí část společnosti, že na následující dovolenou holt už budou muset šetřit, anebo
místo dvou dovolených za rok budou absolvovat jen jednu.

mluvčí 
A jsou ty zájezdy, ty tzv. last minute, že teď, když někomu zrušil letenku. On to bude chtít něčím nahradit, nebude třeba si chtít
koupit sám zase letenku někam jinam obavy, že mu zruší a nebude bude chtít jet autem a že má dostatečný výběr těch last
minute zájezd.

mluvčí 
Já si myslím, že pořád ještě dostatečný výběr, a dokonce i za velmi mírné ceny, ale samozřejmě musí ten člověk počítat s tím,
že si nemůže úplně dobře vybírat, jakou destinaci bude chtít. Prostě chce k moři, tak pojede k moři za nějaký peníz, který je
ochoten ještě za to dát, ale spousta lidí, která to říct, kteří to řeší, tak i letos se vykašlali na leteckou dopravu. Vezmou auto,
míří někam autem většinou do hor v okolních zemích, ať už je to Rakousko, Slovensko Polsko. My vidíme obrovský nárůst lidí,
kteří se rozhodli letní dovolenou trávit na horách.

mluvčí 
Změnily se ty návyky i z hlediska cestování doma v Česku.

mluvčí 
Tady je to trochu složitější v tom, že Česko jako takové má velice krátkou sezónu, letos ještě kratší o to, že spousta rodin si
netroufne vzít děti na post na konci června nebo na začátku září ze školy, protože děti dlouho nechodili do školy a tím pádem je
to složitější, tak se nám smrskne sezóna jenom na 2 měsíce. A těch 8 týdnů nedovolí vlastně investorům, aby investovali do
nových kapacit ubytovacích a je to tak, že ty lepší kapacity jsou dávno vyprodány. A ta místa jsou přeplněná, chtělo by to
prodloužit tu sezónu alespoň 2 měsíce. My jsme nabízeli kdysi takový plán klouzavých prázdnin, protože počasí už to umožňuje,
aby v červnu v červenci v srpnu v září byly rozložené prázdniny, ale školské odbory to zamázli. A myslím si, že dneska už toho
lituju.

mluvčí 
Jak to vypadá z hlediska turistů, kteří přijíždějí do Česka, když se projdete tady v Praze. Už je to zjevně lepší, ale po matném.
Je.

mluvčí 
To určitě o tom, že chybí ta správná skladba klientů, kteří do Česka míří, když se procházíte Prahou, tak potkáváte ve své
podstatě jenom nízkonákladové klienty, kteří přilétnou jdou do tříhvězdičkového hotelu nebo přijedou do tříhvězdičkového
hotelu chybí ta dobrá klientela, která byla schopna návštěva dobré restaurace utrácet peníze v obchodech. Platit si výlety atd.
tady to bude ještě chvilku trvat a myslím si, že ten ta příjezdová turistika dostává mnohem větší rány než my, kteří vyvážíme
Čechy do zahraničí. A tady by se měl stát zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to těmhle těm ještě jednou pomoct.

mluvčí 
Nestálo za to spíš změnit to cestování po Česku obecně trávení dovolené v Česku, protože a přijížděli sem ti bohatí turisté byli
většinou Rusové Číňani jsou turisté, kteří možná nepřijedou roky, ne-li desítky let. Ono je to.

mluvčí 
Kdo je nahradí v tom, že Češi v létě míří do přírody. Ne příliš do měst a ta krize ve velkých městech je v Praze Karlových
Varech v Českém Krumlově městech. A ono se to přizpůsobí česká klientela to zčásti nahradí. Myslím si, že bychom jako stát
měli být mnohem aktivnější v těch okolních zemích a zaměřit se i na lepší klientelu, která by mířila třeba z Polska ze Slovenska,
Rakouska, Německa, a to by byli klienti, kteří by mohly nahradit tu turistiku z Číny a Ruska. A tak samozřejmě bychom měli co
nejrychleji vrátit americké turisty, kteří mimochodem z těch leteckých návštěvníků byli nejaktivnější a byliny Neil nejlíp utráceli
peníze, co tomu bránit. Brání tomu letecké spojení do Ameriky jeho málo. Tzn. stát by měl podpořit podpořit linky do Ameriky
nějakým způsobem, ať už přes letiště nebo nějakým jiným způsobem a pak marketing v Americe.

mluvčí 
Takže další kampaň o skvělém Česku.

mluvčí 
Já si nemyslím, že to kampaň skvěle Česko, ale vůbec vysvětlit, že třeba Česko je tak daleko od Ukrajiny, že se nemusí
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Američan bát, že by přijít do válečné zóny.

mluvčí 
Samozřejmě se musím zeptat na Chorvatsko jakožto nejpopulárnější destinaci Čechů. Objevily se některé nové zprávy
Chorvatsko vstoupí do Schengenu, možná už příští rok zároveň přijme evropskou společnou měnu euro. A může tohle nebo ji
ještě vůbec možnost, jak zvýšit ten zájem o Chorvatsko, jak se vůbec v čase v těch posledních letech během covidu ten zájem
vyvíjet.

mluvčí 
Já si myslím, že ten zájem je velice tradiční standardní, že kolem 800 000 až milionu lidí bude cestovat do Chorvatska euro na
tom nezmění vůbec nic. Chorvati zavedou euro. Někdy v lednu v únoru bude dostatečně času na to, aby se ta ekonomika
ustálila, aby tento navýšení ceny se zase srazilo trochu dolů tzn. pro Čechy. To nebude znamenat vůbec nic a spíš si myslím,
že to prospěje tomu, že investoři budou investovat do lepšího kvalitnějšího ubytování v Chorvatsku to využijí čeští klienti. Navíc
kromě Chorvatska se například otevřela letos přímá linka do Černé Hory. A Černá Hora je takovým černým koněm letošní
sezóny spolu s Tureckem a Albánii.

mluvčí 
Jak to vypadá s exotickými destinacemi, pro někoho to může být Albánie, ale ptám se spíš na ty mimoevropské ty ty
vzdálenější?

mluvčí 
Tak tady je záleží na tom, jak jsou daleko co odstraňováním restrikcí. Ta země, která odstranila restrikce, například
Dominikánská republika, Mexiko Kostarika, je odstranili dávno díky tomu tam směřovala velká dávka Čechů. V tuhle chvíli se už
odstraní rez restrikci i v Asii, například v Thajsku Indonésii na Bali atd. a Češi míří do exotiky, když má někdo být delší čas, tak
dokonce exotická dovolená může vyjít na stejné peníze jako v Evropě. A užije si vyšší kvalitu v exotice, ale je to věc volby.
Myslím si, že zdražení letenek do exotiky, které nás postihlo a významně tak bude tomu trochu bránit, ale já doufám, že se
letecký průmysl uklidní. A všechno se vrátí do normálu na podzim i ceny letenek padnout.

mluvčí 
Na podzim padnou ceny letenek.

mluvčí 
Já doufám, že ano.

mluvčí 
Jak to vypadá před COVID byl opravdu velká rána pro ten turistický sektor, jak to vypadá na trhu cestovních kanceláří z
hlediska jejich zdraví z hlediska jejich přežití. Vyčistil se ten trh při často ekonomové upozorňují, že ti nekonkurenceschopný
takovou chvíli zaniknou a naopak pomohou růst těm.

mluvčí 
Já si nemyslím, že ten, kdo zanikl během covidu, že nebyl schopný konkurence, to je takový jako úplně to není logický, protože
konkurence se odehrává na nějaký úplně jiném poli než COVID. Zaniklo cirka 300 cestovních kanceláří, respektive
nezkrachovalo, ale ukončilo činnost veliká asi 900, co zná třetina řečeno, může nastat ještě další odpad, ale ten odpad ne není
daný před právě tím, že by ty cestovní kanceláře nebyly schopné konkurence, nebo že by nebyly schopny nabízet produkt,
který lidé chtějí. My jako cestovní kanceláře musíme být pojištěni. A akty pojistce potřebujeme deponovat u pojišťovny veliké
částky peněz, a to samozřejmě po covidu málokdo má, tak tady předpokládám, že ten stát pomůže tak, jak pomohl loni a navýší
tu garanční záležitost pro ty cestovní kanceláře, které já.

mluvčí 
Mockrát mockrát. Děkuji za rozhovor. Přeji hezký večer.

mluvčí 
Díky za pozvání.

mluvčí 
A to už je pro dnešek všechno, zítra se na vás bude těšit moje kolegyně Pavlína Wolfová, hezký večer.

Arcibiskupství, budovatelský orloj, univerzita… Olomouc je příkladem, jak se každou chvíli přepisuje historie a
mění identita URL
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Seriál Přepište dějiny: Když vystoupíte na olomouckém vlakovém nádraží a pustíte se jednou z širokých ulic směrem do centra,
postupně minete nalevo odbočku do ulice Akademická, po pravé ruce budete mít následně Dům armády, až dojdete k prvnímu
kostelu. Ve zkratce by se tak dala popsat proměna identit moravské historické metropole. Pokud se někde dělo přepisování
dějin, ba dokonce snad i celých identit, bylo to právě v Olomouci.

Kdybychom dnes hledali obraz Olomouce ve veřejném prostoru, patrně by se projevila aktuální univerzitní identita, případně
spojená s vnímáním města jako církevního centra spojeného s institutem arcibiskupství. To je přitom až záležitost poslední
čtvrtiny 18. století a zřízení arcibiskupství v roce 1777.

Starší generace si možná z filmu nebo ze školy ještě vybaví roli olomouckého biskupa na konci 17. století ve spojitosti s
čarodějnickými procesy na Šumpersku a s nechvalně proslulou osobou Bobliga z Edelstadtu, který zemřel právě v Olomouci v
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roce 1698.

Církevní dějiny Olomouce byly vůbec velmi barvité, včetně velké kauzy odstoupení zdejšího arcibiskupa Kohna v roce 1904,
což je v našem kontextu skutečně jeden z mála případů. To, co však působilo jako bomba ve veřejném prostoru před první
světovou válkou, je dnes zasuto někam do zákoutí veřejné paměti. Nástupcem arcibiskupa Kohna se stal předchozí brněnský
biskup František S. Bauer, což byla opravdu významná osobnost, na kterou jsme ovšem také zapomněli.

Na co tedy vzpomínáme? Když si otevřete [lock]webovou stránku města Olomouce, narazíte kromě jiného i na ilustraci, která
má zdůraznit osobnosti spojené s touto metropolí. Jestli je něco skvělým dokladem, jak selektivně působí naše paměť, je to tato
drobná ilustrace.

Jsou na ní papež Jan Pavel II., Jan Sarkander a Zdislava z Lemberka. Nechybí Marie Terezie, František Josef I., maršál
Radecký a na zemi v tratolišti krve ležící Václav III. To je v kostce pohled na osobnosti spojené s tímto centrem. Kdybychom
obrázek brali vážně, můžeme hovořit o kombinaci událostí – smrt Václava III. a přijetí trůnu Františkem Josefem I. –, dále o
církevním charakteru a nakonec o vojenské tradici zdejšího opevnění i armády, a to v postavách Marie Terezie či Radeckého.

Počítejte Čechy!

Když přitom zalistujeme objemným svazkem prvorepublikové Československé vlastivědy s tématem „Stát“, Olomouc se zde
objeví právě v kombinaci církevních dějin, armády a v logice první republiky nechybí zdůraznění potýkání se českého a
německého živlu. Právě národnostní otázka hrála v nové identitě první republiky klíčovou roli. Když se totiž v listopadu 1918
definovala ve Vídni území, která by měla být ponechána v německém prostoru, nešlo jen o pohraničí, ale také o místa, jako
byla Jihlava, Brno, část Ostravy a právě Olomouc.

Olomouce se týkal také demografický trik první republiky, kdy byla rozšířena o okolní území, aby český živel definitivně získal
převahu – německé centrum města obklíčil český prstenec předměstí. Nebylo to jediné místo s podobným osudem, stejně se
stát zachoval v Jihlavě, aby konečně mohly proběhnout komunální volby a na radnici se prosadila převaha Čechů.

Olomoucko mělo tradici tohoto potýkání hluboko zakořeněnou již v 19. století. V roce 1885 zde například vznikla Národní
jednota pro východní Moravu s cílem posilovat český živel, na což navázalo v roce 1886 založení Svazu Němců pro severní
Moravu s úctyhodným počtem pěti set poboček.

Slovenská karta

Nový československý stát se po roce 1918 snažil kromě jiného vyrábět co nejvíce dokladů o česko-slovenském historickém
vztahu, aby se dalo hovořit o československé historické realitě. Stranou tohoto republikánského soustružení a přepisování
historické reality však zůstávaly vztahy mezi českými a moravskými katolíky. Vyšlo se sice z tradice svatých Cyrila a Metoděje,
ale následně se přeskočilo na husity na Slovensku v 15. století a končilo se Ľudovítem Štúrem v Praze 1848, popřípadě
Masarykovými studenty ze spolku Detvan.

Katolické vztahy se však nové republice nehodily. Právě Olomouc v nich ale sehrávala před rokem 1914 jednu z klíčových rolí.
Když byl například v roce 1906 slovenský kněz a politik Andrej Hlinka pro své politické aktivity spišským biskupem Párvym
suspendován z kněžského úřadu, postavilo se za něj mimo jiné i několik stovek duchovních olomoucké diecéze a v jeho
prospěch se zasazoval právě i arcibiskup Bauer.

Češi si s Andrejem Hlinkou moc nevěděli rady. Foto: archiv Michala Stehlíka
Naopak český liberální či socialistický tábor si s Hlinkou moc nevěděl rady a udělal z něj raději „slovenského Husa“. Když se
pak Hlinka v roce 1910 svému biskupovi podřídil, znamenalo to pro české liberály a socialisty zradu, zatímco pro moravské
katolíky to problém nebyl. Po roce 1910 tak na Hlinku dští pokrokářské noviny síru, zatímco Hlinka je v roce 1911 zvolen
čestným místopředsedou sjezdu Hrubanovy Katolicko-národní strany.

Přepsaný orloj

Pokud něco z olomouckých dějin vysloveně reprezentuje naše přepisování dějin mezi 19. a 21. stoletím, je to zdejší orloj. Jeho
tradice rovněž sahá někam do 15. století, ale významnější změny s sebou přineslo až století dvacáté. Jde přitom nejen o
podobu orloje či kalendář, ale také o zvukovou kulisu. Od roku 1898 hrál orloj rakouskou hymnu, která byla logicky po roce
1918 nahrazena hymnou československou. V 50. letech pak proběhly diskuse o nové zvukové kulise, kde padaly (nakonec
neúspěšné) návrhy například na Píseň práce či Internacionálu. Nakonec došlo k příklonu k etnografické logice a byly zvoleny
lidové písně z Hané.

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 fenoménu dezinformace
neboli fake news, tomu, že se používají od nepaměti, a řadě příkladů v novodobých dějinách této země.

Proměnou prošla také ikonografie, Marie Terezie byla nahrazena symbolem moravské země v podobě mytického Ječmínka.
Zásahem prošlo i kalendárium, kde se objevily narozeniny Gottwalda, Stalina, výročí Říjnové revoluce, případně připomínka
vypálení Lidic v roce 1942.

Pro širokou veřejnost jsou však nejvýraznějším symbolem figurky vytvářené po roce 1947. Zakázku na novou podobu orloje
získal Karel Svolinský a jeho manželka se měla věnovat novému konceptu postav. A tak se na orloji objevily postavy dělníka či
chemika, stejně jako selky, házenkářky či kováře. Dokončení prací se váže k roku 1955 a orloj je tak jedinečným dokladem
vnímání dobové atmosféry první poloviny 50. let.

Chybělo málo a olomoucký orloj by hrál Píseň práce či Internacionálu. Foto: ČTK
Celý příběh „dělnicko-rolnického“ orloje je přitom ještě okořeněn rolí mladých sochařů Olbrama Zoubka a jeho manželky. Ti
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spolupracovali s Marií Svolinskou, se kterou se později rozešli ve zlém. V každém případě ale kromě jiného posloužili jako
modely pro vytvářené postavy, takže se dá s trochou nadsázky říci, že na olomouckém orloji máme zvěčněného i Olbrama
Zoubka.

Strýc a synovec v zapomnění

Výše jsme již zmínili ilustraci s pár osobnostmi, které mají charakterizovat dějiny místa. Stejný problém bývá prakticky všude
také s tím, k jakým rodákům se která doba hlásila a hlásí. Mezi osobnostmi Olomouce tak dnes asi jen stěží najdeme
připomínku sociálnědemokratického politika Zdeňka Fierlingera, který se tu roku 1891 narodil a vychodil tu gymnázium.

Kdyby se jeho politická kariéra uzavřela před druhou světovou válkou, měla by dnes Olomouc ve štítě demokrata, legionáře,
přítele Edvarda Beneše, diplomata se zkušeností v Nizozemsku, Rumunsku, USA, Švýcarsku a Rakousku. Takto bychom si ale
museli připomínat problematické Fierlingerovo působení v SSSR během války, jeho premiérství po roce 1945 a především jeho
podíl na sloučení sociální demokracie s KSČ po únoru 1948 a oportunistické působení v politice komunistického státu až do
roku 1976.

Podle některých historiků byl Zdeněk Fierlinger již od 30. let agentem sovětské NKVD. Foto: archiv Michala Stehlíka
Ale ani předčasná smrt kolikrát neochrání veřejně známou postavu před tím, aby byla post mortem přepisována, a to i
několikrát. Pro příklad můžeme zůstat rovnou v rodině Zdeňka Fierlingera. Jeho synovcem, narozeným v Olomouci v roce 1914,
byl atlet Evžen Rošický. Pokud by z jeho památky zůstaly jen sportovní úspěchy, připomínala by si dnes Olomouc jeho
reprezentaci na letní olympiádě v Berlíně v roce 1936 nebo titul mistra Československa v běhu na 800 metrů mezi lety 1933 a
1937 či v běhu na 400 metrů překážek v letech 1937 a 1939. Před válkou jej jako modela pro své fotografie pro ztepilou
atletickou postavu využíval třeba fotograf Ladislav Sitenský.

Komunistická éra ale akcentovala Rošického novinářskou práci pro Rudé právo a další stranická periodika a hlavně jeho smrt
následkem odbojové činnosti. Mezi oběťmi heydrichiády v roce 1942 jsme letos několikrát ve veřejném prostoru slyšeli
připomínku Vladislava Vančury, jen o pár dní později na stejné kobyliské střelnici popravený Rošický dnes ale zapadl. Zůstal
stadion s jeho jménem na Strahově, „jeho“ atletický memoriál zanikl hned po roce 1989. Pohřben je na olomouckém Ústředním
hřbitově v Neředíně.

Partyzáni vládnou kraji

Olomouc je také skvělým příkladem reality a fenoménu „místních vládců“ po roce 1945. Nejde jen o to, jak je stát řízen z centra,
ale jakou moc si pro sebe uzurpovali okresní či krajští funkcionáři po roce 1945, respektive po roce 1948. Tato doba
ustavování komunistické diktatury s sebou nenese jen omílané příběhy o Gottwaldovi a dalších vysokých funkcionářích v
centru moci. Poválečné Československo – a Olomouc v tom rozhodně nebyla výjimkou – je plné epizod s místními vládci, kteří
namnoze přišli z partyzánských skupin nebo koncentračních táborů a rozhodli se využít nastalou dobu jako vyloženě svou
velkou šanci.

I na celorepublikové úrovni tehdy dosáhl jistého nechvalného věhlasu poválečný olomoucký krajský tajemník KSČ Jiří Sosnar,
známý také jako Jura Sosnar-Honzák nebo Jaroslav Sosnar. Svou válečnou odbojovou a partyzánskou činnost, stejně jako
věznění, proměnil po válce ve výhodu, která mu umožnila nejen dosáhnout na významný politický post v kraji nebo na mandát
poslance, ale také rozvinout rozsáhlou klientelistickou síť.

Do sobě podřízených funkcionářských pozic dosazoval na kraj a na okresy své spolupartyzány. Tento postup přitom nebyl nijak
neobvyklý, spíše je pro poválečnou KSČ příznačný. Ovládnutí kraje jednou partou ale hrozilo poměrně velkým reputačním
rizikem pro samotnou stranu, zvlášť když vládcové krajů jako Sosnar začali podnikat akce na vlastní pěst. Sosnar například po
roce 1945 shromáždil na Olomoucku hned několik skladů zbraní, které odmítl vydat i na přímý Gottwaldův pokyn.

Největším Sosnarovým „zápisem“ do veřejné paměti se ale stala Krčmáňská aféra, v níž se právě lidé kolem vedení KSČ v
Olomouci pokusili v roce 1947 o atentát na nekomunistické ministry Petra Zenkla, Prokopa Drtinu a Jana Masaryka.
Vyšetřování odhalilo, že výbušniny do připravených krabiček vkládal právě Sosnar, a navíc během šetření aféry přišla policie i
na ony tajné sklady zbraní. Prokop Drtina pak v lednu 1948 v parlamentu poslance Sosnara veřejně označil za spolupachatele
aféry. KSČ se od Sosnara distancovala a zbavila jej místa poslance i kandidáta ÚV KSČ. Za atentát ale byli po únoru 1948
obviněni národní socialisté. Sosnar zatím zůstal doma v Olomouci.

Obálky balíčků s třaskavinami, které byly určeny třem nekomunistickým ministrům československé vlády v září 1947. Balíčky
označené jako voňavky vzbudily podezření a byly zneškodněny. Vyšetřovací verze případu, který několik měsíců hýbal
politickým děním, vedly do obce Krčmaň na Olomoucku. Foto: ČTK
Ve stranických funkcích definitivně skončil až v roce 1949 a i jeho nástupci ve vedení olomoucké KSČ se ještě dlouho zbavovali
jeho lidí z odboje ve všemožných funkcích. Sosnar musel do fabriky, ale v roce 1957 byl rehabilitován a věnoval se novinářství,
psal romány a rozhlasové hry. Ani jeho nástupce ve vedení olomoucké krajské organizace KSČ Josef Stavinoha mnoho štěstí
neudělal. Na počátku 50. let byl odsouzen na osmnáct let za hospodářské delikty.

Začínají prázdniny, je čas na výlet. Míst jako Olomouc máme u nás mnoho, stačí se dívat více pod povrch a hledat méně
jednoznačné momenty, příběhy a postavy, než jaké se nám ve veřejném prostoru nabízejí na první dobrou. Nejenže se tak
ukazují dějiny regionů i celku v pestřejších barvách, ale také se nabourává někdy možná až příliš zjednodušující pohled na
minulost, jak si jej tu a tam rádi stavíme.

Pokud chceme najít typické místo, kde se každou chvíli dělo „přepisování dějin“, ba dokonce snad i celých identit, je to
Olomouc.
Dnes je spojena především se jmény katolických svatých, vzpomeneme si na to, že je sídlem arcibiskupa i skvělé univerzity.
V novodobých dějinách se však její obraz v očích obyvatel této země mnohokrát změnil.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.
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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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Hostem byl datový analytik Josef Šlerka.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je Josef Šlerka. Mediální analytik z
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí studia nových médií. Dobrý den, buďte vítán.Josef ŠLERKA, analytik sociálních
dat, Univerzita KarlovaDobrý den.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZajímat mě bude například, co přinesl pátý ročník konference
Novinářské fórum. Jaké je hodnotové a názorové ukotvení novinářů a co vlastně je a co znamená novinářská objektivita, přeji
nerušený poslech. Podle nejnovější studie Reuters Institut je Český rozhlas nejdůvěryhodnějším českým médiem. Věří mu 58 %
dotázaných a předstihl tak Českou televizi. Ze všech respondentů nedůvěřuje Českému rozhlasu 15 % dotázaných, což je
druhá nejnižší hodnota v tomto průzkumu o jeden procentní bod jsou na tom lépe pouze Hospodářské noviny. Když se
podíváme na Českou televizi, tak jako druhému veřejnoprávnímu médií nedůvěřuje 21 % respondentů. Poprvé byl do studie
zařazen také zpravodajský server iRozhlas.cz, který týdně navštěvuje 9 % respondentů. Aniž bychom se chválili na půdě
Českého rozhlasu, pane Šlerko. Je to dobrá zpráva, když se podíváme na důvěryhodnost veřejnoprávních médií?Josef
ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJá bych se nebránil tomu chválit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTak.Josef
ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJe to, je to samozřejmě dobrá zpráva. On ten report je vlastně pro tu
Českou republiku v mnoha aspektech relativně příznivý obecně. Protože jenom pro posluchače, aby rozuměli, to je pravidelná
zpráva, která je publikovaná každý rok, takže je možné sledovat v ní trendy, které se odehrávají v médiích. A každý rok má tu
část kde, ze které jste citovala, kde se mluví o té důvěryhodnosti médií a podílu na trhu a podobně. Ale pak má takovou velkou
analytickou část, kde si vybírá, ty akademici, co to připravují určitá specifická témata pro každý rok. A jedno z témat vlastně
letošního roku byl pokles zájmu o zpravodajství nebo o news v té, v té angličtině, o zprávy vlastně. A zároveň míra vlastně do
jaké, míra polarizace ve společnosti a vnímání. A zdá se, že vlastně Česká republika poměrně dobře obstála v té otázce té
plurality názorové, kterou ty média vlastně v té zemi zaujímají. Zdá se, že vlastně přes všechny peripetie, které jsme tady zažili v
tom mediálním prostoru v posledních cirka 8-10 letech, tak ten český trh nabízí vlastně širokou nabídku postojů, názorů. Je
vlastně pravděpodobně výrazně míň třeba polarizovaný, než jak to vidíme ve, v Polsku nebo Maďarsku, ale i v některých
dalších evropských zemích. Takže tohle já osobně vnímám vlastně jako strašně dobrou zprávu.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaČemu to připisovat té, tu menší polarizaci?Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJá si myslím,
že ten důvod je vlastně v takovém kabasu, který nastal zhruba před těmi 8-9 lety potom, co vlastně proběhlo nakupování těch
velkých médií oligarchy, tak vznikla celá řada nezávislých projektů. A my, když se dneska podíváme na tu mediální scénu, tak
prakticky všechny dominantní politické proudy mají zastoupení v tom mediálním prostoru, které je viditelné jo. Když bysme si
udělali takový pomyslný kříž, tak vidíme nalevo deník Referendum a A2 Alarm. Vidíme, které se ale navzájem se také liší
výrazně, jaksi postojově, uvnitř toho levicového proudu. Napravo vidíme Echo 24, Forum 24, která opět mezi sebou se jako liší
v tom, v těch postojových věcech. To znamená i člověk, který má dejme tomu jiné názory na Evropskou unii, než, že je to spíš
zlo, tak si může vybrat i na, na té pravici. Vidíme tam celou řadu serverů, které se věnovaly různým investigativním kauzám, od
k tomu takzvanému /nesrozumitelné/. A vidíme, že i na té scéně vlastně velkých médií máme vedle sebe na jednu stranu silná
veřejnoprávní média, která používají poměrně velkou důvěru. A vedle toho máme i projekty, které patří do velkých
vydavatelských domů a dokážou se proti sobě vymezit, aniž by nutně polarizovaly ten svět do dvou proudů. Čímž se to dost
výrazně liší od zemí, jako je Maďarsko nebo Polsko, kde v jistém ohledu si můžete vybrat jednu nebo druhou stranu a pak
uvnitř už jenom jako tak volně putovat podle toho, co se vám momentálně líbí. Takže tohle je vlastně hrozně dobrá zpráva.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaTakže vlastně nelze říct, že média rozdělují společnost?Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat,
Univerzita KarlovaTo je strašně hezká otázka. Když by to bylo takhle jednoduchý, že by stačilo mít média, aby rozdělily
společnost, tak, tak by to takhle mohlo fungovat. Ale ve skutečnosti je ta realita složená ze spousty sil, které na se vzájemně
působí. A zdá se vlastně, že je to český prostředí pořád příznivý spíš pluralitním systému, vidíme to i v politických stranách jo.
Máme prostě koalice, máme spoustu polických stran v parlamentu, než když to porovnáme s jinými zeměmi, to jsou třeba dva
silné bloky, které které jsou dvě stranické, dvě strany, dvě strany, Velká Británie. A myslím si, že Češi vlastně v tomhle ohledu
tu určitou vyostřenost na ty dva proudy nevyhledávají. Ano, když dojde k nějaké, extra, nějakým extrémním situacím, tak
samozřejmě se ta společnost rozdělí na ty dva silné proudy. Ale ve skutečnosti máme asi zřejmě mnohem radši tu pluralitu, než
dejme tomu, to čemu se říká jakoby polarita v tom světě.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKam může podle vás, pane Šlerko, vést
změna v těch zvyklostech, takzvaných konzumentů zpráv, jak jim říkáme. Ať je to posluchač nebo divák nebo čtenář, mám teď
na mysli fakt, že se zvyšuje význam internetu jako zdroj zpráva a naopak klesá o televizní zpravodajství.Josef ŠLERKA, analytik
sociálních dat, Univerzita KarlovaJá si myslím, že bysme si to mohli představit jako takový pomyslný, pomyslný kříž, kde na
jedné ose by byla levice, pravice. To je pojem, který v té zprávě používaný jako, že čtenáři toho média se sami tak označují. A
na tom druhém pólu by byl věk. A když bysme to udělali takhle, tak bysme objevili vlastně poměrně velký rozdíly. My vidíme
dneska u mladých lidí do 35 let, vlastně velký pokles zájmu. Tam my jsme o tom mluvili opakovaně z výzkumů i našich to
vyplývá. Vidíme, že ten zájem klesá po celém světě. A ten důvod je, že těm mladým lidem podle tohohle, podle téhle ta analýzy
vlastně přijde, že to není zábava. A že se věnuje tématům, který je nezajímají. Na té druhé ose vidíme, že pořád v té starší
generaci je ten, je ten zájem o ty zprávy. Ale, když jdeme zase do toho hlubšího ponoru, tak tam by nám zase začala hrát role
ta levice, pravice celosvětově. Kde vlastně ty důvody, proč jsou lidé, proč lidé přestávají tolik vyhledávat zprávy. Tak na jedné
straně vidíme, že je to, ty důvody, že je toho třeba moc.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJsme přesyceni?Josef ŠLERKA, analytik
sociálních dat, Univerzita KarlovaJsme přesyceni, což je odpověď zpátky k vašim dotazu na internet. No, tak prostě je to
nekonečný zdroj informací a velmi rychle přesytí. A na druhé straně na té pravici zas vidíme ten důvod třeba v tom, že vnímají ti
lidé média po světě jako zkreslená ideologicky. Vnímají nebo mají pocit, že, že jsou třeba výrazně levicová a tím pádem se
nepotkávají s jejich, s jejich názorem, což je mimochodem teda fenomén, který známe i z České republiky. Týmy na fakultě
sociálních  věd  se tomu dlouhodobě věnují. Tady je to obráceně. Tady zase většina novinářů je spíš pravicově orientovaná. A
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ta společnost, která je středolevá, část má pocit, že není zastoupena. Čili je to, je to o něco komplikovanější. Zajímavý je, že se
mezi těmi důvody objevil i důvod, že je tam moc covidu. To byl jeden z silných důvodů, že, že nejenže je to informačně
přehlcený. Ale, že je to vlastně i o specifických tématech tak silně zastoupený. Vrací se to k tomu uplynulému roku samozřejmě
ta zpráva z větší části. Ale vlastně i tahle ta tématická část tam byla. A dokonce 19 % respondentů celosvětově říká, že zprávy
nesleduje, protože vlastně neví, co si má s těma informace počít. Dobře, tak máme tady další uragán, který něco smetl a co
mám dělat nebo jo, jako že vlastně klesá.Zita SENKOVÁ, moderátorkaK čemu by to mělo vést /souzvuk zvuků/.Josef ŠLERKA,
analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaPřesně tak, což je věc, která, kterou já osobně si myslím, že je důvod, který do
budoucna může růst a bude znamenat velké nepříjemnosti.Zita SENKOVÁ, moderátorkaV televizi bych vám řekl, proč uragán
mimo jiné vzdálený, protože jsou k tomu obrázky.Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJá to chápu.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaNebo fotografie.Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaDruhá věc je, že samozřejmě
ten internet přitahuje zprávy, který jsou spíš emotivnější, které, které jsou, které vyvolávají, které vyvolávají tu emotivní reakci.
Na druhou stranu vyčítat to jenom internetu a médiím, by asi nebylo spravedlivé. Klasik teorie estetiky /nesrozumitelné/ v jedné
ve své estetické studie říká, nabídněte lidem vynikající představení Wiliama Shakespeara nebo popravu někoho vedle na
náměstí a všichni se půjdou podívat na tu popravu. Takže to není něco, co by bylo záležitostí tohohle století, ale jsou to spíš
staletí v těch našich preferencích.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJe tedy jedna z těch největších výzev nebo prostě oříšek jak a
co dávkovat tomu konzumentovi zpráv? Kde je ta únosná míra, co ještě ten posluchač nebo divák nebo čtenář prostě je
schopen nějak přijmout?Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJá si myslím, že je na to lepší koukat spíš
jako na určitý druh přemýšlení o stravování. Když celej život budete jíst knedlíky a hovězí s těžkou omáčkou, budete mít prostě
zdravotní problémy.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA jak by měla vypadat, představme si, asi většina z vás viděla, tak jste mi teď
jenom napověděl, pane Šlerko, tu potravinovou pyramidu. Kolik přijímat bílkovin, sacharidů a tak dále. Jak by mohla vypadat?
Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJá si myslím, že ten univerzální recept popravdě řečeno neexistuje. Já
si myslím, že by spíš ta média měly a ono to souvisí trošku se zdrojem financování těch médií. Myslím si, že vidíme obzvlášť v
tom českém internetovém prostředí takový velký rozpor mezitím, co ta média produkují a mají pocit, že jsou tou jejich jakoby
vlajkovou lodí, co si takzvaně dají na tu titulní stranu. I v internetové době můžeme nějakým způsobem mluvit o titulní straně. A
na druhé straně točím vlastně obšťastňují ty čtenáře tomu prostředí sociálních sítí, že tam skutečně vzniká jako rozpor mezi
tím, že i servery, které se věnují tomu vážnému mainstreamovému zpravodajství, nakonec vlastně zjišťují, že v tom sociálním, v
tom prostředí těch sociálních sítí jim lépe fungují skandály, celebrity, prapodivné příběhy. A vlastně daleko více tlačí do těch
lidí prostě proto, že potřebují vydělávat ty peníze. Já si myslím, že tohle je docela, docela problematická část toho mediálního
byznysu. Ne proto, že by to bylo neetické, ale proto, že vlastně to potom vede k podrývání vlastně toho smyslu těch médií, který
pořád je v tom, aby informoval lidi pro to, aby se mohli líp rozhodnout.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje mediální analytik
Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Objektivita, média ve válce a před ní další možnosti financování médií,
žurnalistická etika v praxi, hodnotové a názorové ukotvení novinářů. To byla hlavní témata letošního ročníku konference,
kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Byly to debaty s předními novináři, ale i mediálními odborníky. Vlastně akce
médií, pro média bychom mohli říct, pane Šlerko, jaké bylo pro vás to klíčové možná sdělení nebo zjištění?Josef ŠLERKA,
analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaPro mě to asi bylo otevření té debaty na téma toho, co je dneska vlastně objektivita a
jak o ní uvažovat. Já se přiznám, že jsem v tomhle ohledu takový velmi anglosaský v tom smyslu, že pro mě ta objektivita
obzvlášť třeba u veřejnoprávních médií je spojená vlastně s obrovskou mírou neutrality i třeba samotných novinářů prostředí
sociálních sítí. Na druhou stranu je fakt, že tahle etapa nějakým způsobem končí. Vidíme, že novináři i veřejnoprávních médií,
prostě už vlastně nechtějí fungovat tak, že jakoby zatajují svoje pozice, svoje hodnoty. A otázka je, co s tím, jaký tohle má vliv
na ty, na tu zpravodajství publicistiku, kterou máme, no a ta teze, která se tam velmi často objevovala, že ta objektivita možná
není otázka toho, jak neutrální jsme v těch vyjádřeních. Není možná v tom, jestli jako na sociálních sítích nekomentujeme
politické dění, ale je ve dvou jiných aspektech. Tím prvním je transparentnost. To znamená to, že čtenář ví, když konzumuje
nějaké média, jaké je jeho hodnotového postavení. Mimochodem připomínám, veřejnoprávní média mají svoje hodnotové
postavení zakotveno v zákonech, že jo. Ale i média, která dneska nazýváme třeba názorová, tak u nich často víme, ať je to
Echo fórum, Alarm, Deník Referendum. Tak známe jejich jako ideologickou pozici nebo ideovou pozice, ať nepoužíváme to
ošklivé slovo a je to transparentní. Je to, víme v tu chvíli, když to čteme, že to tam je přítomno. A tohle čtenáři sjednává nějaký,
nějaký přísný, nějak, nějaký pohled. No a ta druhá věc je ta objektivita se má přesunout do té, do té metody té novinářské
práce. Do toho, že ten novinář si má být jistý, že když už mu to médium servíruje něco se svojí pozicí a názorem. Takže ti
novináři při té práci neopomněli nic zkontrolovat, neopomněli, jak si udělat to profesně velmi dobře. Neopomněli to
vyargumentovat, neopomněli to vyzdrojovat, aby na základě tohohle potom se mohli vlastně nějakým způsobem postavit. Honza
Motal, který tam měl původní /nesrozumitelné/ v tom kontextu, připomínal Pulitzera, že jo. Když se podíváme do dějin. Dnes je
Pulitzerova cena tím, tou Nobelovkou novinařiny a samotný Pulitzer je zakládel vlastně masivního bulváru. A když se podíváme
do jeho, do jeho rétoriky, tak zjistíme, že on vlastně říkal, já zakládám noviny, které jsou na straně lidu a byl vlastně velmi
straníci, nikdo stranický, ale stranící. Takže tohle byl určitě silný moment. No a ten druhý moment, který mně přijde hrozně
důležitý, je otázka toho, kde novináři mají, nebo nemají právo vstupovat do práv těch, o kterých píší. Já to zkusím říct
konkrétně, abych.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTo je vlastně debata, která proběhla na tom fóru mimo jiné na otázku, jak se
média vypořádala s investigativními kauzami a tady jste měli na mysli zejména dva, Pandora Papers a kauza kolem syna
expremiéra Andreje Babiše, Babiše juniora.Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaTam bylo vidět, že tu
kauzu Andreje Babiše mladšího provázely výrazně jako větší emoce. A ona byla, ale od začátku vlastně už emotivně takhle
rozehrána. Pokud si vzpomeneme na úvodní reportáž nebo na úvod prostě celé té kauze s tou slavnou reportáží ze Švýcarska.
Tak už tam jsme viděli používání některých novinářských prostředků, které zvýrazňovaly tu emotivní stránku věci. Na úkor
vlastně tý informativní. Čili to byla kauza, která byla rozhodně provázena mnohem větším napětím mezi, mezi novinářskými
standardy, a tou realizací obecně. U té kauzy Pandora Papers já si trošku myslím, že tam hrálo roli, že tam byla taková jako
technicistní, ekonomická kauza, ale tam ty pochybení byly menší. Možná míň emotivní příklad, protože Andrej Babiš vzbuzuje
velké emoce v té, v tom, v tom, v té diskuzi. Tak příklad, který tam zazněl, byla třeba otázka to, do jaké míry a jak mají média
informovat třeba o kauze pokusu o sebevraždu Dominika Feriho. Dominik Feri už jako rok vlastně není politická, politicky činná
osoba. Tím pádem ten princip ochrany soukromí se na něj vztahuje tak jako na každýho dalšího. A je otázka jestli ten prostor,
který byl věnován v tom, v těch médiích tomu pokusu o sebevraždu, nebyl jako vlastně výrazným zásahem do soukromí toho
člověka jo. To znamená, něco, co nám jakoby přijde, no tak jako furt je to, no ale když se nad tím zamyslíte, tak především teď
je to Dominik Feri, soukromá osoba. Má mít takovejhle prostor ta věc, má se o tom takhle informovat? Přísluší to i jako, dejme
tomu, médiím, které se nepovažují za bulvární, abys takovýmto razantním způsobem do toho vstupovaly? To jsou všechno
otázky, které my jsme si malinko. No, já jsem chtěl říct zapomněli klást, ale my jsme si je nikdy moc nekladli a teď se začínají
objevovat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMimochodem, pane Šlerko, když jste hovořil o těch debatách, citoval jste Jana Motala,
který se zamýšlel nad potřebou přehodnotit ty tradiční představy o novinářské objektivitě. Jak tuto debatu i ten evidentně už
posun, narážím teď i vlastně na dodržování nejenom těch profesních zásad, ale i na to hodnotové, názorové ukotvení
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novinářů, může vnímat ten, ten odběratel těch informací. Opět se vracím ke čtenáři, posluchači a divákovi.Josef ŠLERKA,
analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaJá si myslím, že toho čeho jsme teďka svědky, je vlastně ta část těch, část těch
čtenářů, posluchačů, diváků, vlastně začíná preferovat ty média, která jim nějakým způsobem hodnotově vyhovují. A jsou v tom
explicitní jo. A jedna z těch zajímavých věcí, která tam zazněla, která se toho už dotýká, je vlastně to, že za poslední rok jsme
viděli zrod i v Čechách něčeho, co známe i z ciziny. Něčeho, čemu se dá říkat advokátská novinařina. Novinařina, která
skutečně jde za nějakým zájmem. A myslím si, že to takhle bude dál pokračovat. Že ty časy té čiré objektivity, která bývá často
parodována jako 5 minut pro Židy, 5 minut pro Hitlera. Tak tyhle časy pomalu, ale jistě mizí a budeme se muset mnohem víc
soustředit na tu objektivitu k té metodě. Na to, do jaké míry je to, je to dobře zpracované, dobře udělané a budeme muset
postupně odhlížet od toho, od tohohle prostoru, jak si novinář nemá názory, novinář nemá hodnoty, protože ona to nikdy
nebyla pravda. Neříkám, že jsem z toho šťastný, ale říkám, že ten, že je to tady a budeme se muset s tím naučit fungovat.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaS Josefem Šlerkou, vedoucím Studia nových médií na Univerzitě Karlově hovoříme o pátém ročníku
konference Novinářské fórum. Jedním z témat, pane Šlerko, bylo i financování médií. Tam se otevřela zajímavá diskuze nad
tím, například, zda mají mít média úlevu na, na daních nebo dostávat od státu přímou podporu?Josef ŠLERKA, analytik
sociálních dat, Univerzita KarlovaTo bylo velké téma. My jsme v tom panelu měli jak zástupce státu Michala Klímu, tak Ondřeje
Kollera ze Seznamu, který mluvil o takzvaném /nesrozumitelné/ seznamu, tak Martina Malého z Gazety 100, což je projekt, který
nabízí vlastně autorům, aby vydělávali na své, na své, na své práci přímo, bez zprostředkování vlastně mediálních domů. A ten
prostě zvolil takovouhle trojici, byla, protože neexistuje ta jedna univerzální odpověď, to jedno univerzální řešení pro ty média.
Zdá se, že v Evropě vítězí v tuhle chvíli představa, že by stát nějakým způsobem měl pomáhat těm médiím. No, ale je otázka jak
bude stát platit investigativní kauzy. To je asi divný, že jo? Daleko zajímavější je varianta, že by bylo nulový DPH, známe to,
známe to z jiných zemí nebo švýcarská varianta v době krize, že zaplatí pro všechny média stát, lidově řečeno Četku, aby, aby
měli jo, čili.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZpravodajství.Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaČili tohle je
varianta, která se uchytí, ale daleko zajímavější bude sledovat to, co se nám odehraje v těch příjmejch placených formách,
protože tohle budou úlevy. Ale hledání vlastně těch platebních, platebních modelů, je to, co nakonec bude hrát tu hlavní role a
tam se zdá, že v tuhle chvíli se zkouší a mimochodem vždy /nesrozumitelné/ se k tomu vrací, že jedna z těch variant je, že autoři
budou autory sami za sebe a budou si nechávat platit, byť asi to nikdy nebude mít takovou sílu, ale i tahle varianta tady je.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaŽe budeme třeba jednoho dne platit přímo jednotlivým autorům?Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat,
Univerzita KarlovaPřesně tak, že v jednu chvíli prostě vlastně se obrátí ta role mezi mediálními domy a autory. Ale já si myslím,
že to nedosáhne nikdy žádné velké masovosti už jenom proto, že pro dobrou novinářskou práci potřebujete mít tým,
potřebujete mít celou řadu lidí, která není viditelná z pohledu čtenáře. Jak jsou editoři, korektoři. Lidi, co ověřují, informují. Jako
nicméně vidíme dneska i v Čechách několik jako autorů, který jsou vlastně úspěšný, tak říkajíc na volný noze.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaNovinářské fórum 2022 se věnovalo i novinářské práci na Ukrajině a v Rusku, respektive ve válečných konfliktech.
Jak se změnila nebo proměňuje takzvaná válečná žurnalistika, co si o tom myslíte?Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat,
Univerzita KarlovaJá si myslím, že ten specifický problém je spíš to, co bude potom, až ta válka skončí. Protože ve chvíli, kdy je
válka, tak samozřejmě v Ukrajině došlo k tomu, že spousta lidí jako se zapomnělo se na staré spory, zapomnělo se na staré
rány. A ta země vystupuje dneska velmi jednotně a povinnosti těch novinářů je, dobře si pamatovat a připomínat. A já jsem
velmi zvědavý na to, jak to bude vypadat potom až tahle válka skončí.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPojďme ještě krátce alespoň
k dezinformacím. Vláda premiéra Fialy slíbila důslednější boj s dezinformacemi. Jak to hodnotíte, pane Šlerko, dosud?Josef
ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaTak po takovém lehce emotivním a s poněkud zmateným vypínáním webu,
blokováním a podobně se zdá, že přes veškerou těžkopádnost to směřuje k nějakému právnímu rámci. Michal Klíma na té
konferenci, vládní zmocněnec pro, pro média a dezinformace. Oznamoval, že skutečně ten zákon je připraven a půjde do
mezirezortního připomínkovém řízení a tak dál, za ještě nás čeká poměrně dlouhá doba. Tak uvidíme, v čem přijdou s tou, s tím
zákonným předpisem. Já si myslím, že důležitý je, aby veškerý kroky, který se odehrávají v té rovině skutečně toho zásahu do
toho provozování, takové jako vypnutí nebo odblokování, byly podle práva. Jiná věc je ta, že myslím si, že můžou média i lidi
udělat mnohem víc prostě v tom prostým upozorňování na to, tohle ne, tohle jo, tohle je blbost.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaMimochodem server Investigace cz vytvořil webový nástroj, který monitoruje debaty o rusko-ukrajinské válce na
sociálních síti Facebook. Tam to můžeme pozorovat, jak vůbec, oč se debatuje, jak se to mění /souzvuk zvuků/.Josef ŠLERKA,
analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaAno, ale na druhou stranu je důležitý zmínit, že dneska se velká část těch debat
přesouvá mimo vlastně ten Facebook. A pokud chcete vidět, jak vypadá skutečně to tvrdé jádro, dejme tomuto, těch
podporovatelů tý invaze, tak dneska sítě typu Telegram jsou daleko vlastně důležitější a skoro se zdá, že už začínají být i větší
pro tyhle ty lidi.Zita SENKOVÁ, moderátorkaSdílí lidi často cokoliv, aniž by si vůbec ověřili, o jakou informaci jde, od koho, jaký
je zdroj?Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita Karlova/nesrozumitelné/ říkal, že důležité je, aby to byla atrakce, aby
to bylo atraktivní. A je jedno, jestli to je psychologicky propracovaná postava nebo cirkusové číslo, musí to být atraktivní. A lidi
nasdílejí cokoliv. Lidi sdílejí to, co je atraktivní. A pro analytiky je vždycky důležitý se koukat na to, co je atraktivní a klást si
otázku, proč je to atraktivní, takže cokoliv ne.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje Josef Šlerka, mediální analytik z
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí Studia nových médií. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré, na
slyšenou.Josef ŠLERKA, analytik sociálních dat, Univerzita KarlovaDěkuji za pozvání.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný
poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, přeje Zita Senková.
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Michal Smetana: Škoda každé krize, která se nevyužije. Tak přemýšlí Erdogan. A teď se mu to vyplatilo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 11:44 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Třídenní summit NATO v Madridu začal průlomem. Turecko upustilo od svých výhrad proti vstupu Švédka a Finska do
Severoatlantické aliance. Co přimělo tureckého prezidenta ke změně názoru? Cílem summitu má být i nová strategická
koncepce Aliance a posílení východního křídla. Vrací se období studené války? Odborník na bezpečnost Michal Smetana v
audiozáznamu ještě nastíní, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, a zhodnotí, nakolik byly dodávky zbraní Ukrajině efektivní.

„Ústupek Turecka je velké vítězství pro generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. A je to rozhodně velká věc pro NATO
jako takové, které se jednomyslně shoduje na tom, že Švédsko a Finsko jsou významnou posilou pro Alianci,“ komentuje v
pořadu Jak to vidí... odborník na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana z Institutu politologických studií FSV  UK .

Ankara až dosud s rozšířením Aliance nesouhlasila. Tvrdila, že Švédsko a Finsko údajně podporují teroristické organizace,
jmenovitě Stranu kurdských pracujících a kurdské jednotky YPG bojující proti Islámskému státu. Podle Michala Smetany v tom
ale hrála roli zejména Erdoganova snaha využít situaci ve svůj prospěch.

„O tureckém prezidentovi se často říká, že se drží hesla Škoda každé krize, která se nevyužije. Takže i v tomto případě byl
Erdogan hráčem, který kazil společné nadšení z přijetí Finska a Švédska. Od začátku ale bylo jasné, že z velké části je to také
hra směrem k domácímu tureckému publiku a z velké části samozřejmě snaha Turecka vyjednat si ústupky jak ze strany Finska
a Švédska, tak ze strany Spojených států.“

Třístranná dohoda

„Mezi Tureckem, Švédskem a Finskem tak byla sepsána dohoda. Švédsko souhlasilo se systematičtější a efektivnější extradicí
jednotlivců. Další citlivou věcí je zbrojní embargo, které Švédsko a Finsko měly uvalené na Turecko vzhledem k aktivitám
Turecka v Sýrii.“

Podle bezpečnostního analytika ale s velkou pravděpodobností probíhají i další diplomatická jednání za zavřenými dveřmi mezi
Tureckem a Spojenými státy. „Detaily zatím neznáme, ale určitě existuje spousta spekulací ohledně dodávek letounů F-16.
Vstupu Švédska a Finska do NATO nicméně už nic nestojí v cestě, i když ratifikovat jej musejí parlamenty všech členských
států. A to může trvat až rok.“

Klíčový nepřítel Rusko

Výsledkem třídenního severoatlantického summitu má být také nová strategická koncepce, která se bude týkat zejména
posílení východního křídla Aliance. „Bavíme se o rozšíření praporových uskupení až na úroveň brigád. Druhou zásadní
změnou je celkové posílení sil rychlé reakce, kterými by NATO bylo schopné reagovat v případě, že by v budoucnu došlo k
nějaké variantě typu ruského útoku na Pobaltí. Bavíme se o dramatickém navýšení ze 40 000 vojáků na 300 000.“

Jde tak o velmi ambiciózní a nákladný plán, který ale rovněž vysílá velmi silný signál. „Dá se říci, že se mentálně vracíme do
období studené války. Ve chvíli, kdy se rozpadl Sovětský svaz, NATO se ocitlo v určitém vakuu, kdy nemělo jasně
definovaného nepřítele a muselo vymýšlet, co bude jeho hlavní bezpečnostní cíl. Teď se to změnilo. I když vnímání hrozeb je v
rámci Aliance samozřejmě odlišné.“

Aliance ale funguje na principu jednomyslnosti. „Za každé situace je třeba najít jasné řešení. Stejně jako tomu bylo v případě
Turecka, které si jako jediné postavilo hlavu. Ostatní státy se tak musely pokusit najít s Tureckem společnou řeč. A takto to
bude i u ostatních věcí, které se budou v Alianci v příštích letech řešit,“ uzavírá Michal Smetana.

Živé vysílání 07:30
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 11:44 , Sledovanost pořadu:
9 063 , Pořad: 07:30 Živé vysílání , AVE: 3 432 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Sledujete Primu asi 1 Prima News o půl osmé vám přeji dobré ráno.

mluvčí 
Přináším zprávy.

mluvčí 
Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček odebral účinností od 1. července své zástupkyni Monice Šimůnkové veškerou agendu.
Zdůvodnil to tím, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková v reakci sdělila, že zváží podání žaloby na
ombudsmana kvůli jeho výrokům, které poškozují i kvůli údajně šikanóznímu jednání z jeho strany.

mluvčí 
Svoji agendu dělám 2,5 roku pečlivě nejlepším vědomím svědomím, což pan Křeček uznal. Jen zkrátka řekl, že nebude
tolerovat jiné názory. Považuje jeho jednání a jeho kritiku za útok na osobní čest jsem velmi zaskočená tím, co použil za
argumenty. Pana Křečka považují za člověka, který naprosto lidsky odborně manažersky selhává ve své pozici, a to jsem
schopná doložit.

mluvčí 
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A politické reakce zástupci vládní koalice kritizují rozhodnutí ombudsmana Křečka odebrat veškerou agendu své zástupkyni
Šimůnkové. Pirátští poslanci a romské organizace už ho vyzvali k rezignaci. Premiér Petr Fiala bude po návratu ze summitu v
Madridu žádat po Křečkovi vysvětlení. A po něm volá i předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ta tento krok
vnímá jako mstu vůči Šimůnkové za jiné názory.

mluvčí 
Paní Šimůnkovou považují za vynikající právničku a nikdy jsem se netajila tím, že mě na rozdíl od pana Křečka její pojetí
ochrany práv blízké. Podle § 5 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv se pan Křeček ze své funkce zodpovídá Poslanecké
sněmovně. A budu proto požadovat zdůvodnění tohoto kroku.

mluvčí 
Drahota v Česku roste a lidem stále více hrozí, že nebudou schopni pokrýt ani běžné výdaje. Častokrát sáhnou po půjčkách,
které ale mnohdy nejsou výhodné. Podle analytika Davida Borgese by si měli spočítat měsíční splátky, aby se nedostali do
problémů. Půjčovat si pouze z ověřených.

mluvčí 
Zdrojů. Zodpovědného úvěrování vlastně jednoduše řečeno, žebříček srovnává nabídku úvěrů v té v tomto v případě krátkých
Man funkce, a to jasně, které poskytují banky, tak, že nemám komu to srovnání celkem 42 společností na českém trhu. A my
jsme hodnotili podle ceny podle nákladů, kteří který musí lidé vlastně všímat si také změny a společnosti u nás toho, co po
sobě jednotlivé společnosti říkají a také, jak se chovají se klientům a já hodnotí jejich spolehlivosti pokutování. Domnění, že se
nám podaří zaplatí, ale špatně odhadne svoje možnosti, určí onu stranu příliš nadšen čítá 15 6 ztiší hlas úplně srovnáte. Jenže
srovnáte poukazuje, že půjčku budete muset prodlužovat a se velmi často stane, že ta společnost, která vám půjčila. Vám třeba
půjčku prodlouží, ale vám to nebude stačit na zaplacení úroků, takže lidé obrátí na společnost jinou, dostanou je jinde.

mluvčí 
To důležitý a přelomový krok tak označil vůdce republikánské menšiny senátu Mitch McConnell. Verdikt Nejvyššího soudu
Spojených států. Ten před několika dny zrušil ústavní právo na potrat a ponechal ho na rozhodnutí jednotlivých států.

mluvčí 
Volal do konkurzu se toto rozhodnutí obrátilo otázku potratů neprávní zpět k americkému lidu. Každý stát se tak rozhodne, jak
se s touto mimořádně citlivou otázku vypořádá. Myslím si, že toto důležité přelomové rozhodnutí bylo umožněno díky úsilí, jež
jsem já ostatní vynaložili na transformaci soudnictví.

mluvčí 
Fondu došly.

mluvčí 
Na Ukrajině zuří válka, kterou budeme sledovat spíš roky než měsíce naší 360 ce to řekl vedoucí zahraniční redakce CNN
Prima News Matyáš zrno. Podle politického geografa Jana Kofroně není ruská armáda v horizontu dvou měsíců schopná
ovládnout víc než zbytek Donbasu.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
V několika dalších a týdnech se dostaneme do situace, kdy se 8 zřejmě podaří a ovládnout ten si chance a a Ukrajinci se
budou muset stáhnout někam na linii. Bach moci Earth minimálně a jestli Rusové budou schopni pokračovat ještě o něco dál,
dostanou se přímo do města, jako je Kramatorsk Slavjanska, to je otázka. Může to teda třeba měsíc 2. To je něco, co si dokážu
představit, myslím si, že ale ruská armáda tenhleten okamžik není v horizontu měsíce až dvou schopná ovládnout víc než
vlastně ten zbytek toho Donbasu, který nemá. A vypadá to, že i s tímhle tím bude mít docela velké problémy. Bavíme jsou těch
vysočanskou svedl Nicku atd. ale kdybychom se podívat na celkovou mapu Ukrajiny, tak to jsou naprosto malinké části území a
ten ruský postup byste na nich vůbec nezaregistrovali. A celkového postupu 20 km za 2 měsíce asi, takže je to to byla v tomto v
tomto měřítku, co se týká těch zbraní. Ty na Ukrajinu proudí nadále. Ne takové množství, jak Ukrajinci chtěli a toho množství
munice, která je potřeba na Ukrajině, je to je naprosto nepředstavitelné, to jsou tisíce tun denně. Já se obávám, že je to válka,
kterou budeme sledovat ještě spíše roky než měsíce. Můj ty do konce září šance, že by ten konflikt skončil nějakým způsobem
do 10 % do konce roku bych si tipl tak třeba 30 40 % znamená souhlasím s Matyášem, že teď to vypadá, že je velká šance, že
se ten konflikt konflikt protáhne i do rocku 23.

mluvčí 
První padlí Čech na ukrajinské frontě včera se s ním naposledy přišli rozloučit. Přátelé známí jeho rodina. Michala Janíka,
kterému přezdívali Kevin nebo Španěl, vzpomínají jako na dobrodruha s velkým srdcem. Zemřel 10. června při bojích v
Doněcké oblasti zasáhla střepina z minometu.

mluvčí 
Tady jsme dovezli do jednoho.

mluvčí 
Bytu známým.

mluvčí 
Brambory jogurt, nějaký pití nějaký vody.

mluvčí 
Žádné vojenské cíle naprosto normální obyčejný občanský.

Lenka KOVANDOVÁ, redaktorka 
Pomáhal při evakuaci běženců přepravoval nemocné raněné. Zapojil se do dodávek jídla, oblečení léků. Michal Janík z
Třebíče. Podle kolegů projevoval odvahu už od začátku ruské agrese.
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mluvčí 
Ta situace tam vždycky neuvěřitelně vypjatá. Všechno běží neskutečně rychle. On dokázal vždycky každýho, kdo zrovna úplně
nebyl s tou situací ztotožněny tak uklidnit nasměrovat přesně tam, kam bylo potřeba.

Lenka KOVANDOVÁ, redaktorka 
V rodné Třebíči jeho nejbližší vůbec nenapadlo, že se místo setkání s ním půjdou navždy rozloučit. Kamarád ale Štěrba přinesl
na pohřeb. Tohle plátno, které vytvořil Michal asi měsíc předtím, než odjel na Ukrajinu.

mluvčí 
Vycházel oživí velmi podivuji, ale gázy člověk.

Lenka KOVANDOVÁ, redaktorka 
Poslední rozloučení na třebíčském hřbitově trvalo pár desítek minut v takových barevných pláten prý po Michalovi zůstalo víc a
možná brzy, uvidíme na nějaké výstavě na jeho počest. Lenka Kovandová, CNN Prima. News.

mluvčí 
A po zprávách pojďme k něčemu odlehčenější mu, a to je kulturní svět, jestli je někdo neodmyslitelně spjat s televizní zábavou,
tak je to on jednoznačně on herec tanečník, zpěvák, dabér, komik, moderátor i filmový producent. To.

mluvčí 
Vše je Martin Dejdar, kterého má každý z nás spojeného minimálně jednou rolí. Není to ale jen film a seriály, ale Martin Dejdar
se opět ve větší míře objevuje i na divadelních prknech. Nového můžeme vidět například v novém muzikálu branický zázrak.

mluvčí 
A teď i hostem nového dne vám přejeme krásné středeční ráno, dobré ráno. Kultura tady prožila svěží jarní nádech, který
naštěstí přetrvává i do léta tak jaké to pro vás bylo vrátit se před dav dychtivých diváků. Poté dlouhé covidové odmlce, kteří
zkrátka chtějí tu zábavu, chtějí se bavit.

mluvčí 
Tak je to skvělý samozřejmě pro nás pro všechny je to obrovský osvěžení, hlavně ty 2 roky. Zadržování těch emocí a toho
všeho, protože přece jen sochu jsou dlouhé byly dlouhé a pravda, takže upřímně řečeno, čekali jsme trošičku větší návrat
diváků. Ono to není tak rychle, jak jsme všichni čekali a zároveň samozřejmě všechno, co se kolem děje zase trošičku tu kulturu
odsouvána na tu malinko vedlejší kolej, protože ekonomických důvodů logicky dneska. Ti lidé přemýšlejí v první řadě o něčem
jiným než než o tom se jít bavit, protože ta ta situace není úplně pro to, aby si řekli, tak teď těm za zábavu a bude se chechtat
logicky, ale naštěstí chodí stále dost a baví se ti, kteří přijdou, tak mají chuť se bavit. Takže je to skvělý a máme z toho radost,
že už můžeme zase hrát.

mluvčí 
Vy jste se teď k tomu divadelnímu herectví vrátil vlastně ve větší míře. Proč, co vás to uvedlo?

mluvčí 
Protože jsem dlouho vlastně nové projekty divadelní nedělal. No a tak jsem vlastně minulém roce udělal 21 byl ve vršovickém
divadle Mana, to je to byla premiéra vlastně světová premiéra můžeme víc do prsu hry Marka Epsteina, skvělá krásná mléčné
sklo, a to je vlastně hra, která reprezentuje žánr, který na divadle moc se nehraje, a to je detektivka. Takže to je taková docela
hustá záležitost. A po tom jsem začal zkoušet muzikál branický zázrak, a to je úplně něco jiného, to takhle jako takhle to točíte
všechno. Takže a to mě baví, když dělám věci, který jsou úplně jiný. A úplně vlastně jiné žánry, tak tam hrozně baví, proto jsem
vlastně takhle to do toho skočil.

mluvčí 
Kdy se měl právě ty jiné žánry se právě v Branickém zázraku ještě dostaneme, ale zmiňovali jsme dabér, televizní zábava. Série
si.

mluvčí 
Říkal, kolik přijde, když se začaly, jmenujete se v této židle.

mluvčí 
Teprve v jedné osobě naprosto zaslouženě, ale to divadelní herectví je to to Gro toho řemesla herectví jako takového to, co je
možná nejnáročnější.

mluvčí 
Ale těžko říct jako co my jsme generace, která je zasažena tím, že vlastně, když nemáte to divadelní angažmá, tak je to něco
špatně. Musíte mít nějaký ten základ dneska už v posledních 10 15, ať už to takhle zdaleka není. Vlastně už od toho klasického
angažovaného, no a angažování nebo angažmá v divadle, abych to řekl správně. Už trošičku ustupuje hodně těch souborů je
vlastně na jedno představení, dávají se jakoby dohromady na jenom na projekty, ale já právě tím, že jsem ještě zasaženy, tak
vlastně letos na podzim oslaví 35 let na prknech Ypsilonky, kde jsem stálým byla vlastně stálým členem a ty ostatní věci, jako je
film nebo televize, tak vzhledem k tomu, že tohle divadlo hrajte intenzivně. Třeba těch ale prvních 10 15, hrajte pořád, tak už to
bývá, tak potom to natáčení je takový zpestření, je to trošičku jiný říkám, protože herectví její akorát herectví stejný jedno, ale
prostředky jsou jiné. Jo, takže to ono to hraním na divadle samozřejmě potřebuje něco jiného než ta procenta drobná kresba
před kameru.

mluvčí 
A chodí osobnost vašeho formátu běžně na konkurzu nebo už.

mluvčí 
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Hezkou ženu zavolal ději Brno, prosím tě mám jednu takovou roličku, mohl by dobrá.

mluvčí 
Otázka tak jako jak to je?

mluvčí 
No musíme chodit na konkurzu pořád jako někdy a jen.

mluvčí 
Opruz. Je to AFI.

mluvčí 
V noci chrání asi na to.

mluvčí 
Reagovat musím přiznat, že i s 2× už letos jsem se konkurzu omluvil. Dobrým kamarádům všechno ale prostě jsem si říkal, že
na konkurz na film, že na ten konkurz nepůjdu, že si myslím, že už prostě by mě mohli znát. Vědět co a jak, takže možná to byly
velmi dobrý věci, ale nějak se s tím nemohl smířit, že bych jako měly konkurz, ale asi země budou se začít chodit, tak to je jiná.

mluvčí 
Doba. Tu roli jste teda nezískal.

mluvčí 
Nezískal ani se na to bez EGNOSem té dohodě odešel. Jsem.

mluvčí 
Tak leda do kina draka.

mluvčí 
A pak řekne E.ONem Jarda?

mluvčí 
Tak tak mohlo to víte.

mluvčí 
Volba je to tak jej uvidíme, teda měl před sebou hrál druhý díl efekt, ale dvojka bude.

mluvčí 
Pojďme tedy hranickému zázraku, který se hraje v divadle na Fidlovačce. Vy hrajete právě roli bezdomovce, jak zlevnit cítíte,
jak jste se s níž žil co vás to naučilo možná nového? Ona volič.

mluvčí 
Prostě já. Mě to moc nic naučil. Já si myslím, spíš pár svých zkušeností zážitků předal té ropy jako jeho, protože jsou odbory
mostem, no v životě jsem si prošel ledasčím a nevím, co to je být a teď na té houpačce a jde víc za shora nad 0 zpátky nahoru.
Takže s těmi rolemi, které se tam objevují ty 4 bezdomovci, každý má jiný jiný vlastně životní osud, tak s tím docela jako
soucítím. Rama jakoby obrovský náboj právě sociální. Ten muzikál není to typický muzikál, jak se říká, že přijdete aha, budete
se tam jako, bude to strašná řachanda, tak to ne a což mě na tom taky samozřejmě baví, protože ty póly jsou tam. Krásný
rozdělí, ale musím říct, že jsem ještě nezažil představení, které jsem hrál Branického zázraku, že by publikum v závěru nestálo
ne aplaudovalo nebylo nebylo nadšené. My jsme včera v těch nás 20 ran naposledy. Přesouváme se na letní scénu do vod
Hrádek.

mluvčí 
Jaké budou tedy termíny, jaký je plán na to léto, jestli to máte v hlavě?

mluvčí 
Hlavy, to nemám myslím, že hraje vždycky pondělí úterý v týdnu tyto 2 dny, jinak určitě diváci zájemci se mohou podívat na na
webové stránky buďto Voděrady nebo i na branický zázrak. A celý červenec, myslím budeme hrát v těch vodě látkách a potom
na podzim branický zázrak zase mohl hrát někde v kamenném divadle, myslím, že znovu bychom se měli vrátit na Fidlovačku.

mluvčí 
Muzikál režíroval Jan Svěrák, jak se vám spolupracovalo, protože pro něj to byla muzikálová prvotin.

mluvčí 
On byl ostatně i hostem nového dne říkal, že to bylo trošičku náročné v některých ohledech, že si musel trošku zvykat na tu
změnu film divadlo.

mluvčí 
Ale partu si chválil.

mluvčí 
Tak Honza Svěrák byl byl výborný v tom, že právě jsi říkal, že v začátku to trošičku viděl tím filmovým pohledem a a tím, že jsme
byli na zkušebně, tak je to něco jiného, pak když se jako dostanete do hlediště jako režisér. Díváte se na to, jak říkáte, tak ten
detail, co jsem viděl ten tady ten divák neuvidí, asi bude muset být trošičku jinak, ale myslím, že to zvládnu bravurně, ale je
teda je teda je to nepříjemné, když se.
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mluvčí 
Nepříjemné, ale já jsem s vámi včera poslouchala rozhovor a tam stáli chválil Havla řekl Freud on umí pochválit. Už není.

mluvčí 
Úplně jo, ale víte, proč ženy chodí na každý představí?

mluvčí 
Vytahal herci.

mluvčí 
Ono to přejde nebojte.

mluvčí 
Našli, když mají premiéru, žil tak jako odjedou, to je prostě všichni jsou obrovským Pfeifer a a je to výjimečné představení, nikdo
neví, co se děje a pomoct pomoci do něj nepamatuje. Prostě mají ten adrenalin tadyhle a pak každá ta repríza přináší uvolnění
a pak už se tak jako s tím hraju, dělají blbosti.

mluvčí 
Herci odrovná Lai sedí ano.

mluvčí 
Skončí představí tak, prosím, tě na deváté ráno se v tý větě si to udělat takhle. Tam byla chyba, takže vy jdete na představení
místa byste řekl já teď dneska. Udělám si tam nějaký on taky, když on tam zas bude vlastně scénář a hodinu předtím si to
procházet, aby to bylo tak, jak to má být i to i to. Jsou to nervy.

mluvčí 
Jako vy jste zmiňoval i divadlo Ypsilonka, kde tedy to bude 35 let. Přesně tak krásné spolupráce, to je neuvěřitelné, taky
musíme zmínit jména Jiří Lábus Oldřich Kaiser, to je s vámi neodmyslitelně spjato, jak to člověka změní, když jste spojován s
takovými ikonami české zábavy.

mluvčí 
Já vám to hned naznačím. Neumím říct, konkrétně, ale tady v tomto v tomto baráku vlastně namlouváme si sny. A když máte 35
let za matku Lábuse, tak vás nenechá normálně vyrůst, to je prostě zaučit diagnóza, tak já jsem skutečně poznamenaný
hluboko ve svém nitru.

mluvčí 
Jak se na vás máte nějaké byste nechtěl hory nebo se probouzíte zpocený?

mluvčí 
Ne ne já jsem téměř nespím. Dneska je důsledek vlastně já usínám si vzpomenu, co přijde příští den. Hezký hrůzy nemůžu ani
spát, takže já jsem člověk, který nepotřebuje moc času na spánek.

mluvčí 
Nicméně vy jste právě Jirku Lábuse i natáčel. Vy nejste jenom ten jeho parťák, herecký divadelní, a dokonce jste říkal, že na
narozeniny jste vytvořil nějaký takový lehký dokument, tak bude i nějaký třeba větší, protože myslím si, že pro nás diváky ten
pohled optikou kameramana by mohl být velmi zajímavý.

mluvčí 
Tak uvažuji o tom už dlouho, protože toho materiálu skutečně mám strašně moc za posledních. Skoro 40 let, co vlastně vůbec
vznikly videokamery, takže ty materiály nejsou úplně kvalitní, ale zase o to, co jsou cennější, takže jenom prozradím, že už jsem
se dokonce tak jako právě přes Honzu Svěráka domlouval s jeho synem, který je střihač, že bychom se na to jednou možná
ještě v letošním roce podívali, protože tak, jak říkáte myslím, že to bylo nesmírně zajímavé právě o někom, jako je i Jirka Lábus
něco. Takovýho.

mluvčí 
Toho, jak se vám ještě Honza Svěrák bude hodit.

mluvčí 
No a kdyby to nevyhodím CFR.

mluvčí 
Až dnes škrtnul přesně tak. Vy jste zmínil, jsi snack, vidíte už svět žlutě?

mluvčí 
No skoro jo, abych vám řekl.

mluvčí 
Pravdu já ty si myslím, já si vždycky říkám, jak se tak děje ve světě různé věci a ať je to prostě v Americe nebo kdekoliv jinde.
Vždycky se najde takový nějaký kus ze Simpsonů před kanceláří lety, že už se to tam odehrálo ví já už jsem z toho úplně blbě.
Já si samozřejmě vůbec nepamatuju, co jsme, co jsme.

mluvčí 
Dělali, proč dáte, když havíře se.

mluvčí 
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Jestli to face ani to znovu jakoby na na na hasiče, anebo je to pravda, protože to je. Mi vlastně myslím, že jsi s ní začali vysílat v
roce 1989 a u nás 1990 tzn. že už to děláme 32 let, aby se lidi tady ale pamatuje ten díl. To já nevím, nic vůbec být tady toho
studia vás vůbec nepamatuji, o čem ty díly byly, protože to samozřejmě tolik, že se to nedá zvládnout, ale je to skvělý seriál. Já
jsem moc rád pořád jako funguje a že jede dál.

mluvčí 
Ještě v rychlosti na závěr Stanley Cup zamíří do České republiky. Vy jste obrovský hokejový fanoušek dítěte si ho pohladit? No.

mluvčí 
Já myslím, že jste tam pustit, že jo, ale já už jsem teda 2× držel se přiznám děti svým kamarádům, kteří ráno, takže už ta touha
není taková. Ale rozhodně se půjdu podívat.

mluvčí 
Na nějaký guláš třeba z něho si dát, to jste ještě asi nezažil.

mluvčí 
Tak to zažil jsem si už taky ledacos, ale guláš ještě ne.

mluvčí 
Lidé už tam měl. Nevím.

mluvčí 
Co by tomu, že ty bodyguardi?

mluvčí 
No.

mluvčí 
Fenyka zažívá opravdu leccos pozdě večer. Já myslím, že kdyby vám předem nejde.

mluvčí 
Jenom teda ano, ano taky.

mluvčí 
Někde ve vířivce. Takže.

mluvčí 
Necháme překvapit, jestli v létě možná vyjdou hezké novinové titulky, aby si na to počkám Martin Dejdar byl hostem nového
dne. Děkujem. Děkujem.

mluvčí 
Děkuju krásné ráno.

mluvčí 
A taky další hodině nového dnes budeme věnovat kultuře, protože vás pozveme na letní scénu divadla kalich pod pražskou
žižkovskou věž. Ale.

mluvčí 
Probereme i téma méně veselé, nicméně nesmírně důležité prevenci rakoviny do studia za námi přijde onkoložka Jana
Krausová.

mluvčí 
Tak asi přepněte pokračujeme na CNN Prima News hezké.

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 12:59 , Sledovanost pořadu:
14 104 , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 5 043 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Byla 29 hodin my vám nabízíme další zprávy přeju vám dobré ráno.

mluvčí 
Silný déšť v Česku neustává zvedají hladiny řek hlavně na jihu republiky. Blanice na druhém stupni.

mluvčí 
Povodňové aktivity.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Kdybych kandidoval na prezidenta, byl by to vrcholné kariéry, ne cíl to řekl v našem vysílání Andrej Babiš. Státy Evropské unie
schválili emisní reformu. Ta znemožní prodej nových aut se spalovacími motory od roku 20.
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mluvčí 
35.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Silné deště v Česku na jihu republiky stoupají hladiny některých řek. Nejhůř jsou na tom Prachatice, kde je vyhlášen druhý
stupeň povodňové aktivity. Situaci přímo na jednom stoku, na kterém platí stav pohotovosti, sleduje naše reportérka Michala
Brodská.

mluvčí 
Ve Strunkovicích u řeky Blanice na Prachaticku, kde je právě vyhlášen druhý povodňový stupeň, jak můžete vidět, řekl opravdu
rozvodněná, ale zatím nehrozí, že by se měla vylít z koryta na březích vidět, že ta voda v noci byla o několik desítek centimetrů
ještě výš. Je však možné, že ještě stoupne, protože teď v tuto chvíli nám začalo pršet. První povodňový stupeň vyhlášen i u
řeky Polečnice na Českokrumlovsku, ale i u řeky Klabavy u Rokycan na Plzeňsku. To jsou zatím dostupné informace. My pro
vás situaci budeme i nadále sledovat.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Navíc povodňovým stupňům na českých řekách i k tomu, jak silně deště silné deště nás ještě dnes čekají, zda hrozí další
bouřky. Řekne teď už ve studiu meteoroložka Jana Hujslová, vítej, dobré ráno. Dobré poledne. No, tak teď jsme slyšeli, to
vypadá v Prachaticích, kde všude jinde možná řekl ještě stoupají, jaká je prognóza?

mluvčí 
Tak v tuto chvíli trošku přestalo právě v těch nejvíc zasažených nejvíc nasycených oblastech pršet, takže ty toky se trošku
obrací a pozvolna klesají, ale stále zůstávají první stupně povodňové aktivity. Kromě Blanice, kde tedy stále i druhý stupeň
povodňové aktivity v profilu pode dvory, tak stoupnul třeba i Botič v Průhonicích na první stupeň. V těch nejbližších hodinách
bych chvíli mohl být, v uvozovkách klid, ale do jižních Čech už doráží další pásmo deště. A opravdu ta půda je tam hodně
nasycená, takže ty toky budou pořád rozkolísané a budou pravděpodobně stoupat.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Vy v té předpovědi předpovídáte znovu bouřky večer k večeru, kde je máme čekat, kdy budou nejsilnější. Je.

mluvčí 
Tomu tak ono i během dne by se mohly objevovat bouřky, tak déšť teď třeba kromě těch jižních Čech prší poměrně intenzivně i
severní polovině Čech, ale tam právě ta půda nebo na severovýchodě není tolik nasycená, takže ty toky tolik nereagují.
Každopádně v těch odpoledních a hlavně večerních hodinách by měly dorazit znovu bouřky, a to i velmi silné. A znovu by měla
být zasažena hlavně ta nejrizikovější oblast, tzn. pás od jižních Čech přes střední Čechy, případně Vysočinu až do Libereckého
kraje a lokálně nebo ty krátkodobé úhrny mohou být i kolem 50 mm nebo 60. Ale v tom součtu může na některých místech
lokálně napršet i kolem 90 l vody na metr čtverečný.

mluvčí 
No a kdyby se ta situace měla uklidnit.

mluvčí 
Tak vypadá to, že v průběhu zítřejšího dne by to počasí mělo být klidnější. Čekáme oblačno s polojasnou oblohu srážky jenom
ojedinělé, i když zítra se ty silné bouřky objevit můžou, ale budou vyloženě lokální záležitost. Větší pravděpodobnost je spíš na
východě území, ale bohužel v pátek dorazí studená fronta zase se silnými bouřkami zase i v Čechách by mohlo vydatně pršet,
takže takovéto trošku klidnější delší období. Vy nás mělo čekat až o víkendu, když čekáme slunečno.

mluvčí 
Delegáti moc děkuju, že jste byla i za informace meteoroložka na slova. Hezký den přeju díky.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Bývalý premiér šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítl v našem vysílání, že prostřednictvím svých výjezdů po republice vede
prezidentskou kampaň. Prý jde o snahu zviditelnit hnutí před komunálními senátními volbami. K prezidentské kandidatuře
zopakoval, že není rozhodnutý a definitivně jasno bude mít až v listopadu.

mluvčí 
Já dělám kampaň pro hnutí ANO. Navštívil jsem 74 míst, budou volby komunální volby a budu samozřejmě senát, takže dělám
kampaň, ano, jsem předseda hnutí chodí mezi lidi, ale jsem kandidát na prezidenta, takže se musím poradit s právníky. Pokud
by jsem se stal kandidátem. Pokud bych to oznámil.

mluvčí 
Zákon nezná tento termín. Na.

mluvčí 
Ten zákon děravé zákony děravé zákon nedomysleli různé situace, takže takže pan předseda senátu s tím Pospíchal evidentně
jenom reakce na to, že teda já dělám tu kampaň pro hnutí. Všichni to beru jako brněnskou kampaň, není to brněnské kampaň.
Nemluvím o tom, že kandidát na prezidenta i naši voliči říká, aby kandidoval, abych byl znovu premiéra, ale samozřejmě voliči
rozhodli ve volbách, takže máme premiéra, tedy sice řídí tu vládu neakční, a ale je to tak volby rozhodly. Kdybych byl kandidát,
tak já na rozdíl od těch ostatních, který to berou jako vrchol kariéry, mám co nabídnout ty ministry, které jsou ve vládě, to je
vrchol kariéry. Oni víc už nedaj. Třeba se podívat do co má za sebou život a já myslím, že bys nikdy do politiky nešel, pokud by
tady ty naše tradiční strany nebyly zkorumpované, pokud by kandidoval, stal bych se s velkou velkou herecké kariéry, ale to
není nikdy nebyl můj životní cíl.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ve vysílání teď už s námi politolog Jan Kubáček. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
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mluvčí 
Dobrý den. Co.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Říkáte na to, že případnou kandidaturu oznámí Andrej Babiš až na začátku listopadu. Co tím sleduje a jak vlastně vnímáte ty
celé tanečky kolem toho, kdy řekne nebo neřekne, jestli bude kandidovat?

mluvčí 
Tak myslím si, že Andrej Babiš čeká poslední chvíle, jak se vlastně vyplyne z pozice těch jeho protikandidátů. Jak bude přijímán
veřejností, jaká bude sociální ekonomická nálada, kterou očekávám, že že bude velmi bouřlivá. Bavíme o tom dlouhodobě od
začátku tohoto roku a a ta situace se potvrzuje, že opravdu bude dost černá skeptická, a to samozřejmě bude nahrávat
určitému typu kandidát zejména kandidátů, kteří mají důvěryhodný akceptovatelný ekonomický program. Do toho navíc Andrej
Babiš má výhodu, že v podstatě veškerá jeho konkurence reaguje na ně je to velmi připomíná situaci předchozí přímé volby. By
Miloš Zeman se neúčastnil televizních debat debata vůbec v podstatě všichni kandidáti docházeli pravidelně bez debaty a řešili
Miloše Zemana, který tam nebyl, ale tím ho vlastně zviditelňovali. Teď je ta situace obdobná, vemte si Andrej Babiš nám
neustále opakuje, že nekandiduje, ale v podstatě, kolik času už jsme mu věnovali, jak komentátoři, tak novináři, tak de facto
vyzyvatelé, že se zabil zaobírají neustále Andreje Babiše. Čili v podstatě dělají reklamu dávají prostor, no, myslím si, že
poslední argument, který se tam projevuje, taky samozřejmě situaci, tak okolo jeho kauz, ale i okolo začátku takové té roli v
polistopadové politické sezóny, protože dá se očekávat, že pokud by oznamoval své rozhodnutí někdy před 17. listopadem, tak
zase v podstatě 17. listopad zejména v Praze bude Andreji Babišovi v tu chvíli vám garantuji, že velká část republiky zase
jakoby naštve. Řekne Praha nám nebude určovat, kdo bude kandidátem na prezidenta kuriózně Andreji Babišovi může pomoct,
takže si myslím, že i tato hlediska tam jsou, protože v podstatě do nějakého 22. listopadu musí být jasno.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Andrej Babiš v našem vysílání taky popřel schůzky s Krejčířem, prý ho nikdy ani neviděl. Bývalý ministr financí Miroslav
Kalousek připomněl na Twitteru, že teď se stále zmiňuje, kdo se s kým v minulosti stýkal a že v případě Andreje Babiše je dobré
zdůraznit, že se stýkal nejenom s Radovanem Krejčířem, ale i později odsouzeným podnikatelem Tomášem Pitrem nebo
někdejším nejvlivnějším členem podsvětí Františkem Mrázkem. Je tam prokazatelné spojení mezi nimi.

mluvčí 
Víte, to se těžko usuzuje, protože v podstatě, když se podíváte na sestavu devadesátých let předáků politických stran, tak tam
můžete podle jména opakovaně vyjmenovávat a nemusíme zase zastavit u jmen typu Ivan Langer, ale mohli bysme před
pokračováním další. Přes další předáky. Andrej Babiš má jednu obrovskou výhodu v podstatě tímhle tím leitmotivem do té
politiky šel už v prvních letech vlastně tahleta velmi kontroverzní minulo byla vzpomínána. Ono se ukazovalo, že voličům to
nevadí, respektive ta míra naštvanosti jeho voličů tehdejší boje s občanskými demokraty sociálními demokraty byla vyšší a tím
pádem byla i vyšší toleranci vůči Andreji Babišovi. Takže jinými slovy, tohle jsou informace dlouhodobě známe poměrně staré.
Já bych řekl, že už jakoby prázdné, že v podstatě tam jako Andrej Babiš nedoplácí na to z toho titulu, že nikdo nepřicházel s
kazatelskou rétorikou a jsem přesvědčen, že starostové nezávislí, a to hodně doplatili právě proto, že dlouho vlastně tohohle
dělali téma výstavní skříň svou odmítal jakoby privatizaci politiky ostatní pranýřovali a pak je to doběhlo, a proto byl tak velký
šok. Andrej Babiš od začátku říkal prostě jsem složitý kandidát, mám složitou minulost, mám složitou minulost už z minulého
režimu. Jsem člověk, který blízko ODS ČSSD byl jsem s odborem, čili pro řadu vás můžu být nevolitelný a rozhodněte se, přesto
prostě ta nálada byla tak, tak na mrzela, abych řekl elegantně. ODS ČSSD, že tu podporu dostal obrovskou v podstatě pak už
mohl přicházet s dalšími příběhy dalšími tématy, takže já si myslím, že jeho voliči nezvyklá, protože všichni řeknou, to už tady
bylo. Je tady Čapí hnízdo, jsou tady dolů. Prostě je to stále opakování. Téhož.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Ještě prosím, 1 věc. Poprosím vás o stručnou odpověď. Andrej Babiš často vyčítal koaličním stranám, že jedou program
antibabiš teď svoji pozornost zaměřuje na šéfa vnitra Víta Rakušana. Proč tak tlačí na jeho odchod. Podle vás je k němu reálně
důvod?

mluvčí 
Víte, já si myslím, že ten hlavní důvod je ten, že starostové nezávislí díl velký počet voličů s hnutím ANO. Když se podíváte na
roky zpátky tak, aby se dařilo hnutí ANO starostové nezávislí slábly a opačně, takže myslím si, že ten tah je především, že
Andrej Babiš vycítil, kde je nejslabší článek aktuální vlády, kde může získat velkou část voličů a pozornost témata. A jakým
směrem jde. Já si myslím, že Vít Rakušan v podstatě z mého pohledu, zvláště optikou teď začínajícího českého předsednictví a
pokrytím ze strany kolegů pětikoalice ohrožen není, ale bude muset pro to hodně kompenzovat Petru Fialovi, což Petru Fialovi
ODS vyhovuje, protože získali silný poslanecký klub slabé politické strany STAN nezávislý, protože respekt starostové nezávislí,
že teď čeká velmi těžké období.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká politolog Jan Kubáček v našem vysílání. Díky moc za komentář. Na shledanou. Hezký den.

mluvčí 
Díky za pozvání klidný den.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Státy Evropské unie se shodli na plánech, které mají přispět ke splnění klimatických cílů pro rok 2030. Ministři životního
prostředí podpořili reformu trhu s emisními povolenkami nebo normu, která prakticky znemožňuje prodej nových aut se
spalovacími motory od roku 2035. Shodli se taky na vzniku fondu, ze kterého se mají vyšší náklady v souvislosti s novými
opatřeními kompenzovat. Česko by z něj mohlo podle ministryně životního prostředí získat 35 miliard korun.

Drahota v Česku se stupňuje některým lidem reálně hrozí, že nebudou schopni pokrýt ani běžné výdaje. Často v nouzi sáhnout
po půjčkách, které pro ně nejsou výhodné. Podle analytika Davida Borgese by si měli dobře propočítat měsíční splátky, aby se
nedostali do problémů a hlavně si půjčovat pouze z ověřených zdrojů.
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mluvčí 
Zodpovědného úvěrování vlastně jednoduše řečeno, že týče srovnává Janků úvěrů v té v tomto v případě krátkých Man
funkce, a to jasně, které poskytují pátý dítě nemá komu to srovnání celkem 42 společností na českém trhu. A možné hodnotili
podle ceny podle nákladů, kteří který musí lidé platí, čím si také zmíněné transparentnosti toho nás toho, co o sobě jednotlivé
společnosti říkaj, a tak, jak se chovají se klientům a já hodnotí jejich spolehlivosti ochutnávání v domnění, že se vám od října
platí. Ale špatně odhadne svoje možnosti určí on stranám příliš netenčí. Vlastně ztiší hlas úplně srovnáte, jenže srovná se
ukazuje, že půjčku budete muset prodlužovat. A severu často stane, že ta společnost, která vám půjčila vám třeba účtů pro
dlouhý, ale vám to nebude stačit na zaplacení úroků. Staří lidé obrátí na společnost jinou, dosahuje jinde.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Zaměstnavatelům by se mohly snížit některé odvody na sociální zabezpečení za zaměstnance. Dnes to projednají senátoři.
Zabývat se ale budou zjednodušením žádosti o příspěvek na bydlení. Podrobnosti z horní komory parlamentu má reportérka
Andrea Syková. Andreo, dobré ráno i tobě. Tak jak by se měl odvod na sociální zabezpečení pro firmy změnit?

mluvčí 
Hezké ráno. Tak má to být motivace právě pro zaměstnavatele, aby na částečný úvazek zaměstnávaly určité skupiny lidí, a to
například starší 55 let nebo ti, kteří mají ve své péči dítě do 10 let nebo se o něj nějak starají, mají svěřené také studenty. A
lidi, kteří jsou po rekvalifikaci, a to do jednoho roku dále z osoby se zdravotním postižením, ale i lidé mladší 21 let. Nicméně
odbory s tímto mají trochu problém, protože se obávají, že zaměstnavatelé toho budou zneužívat to snížení právě odvodů na
sociální zabezpečení budou také snižovat mzdy. Nicméně senátor Větrovský předseda klubu senátorského klubu pro region, a
tak doufám, že se tak stát nebude. Nicméně to ukáže až čas a pokuta i samozřejmě ten návrh té novely bude bude schválen.
Ten příspěvek na bydlení to zjednoduším příspěvek zjednodušení příspěvku na bydlení, tak to tady senátoři nazvali na
tiskových konferencích jako boj s tou určitou byrokracii. Mělo by to právě zjednodušit celý ten proces žádosti příspěvku na
bydlení, na co se tady bude také dnes projednávat.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Vládní koalice nenašla se zástupci odborů shodu na růstu platů státních zaměstnanců. Obě strany se domluvili pouze na jejich
desetiprocentním zvýšení u nepedagogických pracovníků některých úředníků, a to od září. Od začátku příštího roku se mají
mzdy zvednout zaměstnancům ozbrojených bezpečnostních složek. Odboráři původně požadovaly přidání o 15 % pro
zaměstnance se zmraženým výdělkem. Pro zbytek veřejné sféry chtěli od července navýšení o 7,6.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí ČR 
% my jsme za vládní koalici přišli s návrhem, že jsme připraveni udělat navýšení od 1. září. O 10 % pro ty pracovníky, kteří jsou
v tom prvním stupni tzn. bavíme se o zaměstnancích států, jako jsou nepedagogičtí pracovníci, jako jsou lidé, kteří nejsou pod
státní službu lidé, kteří pracují v rezortu, jako je oblast kultury. A podobně to více 300 000 pracovníků. Tady bychom to zvýšení
provedli o 10 % od 1. září a pokud jde o ty pracovníky, kteří pracují v těch tarifní stupnicí 2-5 a ti, kteří jsou pod státní službou,
tak tady jsme zatím dohodu nenalezli.

mluvčí 
A my si myslíme, že je potřeba sanovat všechny zaměstnance. Od 1. ledna vezmeme v potaz, že 1 návrh, kterým přišla dneska
vláda úplně nový a přišla s tím, že pro ty kategorie 2-5 nebi nedostali ani korunu, a to je pro nás akceptovatelné. Propady
opravdu dramatický, to už u některých kategorií dokonce druhý rok, kdyby nedostali přidáno vůbec.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Nevěřím tomu, že by vláda peníze vybrané prostřednictvím sektorové daně správně přerozdělila. Vyjádřil v našem pořadu 360
stupňů pochyby nad návrhem některých vládních subjektů. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj by nakonec
tato změna vedla jen k dalšímu zdražování. Místopředseda sněmovny poslanec ODS Jan Skopeček uvedl, že by sektorová daň
uškodila celé ekonomice.

Jan SKOPEČEK, místopředseda PS PČR /ODS/ 
Já mám dlouhodobě stejné názory. Já jsem v době v době, kdy jsme byli v opozici, kdy vládla koalice hnutí ANO ČSSD, která
většinou vznášela téma téma sektorové daně, tak jsem byl vždycky vždycky tzn. říkám, když ČSSD v té předchozí koalici
vznášela téma sektorové daně, tak já jsem vždycky proti měl jsem ty argumenty jasné. Je zřejmé, že chvíli, kdy já jsem ve vládě
prostě názory neměním podle toho, jestli jsem vládě nebo v opozici, tak já se považuju za strašlivě nebezpečné. Z jednoho
prostého důvodu ve chvíli, kdy budeme v České republice zvyšovat daně. Podle toho, jak se k nějakému sektoru vede nevede,
tak tím posíláme potenciálním investorům v zahraničí. Zprávu, že prostě daňové prostředí v České republice není stabilní a že
nemůžou počítat s tím, že když udělají v České republice nějakou investici a ten investici se bude dařit, že nepřijde nějaké
dodatečné zdanění, se kterým ve chvíli, kdy o té investici uvažovali. Nepočítali v tom právním v právním systému nebyl.

mluvčí 
Nejsem zastáncem toho, že by se to mělo zvedat za prvé vůbec nevím, na koho by se ukázalo, že by to měl být někdo řekne
energetické společnosti, které britské společnosti výrobní obchodní nebo ten, kdo dělá holí nebo ten, kdo vyrábí z jádra. Vždyť
tady hlavně letecká společnost ČEZ teď máme 150 miliard nerozděleného zisku, když tam bude mít zisk za rok 2022, ovšem
sleduju ponožky, tak se stáhneme ten zisk. Využijme ho a podporu firem domácností atd. druhá věc, co se týká zdanění
ukážeme toho či onoho on udělá protireakce, jakou může zdraží tzn. my chceme v současné době napálit teda další daň
bankám, jako by nestačilo. Už banky dneska díky politice centrální banky musí dávat úrokové sazby přes 7 % což ty lidi
samozřejmě dusí neudržitelným způsobem a ta banka logicky ještě udělat, takže místo, abysme se snažili a centrální banka už
začít uvažovat trošku kupecký logicky, tak nebudeme lidem vytahovat peníze přes úrokové sazby, pak zdaníme banky. A ty to
ještě ještě zvednou a třetí věc, a to je ta já nevěřím tomu, že ta vláda, která by vybrala ty peníze, tak by je účelově správně
přerozdělila.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Životní minimum nebo solidární příspěvek pro lidi, kteří mají doma uprchlíky z Ukrajiny. Projedná dnes vláda, životní minimum
by se mohlo kvůli zdražování zvýšit o necelé 4 stovky na víc než 4 600 Kč. Dále budou ministři řešit Poslanecké návrhy, včetně
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toho o uzákonění stejnopohlavních svazků. Kromě toho by kabinet měl dnes jmenovat Lukáše Güntera novým ředitelem
Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

Nejméně 2 lidé zemřeli při raketovém útoku na obytnou více patrovou budovu Mikolaj na jihu Ukrajiny. Další utrpěli zranění,
mezi nimi i místní záchranář. Ruské síly se dále snaží obklíčit lesy chance v okolí ropné rafinérie jižně od města postoupily od
soboty asi 2 km. Kdysi člensky posledním velkým městem luhanské oblasti, které dál ukrajinská armáda brání.

Ukrajinský prezident Zelenský je přesvědčený, že ruský útok na obchodní centrum byl cílený a měl podle rozkazu zabít co
nejvíce civilistů. Dokazují to podle něj jasně zadané souřadnice místa dopadu rakety a zároveň dodal, že ukrajinská města už
zasáhlo 2811 ruských.

mluvčí 
Střel. Důkazy všude v nich to nesmí. Aby.

mluvčí 
Se nikdo neodvážil lhát o raketovém útoku na obchodní centrum krémem šoku, tak ruská střela zasáhla tento objekt cíleně. Byl
to jasný rozkaz. Je zřejmé, že ruští atentátníci dostali jasné souřadnice pro raketu od vás chtěli zabít co nejvíce lidí v klidném
městě a v běžném nákupním centru. Využili jsme všech mezinárodních pak k tomu, abychom postavili Rusko před soud za
státní terorismus. Počet ruských raket, které zasáhly budovy krémem šunku, vlysy členskou v Charkově a v Dněpru je k
dnešnímu dni neuvěřitelně vysokým. Nesmíme také zapomenout na obrovské množství leteckých bomb a mnoho
dělostřeleckých granátů.

mluvčí 
Mu s tím ti archeologických série.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Na Ukrajině zuří válka, kterou budeme sledovat spíše roky než měsíce naší 360 let řekl vedoucí naší zahraniční redakce
Matyáš zrno. Podle politického geografa Jana Kofroně není ruská armáda v horizontu dvou měsíců schopná ovládnout víc než
zbytek Donbasu.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Několika dalších a týdnech se dostaneme do situace, kdy se 8 zřejmě podaří a ovládnout ten, jestli chance a a Ukrajinci se
budou muset stáhnout někam na linii. Bach moci versus minimálně a jestli Rusové budou schopni pokračovat ještě o něco dál
dostanou se přímo do města, jako je Kramatorsk Slavjanska, to je otázka. Může to teda třeba měsíc 2. To je něco, co si dokážu
představit, myslím si, že ale ruská armáda tenhleten okamžik není v horizontu měsíce až dvou schopná ovládnout víc než
vlastně ten zbytek toho Donbasu, který nemá. A vypadá to, že i s tímhle tím bude mít docela velké problémy.

mluvčí 
Bavíme se těch lesy členskou radil Nicku atd. ale kdybychom se podívala celku mapu Ukrajiny, tak to jsou naprosto malinké
části území a ten ruský postup byste na nich vůbec nezaregistrovali. A celkového postupu 20 km za 2 měsíce asi, takže je to to
byla v tomto v tomto měřítku, co se týká těch zbraní. Ty na Ukrajinu soudí nadále. Ne takové množství, jak Ukrajinci chtěli a
toho množství munice, která je potřeba na Ukrajině, je to je naprosto nepředstavitelné, to jsou tisíce tun denně. Já se obávám,
že je to válka, kterou budeme sledovat ještě spíše roky než měsíce.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Můj ty do konce září šance, že by ten konflikt skončil nějakým způsobem do 10 % do konce roku bych si tipl tak třeba 30 40 %
znamená souhlasím s Matyášem, že teď to vypadá, že je velká šance, že se ten konflikt konflikt protáhne i do rocku 23.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Už za malou chvíli začínají zprávy plus v nich se budeme věnovat rostoucím cenám potravin. Mými hosty ve studiu budou
prezident Agrární komory Jan Doležel a agrární analytik Petr Havel. Dívejte se i dál. Dobré ráno.

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 12:59 , Sledovanost pořadu:
24 178 , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 6 275 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,27
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Teď už další zprávy plus vítejte u nich. Dobré.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Poledne. Vláda přemýšlí o zavedení speciální sektorové daně, aby alespoň podle toho, co oni zatím známo dopadla na
energetické a taky finanční instituce. Právě tyto firmy podle některých vládních stran těží ze současného zdražování nejvíc.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO říká, že by se schválením této daně měl obrovský problém. A
návrh se nezamlouvá ani vládní ODS. Podle jejího poslance Jana Skopečka by to vyvolalo ekonomickou nejistotu.

Jan SKOPEČEK, místopředseda PS PČR /ODS/ 
Já mám dlouhodobě stejné názory. Já jsem v době v době, kdy jsme byli v opozici, kdy vládla koalice hnutí ANO ČSSD, která
většinou vznášela téma téma sektorové daně, tak jsem byl vždycky vždycky část ramene a říkám, když ČSSD v té předchozí
koalici vznášela. Téma sektorové daně, tak já jsem vždycky proti měl jsem ty argumenty jasné. Je zřejmé, že chvíli, kdy já jsem
ve vládě prostě názory neměním podle toho, jestli jsem vládě nebo v opozici, tak já se považuju za strašlivě nebezpečné z
jednoho prostého důvodu. Ve chvíli, kdy budeme v České republice zvyšovat daně. Podle toho, jak se k nějakému sektoru
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vede či nevede, tak tím posíláme potenciálním investorům v zahraničí zprávu, že prostě daňové prostředí v České republice
není stabilní a že nemůžou počítat s tím, že když udělají v České republice nějakou investici. A ten investici se bude dařit, že
nepřijde nějaké dodatečné zdanění, se kterým ve chvíli, kdy o té investici uvažovali, nepočítali v tom právním v právním
systému nebyl. Čili já to beru jako velký velký náklad, který by nenahradilo to, co by se z té sektorové daně mohlo, mohlo
získat, a to neohrozí jenom potenciální investory v energetice nebo bankovnictví, ale i to ohrozí investice investice v celé té
ekonomice. Já bych měl obrovský problém a nejsem zastáncem toho, že by se to mělo zvedat za prvé vůbec nevím, na koho by
se ukázalo, že by to měl být někdo řekne energetické společnosti, které britské společnosti výrobní obchodní nebo ten, kdo
dělá uhlí nebo ten, kdo vyrábí z jádra. Teď tedy hlavně letecká společnost ČEZ teď máme 150 miliard nerozděleného zisku,
když tam bude mít zisk za rok 2022, ovšem sleduju ponožky, tak se stáhneme ten zisk. Využijme ho na podporu firem
domácností atd. 1 věc druhá věc, jestliže někoho zdaníme. Bude.

mluvčí 
Alze lze stáhnout ten zisk, protože přece jenom stát není. Jediný akcionář jsou tam i další. Jak.

mluvčí 
Co se týká akcionářských práv, tak se samozřejmě může rozhodnout co, že jste se ten zisk stáhne nerozdělený navíc ty
minoritní v tom určitě nebudou proti. Čili ČEZ má dostatek zdrojů na to, abysme se stáhli dneska ČEZ o nic nepřijde jeho
nevybrat budeme, protože tam doteče peníze za rok 22 rok za rok 2023. Ten první věc druhá věc, co se týká zdanění,
ukážeme na toho či onoho on udělá protireakce, jakou může zdraží tzn. my chceme v současné době napálit teda další daň
bankám, jako by nestačilo, že už banky dneska díky politice centrální banky musí dávat úrokové sazby přes 7 % což ty lidi
samozřejmě dusí neudržitelným způsobem. A ta banka logicky ještě udělat, takže my místo, abysme se snažili a centrální banka
už začít uvažovat trošku kupecký logicky, tak my budeme lidem vytahovat peníze přes úrokové sazby, pak zdaníme banky a
tyto ještě ještě zvednou a třetí věc, a to je ta. Já nevěřím tomu, že ta vláda, která by vybrala ty peníze, tak by je účelově a
správně přerozdělila dneska ta vláda má vyšší daně má bez DPH áčka de facto inflace je jakési skryté zdanění, kdy
samozřejmě nechtěné, ale má výrazně více v tom benefitu s DPH než v tom, jaké jsou ty tzv. inflační výdaje a přerozděluje to na
energickou podporu nebo na podporu čehokoliv jiného nepřezuli. Takže já nevěřím tomu, že ta vláda by to účelně režim si
myslíte.

mluvčí 
Že těch peněz má dosah, měla by rozdíly.

mluvčí 
Dané tvrďák má peněz do San. Tvrdím, že vše bude mít více, tak to nepůjde tam, kam všichni očekávají. Firmy.

mluvčí 
Vykazují vyšší zisky, tak ten stát má samozřejmě vyšší příjmy, a to jak pro silniční daň z příjmu právnických osob, tak u těch
energií ze spotřební daně DPH. Čili ten stát na tom v uvozovkách vydělává, jo, čili druhá věc skutečně riziko toho, že to, jak ty
banky tak energetické firmy přinesou doc. Docent zákazníků, že si tu ziskovou marži stejně ponechají a a přinesou to na
přinesou to na na střadatele a také potřeba říci, proč ty vysoké ceny energií jsou. Tady také potřeba si při můžete kvůli nějaké
politice energetické politice zelené politice, která uměle ty energie zdražuje a stát místo toho, aby přehodnotil tu hloupou
zelenou politiku, která zdražuje energie, která přináší vyšší ceny a tedy vyšší zisky těm energetickým firem. V tomto případě tak
místo, aby to přehodnotil, tak vymýšlí další státní intervenci, která tu situaci jenom dál zhorší, čili to skutečně nevidím jako
vhodné vhodné opatření. Myslím si, že by spíše jak spotřebitelé, tak tu ekonomiku poškodilo.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Na Ukrajině zuří válka, kterou budeme sledovat spíše roky než měsíce ve včerejší 360 let řekl vedoucí naší zahraniční redakce
Matyáš zrno. Podle politického geografa Jana Kofroně není ruská armáda v horizontu dvou měsíců schopná ovládnout víc než
zbytek Donbasu.

mluvčí 
V několika dalších a týdnech se dostaneme do situace, kdy se 8 zřejmě podaří a ovládnout ten, jestli chance a a Ukrajinci se
budou muset stáhnout někam na linii. Bach moci Earth minimálně a jestli Rusové budou schopni pokračovat ještě o něco dál
dostanou se přímo do města, jako je Kramatorsk Slavjanska, to je otázka. Může to teda třeba měsíc 2, to je něco, co si dokážu
představit. Myslím si, že ale ruská armáda tenhleten okamžik není v horizontu měsíce až dvou schopná ovládnout víc než
vlastně ten zbytek toho Donbasu, který nemá. A vypadá to, že i s tímhle tím bude mít docela velké problémy. Tzn. určitě bych
neřekl, že tam je teďka nějaké velké riziko toho, že by Rusové se dostali třeba někam k Dněpru nebo něco podobného.

mluvčí 
Matyáši, jak to vypadá s dodávkami zbraní, protože přece jenom s tím, jak Ukrajina sešla takzvaně z televizních obrazovek nebo
není na nich už tak často. Kromě těch posledních pár dnů dodávají západní země nadále zbraně. Ta moje první otázka. Moje
druhá otázka je. Mluví se o americkém systému Mars, který může zásadně změnit podle některých expertů a pozici ukrajinské
armády na východní frontě. Děje se to už teď.

mluvčí 
Já ještě si dovolím jednu drobnou odbočku k tomu předchozímu, že bavíme se těch lesy členskou stranou dětskou atd. ale
kdybychom se podívala celku mapu Ukrajiny, tak to jsou naprosto malinké části území a ten ruský postup byste na nich vůbec
nezaregistrovali. A celkového postupu 20 km za 2 měsíce asi, takže jednou to byla v tomto v tomto měřítku, co se týká těch
zbraní ty na Ukrajinu proudí nadále. Ne takové množství, jak Ukrajinci chtěli problémy, že my jsme všichni na západě, kam si
troufnu spočítat taky těch posledních 30 let žili v domnění, že po studené válce nás čeká jenom v modré nebe a rozkvetlé louky
a takové věci jako zbraně munici nebudeme potřebovat. Dokonce i armáda se zavedl princip tzv. odložené spotřeby, že se to
nakoupí, až to bude potřeba. No ukazuje se, že když je to potřeba, tak toho nikdy není dost toho množství munice, která je
potřeba na Ukrajině, je to naprosto nepředstavitelné. To jsou tisíce tun denně, takže Ukrajinci to mají méně, ale přichází
přichází to i z těch zemí, které byly opatrnější, jako je například Německo. Ty slavné pan Kubice kvalita jsem to samohybné
houfnice už jsou konečně na Ukrajině, a to jsou všechno věci zbraně, které jsou si řádově lepší, než mají Rusové přesnější a za
větším dostřelem, což je to co vy potřebujete AFI nepřítele dál. Tak, aby nemohl trefit vás mezi trefit lépe než on. V tom
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samozřejmě ty Hyman si americké jsou vynikající teda opravdu úžasná zbraň, ale opět i přes úspěchy, které pravděpodobně už
v tuto chvíli Ukrajinci mohou připsat především zásah ruských muničních skladišť, které byli pro Rusy do této chvíle bezpečně
za frontou a teď můžou být zasaženy. Tak se musí uvědomit, že ty dodávky to je 4 kusy 10 kusů atd. to jsou to je relativně malé
množství. Ono taky potřeba obrovskou logistiku zásobování opravárenské čety a podobně o tom člověk vidí náklaďák s těmi
víme, nic se mi, a to je jenom malá část velmi malá část celkové procesu, který musí bít, a to zabezpečení, aby ta zbraň mohla
úspěšně vystřelit. Takže je to skvělá zbraň Ukrajincům hodně pomáhá, ale nemůžeme představovat, že dodávka 10 20 kusů
těchto těch raketometů dokáže zásadně změnit situaci na bojišti.

mluvčí 
Honza viděli jsme v uplynulých dnech útok na obchodní dům v krimi šoku. Viděli jsme po dlouhé době minimálně poprvé od
konce června teď můžou diváci vidět. Bezpečnostní kamery je to zatím obchodním domem, kde rodiče sbíhají, sbírají své
vlastní děti. Při tom útoku zahynulo asi 20 lidí. Jsou to věci, které jsou způsobeny řízenými raketami. Dlouho jsme neviděli, že by
byl bombardován třeba Kyjev je to nějaká změna toho ruského uvažování ruského vedení války.

Jan KOFROŇ, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak Rusové na začátku ty raketové útoky podobné a dělali pak došlo k tomu, že a poněkud ta ochabla jejich snaha v
tomhletom směru, což může být dáno prostě tím, že jím zčásti třeba došla munice nebo spíš šetřili, anebo tam neviděli žádné
zajímavé cíle. A neřekl bych, že by tam byla nějaká velká změna. Nejspíš přijde, že jde o nějaký nějakou trochu snahu navrátit
se tomu původnímu působení snahu udržovat to napětí na celé Ukrajině ukázat Ukrajincům vlastně neexistuje místo a i v
hloubce teritoria, kde by byly zcela bezpečný.

mluvčí 
Matyáši hovoří se v souvislosti s těmi raketovými útoky a koneckonců hovořil o tom americký prezident Joe Biden, že by
Spojené státy měly dodat pokročilejší protivzdušnou obranu, konkrétně. Nepamatuji si přesně ten název, ale byly to rakety
země vzduch. Je to něco, co Ukrajina teď zásadně potřebuje a mohlo by to tu situaci změnit, ano minimálně ochránit. Ta velká
města Charkov, Kyjev Krmenčík, koneckonců taky poměrně velké město.

mluvčí 
Já si nedovedu představit to množství proti raketový protiletadlový systém prostředků protivzdušné obrany, které by dokázalo
ochránit všechna města na Ukrajině, tam ukradne obrovská země moderní proti prostředky protivzdušné obrany jako patrioty
třeba ty vyžadují opět nesou nekřesťansky drahé vyžadují opět obrovskou logistiku. Výcvik atd. to zkrátka není v tuto chvíli
možné Ukrajinci mohou hlídat jenom nějaké opravdu klíčové uzly.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Jedním z triků společností poskytujících půjčky je to, že na svých webových stránkách uvádějí měsíční sazby místo těch
ročních. Ty jsou na první pohled nízké a mohou tak přilákat řadu zákazníků. To řekl v našem ranním vysílání analytik člověka v
tísni David Borges. A zároveň upozornil nás zřizování tzv. prvních půjček zdarma.

mluvčí 
Ale užívání, takže já řekl pravdu, první půjčka zadarmo bývá problém v tom, že většinou takový produkt ze zprávy společnosti,
které mají na hodně drahou stavbu a pokud člověk no sál, abysme tu pomůcku. Ano, to byl se často může stát, že se mu
nepodaří před platností vrátit všechny peníze stát a podle odsunutí končí znovu prodlouží o půjčku pokračoval, ale v
současnosti umí těm vysokým úrokovým sazbám. Bavíme se o stovkách procent ročně vlastně tyto společnosti funkcí.

mluvčí 
Já předpokládám, že první půjčka zdarma to asi není jediné lákadlo, kterým chtějí například nebankovní společnosti přilákat
klienty tak jaké další způsoby využívají?

mluvčí 
Triku se objevuje záhada. Můžeme se například s tím, že náhradový zpráva společnosti inzerují úrokové sazby měsíční. Já jsem
úkol vracím tzn. že to číslo vypadá na první pohled docela přijatelně, jenomže ve skutečnosti 12 × čím člověk čekal. V
některých případech pak společnosti aha, no mají úrokovou sazbu nízkou, ale člověk skutečně účinné nebo nemusí všimnout,
že vedle úrokových sazeb snížíme poplatky a podobně. Tady ta oblast toho jasným způsobem společnosti tisícům klientů, kteří
v nich půjčku mají možnost se velmi často setkávali a setkáváme se ale s tím, že pokud čerpáte nějakou půjčku nějaký úvěrový
rámec, mohou chodit různé nevyžádané návrh na narušování. Může se stát za společnost lidem navíc přeúvěrování, ale zase
často dalších aut triků opravdu názor.

mluvčí 
Důležité je nenaletět a vibraci soudní instituce, i když už si tedy opravdu musíme půjčit a člověk v tísni nabízí index
odpovědného úvěrování, o co přesně jde.

mluvčí 
Vůbec odpovědného úvěrování vlastně jednoduše řečeno, dříče, který srovnává Janků úvěrů a v tomto případě ztrácí Man
účet, a to jasně, které poskytují. Nemá komu to srovnám celkem 42 společností na českém trhu a my jsme hodnotili podle ceny
podle nákladů, kteří který musí lidé platí dalším také zmíněné transparentnosti, tzn. toho, co po sobě jednotlivé společnosti
říkají, ale to je chovali ke klientům. Hodnotí jejich spolehlivosti posuzování účtu.

mluvčí 
Kdybychom to teď shrnuli, tak když už si člověk rozhodne pro půjčku, na co si dát při jejím sjednávání pozor, co je to
nejdůležitější?

mluvčí 
Já bych řekl, že vůbec nejdůležitější je dobře si rozpočítat měsíční splátku, abyste zkrátka v tom rodinném rozpočtu našly fu
patřičnou sumu ukázal každý měsíc. Část té účty platí tzn. že naprosto nevýhodné jsou účty s jednorázovou splatností, oko už
jsem mluvil mnohem lepší je nutí peníze třeba, no, ale s tím, že budou rodiče snímků dochází dokáže zaplatit. A pokud ústupu
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tuhá a cítím, že se problémy, které sám nedokázal vyřešit si nebudu brát v Minsku další hlavní se měl obrátit na dluhovou
poradnu.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Americký prezident Joe Biden oznámil posílení amerických vojenských kapacit v Evropě. Reaguje tak na hrozbu, kterou Rusko
představuje nejen pro východní Evropu, o jakou pomoc jde, to probereme podrobně v poledních zprávách za 5 minut 12. Já se
loučím, opatrujte se, bylo mi ctí potěšením, hezký den.

Josef KLUGE, moderátor 
11 55 to je čas pro polední zprávy. Tady na CNN Prima News vítejte policejní manévry v detenčním zařízení v Tisu u Blatna
kvůli incidentu mezi uprchlíky. Podrobnosti přidá náš reportér. Gen. Pavel je rozhodnutý zúčastnit prezidentských voleb a je
odhodlaný je vyhrát kandidaturu oznámí v srpnu. A silný déšť v Česku neustává. Zvedají hladiny řek hlavně na jihu republiky.
Blanice na prvním stupni povodňové aktivity.

V detenčním zařízení pro uprchlíky v Tisu u Blatna. Museli v noci zasáhla policisté. Kvůli incidentu mezi běženci přiletěl dokonce
policejní vrtulník. Okolí tábora bylo neprodyšně uzavřeno, no a na místě natáčel náš štáb kolega reportér Vladimír Procházka.

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 
Vše se mělo odehrát právě v tomto objektu, který je za mými zády. Včera zhruba okolo šesté hodiny odpoledne měl být údajně
kontrolována jeden z problematických cizinců. To samo ale zřejmě nelíbilo. No a tak snažili ještě s dalšími víme, v uvozovkách,
spolubydlícími dalšími cizinci zabarikádovat, no a snažili vytlačen vlastně dozorcem. Následně zasáhli policisté, které se jen také
podařilo vytlačit ven, mělo jít o 30-40 cizinců, kteří se tohoto incidentu účastnili. Poté přiletěl policejní vrtulník ho k němu přidala
další stovka policistů, která nakonec celý incident bez problémů Zolova, jak jsem se tady informoval, tak nemělo dojít ani
žádnému zranění. Co se týče právě tohoto objektu, tak slouží tady ubytování a zadržení cizinců, kteří zde neměli na území
České republiky. Platný pobyt byly například vyhoštěni. Těch by tady mělo být alespoň podle informací, které mám zhruba 150.
Úderem desáté hodiny byl celý incident. To už zažil mám vše bylo uklidnilo, nutno dodat, že všechny cesty, které jsou vlastně
vedou, tady k tomu objektu nedaleko Žihle, tak byly zataraseny. No a jak už bylo také řečeno, celou situaci z vrchu kontroloval
a monitoroval policejní vrtulník. Samozřejmě další informace vám budeme poskytnout v průběhu dnešního dne.

Josef KLUGE, moderátor 
Americký prezident Joe Biden dnes oznámil posílení amerických vojenských kapacit v Evropě. Reaguje tak na hrozbu, kterou
Rusko představuje nejen pro východní Evropu, o kolik vojáků půjde a co mají světoví lídři na programu v příštích hodinách
summitu NATO. To už nám teď přiblíží naše reportérka na místě Barbora Zlatohlávková, dobré poledne. Joe Biden, tedy v
Madridu ohlásil posílení americké vojenské přítomnosti v Evropě, jaký vzkaz tím americký prezident vyslal směrem k Rusku?

mluvčí 
A krásný den do Prahy. Tak je to přesně tak, jak říkáš, Biden odsouhlasil další posílení vojáků a nejen vojáků, tedy vojenského
vybavení v Evropě asi uvedl to během krátkého rozhovoru s Jensem Stoltenbergem před zahájením to brát po jednání
Severoatlantické rady. A právě řekl, že aliance je připravená držet při sobě, že si velmi ctí a dodrží dodrží aliance čl. 5, což tedy
ten značí, že pokud bude. Pokud by někdo zaútočil 1 členský stát, taky útočí na všechny a že tedy je připravena aliance
zasáhnout, má teď už tedy k té konkrétní pomoci. Biden odsouhlasil vyslání dvou letek nejmodernějších stíhaček 35 Británie
také rozhodl zvýšit počet torpédo borců ve španělských přístavech ze čtyř na 6 a vytvořil vytvoření nového armádní velitelství v
Polsku. No a teď už tedy ještě k tomu dalšímu programu momentálně tedy probíhá jednání Severoatlantické rady na úrovni
předsedů vlád na úrovni prezidentů. Po jedné hodině by pak měla měli jednat partnerské země, konkrétně jde tedy o Austrálii
Jižní Koreu, Japonsko a nový Zéland a měli jednat tedy s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem a v ještě uvedu. Je to
vůbec poprvé od založení na to, že jednají ty partnerské země na úrovni, tedy premiérů, vždy to bylo, že přijeli zástupci pouze
na úrovni ministrů, takže opravdu mluví o tom, že tento summit historický přelomový nejdůležitější od studené války. A vidíme to
tedy právě v tomto případě a proč právě to jednání na této úrovni je to kvůli tomu, že Čína, což je další bod, který byl zmiňován
té strategické koncepci. Je začíná být považována za hrozbu nebo za určitou zemi, kde, kde soudí určité politické výzvy, které,
které je nutné adresovat, no a tím, že právě tyto země spadají tedy do do toho regionu pacifickou asijsko pacifického regionu,
tak právě proto jsou přizvané a aby reagovali na na ty výzvy, které Čína představuje.

Josef KLUGE, moderátor 
Posílení americké vojenské přítomnosti v Evropě teď probereme ještě podrobně jsme bezpečnostní analytikem Lukášem
Singerem. Dobré poledne vám. Dobrý den, pojďme říct a vysvětlit, jaký strategický význam má toto oznámení amerického
prezidenta, jaký význam mají tyto zbraně, které tady přibudou v Evropě ve strategii celé Severoatlantické aliance?

mluvčí 
Tak z toho, co bylo, oznámil se týče té vojenské techniky, tak řekl bych, že největší význam mají ty letouny 35, které by se měly
přesunout do Velké Británie. To nepochybně představuje velmi silný signál, protože to jsou nejvyspělejší technologicky
nejvyspělejší stíhačky, jaké západ vůbec má a kromě toho kromě toho vlastně je to i na to, řekněme, strategicky symbolické
rovině to nesmírně důležité, protože USA vlastně dávají najevo, že posilují svou přítomnost Evropy žen, takříkajíc jako nepouští
Evropu ze zřetele. Vlastně se tím jakoby určité míry zpomaluje nebo omezuje ten už dlouhou dobu probíhající obrat USA od té
asijsko pacifické oblasti, kde tedy hlavním protivníkem je Čína Američané prostě dávají Evropě najevo budeme stát při vás, ať
se stane cokoliv.

Josef KLUGE, moderátor 
Teď ještě pro náš přehled, kde jsou v tuhle chvíli američtí vojáci v Evropě. A kolik jich.
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Michal Smetana: Škoda každé krize, která se nevyužije. Tak přemýšlí Erdogan. A teď se mu to vyplatilo URL
Automatický překlad
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Třídenní summit NATO v Madridu začal průlomem. Turecko upustilo od svých výhrad proti vstupu Švédka a Finska do
Severoatlantické aliance. Co přimělo tureckého prezidenta ke změně názoru? Cílem summitu má být i nová strategická
koncepce Aliance a posílení východního křídla. Vrací se období studené války? Odborník na bezpečnost Michal Smetana v
audiozáznamu ještě nastíní, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, a zhodnotí, nakolik byly dodávky zbraní Ukrajině efektivní.

„Ústupek Turecka je rozhodně velká věc pro NATO. Jednomyslně se shoduje na tom, že Švédsko a Finsko jsou významnou
posilou pro Alianci,“ komentuje v pořadu Jak to vidí... odborník na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana z Institutu
politologických studií FSV  UK .

Ankara až dosud s rozšířením Aliance nesouhlasila. Tvrdila, že Švédsko a Finsko údajně podporují teroristické organizace,
jmenovitě Stranu kurdských pracujících a kurdské jednotky YPG bojující proti Islámskému státu. Podle Michala Smetany v tom
ale hrála roli zejména Erdoganova snaha využít situaci ve svůj prospěch.

„O tureckém prezidentovi se říká, že se drží hesla Škoda každé krize, která se nevyužije. I teď kazil společné nadšení z přijetí
Finska a Švédska. Od začátku šlo ale z velké části o hru směrem k domácímu tureckému publiku. A samozřejmě o snahu
Turecka vyjednat si ústupky ze strany Finska a Švédska i ze strany USA.“

Třístranná dohoda

„Mezi Tureckem, Švédskem a Finskem tak byla sepsána dohoda. Švédsko souhlasilo se systematičtější a efektivnější extradicí
jednotlivců. Další citlivou věcí je zbrojní embargo, které Švédsko a Finsko měly uvalené na Turecko vzhledem k aktivitám
Turecka v Sýrii.“

Podle bezpečnostního analytika ale s velkou pravděpodobností probíhají i další diplomatická jednání za zavřenými dveřmi mezi
Tureckem a USA. „Detaily neznáme. Ale spekuluje se o dodávkách letounů F-16. Vstupu Švédska a Finska do NATO nicméně
už nic nestojí v cestě. I když ratifikovat jej musejí parlamenty všech členských států. A to může trvat až rok.“

Klíčový nepřítel Rusko

Výsledkem třídenního severoatlantického summitu má být také nová strategická koncepce, která se bude týkat zejména
posílení východního křídla Aliance. Jde tak o velmi ambiciózní a nákladný plán, který ale rovněž vysílá velmi silný signál.

„Dá se říci, že se mentálně vracíme do období studené války. Když se rozpadl Sovětský svaz, NATO se ocitlo v určitém vakuu.
Nemělo jasně definovaného nepřítele a muselo vymýšlet, co bude jeho hlavní cíl. Teď se to změnilo. I když vnímání hrozeb je v
rámci Aliance samozřejmě odlišné.“
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Možná proto v Kremenčuku umírali civilisté. "Pravěká slepá" raketa má fatální slabinu URL
Automatický překlad
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nechal zveřejnit záběr, na kterém ruská raketa dopadá na obchodní centrum v
Kremenčuku. Velení ukrajinského letectva po zásahu, při kterém zemřely dvě desítky lidí, prohlásilo, že raketu Ch-22 odpálil
ruský bombardér Tu-22 M3 nad Kurskou oblastí. Podle odborníků má tato střela nelichotivou přezdívku.

Kurská oblast náležící Rusku je vzdálená od Kremenčuku vzdušnou čarou zhruba 300 kilometrů. Po odpálení tak raketa Ch-22,
která se začala vyrábět v Sovětském svazu začátkem 60. let, zamířila na jih směrem k ukrajinskému městu. Střelu s delta
křídlem poháněla raketa na kapalné palivo a před dopadem měla letět dvojnásobnou rychlostí zvuku.
Původně měla tato zbraň útočit na letadlové lodě. Verze pro pozemní útok byla vysoce nepřesná, a tak dříve raketa nesla
jadernou hlavici, která by byla použita proti velkým cílům, jako jsou letiště nebo přístavy, tvrdí bezpečnostní web The War Zone.
Podobně zaměřený magazín Defence View o Ch-22 napsal, že ji lze jen stěží označit za vysoce přesnou zbraň, jak po útoku
tvrdili Rusové. Podle odborníků je dokonce nechvalně proslulá tím, že dostala přezdívku "slepá raketa".
"Klasický radarový detektor střely Ch-22 'vidí' extrémně špatně pozemní objekty, je schopen zachytit pouze cíle velkých
rozměrů, jako jsou obytné domy, průmyslové objekty či velká loď. Jak radar střelu úspěšně navede na cíl, závisí i na tom, jak
velkou vzdálenost musí raketa urazit," tvrdí autor článku webu Defence View.

Rusové tvrdí, že útočili na továrnu, která stojí hned vedle obchodního centra. Podle nich v ní měli Ukrajinci ukrývat vojenský
materiál. Druhá střela opravdu dopadla do areálu továrny. U zastaralé rakety typu Ch-22 je podle odborníků problém s tzv.
pravděpodobnou kruhovou chybou - circular error probable (CEP). Ta je měřítkem přesnosti zbraňového systému. To
znamená, že pokud má daná munice například CEP 100 metrů, při zaměření 100 střel na stejný bod jich 50 dopadne do
kružnice o poloměru 100 metrů.
Ch-22 měla původně CEP okolo pěti kilometrů, postupem let pravděpodobnou kruhovou chybu měli Rusové snížit na stovky
metrů. "Viděl jsem údaj, že CEP je 200-300 metrů. Což tak nějak odpovídá vzdálenosti mezi obchoďákem a továrnou," napsal v
diskusi na Twitteru bezpečnostní analytik z FSV  UK  Jan Ludvík.

Již v březnu jeden z vysokých představitelů americké obrany podle The War Zone uvedl, že se střelu Ch-22 "buď nepodaří
odpálit, nepodaří se zasáhnout cíl, nebo při dopadu nevybuchne". Z výše uvedeného tak může vyplývat, že Rusové opravdu
mířili raketami pouze na továrnu, ale kvůli odpálení z velké vzdálenosti a nepřesnosti si raketa jako cíl mohla vybrat obchodní
centrum plné lidí.
Podle bezpečnostních analytiků se také důkazy o používání Ch-22 na Ukrajině množí. To by podle nich mohlo naznačovat, že
zásoby modernějších a schopnějších střel jsou značně vyčerpané.

Vstup Finska a Švédska je pro NATO přínosem. Po vojenské stránce jsou oba státy velmi významné, říká analytik
URL
Automatický překlad
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Pro NATO je vstup Finska a Švédska rozhodně přínosem, obě země jsou po vojenské stránce velmi významné – a to nejen
kvůli své geografické poloze. Obě mají brannou povinnost a jejich armády jsou technologicky velmi vyspělé, takže je to
bezesporu oboustranně výhodný krok, říká v rozhovoru pro deník FORUM 24 výzkumný pracovník a pedagog Peace Research
Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Smetana.

Finsko a Švédsko dlouhou dobu trvaly na své neutralitě. Proč se ke vstupu do Severoatlantické aliance rozhodly právě teď?

V každém případě je to dramatická změna bezpečnostní situace v Evropě, v jejímž důsledku se i veřejné mínění v těchto
zemích překlopilo na stranu podpory vstupu do Severoatlantické aliance. Možná rizika, která ty země vnímaly ohledně
formálního přistoupení NATO, jsou nyní jasně převážena klady. Vztah mezi zahájením ruské invaze proti Ukrajině a nárůstem
podpory vstupu do NATO je v obou zemích dost zřejmý.

Můžeme za tím tedy vidět možná až vypočítavost a obavu z ruské invaze i na jejich území?

Vypočítavost není správné slovo. Obě země velmi úzce spolupracovaly s NATO a byly fakticky ve fázi posledního předstupně
před formálním členstvím. Účastnily se vojenských cvičení s NATO, jejich armády jsou vysoce interoperabilní s armádami
Severoatlantické aliance a v mnoha ohledech včetně těch politických si se členskými státy Aliance byly velmi blízko.

I pro NATO samotné je vstup těchto dvou zemí rozhodně přínosem, obě jsou po vojenské stránce velmi významné – a to nejen
kvůli své geografické poloze. Finsko i Švédko mají brannou povinnost a jejich armády jsou technologicky velmi vyspělé a
disponují velkým množstvím sofistikované vojenské techniky, takže je to bezesporu oboustranně výhodný krok.

Ke vstupu Finska i Švédska mělo výhrady Turecko. Nakonec se od nich rozhodlo upustit včetně těch ohledně vývozu zbraní a
boje proti terorismu. Proč?

Když se podíváme na tureckého prezidenta, tak se dlouhodobě řídí heslem: „Škoda každé krize, která se nevyužije.“ NATO
rozhoduje jednomyslně. To znamená, že stačí v podstatě jeden člen, který může zablokovat vstup dalších zemí. Pro tureckého
prezidenta je to hodně o domácí politice, kde mu dlouhodobě klesá podpora, a má tak zájem přinést domů nějaké zahraničně-
politické vítězství. Zároveň byla v NATO spousta třenic z předchozích let. Můžu připomenout zbrojní embarga ze strany Finska
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a Švédska proti Turecku kvůli tureckým aktivitám v Sýrii, ale i třeba nespokojenost Turecka se vztahem se Spojenými státy,
které ho vyřadily z programu F-35.

Je tam řada věcí, kde si Turecko chtělo v rámci této krize vyjednat něco samo pro sebe, což se mu evidentně podařilo. Zbrojní
embarga na Turecko tímto zmizí, což bude pro Turecko výhodné a bude to moci prezident Erdogan doma přednést jako svoje
zahraničně-politické vítězství. Je dost pravděpodobné, že za zavřenými dveřmi proběhly další dohody například mezi Tureckem
a Spojenými státy.

Kdy by se mohly oba státy stát plnohodnotnými členy NATO?

Až ve chvíli, kdy budou přístupovou dohodu ratifikovat všechny státy NATO. To je proces, který je relativně dlouhý v tom
smyslu, že je to třicet států, jejichž jednotlivé parlamenty to musí ratifikovat. Bavíme se o horizontu asi tak jednoho roku.

Dají se v tomto ohledu očekávat nějaké problémy?

Myslím, že je to dost nepravděpodobné. Všechny státy kromě Turecka se vyjadřovaly v tomto směru kladně. Členské státy to
skutečně nevnímají jako nějakou charitu pro Finsko a Švédsko, ale i po pragmatické rovině jako velmi dobré spojení. Oba státy
plní politické i vojenské požadavky zcela bez problémů. Nejsilnější opozicí bylo Turecko a ve chvíli, kdy si prezident Erdogan na
summitu NATO v Madridu plácl se zástupci obou států, tak tam není žádná další objektivní překážka. Nic se nedá nikdy vyloučit,
ale v tuto chvíli tam nevidím zásadní riziko.

Rusko se dlouhodobě cítí v obklíčení NATO. Teď se hranice členských států Aliance a Ruska ještě prodlouží. Jaká může být
ruská reakce?

Rusko s tím nemůže v tuto chvíli nic udělat. Nelíbí se mu to, to asi nikoho nepřekvapí. Zároveň je v tuto chvíli postaveno před
hotovou věc. Nedokážu si představit, že Rusko bude schopno udělat něco, co by ten proces mohlo nějak výrazně zkomplikovat
nebo mu dokonce zabránit. Dokážu si představit nějakou formu odplaty na ekonomické úrovni, kyberútoky, ale žádný radikální
krok, který by mohl zamezit faktu, že Finsko a Švédsko směřují do NATO, se asi čekat nedá.

V souvislosti s agresí na Ukrajině Litva omezila Rusku přístup do Kaliningradu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí v reakci
uvedla, že ruská odpověď nebude diplomatická, ale praktická. Můžeme očekávat nějaký větší spor mezi Litvou a Ruskem?

Spor to na nějaké úrovni určitě je a dokážu si představit například další kroky na ekonomické úrovni. Opět se ale asi nedá
čekat, že zrovna tato konkrétní věc by nutně měla vést k nějaké dramatičtější eskalaci než k té, která už existuje.

Byla by Aliance schopná vojensky čelit útoku Ruska na některý z členských států?

To je samozřejmě pro NATO velká výzva. Proto se na summitu v Madridu řeší výrazné posílení jak přítomnosti NATO na
východním křídle, tak velmi dramatické posílení sil rychlé reakce. To je pro NATO dlouhodobý problém.

Objektivně je NATO vojensky silnější aktér a v tuto chvíli se nedá očekávat, že by Rusko mělo kapacity na zahájení další
pozemní války. To v podstatě nedává vojensky smysl. Dlouhodobě tam NATO ale riziko vnímá, protože když se podíváte na
rozlohu zemí, jako jsou baltské státy, a na to, jak rychle byli Rusové přes všechny své problémy schopni postupovat na
Ukrajině, tak než by NATO bylo schopno zareagovat, velká část těchto zemí by mohla být obsazena. Proto plánuje Aliance
dramatické posílení sil rychlé reakce a vojenské přítomnosti v těchto zemích, aby k této situaci nemohlo dojít.

Obecně tedy platí, že v tuto chvíli se Rusko snaží velmi intenzivně o dobývání východní Ukrajiny, potýká se s v tomto směru s
řadou problémů včetně nedostatku lidských sil, takže v tuto chvíli to není o tom, jestli to Rusko chce, nebo nechce udělat, ale
spíše o tom, jestli by toho bylo schopno. Dlouhodobě to NATO nicméně musí řešit a snaží se o to právě na summitu v Madridu.

Východoevropské státy jako Ukrajina, Moldavsko, státy západního Balkánu se teď snaží sbližovat s Evropskou unií a usilují o
vstup. Dá se očekávat, že se budou snažit připojit i k NATO?

Zájem některé tyto státy skutečně projevily, nicméně v tuto chvíli není vstup těchto zemí do NATO na stole, v rámci Aliance by k
takovému kroku byla opozice. Pro další vlnu rozšiřování NATO bude klíčový výsledek konfliktu na Ukrajině a vývoj situace v
tomto regionu během příštích měsíců a let.
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Petr Pavel potvrdil kandidaturu na prezidenta
TV , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.06.2022 23:07 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 406 418,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Martin POUVA, moderátor 
Generál Petr Pavel potvrdil svou kandidaturu na prezidenta. Oficiální kampaň ale spustí až na konci prázdnin. Vést ji v době
dovolených prý nechce. Bude ale transparentní a finanční příspěvek nepřijme od lidí spojených s divokou privatizací nebo
nekalými podnikatelskými praktikami.

Petr PAVEL, generál ve výslužbě a kandidát na prezidenta ČR 
Jsem rozhodnutý kandidovat a zároveň taky v té volbě uspět.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Na svátek Petra a Pavla. Generál ve výslužbě Petr Pavel, který má 29. června dvojitý svátek, oznámil přípravu na
prezidentskou kandidaturu.

Petr PAVEL, generál ve výslužbě a kandidát na prezidenta ČR 
Shodou okolností se v toto datum odehrálo i několik významných událostí v mém životě, například před 10 lety jsem v tento den
přebíral na Vítkově funkci náčelníka generálního štábu.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Generál Pavel je podle průzkumů horkým favoritem. Kartami podle odborníků může zamíchat kandidatura dalších lidí, jako
třeba expremiéra Andreje Babiše, který ve svém obytném voze obráží Česko, ale za součást prezidentské kampani to
nepovažuje. Kandidaturu už ohlásila také bývalá rektorka Danuše Nerudová nebo odborář Josef Středula. Generál Pavel
uvedl, že mluvil o možnosti politické podpory s vládní koalicí Spolu. Prý se ale neuchází o to být jejím kandidátem a do voleb
chce jít jako nezávislý.

Josef MLEJNEK, politolog, Fakulta  sociálních  věd , Univerzita Karlova 
Je to kandidát, který může být volbou zejména pro voliče koalice Spolu. Jakmile někdo do té prezidentské volby vstoupí v dresu
současné vlády, tak to okamžitě začne schytávat, jako že je reprezentant vlády a budou na něj ostatní útočit, proč vláda
neudělá to a to.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Vládní koalice podle dřívějších vyjádření uvede po prázdninách, koho ve volbě podpoří nebo jestli nominuje vlastního
kandidáta. Stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší mandát 8. března příštího roku. Česko si bude volit svého nového
prezidenta 13. a 14. ledna. Linda Nguyenová, televize Nova.

Mladý a zdravý prezident - naivní představa, či dosažitelný cíl?
TISK , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Instinkt , Strana: 28 , Autor: RED , Vytištěno: 25 000 , Prodáno: 19 940 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
30.06.2022 00:24 , Čtenost: 86 542 , AVE: 556 832,93 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
Podnikatel v oblasti informačních technologií a bývalý sportovní redaktor ČT Karel Diviš (46) tak dlouho sledoval současného
prezidenta Miloše Zemana (77), až se rozhodl kandidovat sám. Jaký je - tento veřejnosti poměrně neznámý muž - ve svém
soukromí? Proč se rozhodl opustit komfort úspěchu a vstoupit do divokých vod politiky? 
Karel Diviš 

Určitá skupina lidí si vás pamatuje jako sportovního redaktora České televize, širší veřejnost vás zatím možná nezná. Kdo je
tedy Karel Diviš a z jakého prostředí pochází? 

Tak to vezměme úplně od začátku. Je mi 46 let, vyrůstal jsem s rodiči v panelákovém bytě 2 + 1 na sídlišti v České Lípě.
Odmala jsem měl rád sport a čísla, což postupně ovlivnilo celý můj život, potažmo i moji kariéru. Už na střední škole jsem
absolvoval výběrové krajské Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci se zaměřením na matematiku a fyziku. Poté jsem odešel na
doporučení naší matikářky, profesorky Slezákové, studovat do Prahy Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor
matematika a management. Jelikož jsem ale v prváku zjistil, že to rozhodně není lehká škola, a chtěl jsem mít otevřená zadní
vrátka, pro jistotu jsem udělal přijímačky ještě na ekonomii na fakultu  sociálních  věd  a od druháku začal studovat na obou
fakultách zároveň. A jak to někdy v životě bývá, studoval jsem nakonec tak dlouho, až jsem oba obory dostudoval. Jinak od pěti
let jsem závodně hrál fotbal a vůbec hodně sportoval. Vždy jsem toužil být profesionálním fotbalistou - brankářem -, ale moji
kariéru ovlivnil v osmnácti letech úraz hlavy a možná i díky tomu jsem měl více času na vzdělání. Sportu jsem se ale nechtěl
úplně vzdát, a tak jsem začal pracovat jako elév ve sportovní redakci České televize a brzy se vypracoval i na obrazovku, což
nebylo v té době vůbec samozřejmé. Když si třeba vzpomenu, jak jsem v roce 1998 dělal v Paříži rozhovor s tehdy vycházející
basketbalovou hvězdou NBA Kobem Bryantem a on už dnes není mezi námi, běhá mi mráz po zádech. Mám i veselejší
vzpomínku. Jednou v době krize České televize v roce 2001 se mi na konci vysílání sportovního studia podařilo ohlásit, že na
Kavčích horách právě začíná koncert Násilím proti hudbě místo Hudbou proti násilí. Nikdo mě za to ale nevyhodil a lidé v režii
se mohli smíchem potrhat. 

* Patříte tedy do generace Husákových dětí, jak vás to ovlivnilo? 

Jsme přesně z té generace, kdy jsme byli moc mladí na to, abychom těžili z komunistických rudých knížek a současně ne dost
staří na to, abychom se ekonomicky podíleli na divokých transformačních devadesátých letech. Zato jsme měli bezstarostné
dětství plné sportu, s mnoha zážitky a také se jezdilo klasicky s rodiči na chatu k rybníku, kde byla skvělá parta dospělých i
dětí. Jako třináctiletý jsem zažil neopakovatelnou atmosféru navrácení svobody a pamatuji si, jak oba moji rodiče v listopadu
1989 brečeli dojetím. Máma nemohla dlouho vidět svého bratra, který odešel v roce 1968 v době otevřených hranic za prací do
západního Německa, a táta odešel z armády, kde pracoval jako vyhodnocovač leteckých snímků, hned poté, co do naší země
vjely ruské tanky a naši vojáci dostali pokyn složit zbraně a zůstat v kasárnách. V roce 1989 jsem i jako dítě cítil, jak je většina
lidí v této zemi opravdu šťastná, a myslel si, že brzy západní svět, jehož pravý obrázek jsem naštěstí od rodičů znal, brzy
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doženeme. Dávalo mi proto smysl studovat, učit se jazyky, cestovat a později i založit s kamarádem IT firmu. 

* Když jsme u školství, jak hodnotíte to současné? 

Nebudeme si nic nalhávat. Všichni se již dlouho shodují, že školství musíme reformovat, ale stále se nic zásadního neděje. Náš
stát by měl být postaven na vzdělanostní ekonomice jako třeba v Japonsku či Finsku. Abychom navrátili prestiž učitelskému
povolání, jakou mělo za první republiky, kdy byl učitel podobně jako lékař či právník někdo, musíme do školství přilákat ty
nejlepší z nás. A to prostě nepůjde bez dalšího navýšení peněz do školství, bez propracovaného a systematického vzdělávání
učitelů a bez zvýšených pravomocí ředitelů škol. Byl jsem doslova šokován, když jsem se dozvěděl, že podle zákona nemůže
ředitel lempla učitele de facto vyhodit. A to dokonce ani s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou a odstupným, jak je to běžné
v komerční sféře. Také nevidím žádný důvod k tomu, aby byly v jednotlivých krajích různě vysoké finanční prostředky v
přepočtu na jednoho žáka. Naše děti by měly mít stejnou startovní pozici, ať se narodí v kterémkoli regionu. Zamyslet bychom
se také měli nad formou a obsahem vzdělávání. Všichni si musejí uvědomit, že děti mají být odmalička vedeny a vychovávány k
tomu, že se budou muset vzdělávat celoživotně. K tomu se potřebují naučit, jak pracovat s informacemi, jak aplikovat teorie do
praxe, jak být kreativní a tvořivý. I učitelé se musejí naučit, jak děti vtáhnout v dnešní zrychlené digitální době do děje a co
nejvíce zaujmout a udržet jejich pozornost. A problém je i v nás v rodičích. Můj děda vždycky říkal: „Cti otce svého, cti matku
svou“ a tam to vše začíná. Neměli bychom dětem jen umetat cestičky, naopak bychom je měli vést k respektu vůči sobě samým,
vůči nám rodičům i vůči jejich okolí. Nechceme, aby z nich vyrostly sněhové vločky, které se rozplynou při první menší oblevě. 

* Je známo, že jste úspěšný v oblasti IT. Máte nějaký nápad, jak by se daly využít pro Českou republiku či vedení státu? 

Nápad jednoznačně mám a pracovně ho ve svém volebním programu nazývám E-armáda (elektronická armáda). Co tím
myslím? Jednoznačně posílení vlastní obranyschopnosti země na základě moderních technologií. Jako člověk, který se 22 let
pohybuje v IT, vím, že mámě skvělé firmy i lidi, kteří by i v našich podmínkách dokázali neskutečné věci v oblasti kybernetické
bezpečnosti, bezpilotních letadel, dronů a dalších autonomních systémů i s prvky umělé inteligence. Jak se nyní ukazuje v praxi
na Ukrajině, k odražení nepřítele nepotřebujete v dnešní době primárně již početní převahu v počtu vojáků, ale potřebujete
především technologickou převahu. Když jsem o projektu E-armády při startu svojí kampaně (v lednu 2022) poprvé mluvil,
mnozí se na mě dívali dost nedůvěřivě a moc nechápali, o čem mluvím. Poté, kdy turecké drony u Kyjeva postupně udělaly z
kolony ruských tanků hromadu šrotu, už chápou snad úplně všichni. Jako prezident bych se ve spolupráci s vládou snažil
iniciovat založení konsorcia českých firem se strategickým cílem vybudování E-armády pro Českou republiku. Mnozí se zase
budou ptát, kde na to vezmeme peníze. I v ekonomicky těžké době musíte mít odvahu, tj. použít státní rozpočet, evropské fondy
a prostředky z NATO. Investice do E-armády jsou totiž takzvané duální investice, jež se velice rychle vrátí. Představte si, že díky
tomuto strategickému projektu budete mít špičkové produkty na vývoz, například pro své vojenské spojence, výsledky vědy a
výzkumu uplatníte duálně i v průmyslu, strojírenství, zdravotnictví, školství a podobně. Vaše děti budou mít dostatek zajímavé
práce a v ideálním případě nejen ve velkých centrech, jako jsou Praha a Brno, ale i v různých regionálních inovačních centrech
navázaných na tento projekt, a kvalitní školy, o kterých jsem mluvil v předchozí odpovědi. O celkovém posílení a diverzifikaci
naší ekonomiky ani nemluvím. Chce to ale odvahu a silné lídry, kteří přemýšlejí o krok napřed. 

* Nyní se hodláte zúčastnit boje o Hrad. Pokud to však nevyjde, jak budete postupovat dál? Máte ještě jiný sen? Nějakou další
metu? 

Víte, já tu otázku, co budu dělat, když to nevyjde, nemám vůbec rád. Pokud se člověk rozhodne kandidovat na prezidenta a
myslí to s tím úřadem opravdu vážně, nebude přece v hlavě řešit, co se stane, když prohraje. To by znamenalo, že už je v tom
dopředu nějaký kalkul, možná nějaký jiný důvod, a takového kandidáta nepovažuji za seriózního vůči této nejvýznamnější
ústavní funkci. Já říkám, že nejdu nic ukrást ani nikoho zabít, a maximálně se stane, že nebudu prezidentem. To určitě není nic,
co bych nedokázal jako sportovec, běžně zvyklý na výhry i porážky, přežít. A co se bude dít, když v nějaké fázi ze soutěže
vypadnu, budu skutečně řešit, jestliže vypadnu. Co se týká snu, tak ten ale mám. Chtěl bych, aby se Česká republika vrátila
ekonomicky do absolutní světové špičky, kam podle mého názoru má jednoznačně patřit, a aby se lidé k sobě zase začali
chovat slušně a ohleduplně. K tomu může nově zvolený prezident velkou měrou přispět, pokud nás bude dobře reprezentovat,
pokud se zastane lidí, když se jim něco nepěkného v naší zemi děje, a pokud bude na kteroukoli zvolenou vládu působit, aby v
co největší míře plnila své programové prohlášení. 

* Co považujete za největší úspěch a naopak neúspěch? 

Za největší úspěch budu považovat, když se mi podaří ze svých kluků vychovat dva slušné a šťastné lidi, které bude bavit život
i jejich budoucí práce a jednou si založí krásné rodiny. Naopak mým největším životním zklamáním je prožitý rozvod. 

* Jak nejradši relaxujete? 

Nejraději samozřejmě sportem. Hraju fotbal za charitativní tým osobností Real Top Praha. Závodně ještě chytám pražský přebor
ve futsalu za Přírodní vědy a s kamarády chodíme pravidelně na beachvolejbal. Dříve jsem ještě běhal půlmaratony, a dvakrát
v životě dokonce i celý maraton, ale po páté operaci kolena už raději běhám jen ze schůzky na schůzku, případně jezdím na
kole. Jako single otec dvou dětí, podnikatel a člověk snažící se ovlivnit naši politickou scénu jsem neustále v jednom kole a
sport mi umožňuje zachovat si duševní pohodu a zdraví. 

Naše děti by měly mít stejnou startovní pozici, ať se narodí v kterémkoli regionu. “ 

Foto autor:   : Archiv Karla Diviše

Jan Lipavský: Putin ví o ruských zvěrstvech, zločiny patří do Haagu
TISK , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 00:24 , Rubrika: Aktuálně , Země:
Česko
S ministrem zahraničí o ruském útoku na Ukrajinu, o sankcích i o tom, zda Zelenskyj přijede na summit 
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Ministr zahraničí Jan Lipavský na otázku, zda je podle něj ruský prezident Vladimír Putin válečný zločinec, odpověděl jasně:
„Je.“ V rozhovoru pro Týdeník FORUM Lipavský popisuje, jak vnímá udělení kandidátského statusu Ukrajině, jestli bude české
předsednictví prosazovat další sankce proti Rusku nebo to, jak na tom ted' bude evropská zelená politika. 

* > Na začátku války na Ukrajině byla Evropská unie jednotná. Platí to stále? 

Platí to. Staly se věci, které nějakým způsobem zavdaly otázky, jestli Evropa není jednotná. Ve svém důsledku, když se
podíváme na všechna společná prohlášení státníků, G7, Evropské unie, Evropské rady, vysokého představitele Borrella, tak
Evropa zůstává jednotná v odhodlání podpořit Ukrajinu v jejím evropském směřování. Koneckonců také proto byli evropští lídři
schopní se shodnout na tom, že Ukrajina a Moldavsko dostanou kandidátský status, byť za nutnosti splnění některých
podmínek. 

* > Kdy je reálné, aby se oba státy staly plnohodnotnými členy EU? 

To je dlouhá cesta, buďme upřímní. Na druhou stranu vnímám jako velký úkol pro české předsednictví, abychom s tím Ukrajině
pomohli, abychom to téma drželi ve vzduchu, abychom se k tomu pravidelně vraceli. Jedna věc je naplňování kritérií a mít
schopnost naplňovat všechny kapitoly. Ukrajina bude muset splnit všechna kritéria, o tom není pochyb. Druhá věc je míra
politického souznění se zbytkem Evropy. Vnímám, že tato míra je velmi vysoká. 

* > Může rozhodnutí o udělení kandidátského statusu změnit současnou ruskou agresi na Ukrajině? 

Že by třeba Putin přestal házet bomby na obchodní domy? Že by přestal vyvražďovat obce, které okupuje ruská armáda? To si
nemyslím. Je to důležité pro Ukrajince, protože vědí, že bojují za to, že jednoho dne může být Ukrajina součástí Evropské unie a
civilizovaného světa. 

* > Měla by se Česká republika a další státy Evropské unie v této souvislosti připravit na zvýšení počtu kybernetických útoků ze
strany Ruska? 

To dnes již probíhá. Evropská unie se velmi úzce koordinuje v oblasti kybernetických útoků. Česká republika je jedním z lídrů
těchto aktivit. Evropská unie má tool box, česky řečeno krabici s nářadím, právě na řešení různých kybernetických útoků od
výměny informací, po politickou reakci. Můžeme být svědky konkrétního cílení. Na druhou stranu je to otázka, na kterou
musíme být připraveni každý den a může to přijít z libovolné strany. 

* > Nezapomněla Unie s udělením kandidátského statusu na Gruzii? 

Evropská komise musela reflektovat stav vládnutí v Gruzii. Je tam dvanáct podmínek, které když vláda začne naplňovat, tak se
mílovými kroky přiblíží k tomu, aby jí kandidátský status byl udělen. Do určité míry je to políček pro vládu v Gruzii. 

* > V souvislosti s agresí na Ukrajině Litva omezila Rusku přístup do Kaliningradu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí v
reakci uvedla, že ruská odpověď nebude diplomatická, ale praktická. Co to může znamenat? 

Litva pouze začala naplňovat sankce Evropské unie. Nelze to prezentovat jako litevský krok. Nepřistupujme na falešnou a lživou
hru kremelské propagandy, že se zaměří pouze na Litvu. Je to naše společné rozhodnutí, proto se musí všech dalších 26 států
postavit za Litvu, pokud jí Moskva vyhrožuje. Česká republika stojí plně za Litvou, podporuje ji v tom, aby naplňovala sankce,
na kterých jsme se v Bruselu domluvili. 

* > Myslíte si, že někdy v budoucnu bude možné normalizovat vztahy mezi Českem a Ruskem? 

Musí skončit válka na Ukrajině, za ukrajinských podmínek, nesmí tam být nadiktován mír z vnějšku tak, jak se v historii v našem
regionu občas dělo. Co bude potom, je otázka, kterou budeme řešit. 

* > Pokud by tedy skončila válka na Ukrajině, je možnost, aby se naše vztahy vrátily do nějakého normálu?

V tuhle chvíli je potřeba, aby Ukrajina dokázala uhájit svoji územní celistvost a suverenitu. Teoretické debaty nechme
teoretikům. 

* > Jaká je podle vás budoucnost Ruska? 

To je těžká otázka. Přál bych si, aby se Rusko dokázalo proměnit, ale musí to být volba Rusů, jaké chtějí mít Rusko. 

* > Mohlo by k proměně Ruska pomoct například svržení Vladimira Putina? 

To je otázka na Rusko, na jeho občany, na jeho opozici a vládnoucí kruhy, ne na českou zahraniční politiku. 

* > Dlouho se debatuje o tom, jestli je Vladimir Putin válečný zločinec. Jaký na to máte názor vy? 

Je. 

* > Měl by být souzen v Haagu jako válečný zločinec?

Je potřeba, aby všechny válečné zločiny na Ukrajině byly náležitě vyšetřeny. Česká republika se účastní různých aktivit, které k
tomu směřují, podporujeme je, vyslali jsme experta do OBSE, ministerstvo spravedlnosti poskytlo finanční příspěvek. Politicky
to podporujeme a v tuto chvíli je klíčové se zaměřit na dokumentaci válečných zločinů. Páchá je ruská armáda, která je činí s
plným vědomím jejích vrchního velitele. 
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* > Česká republika se tedy na vyšetřování podílí? 

Podporujeme instituce, které pomáhají Ukrajině dokumentovat zvěrstva, která se tam odehrávají, ale pokud létají rakety a
zasahují cíle po celé Ukrajině, tak na tom nese jednoznačně odpovědnost nejvyšší vedení v Kremlu. 

* > Premiér Petr Fiala (ODS) už dříve oznámil, že by chtěl uskutečnit summit o poválečné obnově Ukrajiny, kterého by se
zúčastnil i prezident Zelenskyj. Je reálné, aby se to během českého předsednictví povedlo? 

Takovou ambici máme a reálné to je. Myslím si, že máme s Ukrajinou výborné vztahy a teď je úkolem i pro diplomacii, abychom
v Bruselu této myšlence umetali cestičku. Summit jako takový svolává předseda Evropské rady Charles Michel. 

* > Takže už jste na tom začali pracovat? 

Ano, pracujeme na tom, ale uvidíme, jakým směrem se to vyvine. Dokud věci nejsou odsouhlasené, tak nelze nic potvrzovat. 

* > Ve svých prioritách k předsednictví píšete, že budete hájit suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny s využitím všech
nástrojů včetně sankcí. Můžeme tedy očekávat, že budete lobbovat za další sankční balík? 

Evropská unie se o dalším sankčním balíku průběžně baví. Sankce přicházejí na různých úrovních. Teď jsme viděli, že země
G7 se opět domluvily, že nebudou přijímat export zlata z Ruska. Je to logické. Válka na Ukrajině trvá, my se potřebujeme
vyvázat i z té zbývající závislosti na ruských energetických dodávkách a zvyšovat pro Putina náklady na válku, kterou vede proti
Ukrajině. 

* > Zůstalo vůbec ještě něco, na co by Evropská unie mohla uvalit sankce? 

Je potřeba se dál bavit o energetickém sektoru a o dalších sektorech, které mají dopad na obranný průmysl Ruské federace. 

* > Zaměřit se chcete i na poválečnou obnovu Ukrajiny. Není to trochu předčasné, když ještě válka neskončila? 

Až válka skončí, a doufám, že skončí a skončí vítězně pro Ukrajinu, tak je potřeba mít připravené scénáře. Je potřeba, aby
Česká republika byla připravena, byla schopna se zapojit do rekonstrukční obnovy a aby mezinárodní společenství bylo
připravené začít téměř okamžitě. Je potřeba na tom pracovat již dnes, společně s podporou Ukrajiny a jejího válečného úsilí. 

* > Jak by pomoc Evropské unie měla vypadat? Mluvilo se například o fondu, ze kterého by mohla Ukrajina čerpat peníze. 

To je právě ta otázka, o které se nyní diskutuje. Další významný milník bude konference ve švýcarském Luganu na začátku
července, kam jede premiér Fiala. Konference se v tuto chvíli odehrávají na nejvyšší úrovni, jedna proběhla ve Varšavě, tam
jsem pana premiéra zastupoval já. Česko má ambici realizovat akci s podobným zaměřením, ať už summit, nebo nějaký jiný
formát. Intenzivně na tom pracujeme, debata běží a nyní se utvářejí základní kontury toho, jak to bude fungovat do budoucna.
Konkrétní scénáře nejsem schopný v tuto chvíli prezentovat, protože je to opravdu široká debata. Pokud dnes někam směřují
peníze, tak jsou to humanitární aktivity a humanitární obnova Ukrajiny. Celá řada míst má například zničené mosty. Česká
republika poslala ze státních hmotných rezerv například několik kusů mostu na Ukrajinu, aby se alespoň provizorně obnovila
nejzákladnější infrastruktura. 

* > Vy už jste zmiňoval energetickou bezpečnost, nedostaly se tyto snahy do konfliktu se zelenou politikou Evropské unie? 

V dlouhodobém výhledu v konfliktu nejsou. Samozřejmě krátkodobě, pokud je potřeba znovu pálit uhlí, tak by se zdálo, že je to
úkrok stranou. I zelená politika vždy zdůrazňovala, že nemá být na úkor životní úrovně obyvatelstva. Pokud je zde situace, při
které reálně hrozí, že vypadnou energetické zdroje, které nyní využívá Evropa, tak je legitimní je krátkodobě nahradit jiným
zdrojem. Pokud to má být uhlí, tak je to bohužel uhlí. 

* > Hlavním bodem energetické bezpečnosti je podle vašich priorit zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech. Jak toho
chcete docílit? 

V tuto chvíli je to čistě praktický problém. Politická vůle je zcela jasná. Potřebujeme vybudovat dostatečně silné přípojky,
kapacity a pořídit vstupy ze zemí, ze kterých budeme ropu a plyn dovážet. r 

O autorovi: VOJTĚCH LAŠTŮVKA redaktor Týdeníku FORUM
Foto popis:   Jan Lipavský (Piráti) je ministrem zahraničních věcí v kabinetu Petra Fialy (ODS) od roku 2021. V minulém
volebním období byl členem Poslanecké sněmovny, v loňských volbách ale mandát neobhájil. Narodil se v Praze a vystudoval
bakalářský obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Členem České
pirátské strany je od roku 2015.
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Lidi trápí drahota, vláda ale nejedná dostatečně flexibilně. Měla by zastropovat ceny energie, říká kandidát na
prezidenta Tomáš Zima URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Vratislav Dostál , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 06:17 , RU / měsíc: 216 512 ,
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...Home Credit spolupracovala se dvěma fakultami – s Matematicko-fyzikální fakultou a s Fakultou  sociálních  věd , které
chtěly podporu v řádu sta tisíc korun. Jen pro představu: mluvíme o instituci,... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud
máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 295 / 313

https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/lidi-trapi-drahota-vlada-ale-nejedna-dostatecne-flexibilne-mela-by-zastropovat-ceny-energie-rika-kandidat-na-prezidenta-tomas-zima
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi%2Fcesko%2Flidi-trapi-drahota-vlada-ale-nejedna-dostatecne-flexibilne-mela-by-zastropovat-ceny-energie-rika-kandidat-na-prezidenta-tomas-zima
http://www.newtonmedia.eu/


6. leden 2021, dav příznivců Donalda Trumpa útočí na Kapitol Spojených států
RÁDIO , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 06:33 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 204 048,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
6. leden 2021, dav příznivců Donalda Trumpa útočí na Kapitol Spojených států, kde v tu chvíli jednají zákonodárci. Dav rozbijí
skla, vykopne dveře, senátorům a poslancům jde o život. Střílí se, demoluje se, krade se. Jaký podíl na tom všem měl bývalý
prezident Trump teď vyšetřuje výbor Sněmovny reprezentantů a ten včera od asistentky Trumpova personálního šéfa uslyšel,
že Trump věděl, že někteří jeho podporovatelé, které 6. ledna 2021 vyzval k pochodu na sídlo Kongresu, jsou ozbrojení, přesto
je burcoval, chtěl se ke Kapitolu také sám vydat. Kassidy Hansen prohlásila, že Trump už byl v autě a potom, co jeho ochranka
prohlásila, že to není bezpečné pokusil se ovládnout volant. A Trump podle Hansenové dokonce zápasil s jedním z agentů
tajné služby. Exprezident se na Twitteru proti výpovědi Kassidy Hansenové ohradil. Já teď u telefonu vítám Jiřího Pondělíčka z
katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Můžete říct, kdo je Kassidy Hansenová, jak blízko měla v těch dnech prezidentu Trumpovi?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Ona byla jednou z těch juniorních zaměstnankyň, která patřila do týmu Marka Meadowse, což je tedy, jak už tady zaznělo,
personální šéf Donalda Trumpa nebo byl prezidenta Donalda Trumpa v té době a díky tomu vlastně měla přístup do toho
nejužšího okruhu lidí nebo u těch toho prezidentova týmu, takže ty informace, které máme k dispozici, tak jsou samozřejmě z
toho nejužšího kruhu a je vlastně zatím jediná z těch úplně nejbližších spolupracovníků, kteří se rozhodli o tom vypovídat v těch
kritických dnech.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Dozvěděli jsme se něco o tom, proč se ona zatím, jak jste řekl, jako jediná rozhodla vypovídat?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já mám pocit, že to zmíněno nebylo. Ono víceméně všichni z republikánů, kteří vypovídali vlastně před tím výborem, tak jsou v
takové složité pozici, protože samozřejmě vypovídají vlastně proti svým vlastním. Je docela zvláštní, že někteří z těch, kteří před
výborem vypovídali, tak zároveň prohlásili, že by stejně Donalda Trumpa volili znovu, kdyby kandidoval například William Barr
bývalý ministr spravedlnosti, je to asi nějaký pocit odpovědnosti. Ale myslím, že přímo ona sama se k tomu nevyjádřila.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Přinesla ta její výpověď něco podstatného k Trumpově podílu na nepokojích, zaznělo od ní něco nového?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já se domnívám, že nejdůležitější je toho, co už vlastně v té reportáži nebo v tom krátkém úvodu zaznělo. Tzn. že Trump věděl,
že někteří lidé z toho davu jsou ozbrojení a přesto vlastně naléhal na to, aby byli vpuštěni do toho prostoru a že tedy byl
připraven je na Kapitol vést, protože to je něco, co podle těch právních analýz, které jsem viděl, tak samozřejmě, pokud by se
to potvrdilo vyšetřováním, tedy trestním vyšetřováním a potom před soudem, tak je to něco, co by mohlo vést až k jeho
odsouzení.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Teď jsem se chtěla zeptat, jaké může mít její výpověď důsledky, znamená to tedy, že by to byl pádný důkaz, ta její výpověď?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Samozřejmě ano, ale musíme si uvědomit, že samotný výbor jako takový nemá pravomoc někoho za tyto trestné činy soudit,
takže to spíš by muselo být součástí té druhé větve, která probíhá, nebo to druhé vyšetřování, která probíhá vlastně v rámci
ministerstva spravedlnosti, které shromažďuje důkazy. A to vlastně může vznést obvinění a pokud samozřejmě bude mít stejné
důkazy, pokud jej soud vyhodnotí jako věrohodné, tak by k odsouzení teoreticky dojít mohlo.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
V jaké fázi to vyšetřování teď je a k čemu tedy spěje?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Pokud vím, tak v těch posledních několika dnech došlo k vlastně domovním prohlídkám u několika nejbližších spolupracovníků
Donalda Trumpa, kteří mu pomáhali v tom jeho pokusu zvrátit výsledky voleb. Jednalo se o právníka Johna Eastmana, který mu
byl zabaven telefon a bývalého pracovníka ministerstva správnosti, který byl jeden z těch, kteří byli ochotní vyjít Trumpovi vstříc
a prohlásit, že volby byly zmanipulované, aby Trump měl nějaký argument, tedy pro to, proč Kongresu ty výsledky neuzná,
takže ono pokračuje po své vlastní větvi, ale nepochybuji o tom, že samozřejmě ty svědky, kteří svědčili před výborem, tzn. pod
přísahou, tak bude mít zájem také.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jiří Pondělíček z katedry severoamerických studií Univerzity Karlovy byl ve vysílání. Díky za to, na slyšenou.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuji za pozvání, na slyšenou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
V 18:10 se těší na slyšenou i Věra Štechrová. Teď už tu budou aktuální zprávy.
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Přepis: Jak to vidí Michal Smetana – 29. června 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.06.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 08:50 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem byl odborník na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den přeje Zita Senková, naladili jste si pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Mým hostem
je dnes Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Buďte vítán. Dobrý den.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKDobré ráno.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaZajímat mě bude například to, jak se změní obranné plány Severoatlantické aliance. Jaký vzkaz vyšle summit
NATO svému východnímu křídlu a Rusku. Co je v zájmu České republiky a nakolik byly dodávky zbraní Ukrajině ze Západu
efektivní. Přeji nerušený poslech. /znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaTurecko upustilo od svých výhrad proti vstupu Švédska
a Finska do Severoatlantické aliance. Její třídenní summit v Madridu začal tedy, pane Smetano, hned průlomem. Co tomu
říkáte?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKUrčitě je to velké vítězství pro generálního tajemníka
Stoltenberga. Je to rozhodně velká věc pro NATO jako takové. Celkem je jasná shoda v rámci Aliance, že Finsko i Švédsko
jsou významnou posilou pro Alianci, takže není to jenom tak, že přibíráme z nějakého politického důvodu další členy, ale že
skutečně mohou významným způsobem i vojensky přispět pro Alianci, zvlášť teda v současné době, kdy se řeší situace okolo
Ruska.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo přimělo tureckého prezidenta Erdogana ke změně, k tomu obratu? Protože Ankara
dosud tvrdila, že s rozšířením nesouhlasí, protože Švédsko a Finsko údajně podporují teroristické organizace, těmi Turecko
myslí například Stranu kurdských pracujících, ale také kurdské oddíly YPG, které západní země podporovaly v boj proti tzv.
nebo samozvanému Islámskému státu.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKNo, o tureckém prezidentovi se
říká, že se drží pravidelně hesla, že škoda každé krize, které se nevyužije, takže i v tomto případě byl tedy ten spojler, ten hráč,
který nějakým způsobem teda kazí to společné nadšení z přijetí Finska a Švédska. Každopádně od začátku bylo v zásadě
jasné, a bavili jsme se o tom, myslím, i minule, když jsem byl tady, že z velké části je to hra směrem k domácímu tureckému
publiku a z velké části je to samozřejmě snaha Turecka si vyjednat některé ústupky jak ze strany teda Finska a Švédska, ale
možná i více ze strany Spojených států. A co se týče těch věcí, co víme, tzn. co jsou někde už v tuto chvíli na papíře a veřejně
se o nich mluví, tak se sepsala dohoda právě třístranná mezi Tureckem, Švédskem a Finskem, kdy mimo jiné Švédsko i
souhlasilo tedy s nějakou systematičtější a efektivnější extradicí jednotlivců, které jste právě zmiňovala, které trápí Turecko
vzhledem ke vztahu s Kurdskou stranou pracujících. To je ta jedna oblast, další a velmi citlivá věc je zbrojní embargo, které
právě Švédsko a Finsko měly uvalené na Turecko vzhledem k aktivitám Turecka v Sýrii. To jsou ty věci, co víme, druhá část,
tzn. nějaká diplomatická jednání za zavřenými dveřmi mezi Tureckem a Spojenými státy, je velmi pravděpodobné, že něco
takového probíhalo, detaily samozřejmě v tuto chvíli neznáme, ale určitě existuje spousta spekulací ohledně například dodávek
letounů F-16 a podobně.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVstup Švédska a Finska budou muset ještě schválit parlamenty všech
stávajících 30 členských států, lze říct, pane Smetano, možná v jakém horizontu by tedy mohlo reálně už dojít k přímému
zapojení, začlenění těchto dvou zemí?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKTo je zatím velmi těžké říct,
protože skutečně je to velká řada států, ta ratifikace musí proběhnout v každém z nich, většinou padá nějaký ten odhad 1 rok.
To je takové číslo, ale rozhodně je jasné, že v tuto chvíli už nebrání nic tomu, aby se ten proces jako takový rozběhnul.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaSummit Severoatlantické aliance potrvá 3 dny, výsledkem má být především nová strategická
koncepce, o jaké změny NATO usiluje? Jaké prosadí? Jak se změní vůbec ty obranné plány zejména na východním křídle?
Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKTam asi z těch věcí opět, co už víme, že jsou skutečně na stole a jeví
se jako realistické, ale zároveň nejsou rozhodně zanedbatelné, je právě posílení přítomnosti Severoatlantické aliance na tom
východním křídle. V tuto chvíli se bavíme vlastně o rozšíření toho, co byly předtím ty praporové uskupení v rozsahu tisíce
vojáků, takže se bavíme o navýšení až na úroveň brigád. Tzn. že v tu chvíli už by to byly tisíce vojáků, NATO přítomné na
východním křídle, což je také jedna z těch zásadních změn. Tou druhou je celkové posílení těch sil rychlé reakce, kterými by
NATO bylo schopné reagovat v případě, že by například v budoucnu došlo k nějaké variantě typu ruského útoku na Pobaltí,
kde se bavíme skutečně o dramatickém navýšení z nějakých 40 000 vojáků, co je to to aktuální číslo, na 300 000, což je velmi
ambiciózní, velmi nákladné, rozhodně to vysílá velmi silný signál, bude to něco, co určitě bude ministerstva financí v řadě zemí
nějakým způsobem trápit, zároveň je to z pohledu Severoatlantické aliance to jak teda silný signál, tak něco, co by mohlo
prakticky pomoct v takovém extrémním případě.Zita SENKOVÁ, moderátorkaV jednom z komentářů jsem, pane Smetano, četla,
že Severoatlantická aliance se vlastně svým způsobem, když se podíváme na ty velké plány, říkal jste teď také to navýšení ze
40 na 300 000 vojáků, vlastně vrací tak trochu do období studené války.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV
UKV nějakém způsobu uvažování určitě. Ve chvíli, kdy se rozpadl Sovětský svaz, tak v podstatě NATO se ocitlo v takovém
určitém vakuu, kdy nemělo nějakého jasně definovaného nepřítele a muselo si nějakým způsobem teda vymýšlet, co bude ten
hlavní bezpečnostní cíl celé Aliance. V tuto chvíli se to nějakým způsobem změnilo, samozřejmě to vnímání hrozeb není stejné v
rámci Aliance a je jasné, že například pro Spojené státy dlouhodobě nějaké soupeření s Čínou v zcela jiném geografickém
prostoru bude hrát prim oproti například obav bezpečnostních, které má Česká republika, Polsko a obecně východní Evropa,
takže není to vnímání není úplně stejné, ale každopádně to, že Rusko je nějaký teďka klíčový nepřítel Aliance, je asi vnímáno
pořád napříč Aliancí, tzn. minimálně v tom uvažování nějakých bloků, které stojí proti sobě a nějakým způsobem soupeří,
skutečně, dá se říci, že se vracíme mentálně do období studené války.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA jaké nálady nebo možná
názorové proudy existují v Severoatlantické alianci? Mají vůbec třeba ty jednotlivé země, možná skupiny zemí pochopení pro
priority ostatních? Narážím na to, že nejspíš je něco jiného v eminentním zájmu Slovenska, pobaltských zemí nebo Polska,
které mají bezprostřední hranici s Ukrajinou nebo s Ruskem, jiné než třeba zájmy Španělska, které mimochodem přesně před,
pokud se nepletu, 40 lety se stalo členem Severoatlantické aliance.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKJe
to tak. A je to přesně, jak to popisujete. V každém případě to vnímání hrozeb a ta citlivost je odlišná, vychází to i z jiné
historické zkušenosti, geografické polohy a samozřejmě to vidíme i na naší straně. My také nemáme asi úplně stejná
pochopení pro to, jakým způsobem hrozby vyhodnocuje západní Evropa, a často kroutíme hlavou nad některými rozhodnutími
našich západních sousedů stejně, jako oni nás občas vnímají jako až příliš hrr do nějakých akcí, takže to určitě se v tomto státy
liší napříč Aliancí, ale Aliance funguje na principu jednomyslnosti, tzn. vždy ve všech těchto ohledech je potřeba najít to jasné
řešení, proto i v takovém případě, jako jsme zmiňovali ohledně Finska a Švédska, stačilo to jedno Turecko, které si postaví
hlavu a bude tomu bránit a ostatní státy se musí pokusit najít s Tureckem společnou řeč, a bude to tak i u ostatních věcí, které
se budou v Alianci řešit v příštích letech.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo je zájmem České republiky v tomto kontextu?Michal
SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKZájmem České republiky, pro nás určitá citlivost na Rusko je vyšší než u řady
států právě například jižní nebo západní Evropy, to v každém případě, takže v tomto směru jsme mnohem blíže právě například
Polsku nebo Pobaltí. To v každém případě. Náš zájem aktuálně primárně je samozřejmě snaha posílit východní křídlo Aliance
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vojensky a snaha co nejvíce podporovat Ukrajinu v tuto chvíli. Myslím, že toto je poměrně jasná linie zahraniční politiky České
republiky.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje odborník na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana.Zita SENKOVÁ,
moderátorka/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaNěmecký kancléř Olaf Scholz na summitu skupiny G7 v Bavorsku zopakoval,
že Ukrajina se může na pomoc Západu nadále spolehnout, řekl také, že Rusko svým vojenským vpádem na Ukrajinu natolik
otřáslo mezinárodním uspořádáním, že ve vztahu s Moskvou se už nelze vrátit do stavu před invazí. O jakém modelu, ať už
vztahů, nebo komunikace, pane Smetano, s Moskvou se uvažuje, pokud vůbec teď se nad tím uvažuje? Předtím by měla zaznít
otázka, kdy válka skončí.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKJá se bojím, že to uvažování v tuto chvíli nejde
příliš daleko a že si to skutečně nikdo neumí moc představit. Jako určitě platí, že nějaký návrat k normálu, pokud zůstane
aktuální ruský režim, je velmi těžko představitelný, a zároveň je jasné, že geograficky se nezmění nic. Rusko zůstane jistě tam,
kde je v tuto chvíli, a tzn. že do budoucna bude nutné nalézt nějaký způsob vzájemného fungování, ale to je skutečně velmi
daleko, protože jsme velmi daleko od nějaké varianty například uzavření příměří mezi Ukrajinou a Ruskem a do té doby
skutečně se nacházíme ve velmi dynamickém období, kdy Západ vyvíjí na Rusko zásadní tlak a plánuje v tom pokračovat.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaAgentury denně přinášejí zprávy o aktuální situaci, třeba jsme sledovali v tomto týdnu útok na
obchodní centrum v Kremenčuku, pod ruskou palbou se ocitlo i druhé největší ukrajinské město Charkov, exploze otřásly
Kyjevem atd. Jaký je ale ten celkový obraz války, pokud ho známe nebo umíme jaksi přečíst?Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKMyslíte, jak to vnímat aktuálně?Zita SENKOVÁ, moderátorkaPřesně. Kam to celé směřuje?Michal
SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKAktuální obraz je v zásadě velmi krvavá opotřebovací válka, kde vidíme velmi
malé teritoriální posuny a neschopnost jakékoliv z válčících stran v podstatě udělat nějaký jeden zásadní velký strategický
průlom, který by tu válku nějakým způsobem rozhodl, takže v tuto chvíli, když myslíme opotřebovací válka, je také snaha tedy,
jak získávat nějaká teritoria na úkor toho, že se snažíme uštědřit oponentovi vlastně co největší ztráty. V tuto chvíli skutečně
Rusko postupuje pro něj úspěšněji, než tomu bylo právě v těch prvních fázích války, kde jsme viděli celou řadu taktických chyb.
Nyní Rusko postupuje opět za cenu velkých ztrát a rozhodně tam, pokud se koukáme na ten samotný herní plán, co se bude
odehrávat, tak to není něco, kde bychom mohli očekávat nějaký ať už zlom, nebo nějaký průlom, změnu nebo rozřešení dané
situace v horizontu týdnů nebo i měsíců. Skutečně to, jak v tuto chvíli vypadá situace na bojišti, tak se pořád koukáme ještě na
konflikt, který bude poměrně dlouho pokračovat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo rozhodne?Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKRozhodne potenciálně změna situace, kdy jedna z těch stran uzná, že pro ni ta aktuální situaci je
už velmi těžko udržitelná, a bude ochotná zasednout k jednacímu stolu a nějakým způsobem udělat ústupky, které nebyla
předtím. To se obávám, že to je asi to jediné, co může v tuto chvíli nějakým zásadním způsobem rozhodnout. A tam samozřejmě
k tomu je celá řada dalších parametrů, které jsou s tím spojeny. Jak se tomu bude stavět například dlouhodobě Západ. Pokud
by se stala situace, že například na podzim, před zimou by skutečně například veřejnost začala tlačit politiky k tomu, že už ta
ekonomická situace v západní Evropě je velmi těžko udržitelná, a Západ by začal tlačit na Ukrajinu, aby se nějakým způsobem
dohodla s Ruskem, což je možná něco, s čím Rusko počítá vzhledem k tomu, že se bude blížit zima, energetická krize, velmi
vysoké ceny, je to něco, co by samozřejmě situaci Ukrajině velmi zkomplikovalo, protože Ukrajina je velmi závislá na jak
dodávkách ekonomické, tak vojenské pomoci ze Západu. To je jedna z variant, samozřejmě se může stát i to z druhé strany, že
ta ruská kampaň, která má celou řadu problémů, velké ztráty, nedostatek vojáků, bude kulminovat někdy v horizontu příštích
měsíců a Ukrajina díky dodávkám západních velmocí se začne úspěšně pokoušet o protiofenzívy a dobývat zpátky pomalu
některá území zabraná Ruskem.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTakže by válku na Ukrajině mohla rozhodnout energetická situace
v Evropě? Naše topení, řekněme, anebo to budou spíš už vlastně neudržitelnost těch civilních ztrát, těch lidských životů?Michal
SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKVšechno toto je možné. Já myslím, že v tuto chvíli Ukrajina skutečně už utrpěla
tak velké ztráty, že v tuto chvíli ta její ochota a z pro mě velmi pochopitelných důvodů k nějakému diplomatickému kompromisu,
která tam byla možná někdy třeba i v první fázi války, tzn. nějakým způsobem se bavit o nějakých zásadních teritoriálních
ústupcích, se výrazně snížila. Mimo jiné je to i odkaz toho, co se stalo v Buče a na dalších místech, kde skutečně asi po těch
všech ztrátách, co už utrpěla, tak nějaká nálada ve společnosti udělat Rusku nějaké zásadní ústupky je skutečně velmi nízká,
takže na to musíme spíše koukat i na vztah právě Ukrajina - Západ, jak se k tomu budou stavět /nesrozumitelné/ země, a právě
i proto Ukrajina na Západ tak systematicky nadále apeluje, protože sama vnímá, že ta podpora bude klíčová k tomu, aby byla
schopná se vůbec o nějaké větší protiofenzívy pokusit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMá západ ještě dostatek možností dodat
Ukrajině zbraňové systémy? Například před pár dny i premiér Petr Fiala řekl, že ty zásoby se ztenčují.Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKTo má pravdu. To je něco, co si spousta lidí vlastně neuvědomuje, kdy často vidím některé
posměšky, když některý stát například dodá nějaký počet houfnic v počtu jednotlivých kusů a zdá se to jako strašně málo, a
mezi částí veřejnosti panuje takový pocit, že možná jsme příliš lakomí nebo se příliš bojíme provokovat Rusko, a často je to o
tom, že se vzdáváme vojenských systémů, kterých máme skutečně jako Západ velmi omezené množství. A rozhodně to
neznamená, že už není v uvozovkách kde brát nebo že by ta pomoc měla končit, to v žádném případě, ale je si potřeba
uvědomit, že Západ není připraven na nějakou kontinuální permanentní produkci, výrobu zbraňových systémů, munice, a tím
pádem řadu toho, co dává, dává vlastně ze svých zásob, se kterými počítá ve své vlastní obranné strategii, určitě nadále ty
dodávky budou pokračovat, každý týden se bavíme o nějakých nových dodávkách, ať už ze strany Spojených států, Velké
Británie, Německa nebo dalších zemí, takže rozhodně nejsme na žádném konci tohoto celého procesu, to v každém případě,
ale je potřeba mít na paměti, že tam jsou některé určité limity.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJenom pro zajímavost, Ukrajina
obdržela i starší typy zbraní, sovětské ještě provenience a konstrukce od středoevropských i východoevropských států včetně
České republiky, byly, pane Smetano, ty dosavadní západní dodávky zbraní a munice Ukrajině efektivní? Šlo o ty druhy, které
Ukrajina v dané chvíli, ať už byla ta první fáze války, nebo další, ta aktuální vlastně, které potřebovala? Jak se proměnila vůbec
ta poptávka?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKTak v každém případě byly efektivní a důležité, brali to
jako i spíš nutnou podmínku pro to, aby Ukrajina byla schopna bojovat tak, jak bojuje v těch uplynulých týdnech a měsících,
takže to v každém případě. Ale jak vy zmiňujete, ty potřeby se vyvíjejí, protože ta samotná situace se dynamicky vyvíjí, takže
Ukrajina velmi aktivně komunikuje svoje potřeby, vlastně to, co se v tuto chvíli nejvíce řeší, jsou právě dodávky například
salvových raketometů, což je něco, co může výrazným způsobem Ukrajině pomoct, a to byla ta agenda těch posledních
několika týdnů, která se hodně řešila, co se týče dodávek ze Spojených států. Aktuálně se řeší systémy protivzdušné obrany
nové sofistikované, které by Spojené státy byly schopny dodat potenciálně Ukrajině v příštích týdnech. Takže říkám, vyvíjí se
taktika, vidí vyvíjí se situace na bojišti a taky se vyvíjí to, že se Rusko na některé ty změny adaptuje. A tím pádem Ukrajina musí
opět na tu situaci dále reagovat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJaká je tedy obranyschopnost Ukrajiny aktuálně, co byste řekl?
Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKUkrajina je samozřejmě v tuto chvíli, co se týče té východní části fronty,
v určité defenzívě, kdy se Rusku podařilo zabrat město Severodoněck a potenciálně tam hrozí, že se mu podaří dobýt celou
Luhanskou oblast, zároveň ten plán dobýt celý Donbas je v tuto chvíli stále pro Rusko velmi ambiciózní a Ukrajina má velmi
dobře vybudovanou obranu právě v oblasti Slavjansku a dalších měst, která ještě v tuto chvíli kontroluje v té Doněcké oblasti,
takže pokud by se to Rusku mělo podařit, nebude to vůbec snadné a bude to ještě na řadu dlouhých měsíců.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaTak to vidí výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
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Karlovy  Michal Smetana.Zita SENKOVÁ, moderátorka/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaPodle agentury TASS s odvoláním
na zástupce šéfa místní Ruskem dosazené zprávy Krilla Stemusova se ukrajinská Chersonská oblast, kterou během invaze na
Ukrajinu ovládla ruská vojska, připravuje podle místní správy na referendum o připojení k Rusku. Co to bude znamenat?Michal
SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKJe to pravda. My tam vlastně vidíme náznaky toho, a to už v těch několika
uplynulých týdnech velmi aktivně, vlastně snahy Ruska nějakým způsobem inkorporovat tuto oblast do své sféry skrze
například otevírání bank a distribuci rublů a vlastně nějaká snaha ekonomicky začlenit obyvatele do toho ekonomického
systému Ruska, takže ta politická integrace v této oblasti do Ruska je určitě něco, o co se bude Rusko snažit, nemá to vůbec
snadné. Máme signály o tom, že samozřejmě místní obyvatelstvo tomu velmi vzdoruje a vidíme tam i různé partyzánské akce
proti Rusku a koneckonců i v této oblasti vidíme ukrajinské protiofenzívy, kde se Ukrajina snaží získávat zpátky některá dobytá
území.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA co to tedy přinese pro lidi, pro Ukrajince, kteří tam žijí?Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKTo je velmi těžké říct, samozřejmě v tuto chvíli velká část místních lidí je velmi silně nakloněna
proti Rusku a bude nucena nějakým způsobem tedy fungovat na území pod ruskou správou, což bude fakticky okupační
správa, a bude to rozhodně velmi jiná situace, než byla například o některých těch samozvaných republikách vyhlášených na
východě Ukrajiny.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJaký vzkaz podle vás, pane Smetano, vysílá Vladimir Putin, který se chystá nebo
už odjel na svou první zahraniční cestu od napadení Ukrajiny, Tádžikistán, Turkmenistán, tam by ho měl čekat summit zemí
sousedících s Kaspickým mořem?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKSignál. V každém případě, pokud to
vysílá nějaký signál, tak je to možná zpráva, že toto není situace Vladimír Putin proti zbytku světa, ale že skutečně ty postoje v
rámci mezinárodního společenství jsou nějakým způsobem roztříštěné, kde je to tedy Západ, který skutečně stojí velmi silně za
Ukrajinou, ale je tam celá řada za zemí, která je tak někde uprostřed, a jakkoliv tu válku nepodporuje, tak zároveň odmítá
Rusko nějakým zásadním způsobem odsoudit a pro některé země je to potenciálně, v tom vidí možná i nějakou příležitost,
jakým způsobem z té situace ekonomicky/diplomaticky profitovat, takže ty postoje nejsou na celém světě rozhodně stejné a
možná některé této diplomatické kroky mohou i toto signalizovat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPodle ruské státní televize vlastně
šéfa Kremlu čeká po návratu do Moskvy setkání s indonéským prezidentem, jaké jsou teď vlastně jeho vztahy, s jakými
zeměmi?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKOno je to složitější, no, protože spousta těch vztahů
samozřejmě je založena i na nějaké dlouhodobé pozici a my například některé státy, které dlouhodobě vnímáme jako v rámci
našeho tábora, nyní vnímáme současně kriticky právě proto, že nedostatečně odsuzují invazi. Když se koukáme například na
vztahy mezi Indií a Ruskem, jde o jeden z těch států, které rozhodně se k Západu nepřidaly v tom smyslu sankcí a vytváření
nátlaku na Rusko takovým způsobem, jakým jsme si představovali, právě proto, že ta spolupráce mezi oběma zeměmi je v řadě
strategických oblastí poměrně úzká. Hodně se například i v Čechách řeší vztah mezi Izraelem a Ruskem, kde Izrael opět se
bude dostávat do nějaké kritiky právě proto, že vzhledem ke svým vazbám na Rusko nebyl ochoten tak tvrdě přistoupit k
potrestání Ruska, jako je zbytek západních zemí.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak bude Vladimir Putin reagovat na vstup Finska
a Švédska do Severoatlantické aliance?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKNo, v každém případě velmi
podrážděně. V každém případě je to něco, co se Rusku líbit nebude, ale s čím nebude pravděpodobně schopné cokoliv dělat.
Můžeme si představit určitě nějaké provokace a nějaké odvetné akce nižšího řádu, ale v každém případě není schopen tomu
nějakým způsobem zabránit ani nějakým způsobem to dramaticky potrestat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaBude mu vadit třeba
kandidátský status Ukrajiny, který získala minulý týden? Mám na mysli samozřejmě členství do Evropské unie.Michal SMETANA,
Institut politologických studií FSV  UKMy jsme měli kolem toho hodně debat, do jaké míry skutečně Rusku potenciální členství
Ukrajiny v Evropské unii vadí. Rozhodně tím, že to proběhlo bez toho, aby to bylo součástí nějaké celkové dohody, tak to
Rusku nic pozitivního z jejich pohledu nepřináší, takže určitě i toto bude vnímat kriticky, ale opět, nevidím tam nějakou
schopnost tomu nějakým způsobem v tuto chvíli zabránit nebo udělat nějaký zásadnější krok, než které už dělá tak jako tak v
rámci této bojové kampaně.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTak to se zdá teď ale z toho, že vlastně Vladimiru Putinovi to nevadí?
Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKOno to není o tom, že nevadí. On je to nějaký limit v tom, co s tím může
dělat. A koneckonců je potřeba si přiznat samozřejmě, my netušíme, jak celá válka dopadne, rozhodně ruská propaganda je
řadu možných výsledků schopna prodat jako své vítězství, ale zároveň jako objektivně Vladimir Putin dosáhl toho, že má NATO
výrazně rozšířenější a výrazně posílenější a výrazně jednotnější, než mělo před válkou. Což Rusko rozhodně nechtělo. A
Ukrajina dostává kandidátský status, což pro Rusko určitě také preference nebyla.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMichal Smetana
z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  komentoval mezinárodní dění a já vám za to děkuji, mějte se hezky. Na
slyšenou.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKNa shledanou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný poslech
dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

‚Slepičák‘ Hlubuček: od mocného pražského politika a ‚zeleného‘ náměstka ke členovi zločinecké skupiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Grim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 09:14 , Celková návštěvnost:
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Býval jedním z nejvlivnějších politiků v Praze i ve vládním hnutí STAN. Jako úspěšný starosta Lysolají a hlavní tvář ekologických
projektů na magistrátu silně promlouval do pražské politiky. V posledních dnech je ale Petr Hlubuček známý též jako „Slepičák“.
To byla jeho přezdívka v rámci organizované zločinecké skupiny, kterou podle vyšetřovatelů vedl se zlínským podnikatelem
Michalem Redlem. Server iROZHLAS.cz sestavil jeho obsáhlý profil.

Přezdívky jako Mišák, Kosák, Slepičák, Maťo nebo Guči, schůzky v konspiračních bytech, komunikace prostřednictvím
šifrovaných mobilů nebo milionové úplatky ze zakázek pražského dopravního podniku. Tak podle policie vypadaly praktiky
organizované zločinecké skupiny vedené zlínským podnikatelem Michalem Redlem.

Hlubuček byl její důležitou součástí. V momentě, když 15. června zaklepala policie na dveře jeho rodinné vily v pražských
Lysolajích, jednomu z nejvlivnějších pražských politiků skončila kariéra.

Kriminalisté kolem něj kroužili dlouhé měsíce. O policejním vyšetřování Hlubučka kvůli podezření z hospodářských deliktů
informoval už v únoru server Neovlivní.cz.

„Hlubuček měl formální roli náměstka a starosty, v pražské komunální politice ale hrají velmi silnou roli i osobní vztahy, které
vznikají napříč stranami, mezi jednotlivými městskými částmi či mezi magistrátem a městskými částmi,“ popisuje pro
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iROZHLAS.cz politolog Petr Jüptner z Institutu politologických studií FSV  UK .

A podotýká, že osobní vztahy jsou důležité i pro samotný STAN, který vznikl jako platforma jednotlivých starostů, čímž se od
jiných českých politických subjektů odlišuje.

Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha z kauzy vyplývá, že Hlubučkův reálný vliv byl nezanedbatelný.
„Obecně je role náměstka primátora Prahy vzhledem k velikosti a významu města poměrně strategická. Už to, že občas bývá
vliv primátora Prahy přirovnáván k vlivu ministrů.“

Jak se ale Hlubuček do nejvyšších pater pražské politiky dostal a co ho srazilo?

Kolem světa do Lysolají

Dnes 48letý rodák z Vrchlabí po absolvování České zemědělské univerzity nejprve skoro dvě dekády podnikal v oblasti
cestovního ruchu. Jak uvedl v jednom z dřívějších rozhovorů, pracoval na milánské pobočce Centrály cestovního ruchu a
otevíral její další pobočku v Římě.

Díky těmto kontaktům tak mohl na konci 90. let začít vozit italské turisty do Prahy. V hlavním městě provozoval hotel Galaxie a
byl spolumajitelem hotelu Rubikon. V roce 2008 však svůj pražský byznys prodal a odjel na cestu kolem světa. „Což můžu
každému jenom doporučit,“ uvedl.

Po návratu se vrhnul do politiky v městské části Praha-Lysolaje a postupem času z této malé části na severu Prahy udělal
baštu STAN. Vyhrál volby v letech 2010, 2014 i 2018 a dvanáct let zde starostoval.

Hlubuček byl i relativně oblíbeným starostou, z poslední doby v městské části pomohl ke zrodu například víceúčelového hřiště v
oblasti bývalé Denkrovy pískovny, na jejímž místě byla dlouhodobě černá skládka.

V roce 2010 jím vedená kandidátka získala osm z devíti zastupitelů a v následujících dvou komunálních volbách už proti STAN
žádné jiné uskupení nekandidovalo. Hlubučkův partner Jiří Karvánek jej ve všech případech na kandidátce doprovázel.

A významnou roli hraje i v posledních dnech, které Hlubuček tráví ve vazbě. Jak Radiožurnál zjistil z katastru nemovitostí,
Hlubuček svou lysolajskou vilu a okolní pozemek převádí na Karvánka.

Z dokumentů z katastru plyne, že návrh na vklad podal Karvánek v den razie, ve středu o půl druhé odpoledne. V té době už
byl Hlubuček zadržený. Podle katastru jde o smlouvu darovací. Smlouva o převodu vily a okolních pozemků pochází už z 22.
února letošního roku.

Vlivný šéf pražského STAN

Prvních šest let v pozici starosty Lysolají působil Hlubuček jako nestraník, do STAN vstoupil až v roce 2016, postupně se stal
členem předsednictva a celostátního výboru hnutí i šéfem pražské organizace.

Členství má nyní pozastavené. Rezignoval na všechny stranické i městské funkce. Zastupitelé Lysolají jej navíc odvolali z
funkce starosty, v níž ho nahradila Dana Malečková.

Do celopražské politiky přitom Hlubuček z Lysolají povýšil teprve v roce 2018, kdy byl zvolen na kandidátce Spojených sil pro
Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) a v rámci povolebních jednání získal post náměstka primátora pro životní prostředí,
infrastrukturu a bezpečnost.

Jeho STAN ale na magistrátu působil i v předchozím volebním období 2014–2018, proto když aktuální koalice na začátku roku
2019 odvolávala nominanty předchozí garnitury, došlo i na Hlubučkova partnera Karvánka. Ten totiž dříve STAN reprezentoval
v dozorčí radě Pražských vodovodů a kanalizací.

„Podle nás nepotismus (protežování blízkých – pozn. red.) do politiky nepatří. Budeme nadále hlídat, aby k podobným
záležitostem nedocházelo,“ uvedl tehdy pro iROZHLAS.cz primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nominace Karvánka vzešla z debaty na krajském výboru hnutí STAN ještě před volbami 2018, kterému ale předsedal Hlubuček.
Že by svého partnera protežoval, odmítl. „Pan Karvánek je vystudovaný ekonom, právník a daňový poradce, takže k tomu má
plnou kvalifikaci, a proto byl také navržen a schválen. Já jsem ho ale nenavrhl,“ popsal tehdy.

‚Zelený‘ náměstek

Ve funkci náměstka primátora pro životní prostředí, infrastrukturu a bezpečnost se Hlubuček věnoval řadě zelených projektů.

Stál i za loňským založením Pražského společenství obnovitelné energie, jejímž úkolem je rozvoj budování fotovoltaických
panelů na střechách městských budov. Podle Hlubučka měly být do konce roku 2022 instalovány na 40 školách a sociálních
zařízeních a dlouhodobým cílem je osazení panely až 20 tisíc pražských budov včetně soukromých, což by pomohlo získat
stovky megawattů výkonu.

Upozorňoval i na nutnost aktivnějšího postupu vůči změnám klimatu, které se v Praze projevují každé léto.

„Myslím, že všichni Pražané pociťují každé léto vznik tepelných ostrovů, přehřívání Prahy jako takové. Je nezvratným faktem, že
lidé způsobili na celé planetě změnu klimatu, jejíž následky jsou vidět po celém světě,“ řekl například v roce 2019 ve vysílání
Českého rozhlasu.
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Prosadil přijetí klimatického plánu na snížení emisí o 45 procent do roku 2030 s výhledem uhlíkové neutrality do roku 2050.

Klimatická strategie Prahy počítá i s budoucím zpoplatněním vjezdu aut do centra. Tento krok by měl snížit emise na území
Prahy, Hlubuček v klimatickém plánu počítal už s rokem 2025, na tom ale shoda nebyla.

Spolu s primátorem Hřibem vedl českou delegaci na loňský světový klimatický summit v Glasgow. Představili tam plány a
projekty, s jejichž pomocí chce Praha v příštích letech snížit emise.

„Česká republika je kvůli Andreji Babišovi (ANO) vnímaná velmi kriticky. Byli překvapeni, že Praha vůbec nějaký klimatický plán
má. I v návaznosti na to, že jsme v rámci České republiky i střední Evropy v tomto velmi ojedinělí,“ komentoval Hlubuček reakci
dalších účastníků summitu na představený pražský klimatický plán.

Vedle toho vedl i komisi rady hlavního města pro bezpečnost, pro prevenci kriminality a udělování grantů a pro udělování
grantů v oblasti životního prostředí a byl místopředsedou komise pro udržitelnou energii a klima.

V roce 2020 se zase vymezoval proti stavbě nové ranveje na pražském Letišti Václava Havla, upozorňoval na to, že stavba
neodpovídá ekonomickým, sociálním a ekologickým potřebám dneška, navíc i s ohledem na pandemii, která leteckou dopravu
proměnila. Zmínil se i o negativních důsledcích turismu v Praze.

Slepice i španělské byty

Hlubuček je v soukromí vášnivým chovatelem slepic. Je členem Českého svazu chovatelů a předsedou Klubu chovatelů
chocholatých plemen drůbeže. Se vzácnými zvířaty jezdil na různé výstavy, v roce 2018 získal s kohoutem titul mistra Evropy.

Na základě tohoto koníčku si také v Redlově skupině vysloužil přezdívku „Slepičák“.

Kromě chovatelství drůbeže je i velkým milovníkem španělské kultury. Ještě letos v dubnu se rozplýval nad španělskou
kulturou, gastronomií i celkovou otevřeností. Právě na jihu Španělska měl také před rokem s partnerem Karvánkem svatbu.

„Boom nemovitostí zrovna konkrétně v Andalusii je teď obrovský. (…) Ale zvažte, zda chcete nakupovat investičně nebo pro
vlastní potřebu nebo chcete kombinaci obojího – což je můj případ. Investice ve Španělsku jsou teď oproti České republice o
dost výhodnější. Mají v rámci Evropy nejrychlejší návratnost.“

Server Seznam Zprávy v té souvislosti letos na jaře zjistil, že Hlubuček s Karvánkem si ve španělské Andalusii za posledních
pár let pořídili několik apartmánů, u kterých zcela nesedí financování.

Hlubuček uváděl, že apartmány v letovisku Torremolinos u Málagy koupil za souhrnných 18 milionů korun, zatímco jejich
hodnota podle odvedených daní byla až 27 milionů, na což si partneři nemohli na základě svých příjmů legálně vydělat.

V jednom z vysvětlení hrál roli právě španělský sňatek obou mužů. Zatímco Španělsko stejnopohlavní manželství umožňuje,
Česká republika nikoliv. Hlubuček proto uvedl, že částka 18 milionů platí pouze pro tři byty, zatímco akvizice čtvrtého se
odehrála plně v režii Karvánka, ve Španělsku je zapsána jako společné jmění manželů, což však v případě homosexuálních
párů v Česku není možné.

Dozimetr

Zpět k aktuální kauze, kvůli které sedí Hlubuček ve vazbě. Spolu s podnikatelem Redlem a dalšími jsou podezřelí z korupce,
praní špinavých peněz či účasti na organizované zločinecké skupině. Za to jim hrozí až desetileté tresty vězení.

Policie pracuje s důkazním materiálem, který obsahuje i odposlechy z mobilů a konspiračních bytů, kde se jednotliví členové
skupiny domlouvali.

Podle kriminalistů byl Hlubuček pro Redlovu zločineckou skupinu „stěžejní a naprosto nezastupitelnou osobou“. Využíval k tomu
své politické funkce ve vedení Prahy i postu v dozorčí radě dopravního podniku.

Jak ukázala anketa serveru iROZHLAS.cz, Hlubučka si dnes ze spolustraníků nedovolí nikdo obhajovat. Ze strany poslanců a
senátorů STAN padala označení jako „zrádce“, „černá ovce“ nebo „politický bandita“.

„Je to člověk, kterému jsme dali důvěru, a on ji zklamal,“ řekla k Hlubučkovi místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. „Je to jeho
velké selhání, je to pro mě velké zklamání, je to zrada,“ dodala.

Bývalá kolegyně z kandidátní listiny a pak i vedení Prahy, radní Hana Marvanová o Hlubučkovi před několika dny prohlásila, že
ji šikanoval. Na podzim bude na kandidátce uskupení Spolu.

„Za to, že jsem navrhovala kroky k větší transparentnosti v otázce dopravního podniku, jsem byla od pana Hlubučka
šikanovaná – jako když vás šikanuje šéf na pracovišti, zpochybňování vaší práce i kompetence. Usiloval o mé odvolání. Nikdy
jsem se s takovým chováním v politice nesetkala, lidé se ho báli.“

Podle politologa Jüptnera může aktuální situace velmi zkomplikovat pozici STAN v Praze. „Silný dopad to může mít po volbách,
protože pozice STAN v Praze je celorepublikově nejhorší, takže by ani nemusela překonat pětiprocentní klauzuli,“ uvažuje.
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mluvčí 
Déšť bouřky v Česku zaměstnaly v noci hasiče hned na několika místech. Lídři členských zemí NATO rozhodli formálně spustit
proces přijímání Švédska Finska do aliance. Hokejový brankář Pavel Francouz z Colorada slaví po triumfu vést tento poháru a
dnes čekáme opět bouřky. Teploty místy můžou ale opět vystoupat až na 35 °C.

Hezké ráno u nich přeje Ondřej Albrecht. Déšť na Prachaticku. Po včerejší večerní bouři před asi třiadvacátou hodinou ustal.
Husinecká přehrada se nepřelila na třetím povodňovém stupni. Zůstávaly zlatý potok na stanici Hracholusky, což je přítok řeky
Blanice. Hasičům ubylo zásahů, následky bouře a deště budou ale odklízet údajně ještě také během celého dnešního dne
Povodí Vltavy a samospráv také informoval o tom, že obec Kly na Prachaticku. Voda večer odřízla místní malý rybník byl plný
stavidlo bylo zalité voda tekla dál do obce Brloh před třiadvacátou hodinou hladina rybníka klesla. Rozvodněná je řeka Blanice
v Bavorově na Strakonicku. Byla včera večer stalo na druhém stupni. Hasiči v Praze vyjížděli v souvislosti s bouřkami. Do
půlnoci asi ke 20 případům. Voda z vydatných dešťů mimo jiné zatopila sklady a suterény domů. Stromy spadlé do kolejiště
potom zastavili včera večer provoz na několika úsecích železnice na Havlíčkobrodsku a také Žďársku. Provoz podařilo ale ještě
v noci obnovit. Moravský Beroun na Olomoucku pak postihlo silné krupobití. Kroupy tady poničily hned několik střech s
provizorními opravami pomáhalo do noci 10 hasičských jednotek. Situace tam sledovala naše Moravská reportérka Martina
Svobodová.

Martina SVOBODOVÁ, redaktorka 
Kroupy ničily vše, co jim přišlo do cesty. V obce jsou rozbitá auta od lámané stěrače, rozbitá světla a díry ve střechách. Na
místo dorazilo lezecké družstvo speciální kontejner s materiálem na zajištění střech. Martina Svobodová, rádio zet.

mluvčí 
V Česku dnešním dnem po téměř čtyřech měsících skončí nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli migrantům z Ukrajiny státu a
samosprávám umožňuje pružněji reagovat při ubytovávání lidí utíkajících před ruskou vojenskou invazí a také umisťovat do
některých prostor, kam by to jinak nebylo možné. Vláda v posledních týdnech prosadila několik novel zvláštní zákon o migrační
krizi, které umožní potřebná opatření uplatňovat i po konci nouzového stavu. Ve školách dnes končí školní rok. Žáci studenti
obdrží vysvědčení za svou celoroční práce. Od pátku začnou letní prázdniny. Řada dětí Věry jako každý rok na tábory na rozdíl
od loňska ale bez zvláštních proticovidových opatření. Hodnocení celoroční píle si odnese asi 1,4 milionu žáků základních
středních škol. Oproti tradici jim dnes žádné škole nebude předávat vysvědčení ministr školství Petr Gazdík. Některá města
zoologické zahrady a další centra připravují pro školáky tradičně odměnu za dobré známky. Co se chystá v Hradci Králové,
řekne reportér Oldřich Tamáš.

Oldřich TAMÁŠ, moderátor 
Bez nutnosti platit se jim zdejší akvacentrum otevře mezi 30. červnem a 3. červencem. Podmínkou je věk do 10 let doprovod
dospělého. Samozřejmě slušné vysvědčení jako důkaz tzn. že na dokumentu, který je tečkou za školním rokem, není horší
známka než trojka. Oldřich Tamáš rádio lze.

mluvčí 
Ještě doplním, že ministra školství Petra Gazdíka od pátku vystřídá jeho spolustraník, poslanec a odborník na ústavní
mezinárodní právo Vladimír Balaš.

Rusko se neobává vstupu Finska Švédska do NATO na nasazení vojenských jednotek aliance do těchto skandinávských zemí
ale zrcadlově odpoví. Podle agentury TASS to včera řekl ruský prezident Vladimír Putin. Lídři členských zemí NATO se ve
středu shodli formálně spustit proces přijímání Švédska Finska do aliance. Putin zároveň také ve středu odmítl zodpovědnost
ruské armády. Za pondělní útok na obchodní centrum v ukrajinském krémem šoku, který nepřežilo 20 lidí.

Rockový brankář Pavel Francouz z Colorada si ještě stále užívá pocit radosti po triumfu ve Stanleyho poháru. Hlavní část oslav
se konala hned v neděli v Tampě. Po vítězství v šestém zápase finálové série hráče i fanoušci ale slavili i po návratu týmu onen
den hru. Dvaatřicetiletý gólman si ale další části užíval už zejména v domácím prostředí a s rodinou.

mluvčí 
Znáte milé, protože státní snažili dlouho, tady ta organizace byla pár let návrh nutnou se to očekávalo. Minulý rok ten rok
předtím by se mohlo podařit. Nešlo to tak zlaté tím ale ale jo to postačí, když jste byla podobnosti úžasný boty až jakoby
neuvěřitelnej člověk, když tam potom není volena nad hlavou. Monitor ukáže, jak teplota doveden k tomu hned podívat na
telefon. Pan vyfotit koláren nebo jenom sen.

mluvčí 
Posloucháte rádio zet je 5 hodin, pardon, už 6 minut po šesté hodině ráno. Já vám přeju dobré ráno čtvrtek 30. června svátek
slaví Šárka. Pokud jste náhodou včera vpodvečer nestihli premiéru interview Martina Kováře, tak vám teď nabídnu reprízu. Je
hostem byl předseda Odborového svazu pracovníků školství František dobří. Řekl, že stávková pohotovost pracovníků
pedagogických byla vůči vládě hlavně signálem, že jsou nespokojeni s tím, jak se vyjednává o platech vzhledem k inflaci. Určité
postupy nastávají, ale potřebují prý udržet trend. Tak tady vám nabízím možnost poslechnout si včerejší interview Martina
Kováře ještě jednou dobré ráno přehrát DZ.

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 je František Dobšík.

mluvčí 
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Pane předsedo, Filipe, dobrý den. Dobrý.

mluvčí 
Den. A děkuju, že jste se našeho před koncem školního roku zítra končíme. Čas na posluchače rádia zet. Já děkuju za pozvání.
Velmi se to váže. 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, pánové inflace v tomto roce. Včera jsme se dohodli, že budeme jednat i o roku 2023, takže určitý posun tam,
že možná se blýská na čase, že tu stávku pohotovost, pokud se dohodneme, nebudeme moci odvolat, ale zatím nic jsme.

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

mluvčí 
Já si myslím, že vyhrožování.

mluvčí 
Pardon, to hrozilo, v uvozovkách zase tomu.

mluvčí 
Rozumím je 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 to nepadá učí přes pracovníci měli dostat 1 000 Kč
předáno, a to jsme ještě neviděl, jaká bude inflace. A pokud teda nedostali vůbec nic a půl roku se slibovalo de facto se to
nějakým způsobem oddalovalo. Mě to přišlo jako dvanáctý ušetřit, tak určitě těch 10 %, které dostanou od 1. září, tak by se
podle mě mělo překlopit i o dalších 10 % v tom příštím roce, ale jsou tam i další zaměstnanci, takže o tom co ještě jednat. A
určitě, pokud bude politická vůle, tak by 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 oslavu platíme všichni.

mluvčí 
Ta inflace je určitě je velmi komplikovaná záležitost. Já nejsem ekonom, tak se nebudu pouštět do nějakých velkých akcí. Máme
podklady od kroužil 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
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
pedagogy k těm pedagogické pracovníkům. Často zaznívá v různých diskuzích a nejenom na sociálních sítích, že samotní
kantoři dostali v uplynulých letech hodně přidáno a 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-li, tak já bych tohle to nechtěl používat, protože nám jako
vysokoškolsky vzdělané profese ve veřejném sektoru se de facto jakoby splácel dluh z minula, kde 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 a 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?
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mluvčí 
S panem ministrem Gazdíkem, co se týká komunikace, se na to nemůžu stěžovat za předchozího pana ministra to bylo velmi
jakoby chladné v tom, že jednak nicméně několikrát stěžovali u pana premiéra. My jsme 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
toho vašeho oboru handicap. Vy jste sám tady mluví o tom zastupuje regionální školství. Já můžu to byla nadsázka vysoko 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 pan 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 dárci 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 komplikované. Záleží, jak ten konflikt bude dlouho a jak se s tím kolegové prostě dokážou
vyrovnat, protože jiná situace se bude v mateřských školách jiná na základních školách jiná 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 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 ty děti, které třeba nemají na školní obědy, že tam je ta ostrá
dělicí čára sociální. A tohle myslím 1 s vámi vážných věcí pro třídní kolektivy.

mluvčí 
Tak samozřejmě tam. Kdysi se mluvilo ho obědy zadarmo pro všechny nevím, jestli to by byla úplná správná cesta, ale nějakým
způsobem ten tu finanční náročnost, která s tou inflaci na tý jídelny doléhá to vykompenzovat. Jsou tady zřizovatelé, jsou 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 to všechno nešetřili, ale my popravdě řečeno, už nemáme vyšetřit.

mluvčí 
Jestli to je mi na.

mluvčí 
Tom, co viděli?

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 
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Nedávno ekonomický place premiéra Štěpán Křeček napsal na titul už je tady vzniká dojem, že by vše mělo být všechno
kompenzoval, ale že 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 směr, 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 
Mluvit 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, až zastupují odbory?

mluvčí 
Máme v současné době asi o osmé, kdy se 8 procentním organizovanou, co se týká škol, takže nás necelých 20 000.

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

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

mluvčí 
Dnešním hostem i kamarády Josef je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve 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, myslím z fakulty  sociálních  věd  UK . Jak, 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, abych 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 nějak jsem poznamená, že
to asi všechno nepůjde realizovat, ale je to jakýsi dokument, který měla nahradit v těch devadesátých letech. Ty existovala bílá
kniha, abychom nebo byla to společenská politická shoda, že 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 ho mají nebo nemají vede o
jakýsi 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 těmi lety gymnáziem, takže určitě ta podpora základních škol toho druhého
stupně by měla být konkrétnější, ale o tom jenom mluví, 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 učitelské rodiny, tak
myslím, že vím, že platí to ještě.

mluvčí 
Já jsem si, 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 kontrolu.
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 mně 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.
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mluvčí 
Když jste o tom dozvím svoji maminku každý večer nad přípravami. Tak jo, 20 minut za námi. 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 nebudu, 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.

Interview Martina Kováře 09:30
RÁDIO , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 10:45 , Poslechovost pořadu: 2 198 ,
Pořad: 09:30 Interview Martina Kováře , AVE: 1 630 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

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.

mluvčí 
Pane předsedo, přeji dobrý den. Dobrý.

mluvčí 
Den. A 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 inflaci, pánové inflace v tomto roce. Včera jsme se dohodli, že budeme jednat i o roku 2023, takže určitý posun tam, že
možná se blýská na čase, že tu stávku pohotovost, pokud se dohodneme, nebudeme moci odvolat, ale zatím nic jsme.

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

mluvčí 
Já si myslím, že vyhrožování.

mluvčí 
Pardon, to hrozilo vozovka se tomu rozumím.

mluvčí 
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 to nepadá učí přes pracovníci měli dostat 1 000 Kč
předáno, a to jsme ještě neviděl, jaká bude inflace. A pokud teda nedostali vůbec nic a půl roku se slibovalo de facto se to
nějakým způsobem oddalovalo. Mě to přišlo jakože na nás 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 i další zaměstnance, takže o tom co ještě jednat a
určitě. Pokud bude politická vůle, tak by 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, ale na to doplatíme všichni?

mluvčí 
Ta inflace určitě je velmi komplikovaná záležitost. Já nejsem ekonom, tak se nebudu pouštět do nějakých velkých akcí. Máme
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podklady od krok Makro ekonomů z 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 hnutí pracovníci ve školství, tak o to potom razantnější budou pracovníci v dalších
odvětvích, a to bude 12. Jsme tady 15 jsme tam 20 miliard tady, no tak jenomže jenomže tohle je tohle ta logika, ale pojďme teď
pedagogy 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 změna těch plakátech za Babiše bylo-li, tak já bych tohle to nechtěl používat, protože nám jako
vysokoškolsky vzdělané profese ve veřejném sektoru se de facto jakoby splácel dluh z minula, kde 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 si myslí, 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 pokračovat, takže to předání má právě v tomto. Jsou tam další a další hledal v tomhle tom to má ten
správný smysl.

mluvčí 
Dnešním hostem i NK na rádiu zet je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.
Pane předsedo, jak jsem 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 za předchozího pana ministra to bylo velmi
jakoby chladné v tom, že jednak nicméně několikrát stěžovali u pana premiéra. Myslím 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 se Martin 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 toho vašeho
oboru handicap. Vy jste sám tady mluví o tom zastupuje regionální školství. Já můžu to byla nadsázka, vyšlo to pan ministr
hlava 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 dárci 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 
Aby 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 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 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 v mateřských školách jiná na základních školách na středních školách, že opravdu to regionální školství roste
velmi Roche velmi široký prostor. Takže se to nedá říct, že někde to jednoduše někde to těší.

mluvčí 
Pojďme k penězům, že bychom se o nich nebavili, ale problém 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.
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mluvčí 
Navíc myslím, že právě tohle vyvolává ty pocity frustrace, pokud ty děti, které třeba nemají na školní obědy, že tam je to ostrá
dělicí čára sociální. A tohle by si nazvaným 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
tady různé nadace, ale mělo by to byl 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 by 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 mi na to.

mluvčí 
Pomoc uvítali?

mluvčí 
Odpovídá tomu, protože ty rozpočty jsou napjaté všude a té 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 titul už je tady vzniká dojem, že by vše mělo být všechno
kompenzován. Záleží to 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 
Mluvit 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, až zastupují odbory?

mluvčí 
Máme v současné době asi osmé více 8 procentním organizovanou, co se týká škol, takže nás necelých 20 000.

mluvčí 
A je to dost na to, abyste jste nejsilnější školská odborová organizace?

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

mluvčí 
Dnešním hostem i kamarády 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, myslím 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 vládním prohlášení hlavy. 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 nějak jsem poznamená, že to asi
všechno nepůjde realizovat, ale je to jakýsi 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 ho 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,
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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 ze 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 základní školách nevidí.

mluvčí 
Někdejší ministr školství České republiky Petr Piťha řekl tehdy český kantor není mrtvý mýtus a sám jsem učitelské rodiny, tak
myslím, že platí to ještě.

mluvčí 
Jsem si, že to platí, protože, co znám kolegy, tak teď nevím, supluje 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 tu kontrolu, 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 určitě spoustu věcí
podařilo a že se nám 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 i 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 odnesli svoji 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 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.
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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: 30.06.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Karolína Němcová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 15:48 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
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 Fakultě  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. 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 Aslan.

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 má 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, tak není možnost, jak se bránit. Pomoci by mohl příslib Američanů, kteří
posílí svoji fyzickou přítomnost o 30 tisíc vojáků – 20 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 30 až 50 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 podporovali Rusy, tak je to bude stát 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 v jiném ekonomickém postavení,“ dodává.

„Číňané se možná nechají inspirovat vývojem na Ukrajině. Tím 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.

Osobnost Plus: Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan
Podcast , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 18:51 , Pořad: 18:30 Plus , Země:
Česko
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.

Osobnost Plus: Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan
Podcast , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 18:51 , Pořad: 18:30 Český rozhlas -
Osobnosti , Země: Česko
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. 
Všechno z tématu Osobnosti můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci
mujRozhlas pro
Android
a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz.
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Od rozchodu jsem se poučila. O soukromí je lepší nemluvit, říká Jágrova chráněnka Elizabeth Kopecká URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: expres.cz , Autor: Anna-Marie Donkor, Expres.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.06.2022 22:19 ,
Celková návštěvnost: 4 450 000 , RU / měsíc: 2 125 636 , RU / den: 253 282 , Rubrika: Celebrity , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,81
Věřím, že píseň Summer Boyfriend je tím pravým otvírákem mé kariéry po SuperStar, říká Elizabeth Kopecká (27), která nově
vstupuje na scénu už jen pod svým křestním jménem, tedy jako „Elizabeth“. Stříbrná SuperStar v rozhovoru pro Expres
promluvila jak o své nové tvorbě, tak i o soukromém životě. Po soutěži prožila krátký románek s fotbalistou Václavem Černým,
který ale velmi rychle skončil.

Odvážila jsem se být drzá
Vychází vám nová píseň Summer Boyfriend. Říkáte o ní, že je „hezky ujetá“.
Song je plný slunce, léta, naivity a bláznovství. Takhle já totiž osobně měsíce červen, červenec a srpen vnímám. Ráda čtu
romány a vždycky mě fascinovala letní láska, proto jsem se rozhodla o ní napsat. Jen jsem to trochu přehnala a odvážila se být
drzá, možná proto se mi můj refrén líbí. Je odvážný a někdy je hezké vyjít z komfortní zóny.
Na písni jste se podílela i skladatelsky.
Píseň jsem složila s Prokopem Korbem alias Badfocusem a pod supervizí Jana P. Muchowa. Ve skládání písní se považuji za
nováčka, ale už vím, co se mi líbí a co nikoliv. Když to tam pro mě není hned, jdu od songu dál a snažím se vymýšlet věci, které
mě baví na první dobrou.
SuperStar mi doporučil Jágr a podporuje mě. V Kladně jsem se zamilovala, říká Elizabeth Kopecká
SuperStar
Branže? Co si nesložíš, to nemáš
Interpreti, co jsou zároveň zruční textaři a skladatelé, mají velkou výhodu. Vnímáte to tak?
Určitě je výhoda, když je interpret sám schopný skládat. Nejste na nikom závislí. Upřímně, co si sami nesložíte, to nemáte. Nikdo
to za vás zkrátka neudělá. Musíte na sobě makat.
Elizabeth Kopecká vydává novou píseň.
Kdy se můžeme těšit na vaše debutové album?
Teď je v plánu určitě vydávat singly a na podzim, pokud to klapne, přijde i album.
Budete mířit spíše na to, aby se líbilo maximu vašich fanoušků, nebo vám bude tzv. sedět na tělo?
Skládám hudbu pro lidi, ale také pro sebe, aby se mi to líbilo. Hudbu jsem nikdy nestudovala, myslím na konzervatoři. Skládám
takové věci, které bych si sama poslechla. Myslím, že je nejdůležitější, aby se skladateli jeho tvorba líbila. Jedině tehdy to může
za mě fungovat. Nesnáším dělat věci na sílu. Mířit budu na to, aby v lidech mé písně vyvolaly emoce.Veřejně mluvit o
soukromí? Poučila jsem se
Co vše se od SuperStar ve vašem životě změnilo?
Změnilo se to, že konečně můžu dělat to, o čem jsem snila, tím je hudba. Dále jsem dodělala školu, mám magistra z Fakulty
sociálních  věd  UK . Poslední týdny trávím jen skládáním hudby a tím, jakým hudebním směrem se bude moje tvorba
profilovat. Prožívám krásné období a moc si to užívám.
Elizabeth Kopecká představuje novou hudbu.
V našem minulém rozhovoru jste byla ještě nezadaná. Pak jste prožila krátký vztah s fotbalistou Václavem Černým, který velmi
rychle skončil.
Někdy vztahy zkrátka nedopadnou a má to tak být. Poučila jsem se, že není namístě veřejně mluvit o soukromí.
Plánujete promítnout rozchod i do alba?
Všechny zkušenosti chci „vtesat“ do své tvorby. Myslím, že všichni řešíme stejné problémy. Ráda bych ve svých písních dala
lidem najevo, že nejsou sami. Pokud se někdo v mých písních najde, má to smysl.
Je teď na obzoru nějaký nový objev?
Nikdo na obzoru není. Na obzoru jsou jen moje sny, které si chci teď plnit.

Foto:
O soukromí už veřejně mluvit nechce.
Foto: Nicole Lieskovská

Summit NATO v Madridu - výjimečný a přelomový?
TV , Datum: 30.06.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.07.2022 02:38 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 230 124,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Švédské království a Finská republika podepíší přístupové protokoly pro vstup do NATO v úterý. Dokumenty pak musejí
ratifikovat parlamenty všech členských států. Obě země se pro vstup rozhodly po ruském vpádu na Ukrajinu. Rusko už řeklo, že
na rozmístění vojenských jednotek a infrastruktury ve skandinávských zemích odpoví recipročně.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Finsko a Švédsko jsou suverénní státy a mají právo zvolit si vlastní cestu a vstoupit do NATO. Přivítali jsme je v naší aliance a
jsme samozřejmě připraveni na každou eventualitu.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Pobavíme se o tom s odborníkem a tím je Vlastislav Bříza z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobrý večer.

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
Dobrý večer i vám.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Jak byste shrnul, jakými slovy byste shrnul summit NATO?Byl výjimečný, byl přelomový? Já vím, že to jsou taková nadužívaná
slova, ale platilo to v tomto případě?
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Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
Jak říkáte, rád bych se vyhnul nadužívaným slovům. Přelomový si nemyslím, on reflektoval aktuální situaci. Z tohoto úhlu
pohledu byl výjimečný, to je pravda. Navázal na to, co se Severoatlantickou aliancí, aliancí táhne jako červená nit, tzn. že
Sovětský svaz, respektive nově Ruská federace je deklarovaná jako hlavní a zásadní hrozba. Díky tomu ostatně
Severoatlantická aliance v roce 1949 vznikla. I ty strategické koncepty tomu odpovídají. První koncept štít a meč, kdy štítem
byly konvenční jednotky rozmístěné v Evropě a mečem americké strategické bombardéry startující z Velké Británie.
Následovala hromadná odveta. Následovala flexibilní odpověď, to jsou všechno věci, které související, souvisejí s
bezprostřední hrozbou ve formě Sovětského svazu a především jeho jaderných zbraní. V roce 91 došlo k radikální změně. To
byl ten přelomový summit, summit v Římě, který vyškrtl Ruskou federaci, respektive v té době ještě Sovětský svaz jako hlavního
protivníka. My se vlastně po 30 letech vracíme k tomu, proč byla Severoatlantická aliance založena. Ano, tak z tohoto úhlu
pohledu by se to dalo považovat za výjimečný.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Takže, když Macron řekl v roce 2019, že NATO je mrtvé, že Aliance je klinicky mrtvá, tak to se asi hodně spletl.

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
Víte, Francie, byla vždycky specifická v mnoha ohledech, ať už jiných, ale co se týká v tomto případě geopolitických a
vojenských, tak vzpomeňme například na rok 1966. Zůstaňme u NATO, kdy Francie opustila vojenské struktury
Severoatlantické aliance, ostatně velitelství NATO se stěhovalo z Paříže do Bruselu právě proto, takže Francie vždy v dějinách
chtěla hrát větší roli než ji v současném světě v posledních 50, 60, respektive poválečném náleží. Takže to jsou i ony velkolepé
proklamace. Francie chtěla být první, která na to upozorní, oznámí, ale nebral bych to nějak systémově.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Novinář Daniel Anýž shrnul právě ten třídenní summit těmito slovy: "Vladimir Putin chtěl méně na to, ale teď ho dostává
mnohem víc." Je ta výjimečnost, spočívá i v tom, že se NATO Rusku snaží ukázat jinou taktiku, jinou rétoriku, přitvrzuje?

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
Určitě, určitě je to tak. Víte, ono je potřeba odlišit opravdu konec studené války, kdy ta Ruská federace nechci říct, že byl obr
padlý na kolenou. Ta studená válka skončila, jak skončila, nikoliv vojenským vítězstvím, ona skončila politickým vítězstvím, ale
právě v těch devadesátých letech došlo k tomu, co je z dnešního úhlu pohledu bezprecedentní, k velkému a výraznému
rozšíření NATO především i o členy bývalé Varšavské smlouvy. Toto bylo před 10 lety například již nemyslitelné. Podívejte se,
co ta invaze do, na Ukrajinu způsobila. Ještě snad nemyslitelnější věc, totiž, že Finsko přistoupí do NATO. Já teď beru stranou
Švédsko, protože samozřejmě i Švédsko je senzitivní věc, ale pro Rusko Finsko je neuralgický bod. To prostě na to by Ruská
federace nepřistoupila ani s Jelcinem v čele a dneska jsme v situaci, že díky absolutně nepovedené invazi na Ukrajinu, teď to
hodnotím, prosím, vojensky, neberte mě, neberte mě politicky, tak dochází k tomu, že ty hranice se posunou ještě dál.
Vezměme si, že Finsko je nějakých 100, 150 km vzdáleno od Petrohradu. Petrohrad je, v Petrohradě sídlí vrchní velitelství
západního okruhu ruské armády. Petrohrad je druhé největší město Ruské federace, mimořádně strategicky důležité. To jsou
prostě nepředstavitelné věci.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Pokud na území skandinávských států rozmístí vojenskou techniku, Rusko bude alianční kroky podle Putina zrcadlit, co je to
zrcadlení? Asi jste poslouchal Putina, co říkal, jakými slovy ho okomentuje?

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
Určitě, tak prezident Putin rád hovoří v šifrách a rád hovoří v určité formě latentní výhrůžky. On nemůže říct konkrétní věc,
protože zrcadlení. Ve chvíli, kdy my znásobíme síly rychlé reakce ze 40 na 300 000 mužů, tak Ruská federace nemůže
adekvátně reagovat. Ruská federace sice má papírově 1 000 000 mužů ve zbrani, z čehož čtvrtina byla použita na invazi na
Ukrajinu. Víme dobře, že ta bojeschopnost dneska už je na hraně vůbec. Některé elitní jednotky prakticky neexistují,
parašutisté, čtvrtá tanková gardová armáda, 331. letecký, letecký, pardon, výsadkový pluk, prakticky přestaly existovat. Elitní
jednotky ruské armády v tuto chvíli prakticky neexistují. Jsou na generaci vybity. Takže, co se týká kvality, tak to je velice
složité, ale vy byste asi chtěla slyšet nějakou konkrétní odpověď. Podle mého názoru prezident Putin začne vyvíjet rakety
krátkéhoa středního dosahu, ty rakety, které byly zakázány smlouvou INF z roku 87 a ty rozmístí podél svých západních hranic,
čímž eliminuje tu početní převahu NATO.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Rozmístí a bude jenom vyhrožovat nebo opravdu sáhne k použití takových zbraní?

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
Víte, co se týče konvenčních zbraní, tak pro Ruskou federaci to je 1 obrovská deziluze, to, co se děje na Ukrajině. Prestiž ruské
armády v západních očích, ale nejenom západních. Tady se zapomíná například na Čínu, tady se deklaruje, že Rusko uzavřelo
partnerství s Čínou, ale to vůbec není vyrovnané partnerství. To je partnerství, kdy Čína se chystá hrát prim a Rusko pouze
exploatovat o přírodní zdroje. Číně to vyhovuje tato situace, ale abych dokončil tu myšlenku, tak je to právě ten pokles vůbec
iluze, které my jsme měli o ruské armádě v našich očích. Ruská konvenční armáda bez jaderných zbraní, a tam je potřeba
zásadně oddělit, jaderné zbraně jsou v naprosto jiném stavu, tak v tuto chvíli by s největší pravděpodobností měla problém
dobýt i byť 1 jediný členský stát Aliance velikosti Polska, to je realita.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Pokud jde o jaderné zbraně, tak na druhou stranu teď něco odcituji, "je třeba se bavit například o rozmístění jaderných zbraní
NATO v Polsku a Rumunsku. To by mohlo fungovat jako odstrašení. Problém ovšem je, že pokaždé, když se téma jaderných
zbraní dostane na stůl k diskuzi v NATO, tak se o něm všichni přestanou bavit," to řekl výkonný ředitel jedné americké nevládní
organizace. Tak jak zastrašit Putina? Můžeme vlastně přistoupit nebo uvažovat o něčem takovém, jako je rozmístění jaderných
zbraní v Polsku nebo Rumunsku?

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
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Jak zastrašit Putina? Putin moc dobře ví, jak silná je Severoatlantická aliance Putin moc dobře ví, že konvenčními jednotkami
by Severoatlantickou alianci neporazil. Prezident Putin ale zároveň velmi dobře ví, že na světě existují pouze 2 jaderné
supervelmoci. To je Ruská federace a Spojené státy americké. Mezi nimi existuje systém vzájemného zaručeného zničení již od
začátku sedmdesátých let. To je systém, když 1 strana zaútočí na druhou, tak je s pravděpodobností hraničící s jistotou dané,
že druhá strana eliminuje ten útok, respektive zničí se zpětnou salvou ten stát, který útočí, tzn. tam je to dané, prezident Putin
to velmi dobře ví. To, jestli bude rozmístěna nějaká zřejmě taktická jaderná zbraň na území Polska nebo Rumunska, tak je
mimořádně senzitivní záležitost. Já se nedivím, že ti silní partneři v NATO o tom neradi hovoří, protože ta odstrašující síla již
dnes je dostatečná. A toto je někdy až zbytečné dráždění. Prostě neexistuje geopolitický, strategický, ale ani faktický důvod pro
to racionálně rozmístit jaderné zbraně v Polsku a Rumunsku. Maximálně pro ten pocit bezpečí toho státu, že by se ten stát činil
nebo stal nenapadnutelným, to je jediný důvod.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Říká Vlastislav Bříza. Díky, že jste tu byl. Na shledanou.

Vlastislav BŘÍZA, Institut politologických studií, FSV  UK  
I já. Pěkný večer.
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