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Studenti navrhují, jak rozvíjet týnské sídliště Hlinky a zámecké nádvoří URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: jcted.cz , Autor: Kateřina Hloucalová, Gymnázia Týn , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 09:21 ,
Celková návštěvnost: 136 250 , RU / den: 10 000 , Vydavatel: jcted.cz , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,11
1.5.2022 8:52 TÝN NAD VLTAVOU - Do 15. května je k vidění ve foyer ubytovny Blanice v Týně nad Vltavou souborná výstava
návrhů na revitalizaci zámeckého areálu a sídliště Hlinky od dvanácti studentů Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v
Praze. Návrhy vznikly pod vedením architektů Petry Novot...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 10:06 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 19 388 655,00 Kč , GRP: 0,96
...ve studiu ČT24 teď budeme tématu ještě pokračovat. Naším dalším hostem Michal Smetana bezpečnostní analytik z
pražského centra pro výzkum míru a fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré ráno vám dobré ráno. Tak možná
nejprve obecně, jak se Rusům daří naplňovat ty své aktualizované okupační...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 10:56 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 17 737 830,00 Kč , GRP: 0,83
...Pokračujeme ve vysílání studia ČT24. Komentářem opět k vývoji války na Ukrajině. Ve studiu je Michal Smetana.
Bezpečnostní analytik z pražského  centra pro mír. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré poledne ještě jednou
lidé. Slyšeli jsme ty informace o těch evakuací z Mariupolu, denně se...

Leonardo Plus 10:05
RÁDIO , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 11:23 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:07 Leonardo Plus , AVE: 10 316 800,00 Kč , GRP: 0,43
...tak. Jinak bezpečnostní analytik, takže odborník na zbraně. I vy, vítejte po mé pravé ruce potom sedí nebo těch Bahenský
vojenský analytik fakulty  sociálních  věd , dobrý den. A na telefonu by nás ještě měl slyšet Jiří Vojáček, který je také
odborníkem publicistů vojenským analytikem. Dobrý den,...

Ptejte se, dokud jsme tady Doporučit známému [ Zaslat doporučení ] Komentáře a názory Prozatím nebyly přidány
žádné komentáře. Buďte první! Počet kome URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: kuryr-ricany.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 13:48 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 ,
Vydavatel: Město Říčany , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,03
...na dlouhé roky do kriminálu. Z kádrových důvodů nemohla jít studovat na gymnázium. Podařilo se jí to až v roce 1966.
Následně vystudovala Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Po ukončení studia jí bylo bráněno získat odpovídající
zaměstnání. Nastoupila do Zemědělských novin, kde pracovala...

Spisovatel a herečka lásku našli v literární kavárně
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Můj kousek štěstí , Strana: 36 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 00:44 , Čtenost: 28 000 ,
Vydavatel: RF Hobby s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Lásky slavných , AVE: 265 454,66 Kč , GRP: 0,31
...fiction. Tento žánr si zamiloval a dnes je mnohými považován za krále české sci-fi. Po maturitě se vydal na Univerzitu Karlovu,
kde studoval na Fakultě  sociálních  věd  a publicistiky. Už během studií pracoval jako redaktor v Československém rozhlasu.
V roce 1969 na vysoké škole absolvoval a v témže...

Unesená fakulta
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 40 , Autor: ANDREA PROCHÁZKOVÁ , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 01:14 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Kontext , AVE: 719 956,68
Kč , GRP: 2,14
...už s „testem“ na úrovni pohybující se kolem percentilu 40 v národních srovnávacích zkouškách (na konkurenčním Institutu
ekonomických studií FSV  UK  je to zhruba percentil nad 70). Snižování standardů poté vede k tomu, že pro mnoho studentů
není NF první volbou, ale spíše jakousi „záchranou“. „A to...

Potrat jako hřích
TV , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 02:40 , Sledovanost pořadu: 384 828 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:45 168 hodin , AVE: 4 507 530,00 Kč , GRP: 4,28
...to mimořádné řešení, hrdinské řešení myslím, že ho také málo zdůrazňujeme. Hana KUBÁTOVÁ, politiložka, historička, Institut
Mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Oběti stavíte do role, že měly udělat něco víc a přece potom by se vám to
stalo. Anebo měly jste zemřít hrdinou smrtí,...

OSOBNOST ČÍSLA
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OSOBNOST ČÍSLA
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Blesk , Strana: 3 , Vytištěno: 161 018 , Prodáno: 125 886 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022
03:23 , Čtenost: 681 478 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - Naše krásné Ústecko , AVE: 110 080,85 Kč ,
GRP: 7,57
...Kořen, moderátor „Když jsem začal studovat v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  žurnalistiku s politologií, měl jsem takovou
úzkost, že nepotkávám známé lidi. Teplice, kde jsem vyrostl, jsou sice město s 50 tisíci obyvateli, ale ti se dost znají, a když
jdete po ulici, vždycky potkáte někoho, s kým...

DNEŠNÍ DĚTI JSOU SKVĚLÉ, JÁ JSEM ZLOBIL VÍC
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Blesk , Strana: 8 , Vytištěno: 161 018 , Prodáno: 125 886 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022
03:23 , Čtenost: 681 478 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - Naše krásné Ústecko , AVE: 1 009 496,10 Kč ,
GRP: 7,57
...místní myslivci zastřelili a snědli, a pak se ukázalo, že mohl mít vzteklinu, takže Vánoce strávili v nemocnici. Když jsem začal
studovat v Praze  _ na Fakultě  sociálních  věd  žurnalistiku s politologií, l měl jsem takovou úzkost, že nepotkávám známé lidi.
Teplice, kde jsem vyrostl, jsou sice město s...

Třídní rozdíly jsou klíčem k pochopení současné francouzské politiky, tvrdí Šindelář a Svobodová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jan Bělíček, Pavel Šplíchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 06:36 ,
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
Nedávné prezidentské volby ve Francii přinesly překvapivě pohodlné vítězství Emmanuela Macrona. Ten se tak po Jacquesu
Chiracovi stal dalším prezidentem, který byl zvolen do úřadu podruhé. Ale ani krajní pravice nepřišla zkrátka a s Marine Le Pen
zaznamenala největší úspěch v období takzvané páté re...

Snídaně s Novou 05:55
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 09:36 , Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země:
Česko , Pořad: 05:55 Snídaně s Novou , AVE: 911 628,00 Kč
...něco podobného. Třeba nám Česku. Budeme se bavit s panem Dr. Janem Šírem odborníkem na postsovětský prostor z
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji hezké ráno. mluvčí 6, -------------------- Dobrý
den. mluvčí 2, -------------------- Pane doktore, proč...

Karel Diviš oznámil prezidentskou kandidaturu ve volbách v roce 2023 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Lucie Hottková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 10:50 , 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
...fakultu Univerzity Karlovy, obor Matematika a management. Paralelně s matematikou a prací v ČT studoval navíc ještě obor
Ekonomie na Fakultě  sociálních  věd . V ekonomii získal tituly Mgr. a PhDr. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty s
titulem Mgr. v roce 1999 krátce pracoval u České...

Ruská propaganda vytvořila paralelní svět. Za úspěch může vydávat cokoliv, říká historik Příhoda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 12:25 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...tak má nedostatek mužů, které může použít pro vojenské operace,“ soudí Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Katedry
bezpečnostních studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Boj za přímořské město Mariupol má přitom z hlediska
ruského agresora hned dvě roviny, upozorňuje Marek...

Zemřel politolog a pedagog Bořivoj Hnízdo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: ČTK, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 12:25 , 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
...věku 70 let minulou středu zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Oznámila to Fakulta  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , kde Hnízdo přednášel na Institutu politologických studií. Mezi roky 2003 a 2010 stál i v jeho čele jako
ředitel. Poslední rozloučení se uskuteční ve středu v...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 12:32 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 19 035 720,00 Kč , GRP: 0,91
...56 miliard kubíků. mluvčí 2, -------------------- Zemřel Bořivoj Hnízdo, politolog a vysokoškolský učitel. Bylo mu 70 let. Roky
přednášel na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Byl taky ředitelem institutu politologických studií. Od návratu z
emigrace se zaměřovala na politickou geografii...

Ondřej Kopečný se stává novým ředitelem Transparency. Petr Leyer posílí Správní radu TI URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: transparency.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 13:11 , RU / měsíc: 38 332 , RU / den: 2 738
, Vydavatel: Transparency International – Česká republika, o.p.s. , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,03
...a zákonů. Je pro mě ctí a výzvou, že se k nim můžu přidat,“ dodává. Ondřej Kopečný absolvoval magisterský program veřejná
a sociální politika na FSV  UK , kde v letošním roce úspěšně dokončil doktorské studium. V jeho průběhu absolvoval jako
stipendista Fulbrightovy komise roční výzkumnou stáž v...

Živé vysílání 12:30
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fvolby%2Fprezidenta%2Fclanek%2Fkarel-divis-oznamil-prezidentskou-kandidaturu-ve-volbach-v-roce-2023-40385781
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Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 13:30 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 4 387 500,00 Kč , GRP: 2,90
...působit v Praze Středočeském Jihomoravském kraji. A ve věku 70 letech zemřel politolog vysokoškolský pedagog Bořivoj
Hnízdo. Informovala o tom Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde léta přednášel. V letech 2003-2010 tam působil
jako ředitel Institutu politologických studií. Profesor hnízdo...

ROZHOVOR: Macronovská Francie bude víc počítat v Českem, její politika vůči Rusku je neudržitelná, říká
expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 13:45 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , Vydavatel: Active Solutions s.r.o. - media group , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53 , Návštěvy za
měsíc: 1 300 000
...tajemstvím nejen pro komentátory, ale i mnohé lídry EU,“ podotkla v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Eliška Tomalová z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Podle listu The Financial Times je nyní Macron nejmocnějším politikem Evropy. Souhlasíte s
tímto tvrzením? Francie vždycky patřila k evropským...

Rapa Nui: ostrov tajemných soch a záhadného písma, konec projektu Záře a UFO více či méně tajemné URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo - sever.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 14:58 , RU / měsíc: 544 717 , RU / den:
41 030 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Věda , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,46
...kolem roku 1200 našeho letopočtu. Průběh osidlování Polynésie je pro vědce plný otazníků, potvrzuje kulturní antropolog
Martin Soukup z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . O historii před příchodem Evropanů jsme informováni
pouze prostřednictvím mýtů a pověstí. Možná bychom na tom...

Zemřel významný vědec z Univerzity Karlovy. Bylo mu 70 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 16:00 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 ,
Vydavatel: Mediafax , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,05
...věku 70 let zemřel profesor Bořivoj Hnízdo. Vysokoškolský pedagog působil v Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Poslední rozloučení se uskuteční 4. května v Písecké bráně na pražských Hradčanech.
Bývalý ředitel Institutu politologických studií Fakulty ...

Zemřel Bořivoj Hnízdo (†70), známý politolog z Karlovy univerzity URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: stars24.cz , Autor: Pavel Krejčí , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 16:07 , 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
...o tom zástupci Univerzity Karlovy. Hnízdo odešel již minulý týden, konkrétně ve středu. O jeho skonu informovala
prostřednictvím webu Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Vysokoškolský učitel byl na fakultě členem Institutu
politologických studií, mezi lety 2003 až 2010 působil jako jeho...

Zemřel politolog Bořivoj Hízdo, bylo mu 70 let
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 10 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 16:29 , Sledovanost pořadu: 253 290 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 181 676,00 Kč , GRP: 2,81
...na Velkou Británii a státy Commonwealthu. Do Spojeného království za komunistického režimu i na čas emigroval. Po návratu
pomáhal vybudovat Fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Jako významný vědec i výrazný pedagog ovlivnil řadu
politologů i politických geografů. Bylo mu 70 let. Martin...

Zemřel zakládající člen oboru politologie na Karlově univerzitě Bořivoj Hnízdo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: extra.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 18:32 , Celková návštěvnost: 16 010 000 , RU /
měsíc: 3 899 530 , RU / den: 680 431 , Vydavatel: extra.cz , Země: Česko , AVE: 45 000,00 Kč , GRP: 7,56
Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  prožívá bolestivou ztrátu. Minulou středu její akademickou půdu navždy opustil
politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Známý politolog, který přednášel na Institutu politologických studií a mezi lety
2003 a 2010 se nacházel v jeho čele coby...

Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo
RÁDIO , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 19:44 ,
Poslechovost pořadu: 3 087 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 15:58 Události regionu , AVE: 624,00 Kč , GRP: 0,03
...moderátorka -------------------- Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Bylo mu 70 let. Informaci o jeho úmrtí
přinesla Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde v letech 2003-2010 působil jako ředitel Institutu politologických
studií. Hnízdo se věnoval hlavně politické...

V 70 letech zemřel prof. Bořivoj Hnízdo
RÁDIO , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 19:57 , Poslechovost pořadu:
209 755 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 17:00 Zprávy , AVE: 171 000,00 Kč , GRP: 2,33
...TOMÁŠKOVÁ, moderátorka -------------------- V 70 letech zemřel prof. Bořivoj Hnízdo, politolog a pedagog na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Právě ta o jeho úmrtí informovala. Hnízdo v letech 2003-2010 vedl Institut politologických
studií. Patřil mezi ty, kdo po svém návratu z britské...

Evropským zemím hrozí zastavení dodávek ruského plynu
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https://eurozpravy.cz/nazory/rozhovor-macronovska-francie-bude-vic-pocitat-v-ceskem-jeji-politika-vuci-rusku-je-neudrzitelna-rika-expertka.1fa83d74/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Feurozpravy.cz%2Fnazory%2Frozhovor-macronovska-francie-bude-vic-pocitat-v-ceskem-jeji-politika-vuci-rusku-je-neudrzitelna-rika-expertka.1fa83d74%2F
http://sever.rozhlas.cz/rapa-nui-ostrov-tajemnych-soch-a-zahadneho-pisma-konec-projektu-zare-a-ufo-vice-8735752
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fsever.rozhlas.cz%2Frapa-nui-ostrov-tajemnych-soch-a-zahadneho-pisma-konec-projektu-zare-a-ufo-vice-8735752
https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/461407
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftnbiz.cz%2Fdomaci-a-politika%2F461407
https://stars24.cz/zpravy/z-domova/35181-zemrel-borivoj-hnizdo-70-znamy-politolog-z-karlovy-univerzity
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fstars24.cz%2Fzpravy%2Fz-domova%2F35181-zemrel-borivoj-hnizdo-70-znamy-politolog-z-karlovy-univerzity
https://www.extra.cz/zpravy-zemrel-zakladajici-clen-oboru-politologie-na-karlove-univerzite-borivoj-hnizdo-a8835
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.extra.cz%2Fzpravy-zemrel-zakladajici-clen-oboru-politologie-na-karlove-univerzite-borivoj-hnizdo-a8835
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Evropským zemím hrozí zastavení dodávek ruského plynu
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 21:07 , Sledovanost pořadu: 363 076 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:00 Odpolední Televizní noviny , AVE: 308 207,00 Kč , GRP: 4,03
...je i Česká republika, a to i přesto, že neodebírá plyn přímo z Ruska. Ve Snídani s Novou to řekl politolog Jan Šír. Jan ŠÍR,
politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Je potřeba tady říci, že Česká republika je závislá na dodávkách
ruského plynu a drtivá většina tohoto plynu...

Film a změněný stav vědomí
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 52 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 03.05.2022 00:09 , Vydavatel: Portál, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Film a psychologie , AVE: 31 819,62 Kč
ZAJÍMAVĚJŠÍ NEŽ VYOBRAZENÍ PROCESU HYPNÓZY VE FILMU JE HYPNOTIČNOST SAMOTNÉHO ZÁŽITKU SLEDOVÁNÍ
SNÍMKU. VIZUÁLNÍ OPOJNOST A ABSTRAKTNOST FILMOVÉHO MÉDIA NÁM PODOBNĚ JAKO HYPNÓZA ČI SEN POMÁHAJÍ
PONOŘIT SE DO NEVĚDOMÍ. Řekněme si to na rovinu, hypnóza ve filmech nemá příliš dobrou pověst. Nejčastěj...

Radio Prague International – 2.5.2022
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Radio Prague International , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 00:09 , Vydavatel: ČESKÝ
ROZHLAS , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč
...si polepšila Praha. Zemřel politolog Bořivoj Hnízdo Ve věku 70 let zemřel politolog a vysokoškolský pedagog Bořivoj Hnízdo.
Informovala o tom Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde léta přednášel a v letech 2003 až 2010 tam působil jako
ředitel Institutu politologických studií. Profesor...

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Noviny táborské radnice , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 00:44 , Vydavatel: Město
Tábor , Země: Česko , Rubrika: Kulturní servis , AVE: 5 870,88 Kč
...negativní důsledky války dopadají na celou Evropu včetně Ruska. Husitské muzeum pozvalo k diskusi odborníky / PhDr.
Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph. D. ( FSV  UK  Praha ), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR)/, kteří se budou společně zamýšlet nad
historickými kořeny války, nad vznikem moderního ukrajinského...

Zemřel politolog Bořivoj Hnízdo
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 13 , Autor: (zr, ČTK) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
03.05.2022 00:44 , Čtenost: 172 094 , Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 9 143,33 Kč , GRP: 1,91
...politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo, bylo mu 70 let. Informovala o tom Fakulta  sociálních  věd  UK , kde léta
přednášel. Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 4. května v Písecké bráně. Hnízdo, který zemřel 27. dubna, po návratu z
britské emigrace po roce 1989 obnovoval obor...

Zemřel profesor Bořivoj Hnízdo
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 01:22 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 158 097,00 Kč , GRP: 0,31
...na Velkou Británii a státy Commonwealthu. Do Spojeného království za komunistického režimu i načas emigroval. Po návratu
pomáhal vybudovat Fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Jako významný vědec i výrazný pedagog ovlivnil řadu
politologů i politických geografů. A jedním z nich je můj...

Na Univerzitě Karlově můžete studovat v každém věku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 01:56 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...z Přírodovědecké fakulty UK. Kdo chtěl, si také mohl prověřit své znalosti z moderních českých dějin v karetní hře „To letí
století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  UK , nebo si udělat screeningové vyšetření aterosklerózy od studentů Lékařské
fakulty v Plzni. Významnou část programu Festivalu...

Zemřel politolog Hnízdo z FSV
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (ČTK) , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 03.05.2022 01:56 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 17 430,59 Kč , GRP: 4,88
Úmrtí Zemřel politolog a učitel Bořivoj Hnízdo, bylo mu 70 let. Na webu o tom informovala Fakulta  sociálních  věd  UK , kde
léta přednášel a v letech 2003 až 2010 působil jako ředitel Institutu politologických studií. Poslední rozloučení se uskuteční ve
středu v Písecké bráně.

Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 21 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 02:10 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 302 220,00 Kč , GRP: 9,95
...a britský Commonwealth. Po revoluci a návratu z emigrace patřil k těm, kteří v zemi obnovovali obor politologie. Zapojil se
také do budování Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ....

Česká armáda
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 02:32 , Provozovatel: Česká televize , Země:
Česko , Pořad: 21:50 Bilance
...Teď nemluvím jenom o armádě. Teď mluvím i o například o průmyslem potenciál těch jednotlivých zemí. Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Dává smysl, takže ty počty profesionálních vojáků
někde pod 30 000, protože jinak samozřejmě začne docházet k...

Podezřelé výbuchy. Ukrajinci přenesli válku do Ruska, hoří tam sklady munice i paliva URL
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https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15479&locale=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D15479%26locale%3Dcz
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Podezřelé výbuchy. Ukrajinci přenesli válku do Ruska, hoří tam sklady munice i paliva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Novák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 05:52 , 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
...Proto si myslím, že se k těmto úderům moc nehlásí," vysvětlil deníku Aktuálně.cz Emil Aslan, který působí na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Odborník ale upozornil, že Putin si záminku k
vyhrocení války může vyrobit sám. "Klidně třeba nechá...

Michael Romancov: Použití fyzické síly ze strany Ruska nelze ničím omluvit
Podcast , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 06:47 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: De Facto FSV UK
Komentář politického geografa k aktuální situaci na Ukrajině. Překvapilo něčím Rusko? A jak podle něj společnost celý konflikt
na Ukrajině vnímá? Hostem podcastu De Facto byl Michael Romancov z Institutu politologických studií FSV  UK  .

Ráno na Rádiu Z 06:00
RÁDIO , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 08:11 , Poslechovost pořadu: 1 371 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 06:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 218 050,00 Kč , GRP: 0,02
... mluvčí 7, -------------------- Politický regionální geograf v současné době pracuje odborný asistent zástupce vedoucího
katedry. Politologie fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a současně působí komentátor info cz. Dnešním hostem je
Kanada Josef Jan Kofroň. mluvčí 7, ...

Roberta Basche vystřídá po třinácti letech v čele Nadace OSF Martina Břeňová z Avastu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: feedit.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 08:53 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 ,
Vydavatel: Daniel Dočekal , Země: Česko , AVE: 6 500,00 Kč , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc: 36 536
...Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a
ekonomickou sociologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Martina Břeňová Martina se profesionálně zabývá
rozvojem filantropie a tématem spolupráce soukromého, občanského...

Nejlepší návrh kolejí a komunitního centra ve Varšavě představila Fakulta stavební ČVUT URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: skypaper.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 09:13 , RU / den: 2 000 , Vydavatel: skypaper.cz ,
Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,02
...přístup, a naučí se řešit hospodaření s vodou, tepelné ztráty, fotovoltaiku či elektromobilitu,” komentuje podmínky soutěže
Luboš Knytl z FSV  ČVUT, který letos poprvé zasedl v porotě. Finále příštího 18. ročníku soutěže by se mělo konat v
portugalském Lisabonu. „Zadání tak bude zaměřeno na...

Miroslav Macek: Vždy, když některý z ministrů české vlády něco vyhlásí, neděste se URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: PV , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 09:59 , 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
...nich vyzkoušela, jak se jim bude dařit bez plynu,“ komentoval to list Gazeta Wyborcza. Zajímavá logika bezpečnostního
experta Jana Ludvíka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , proč musí Rusku vyhlásit Ukrajině válku: V tuhle chvíli je
dost možná Rusko na Ukrajině přečísleno obránci a...

Tisková konference Expertní skupiny pro Ukrajinu na téma migrace a kriminalita URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: tv.iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 12:34 , Celková návštěvnost: 1 500 000 , RU /
měsíc: 1 265 178 , RU / den: 88 068 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Živě , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,98
...konference Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  při příležitosti vzniku Expertní skupiny pro Ukrajinu. V rámci TK
představí první téma Migrace a kriminalita: nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům. Foto: Ukrajinské uprchlice s dětmi v
klášteře v polské Jaroslawy (23. března 2022) Reuters ...

Michael Mareš se po 11 letech vrací do Hospodářských novin, jako reportér URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 14:39 , 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
...kde jsem si vybudoval síť kontaktů. Byznys je koneckonců hlavně o lidech,“ říká Michael Mareš, který vystudoval žurnalistku a
mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , semestr strávil na výměnných pobytech na Danmarks Medie-
og Journalisthojskole v Aarhusu a na State University...

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 14:55 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 087 100,00 Kč , GRP: 0,01
...6 dní, tak každopádně je to závažná informace, tak se o ní popovídáme s odborníkem na postsovětský prostor z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Janem Šírem už za pár minut tady odpolední vysílání rádia
teď 6 minut po čtrnácté hodině. Já vám přeji hezké úterní...

Návrh a realizace Zvěrotického železničního tunelu podle principu observační metody, 2. díl URL
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/podezrele-vybuchy-ukrajinci-prenesli-valku-do-ruska-hori-tam/r~5e30b3aaca0011ec8d900cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fpodezrele-vybuchy-ukrajinci-prenesli-valku-do-ruska-hori-tam%2Fr%7E5e30b3aaca0011ec8d900cc47ab5f122%2F
https://feedit.cz/2022/05/03/roberta-basche-vystrida-po-trinacti-letech-v-cele-nadace-osf-martina-brenova-z-avastu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ffeedit.cz%2F2022%2F05%2F03%2Froberta-basche-vystrida-po-trinacti-letech-v-cele-nadace-osf-martina-brenova-z-avastu%2F
https://skypaper.cz/novinky/nejlepsi-navrh-koleji-a-komunitniho-centra-ve-varsave-predstavila-fakult/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fskypaper.cz%2Fnovinky%2Fnejlepsi-navrh-koleji-a-komunitniho-centra-ve-varsave-predstavila-fakult%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Miroslav-Macek-Vzdy-kdyz-nektery-z-ministru-ceske-vlady-neco-vyhlasi-nedeste-se-700974
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fnazory-a-petice%2FMiroslav-Macek-Vzdy-kdyz-nektery-z-ministru-ceske-vlady-neco-vyhlasi-nedeste-se-700974
https://tv.idnes.cz/zive/expertni-skupina-pro-ukrajinu-migrace-kriminalita-uprchlici.V220503_115348_idnestv_pech
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftv.idnes.cz%2Fzive%2Fexpertni-skupina-pro-ukrajinu-migrace-kriminalita-uprchlici.V220503_115348_idnestv_pech
https://www.mediar.cz/michael-mares-se-po-11-letech-vraci-do-hospodarskych-novin-jako-reporter/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mediar.cz%2Fmichael-mares-se-po-11-letech-vraci-do-hospodarskych-novin-jako-reporter%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Návrh a realizace Zvěrotického železničního tunelu podle principu observační metody, 2. díl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: casopisstavebnictvi.cz , Autor: Libor Mařík , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 15:11 , RU /
měsíc: 104 524 , RU / den: 7 466 , Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o. , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,08
...a drenážního systém tunelu i význam geotechnického monitoringu pro ověřování předpokladů technického návrhu při
výstavbě. Autor: Studoval na FSv  ČVUT v  Praze  obor konstrukce a dopravní stavby se specializací na geotechniku. Po
profesních začátcích ve firmě METROPROJEKT nastoupil k firmě ILF...

Kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zakládá Univerzita Karlova expertní skupinu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: was , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 15:47 , 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
...trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním příspěvku na
téma migrace a kriminalita. V úterý škola představí nový expertní skupinu pro Ukrajinu. Přímý přenos tiskové konference
sledujte v přímém přenosu na portálu iDNES.cz. Příchozí...

Ptejte se, dokud jsme tady
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Říčanský kurýr , Strana: 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 16:05 , Vydavatel: Město Říčany ,
Země: Česko , Rubrika: Informace z radnice
...na dlouhé roky do kriminálu. Z kádrových důvodů nemohla jít studovat na gymnázium. Podařilo se jí to až v roce 1966.
Následně vystudovala Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 1969 se provdala a narodily se jí čtyři děti. Při
mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii. V...

Policie se musí zaměřit na budování důvěry uprchlíků, míní socioložka UK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: was , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 16:18 , 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
...trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním příspěvku na
téma migrace a kriminalita. „Téma migrace a kriminalita bývají často spojovány, ale z výzkumů vyplývá, že kriminalita migrantů
nebývá větší než domácí kriminalita,“ prohlásila...

Zemřel politolog Bořivoj Hnízdo (†70): Jeho přednášky byly legendární URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 16:18 , Celková návštěvnost: 38 893 614 , RU /
měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Krimi , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...politolog a vysokoškolský pedagog Bořivoj Hnízdo, bylo mu 70 let. Na webu o tom informovala Fakulta  sociálních  věd
( FSV ) Univerzity  Karlovy , kde léta přednášel a v letech 2003 až 2010 působil jako ředitel Institutu politologických studií (IPS).
Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 4. května v...

Kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zakládá Univerzita Karlova expertní skupinu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: tv.iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 16:56 , Celková návštěvnost: 1 500 000 , RU /
měsíc: 1 265 178 , RU / den: 88 068 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,98
...trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním příspěvku na
téma migrace a kriminalita. V úterý škola představila nový expertní tým pro Ukrajinu. Foto: Kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zakládá
Univerzita Karlova expertní skupinu iDNES.tv ...

Odpoledne na Rádiu Z 16:30
RÁDIO , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 17:17 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 960 200,00 Kč , GRP: 0,01
...jak by mohl vypadat den vítězství a zdá opravdu Putin vyhlásí válku. Mluvil s odborníkem na postsovětský prostor institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Janem Šírem. mluvčí 2, -------------------- Tak těch věcí, které
připadají do úvahy s obavami, je vícero o...

Policie se musí zaměřit na budování důvěry uprchlíků, míní socioložka UK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: was , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 18:49 , 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
...trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním příspěvku na
téma migrace a kriminalita. „Téma migrace a kriminalita bývají často spojovány, ale z výzkumů vyplývá, že kriminalita spojená s
příchodem migrantů nebývá větší než domácí...

PostgreSQL 15: podpora ANSI SQL/JSON a další uživatelské novinky URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 6 / 349

https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-navrh-a-realizace-zverotickeho-zeleznicniho-tunelu-podle-principu-observacni-metody-2.-dil.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.casopisstavebnictvi.cz%2Fclanky-navrh-a-realizace-zverotickeho-zeleznicniho-tunelu-podle-principu-observacni-metody-2.-dil.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/migrace-uprchlici-ukrajina-expertni-skupina-univerzita-karlova.A220503_140354_domaci_wass
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fmigrace-uprchlici-ukrajina-expertni-skupina-univerzita-karlova.A220503_140354_domaci_wass
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/migrace-uprchlici-ukrajina-expertni-skupina-univerzita-karlova.A220503_140354_domaci_wass
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fmigrace-uprchlici-ukrajina-expertni-skupina-univerzita-karlova.A220503_140354_domaci_wass
https://www.blesk.cz/clanek/711349/zemrel-politolog-borivoj-hnizdo-70-jeho-prednasky-byly-legendarni
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F711349%2Fzemrel-politolog-borivoj-hnizdo-70-jeho-prednasky-byly-legendarni
https://tv.idnes.cz/domaci/uprchlici-ukrajina-univerzita-karlova-expertni-skupina.V220503_152823_idnestv_heli
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftv.idnes.cz%2Fdomaci%2Fuprchlici-ukrajina-univerzita-karlova-expertni-skupina.V220503_152823_idnestv_heli
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/migrace-uprchlici-ukrajina-expertni-skupina-univerzita-karlova.A220503_140354_domaci_wass
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fmigrace-uprchlici-ukrajina-expertni-skupina-univerzita-karlova.A220503_140354_domaci_wass
http://www.newtonmedia.eu/


PostgreSQL 15: podpora ANSI SQL/JSON a další uživatelské novinky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: root.cz , Autor: Pavel Stěhule , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 00:42 , Celková návštěvnost:
789 100 , RU / měsíc: 181 016 , RU / den: 15 633 , Vydavatel: Internet Info, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,17
...se přesunula konference P2D2 z únorového termínu na červen. Díky tomu Vás mohu pozvat na letos 14 ročník této
konference. Koná se pod patronací FSV  v budově Fakulty architektury v Dejvicích 2. 6. 2022. Setkat se můžete s našimi i
zahraničními vývojáři PostgreSQL (z hierarchie vývojářů dvou top...

Sergej Lavrov trvá na svých výrocích o Židech
TV , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 569 344,00 Kč , GRP: 0,73
...osmdesátých, začátkem devadesátých let minulého století. Jakub SZÁNTÓ, moderátor -------------------- Hostem Horizontu byl
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky a hezký večer. Michael ROMANCOV, politický geograf
-------------------- Já děkuju za pozvání a přeji hezký...

Lavrov by měl vědět, že jeho výrok o Zelenském je hloupost, řekl Romancov URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: ag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 04:50 , 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 vědět, že jeho výrok o židovství je nehoráznost, hloupost a historická nepřesnost, řekl v Horizontu ČT24 politický geograf
Michal Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Šéf ruské diplomacie v neděli prohlásil, že židovský původ
ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského...

Parašutisté, domácí odboj, heydrichiáda… A pak bylo ještě i jiné jaro roku 1942 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 07:29 , 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
...zahraničních událostí i domácí reality protektorátu. A ty nebyly nijak oslnivé. 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...

Živé vysílání 06:40
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 07:35 , Sledovanost pořadu: 25 301 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 06:40 Živé vysílání , AVE: 4 221 000,00 Kč , GRP: 0,28
...upozorňují, že se oni sami často stávají terčem kriminality. Jedná se totiž naprosté většiny matky s dětmi nebo seniory. V
situaci sleduje tým fakulty  sociálních  věd . Hostem studia 6 Dr. Tomáš Karásek, děkan fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobrý den, vám přeji. mluvčí 6, ...

Přepis: Jak to vidí Jan Kofroň – 3. května 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 09:15 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...geograf Jan Kofroň. Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes politický geograf Jan Kofroň z Institutu
politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta
sociálních  věd , UKDobrý den a díky za pozvání.Vladimír...

Studenti architektury změřili své síly: Nejlepší návrh kolejí a komunitního centra ve Varšavě letos představila
Fakulta stavební ČVUT URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: stavebnictvi3000.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 10:07 , Celková návštěvnost: 59 770 ,
RU / den: 2 000 , Vydavatel: stavebnictvi3000.cz , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,02
...přístup, a naučí se řešit hospodaření s vodou, tepelné ztráty, fotovoltaiku či elektromobilitu, ” komentuje podmínky soutěže
Luboš Knytl z FSV  ČVUT, který letos poprvé zasedl v porotě. Na rozdíl od minulých let měli soutěžící z řad studentů Fakulty
architektury a Fakulty stavební ČVUT, Fakulty...

Ráno na Rádiu Z 07:00
RÁDIO , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 10:22 , Poslechovost pořadu: 2 279 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 115 450,00 Kč , GRP: 0,03
...ve vysílání rádia zet včera Jan Šír. Odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 6, -------------------- Myslím si, že je potřeba počítat s
snahou o připojení dalších území, tzn. mohl...

Americký stát Oklahoma výrazně omezí přístup k potratům
RÁDIO , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 10:40 , Poslechovost pořadu: 38 604
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 09:00 Zprávy , AVE: 217 600,00 Kč , GRP: 0,43
...JANSOVÁ, moderátorka -------------------- Dodám, že téma podrobněji rozebereme na Plusu s Jiřím Pondělíčkem z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v následující půlhodině vysílání....

Praha zjišťuje, jak ukončit nájem Slovanského domu. Profituje z něj oligarcha napojený na Putinovu elitu URL
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https://www.root.cz/clanky/postgresql-15-podpora-ansi-sql-json-a-dalsi-uzivatelske-novinky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.root.cz%2Fclanky%2Fpostgresql-15-podpora-ansi-sql-json-a-dalsi-uzivatelske-novinky%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3483822-lavrov-mel-vedet-ze-jeho-vyrok-o-zelenskem-je-hloupost
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3483822-lavrov-mel-vedet-ze-jeho-vyrok-o-zelenskem-je-hloupost
https://denikn.cz/871580/parasutiste-domaci-odboj-heydrichiada-a-pak-bylo-jeste-i-jine-jaro-roku-1942/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F871580%2Fparasutiste-domaci-odboj-heydrichiada-a-pak-bylo-jeste-i-jine-jaro-roku-1942%2F
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-jan-kofron-3-kvetna-2022-8737855
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-jan-kofron-3-kvetna-2022-8737855
https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/studenti-architektury-zmerili-sve-sily-nejlepsi-navrh-koleji-a-komunitniho-centra-ve-varsave-letos-predstavila-fakulta-stavebni-cvut
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.stavebnictvi3000.cz%2Fclanky%2Fstudenti-architektury-zmerili-sve-sily-nejlepsi-navrh-koleji-a-komunitniho-centra-ve-varsave-letos-predstavila-fakulta-stavebni-cvut
http://www.newtonmedia.eu/


Praha zjišťuje, jak ukončit nájem Slovanského domu. Profituje z něj oligarcha napojený na Putinovu elitu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Mikel, Martin Štorkán , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 12:09 ,
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
...seznamy EU. „Arustamov je určitě mezi lidmi, kteří jsou na něj napojeni,“ ??popisuje jejich vztah Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií FSV  Univerzity  Karlovy . Tokarev zároveň sehrál v Arustamově kariéře zásadní roli. Na začátku milénia
spolu působili ve státní ropné společnosti...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 15:07 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 916 125,00 Kč , GRP: 0,92
...německou podporu. Právě pohled Německa teď probereme s Vladimírem handlem z katedry německých rakouských studií
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte v našem vysílání. mluvčí 3, --------------------
Dobrý den. mluvčí 1, -------------------- Vidíte...

FSV UK  chce pomoct se zvládáním krize, nabízí expertní tým URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Daniel Drake , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 15:27 , 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
...se zvládáním důsledků spojených s válkou na Ukrajině chce Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ). Každé
dva týdny budou její experti dávat k dispozici odborné materiály, které mohou využít jak politici, tak státní správa. Jako první
problém si na paškál vzali téma Migrace a kriminalita....

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 17:19 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 822 500,00 Kč , GRP: 0,01
...nechte naše těla sešli v New Yorku Atlantě Chicagu tendru, Lost, Angeles nebo světlo. Je teď ve vysílání vítám amerikanista
Jiřího Pondělíčka z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Nejvyšší soud také už
potvrdil pravost uniklého stanoviska, které by v...

Bude to otázka peněz. Zákaz potratů v USA by nejvíce dopadl na chudé, říká odborník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Dominika Perlínová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 19:39 , 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
...Mississippi a dalších konzervativních státech by tak přišly o možnost ukončit těhotenství. V rozhovoru pro Aktuálně.cz
popisuje amerikanista z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jiří Pondělíček, jak rozhodnutí změní život Američanů i
jak může ovlivnit nadcházející volby. Server...

Mimořádné jednání sněmovny ochromily obstrukce
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 21:59 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 3 207 620,00 Kč , GRP: 9,67
...kterou tady realizují v Parlamentu nebo uskutečňují v Parlamentu opoziční politické strany. Aleš MICHAL, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- V situaci, kdy vládní koalici média poskytují mnohem větší
prostor, tak se opoziční strany snaží najít skuliny,...

Video s exposlancem Kalouskem hitem internetu
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 13 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 21:59 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 751 854,00 Kč , GRP: 9,67
...ministr financí -------------------- Volali, abych mezi ně přišel, tak jsem veřejně přišel. Aleš MICHAL, Institut politologických
studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Jeho politický styl byl tak osobitý a tak jako specifický, že je asi
nezaměnitelný. Ondřej ŠPALEK, redaktor...

Nejednotnost Evropy ohledně sankcí proti Rusku
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 23:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 778 676,00 Kč , GRP: 0,75
...blízkých Kremlu, například Oleg Děripaska. A míříme za dalšími hosty dnešní Devadesátky, Karel Svoboda, analytik Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Karel SVOBODA, Institut mezinárodních
studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Jiří...

Opasky si utáhnout musíme.
TISK , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: Komora.cz , Strana: 18 , Autor: MIROSLAV BENEŠ , Vytištěno: 16 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.05.2022 00:27 , Vydavatel: C.O.T. media s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: rozhovor měsíce , AVE: 176 956,45 Kč
...univerzitě v Lovani v Belgii a na Karlově univerzitě postgraduálně také obor matematická statistika a pravděpodobnost.
Přednášel na VŠE i na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , byl zakládajícím členem Kabinetu prognóz
ČSAV, pozdějšího Prognostického ústavu. Byl také členem Sboru...

Izrael se zlobí na Lavrova. Ale myslet bude hlavně na to, jak se vyhnout konfliktu s Moskvou URL
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/slovansky-dum-rusko-ukrajina-konflikt-valka-majetky-oligarcha-putin-praha_2205031918_sto
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fslovansky-dum-rusko-ukrajina-konflikt-valka-majetky-oligarcha-putin-praha_2205031918_sto
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/fsv-uk-chce-pomoct-se-zvladanim-krize-nabizi-expertni-tym-40395895
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fveda-skoly%2Fclanek%2Ffsv-uk-chce-pomoct-se-zvladanim-krize-nabizi-expertni-tym-40395895
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zakaz-potratu-v-usa-by-nejvice-dopadl-na-chude/r~c4c9f980cbab11ec87d40cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fzakaz-potratu-v-usa-by-nejvice-dopadl-na-chude%2Fr%7Ec4c9f980cbab11ec87d40cc47ab5f122%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Izrael se zlobí na Lavrova. Ale myslet bude hlavně na to, jak se vyhnout konfliktu s Moskvou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Irena Kalhousová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 01:20 , 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
...myslet na to, jak předejít tomu, aby v příští válce Izrael nemusel čelit Moskvě. Autorka je ředitelkou Herzlova centra
izraelských studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  ...

Rostoucí napětí a útoky v Podněstří. Zatáhnou Rusové Moldavsko do války? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 07:20 , 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
...lehká praporní uskupení,“ zhodnotil pro Seznam Zprávy možnosti ruského útoku z Podněstří výzkumný pracovník Peace
Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. „Jsou to relativně lehce
mechanizované síly. V případě vojenského střetu Moldavska a Podněstří by...

Po zablokování ruských dezinformačních webů pomáhá Kremlu jeho verzi války na Ukrajině protlačit Čína URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Ivana Karásková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 07:45 , 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
...čínské projekty v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a působí jako vědecká pracovnice v Central European Digital Media
Observatory (CEDMO) na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům
pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. ...

Sociální sítě mají nový hit
TV , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 10:05 , Sledovanost pořadu: 85 648 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:30 Ranní Televizní noviny , AVE: 1 785 820,00 Kč , GRP: 0,95
...že od slov a gest umí přejít i k rázným činům a bylo to právě tady na Malostranském náměstí. Aleš MICHAL, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Jeho politický styl byl tak osobitý, a tak jako specifický, že
je asi nezaměnitelný. Ondřej ŠPALEK, redaktor...

Menzelová, Houdová i Leichtová. Rodily doma a otevřeně o tom promluvily URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: zeny.iprima.cz , Autor: Šarlota Chmelařová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 14:42 , Celková
návštěvnost: 665 310 , RU / den: 5 000 , Vydavatel: zeny.iprima.cz , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,06
...zákrokům. Naproti tomu si ve většině případů uvědomují veškerá rizika s tím spojená. Které slavné ženy přivedly na svět své
děti doma? Průzkum fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  uvádí, že hlavním důvodem, proč české ženy nechtějí rodit v
porodnicích, jsou především zákroky, které jsou...

Josef Středula chce kandidovat na prezidenta. Odborový předák sbírá podpisy občanů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: ČTK,fry , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 17:54 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Prezidentské volby , AVE:
35 000,00 Kč , GRP: 1,31
...odpovídat i na jiné otázky, než na jaké odpovídá nyní jako odborový předák. Politologové Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu
a Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se shodli, že Středula má šanci do předvolebního boje
zasáhnout a oslovit voliče. Podle Mrklase by v takovém...

Scholzův obrat mění Evropu. Putin nesmí vyhrát, ale Německo zůstává opatrné. Pro někoho příliš URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Vladimír Handl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 20:21 , 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
...JUDr. Vladimír Handl, CSc., odborník na německé vztahy z Katedry německých a rakouských studií FSV  UK . Moderní
německá politika se v 70. letech snažila najít se SSSR mírový modus vivendi, podpořený...

Opravdu byla Merkelová ve vztahu k Putinovi naivní? Podle kritiků se zachovala jako Chamberlain vůči Hitlerovi
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 01:16 , 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
...zaujaté uvažování. Ve vztahu k Rusku neselhala Merkelová, ale německá společnost jako celek. Jak trefně pro HN
poznamenal Vladimír Handl z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy : „Počítali s tím, že Rusko je normální stát, normální
společnost a normální lídr. Ale on je to nemocný stát, nemocná...

Bez peněz do sociálního podnikání nelez URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 9 / 349

https://hn.hn.cz/c1-67065360-izrael-se-zlobi-na-lavrova-ale-myslet-bude-hlavne-na-to-jak-se-vyhnout-konfliktu-s-moskvou
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67065360-izrael-se-zlobi-na-lavrova-ale-myslet-bude-hlavne-na-to-jak-se-vyhnout-konfliktu-s-moskvou
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-rostouci-napeti-a-utoky-v-podnestri-zatahnou-rusove-moldavsko-do-valky-200929
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-rostouci-napeti-a-utoky-v-podnestri-zatahnou-rusove-moldavsko-do-valky-200929
https://denikn.cz/872455/po-zablokovani-ruskych-dezinformacnich-webu-pomaha-kremlu-jeho-verzi-valky-na-ukrajine-protlacit-cina/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F872455%2Fpo-zablokovani-ruskych-dezinformacnich-webu-pomaha-kremlu-jeho-verzi-valky-na-ukrajine-protlacit-cina%2F
https://zeny.iprima.cz/slavne-zeny-ktere-se-rozhodly-rodit-doma-houdova-leichtova-i-menzelova-106717
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzeny.iprima.cz%2Fslavne-zeny-ktere-se-rozhodly-rodit-doma-houdova-leichtova-i-menzelova-106717
https://www.e15.cz/clanek/1389715/josef-stredula-chce-kandidovat-na-prezidenta-odborovy-predak-sbira-podpisy-obcanu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1389715%2Fjosef-stredula-chce-kandidovat-na-prezidenta-odborovy-predak-sbira-podpisy-obcanu
https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/nemecko-jako-opatrny-ale-konstruktivni-akter
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi%2Fsvet%2Fnemecko-jako-opatrny-ale-konstruktivni-akter
https://vikend.hn.cz/c1-67063770-opravdu-byla-merkelova-vuci-putinovi-naivni-podle-kritiku-se-zachovala-jako-chamberlain-vuci-hitlerovi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvikend.hn.cz%2Fc1-67063770-opravdu-byla-merkelova-vuci-putinovi-naivni-podle-kritiku-se-zachovala-jako-chamberlain-vuci-hitlerovi
http://www.newtonmedia.eu/


Bez peněz do sociálního podnikání nelez URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 02:38 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...nic dokazovat. Jsem takto spokojený. Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na
mediálních studiích FSV  to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve
vydavatelství NextPage Media…. Další články autora. ...

Jak na odklon od ruského plynu: Problém tkví v palivech i přístupu k obnovitelným zdrojům, míní experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Marek Martinovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 08:29 , Celková
návštěvnost: 8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Ekonomika , AVE: 30 000,00
Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...stále mnohem lépe než Slovensko nebo Maďarsko, které jsou stále závislé na jednom zdroji,“ uvádí Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Česká republika je a není závislá na Rusku. Už neodebírá
plyn z Norska, jak tomu bylo dříve. Nemá ale ani...

Rozhovor s Annou Shavit
TV , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 10:14 , Provozovatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský - Rozhovor I
...která s Andrejem Babišem na dřívějších volebních kampaních spolupracovala. Dobrý večer vám přeju. Anna SHAVIT,
odbornice na politický marketing, FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka -----------------
--- Sledujeme neoficiální zahájení prezidentské volební...

Středula vezme voliče Babišovi, soudí politologové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 12:40 , 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
...veřejnost oslovit. Má potenciál. Ale samozřejmě bude záležet, jak konkrétně kampaň pojme,“ míní politolog Josef Mlejnek z
Katedry politologie Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Miloš Zeman vystupuje se Středulou na sjezdu ČMKOS Foto:
ČTK „Středula je nebezpečím pro Andreje Babiše,...

Kyjev, nebo Kyjiv? Do Ukrajiny, či na Ukrajinu? Konflikt na východě má i svou ‚jazykovou frontu‘ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Kateřina Gruntová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 13:16 , 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
...19. století umožnilo rozvíjet základní školství a kulturu v ukrajinštině,“ vysvětluje vedoucí katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě  Daniela Kolenovská. To dokazuje, že o žádné
nářečí nešlo, důležité byly podmínky, které v tom kterém státě panovaly,...

Zatímco Rusko v jedné své zájmové zóně válčí, v jiné jednají Arménie a Ázerbájdžán prostřednictvím EU o míru
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Monika Durajová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 20:59 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...„Veřejnost je unavená. Lidem se sice nelíbí, co dělá, ale opozice spojená s bývalým režimem rozumné alternativy nenabízí.“
Podle politologa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emila Aslana Arméni po vojenské porážce v roce 2020 nemají
na výběr. „Je to pro mnohé bolestivé, ale alternativou...

Ruské přípravy na oslavy 9. května
TV , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 23:40 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 887 922,00 Kč , GRP: 0,75
...symbolický úspěch ve válce na Ukrajině. Jiří VÁCLAVEK, moderátor -------------------- A míříme za Janem Šírem z Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý večer. Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý...

Živé vysílání 11:30
RÁDIO , Datum: 07.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.05.2022 12:27 , Poslechovost pořadu:
286 062 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 5 716 750,00 Kč , GRP: 3,18
...vypadat, co může Putin vydávat za výhru a je pravděpodobné je, že Ukrajině vyhlásí válku a oznámí mobilizaci, mluvíme s
odbornicí na Rusko z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Danielu, koná koleno zkoumá srdci Pražské památkové
rezervace dědictví UNESCO pražské brány vznikl kruhový objezd,...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 07.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.05.2022 17:17 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 17 191 350,00 Kč , GRP: 1,01
...setká s uprchlíky z Ukrajiny. Následně zamíří do Bratislavy. Na pojďme okomentovat Karol Lovaš z institutu komunikačních
studií. Žurnalistiky fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne přeju. Dobrý den. Jak
velký význam Slovensko přikládá návštěvě první dámy...

Schick opět zářil! Dvěma góly a jednou asistencí vystřílel Bayeru Ligu mistrů URL
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https://forexbanka.cz/bez-penez-do-socialniho-podnikani-nelez/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Fbez-penez-do-socialniho-podnikani-nelez%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3484246-jak-na-odklon-od-ruskeho-plynu-problem-tkvi-v-palivech-i-pristupu-k-obnovitelnym
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fekonomika%2F3484246-jak-na-odklon-od-ruskeho-plynu-problem-tkvi-v-palivech-i-pristupu-k-obnovitelnym
https://www.novinky.cz/volby/prezidenta/clanek/stredula-vezme-volice-babisovi-soudi-politologove-40396088
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fvolby%2Fprezidenta%2Fclanek%2Fstredula-vezme-volice-babisovi-soudi-politologove-40396088
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/ukrajinstina-rustina-jazyk-kyjev-kyjiv-kyiv-valka-na-ukrajine_2205060700_gut
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzivotni-styl%2Fspolecnost%2Fukrajinstina-rustina-jazyk-kyjev-kyjiv-kyiv-valka-na-ukrajine_2205060700_gut
https://denikn.cz/873465/zatimco-rusko-v-jedne-sve-zajmove-zone-valci-v-jine-jednaji-armenie-a-azerbajdzan-prostrednictvim-eu-o-miru/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F873465%2Fzatimco-rusko-v-jedne-sve-zajmove-zone-valci-v-jine-jednaji-armenie-a-azerbajdzan-prostrednictvim-eu-o-miru%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Schick opět zářil! Dvěma góly a jednou asistencí vystřílel Bayeru Ligu mistrů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.05.2022 , Zdroj: tn.cz , Autor: David Panuška , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.05.2022 18:09 , Celková návštěvnost:
15 514 249 , RU / měsíc: 2 942 884 , RU / den: 341 691 , Vydavatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , AVE: 19 000,00 Kč , GRP: 3,80
...Schick, 73. Diaby (Schick), 76. Schick, 90+1. Alario 1. FC Kolín nad Rýnem – VfL Wolfsburg 0:1 (0:1) Branky: 43. Gerhardt
Hertha BSC – 1. FSV  Mohuč 05 18:30 TN.cz Patrik Schick se raduje z branky proti Hoffenheimu Zdroj: Profimedia.cz ...

Johny Machette: Facebook je hospoda, Instagram rande. U Muskova Twitteru mám vykřičník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Autor: Ftv Prima, Lukáš Hron , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 10:36 , 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
...nejsledovanější formát stories? Johny Machette (29) Vlastním jménem Jonáš Čumrik. Bývalý rapper , dnes specialista na
sociální sítě. Na FSV  Univerzity  Karlovy  vyučuje předmět Influencer marketing a trendy v komunikaci. Držitel ceny Český
slavík Mattoni 2013 v kategorii Hvězda Internetu. ...

Živé vysílání 11:00
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 11:56 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:00 Živé vysílání , AVE: 18 899 100,00 Kč , GRP: 0,91
...podmínky financování podniků. Zvyšování cen se podle průzkumu bojí až 95 % Čechů. Téma teď podrobněji probereme s
Petrem Soukupem sociologem fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  i vás zdravím dobré dopoledne. mluvčí 14, ----------
---------- Dobré sváteční nedělní dopoledne. Přeju. mluvčí...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 15:22 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 22 758 615,00 Kč , GRP: 0,92
...byli mými hosty Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která přijme pozvání, děkuji také
politickému geografové z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov. Těším na další setkání v otázkách,
děkuji mnohokrát. mluvčí 1, -------------------- Mějte...

Víkend s Rádiem Z 15:30
RÁDIO , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 16:24 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:30 Víkend s Rádiem Z , AVE: 2 751 300,00 Kč , GRP: 0,01
...Podcastu insider, který moderuje Michal pur můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. mluvčí 6, -------------------- Vítáme tady
Honzu Kofroně z fakulty  sociálních  věd  katedry politologie. Ahoj, ahoj. Dobrý den. mluvčí 5, -------------------- A také Karla
svobodu z fakulty  sociálních  věd . mluvčí...

Živé vysílání 16:00
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 16:44 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:00 Živé vysílání , AVE: 19 308 960,00 Kč , GRP: 1,01
...4, -------------------- A už za zmíněného pražského Vítkova vás zdravíme taky mi živě mým dalším hostem je politický geograf
Michael Romancov z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. My jsme už
dopoledne přivítali s historikem Petrem Kourou o tom, do...

Víkend s Rádiem Z 17:05
RÁDIO , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 18:16 , Poslechovost pořadu: 1 968 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:05 Víkend s Rádiem Z , AVE: 2 154 600,00 Kč , GRP: 0,02
... mluvčí 6, -------------------- Politický regionální geograf v současné době pracuje odborný asistent zástupce vedoucího
katedry politologie fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a současně působí komentátor info cz. Dnešním hostem je
Kanada Josef Jan Kofroň. mluvčí 6, --------------------...

Víkend s Rádiem Z 17:30
RÁDIO , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 18:23 , Poslechovost pořadu: 1 968 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:30 Víkend s Rádiem Z , AVE: 2 471 850,00 Kč , GRP: 0,02
...Díky za pozvání na shledanou. mluvčí 2, -------------------- Dnešním hostem je Kanada využila politický regionální geograf z
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Pěkný den. mluvčí 3, -------------------- Prezident Miloš Zeman dnes na
Pražském hradě u příležitosti nevítězství...

Otázky Václava Moravce: Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), Michael Romancov (politický
geograf)
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 20:59 , Sledovanost pořadu: 121 532 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 2 709 371,00 Kč , GRP: 1,35
...pro jadernou bezpečnost -------------------- Dobrý den. Václav MORAVEC, moderátor -------------------- A mé pozvání přijal
politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov. I vám přeji hezký dobrý den. Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd ...

Anna Burdová: autorské čtení a beseda - Mělník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Střední Čechy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 01:03 , RU / měsíc:
124 237 , RU / den: 9 358 , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,10
...na www.mekuc.cz Svoji tvorbu představí výjimečná autorka literatury pro děti Anna Burdová. Nevidomá rodačka z Roudnice
na Labem a absolventka pražské  Fakulty  sociálních  věd  UK  dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Fragment,
Rádiem Junior a jinými zajímavými subjekty a institucemi. ...
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https://tn.nova.cz/sport/clanek/461802-schick-opet-zaril-dvema-goly-a-jednou-asistenci-vystrilel-bayeru-ligu-mistru
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftn.nova.cz%2Fsport%2Fclanek%2F461802-schick-opet-zaril-dvema-goly-a-jednou-asistenci-vystrilel-bayeru-ligu-mistru
https://cnn.iprima.cz/johny-machette-facebook-je-hospoda-instagram-rande-u-twitteru-pod-muskem-mam-varovny-vykricnik-107192
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcnn.iprima.cz%2Fjohny-machette-facebook-je-hospoda-instagram-rande-u-twitteru-pod-muskem-mam-varovny-vykricnik-107192
https://www.atlasceska.cz/kalendar-akci/anna-burdova-autorske-cteni-a-beseda-melnik-129867
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.atlasceska.cz%2Fkalendar-akci%2Fanna-burdova-autorske-cteni-a-beseda-melnik-129867
http://www.newtonmedia.eu/


Prostor, politika a zdravá skepse URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Autor: Ladislav Mrklas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 01:03 , 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
...let. Patřil mezi ty, kdo po svém návratu z britské emigrace obnovovali v Česku obor politologie. A zapojil se do budování nově
vznikající Fakulty  sociálních  věd  UK . „Bylo by neseriózní se pokusit nějak hodnotit nový, teprve rodící se systém
mezinárodních vztahů. Není vůbec jisté, jak se svým...

Globální Newsroom
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 01:03 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 775 580,00 Kč , GRP: 1,03
...Oslavena buď, má rodná zemi. Hrdiny své si navždy pamatuj. Svatá zemi, vítězný máji - Rusko. Karel SVOBODA, odborník na
Rusko, FSV  UK  -------------------- Oni hrozí hlavně jaderným úderem. Ono Rusko moc toho nabídnout nemůže. Ten základní
problém je ten, jestliže prostě nemáte moc co nabízet, tak...

Předvolební kampaň se rozběhla. Opravdu za Babiše bylo líp a komu?
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 09:24 , Sledovanost pořadu: 352 066 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 22:10 Střepiny , AVE: 1 622 160,00 Kč , GRP: 3,91
...tak? Proč hnutí ANO sází na nostalgii právě teď a jak zafunguje protikampaň? Tady je komentář. Aleš MICHAL, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Ta kampaň sází na vyvolávání nostalgie. My můžeme říct,
že tady byla nějaká vláda, za které se přidávaly...

Živé vysílání 10:00
RÁDIO , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 10:45 , Poslechovost pořadu:
285 003 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 5 011 500,00 Kč , GRP: 3,17
...dnešní projev ruského prezidenta na vojenské přehlídce v Moskvě probereme i s naším dalším hostem, a sice politický
geograf Michael Romancov z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Dobrý den. Boj proti nacistům za druhé
světové války, tak tomu lidé v Rusku říkají velká vlastenecká...

Se svým projevem během zahájení vystoupil i ruský prezident Vladimir Putin
TV , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 15:26 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 317 250,00 Kč , GRP: 3,38
...CZADERNOVÁ, moderátorka -------------------- Hostem Poledních Televizních novin je Oldřich Bureš z Fakulty  sociálních
věd  katedry bezpečnostních studií. Dobrý den, pane Bureši. Co si myslíte o slovech Vladimira Putina, že Západ chystal invazi
na Ukrajinu a ruský vpád bylo jediné správné řešení? ...

Projev ruského prezidenta Putina
TV , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 23:32 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 4 969 188,00 Kč , GRP: 0,75
...Hezký večer. Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka -------------------- A navazujeme se Zuzanou Lizcovou, analytičkou Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký večer i vám. Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut
mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý...

Kam zmizel Gerasimov? Čeští experti o „ztraceném“ náčelníkovi a podivné Putinově přehlídce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: ČTK,Maxmilián Nový , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 05:23 , Celková
návštěvnost: 38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na
Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
...analytik Jan Ludvík v Epicentru 23.3.2022 Blesk:Michal Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC Odborný asistent na
Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík v Epicentru Blesku Blesk:Michal
Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC Bezpečnostní analytik Jan...

Jejich Naše pravda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: manipulatori.cz , Autor: Miloš Kadlec , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 07:18 , Celková
návštěvnost: 123 570 , RU / den: 850 , Vydavatel: manipulatori.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,01
...»Sibiř je příliš velké území, než aby mohlo patřit jednomu státu.« To první vymyslel český novinář ještě si pamatující, co se
přednášelo na pražské  fakultě  sociálních  věd , ale nevědoucí nic o tom, co se dělo v pětačtyřicátém. To druhé je
připisováno americké ministryni Madeleine Allbrightové, která...

Případ ruské studentky Lizy z reportáže RT? Přihlásila se na jiný obor, na školu nikdy nenastoupila URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Tomáš Pika , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 08:07 , 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
...ověřoval podle v reportáži zveřejněných informací. Tedy studentčina jména a oboru, který měla studovat – konkrétně
sociologie. Jak na fakultě  sociálních  věd , tak ani na filozofické fakultě ovšem žádná studentka téhož jména nestudovala. Tezi
o údajné rusofobii pak vyvracely i zkušenosti tamních...

Živé vysílání 08:05
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Živé vysílání 08:05
RÁDIO , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 08:57 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:05 Živé vysílání , AVE: 4 208 400,00 Kč , GRP: 1,81
...Jak to tedy bylo ve skutečnosti. mluvčí 4, -------------------- Univerzita Karlova nám potvrdila, že žádná studentka jménem lize
na fakultě  sociálních  věd  nestudovala a navíc v době invaze nebylo zkouškové období, takže učitelé rozhodně nemohli
zhoršovat prospěch kolektivní uznávání viny vůči...

Přepis Jak to vidí... Michael Romancov – 9. května 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 09:28 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...politologických studií Univerzity Karlovy a z Metropolitní univerzity Praha. Buďte vítán, dobrý den.Michael ROMANCOV,
politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyDobrý den.Zita SENKOVÁ, moderátorkaŘeč bude především o
symbolice Dne vítězství v dobách ruské invaze na Ukrajině. O...

Dalším cílem Putinových choutek by se mohlo stát Moldavsko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: armadninoviny.cz , Autor: Kristián Chalupa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 12:41 , Celková
návštěvnost: 629 280 , RU / měsíc: 195 401 , RU / den: 18 584 , Vydavatel: Jan Grohmann , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,21
...není příliš reálný. Pro Seznam Zprávy možnosti ruského útoku z Podněstří zhodnotil například výzkumný pracovník Peace
Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. Doslova prohlásil: „Myslím si, že
příliš ne. Těch ruských sil v Podněstří je velmi málo....

Osobnost Plus: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, Institut politologických studií FSV UK
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 12:55 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: plus
Zabývá se mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní a politickou psychologií. A o Putinovi od začátku války tvrdí,
že přecenil schopnost ruské armády a současně podcenil jak obranyschopnost ukrajinské armády, tak reakci Západu. Co jsme
se dozvěděli z projevu Vladimira Putina na přehlídce ...

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 13:16 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: plus
Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo Ukrajina. Řeč byla kratší než v
minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl Kreml sdělit světu touto
přehlídkou? Moderuje Jan Bumba.

Lidé očekávají ukrajinské tanky v Moskvě, velké povstání či smrt Putina. Vše je to velmi nereálné, předpovídá
analytik Smetana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:14 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...V nějaké chvíli se válka stabilizuje, ale nadále bude probíhat ostřelování a budou umírat lidé,“ dodává analytik Institutu
politologických studií FSV  UK . Pokud se válka opravdu dostane do tohoto bodu, tak ruského prezidenta Vladimira Putina
čeká řada možností, co dál. Podle Smetany jsou ale pro...

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:14 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: Český rozhlas - Politika a zpravodajství
Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo Ukrajina. Řeč byla kratší než v
minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl Kreml sdělit světu touto
přehlídkou? Moderuje Jan Bumba. Všechno z té...

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy
RÁDIO , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:14 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 5 065 600,00 Kč , GRP: 0,36
...poslech přeje Jan Bumba. Naším hostem dnes po linkách z arménského Jerevanu je politolog, odborník na Rusko a
postsovětský prostor Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko
a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Studenti architektury změřili své síly URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: stavebniserver.com , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:39 , RU / den: 2 000 , Vydavatel:
stavebniserver.com , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,02
...přístup, a naučí se řešit hospodaření s vodou, tepelné ztráty, fotovoltaiku či elektromobilitu, ” komentuje podmínky soutěže
Luboš Knytl z FSV  ČVUT, který letos poprvé zasedl v porotě. Na rozdíl od minulých let měli soutěžící z řad studentů Fakulty
architektury a Fakulty stavební ČVUT, Fakulty...

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
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http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-michael-romancov-9-kvetna-2022-8742274
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-michael-romancov-9-kvetna-2022-8742274
https://www.armadninoviny.cz/dalsim-cilem-putinovych-choutek-by-se-mohlo-stat-moldavsko.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.armadninoviny.cz%2Fdalsim-cilem-putinovych-choutek-by-se-mohlo-stat-moldavsko.html
http://plus.rozhlas.cz/lide-ocekavaji-ukrajinske-tanky-v-moskve-velke-povstani-ci-smrt-putina-vse-je-8742562
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Flide-ocekavaji-ukrajinske-tanky-v-moskve-velke-povstani-ci-smrt-putina-vse-je-8742562
https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/architektura/architektura-urbanismus-a-design/studenti-architektury-zmerili-sve-sily/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.stavebniserver.com%2Fzpravodajstvi%2Farchitektura%2Farchitektura-urbanismus-a-design%2Fstudenti-architektury-zmerili-sve-sily%2F
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Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:39 , 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 Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo
Ukrajina. Řeč byla kratší než v minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně
chtěl Kreml sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje J...

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:39 , 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 Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo
Ukrajina. Řeč byla kratší než v minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně
chtěl Kreml sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje J...

Osobnost Plus: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, Institut politologických studií FSV UK  URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:39 , 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 Zabývá se mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní a politickou psychologií. A o Putinovi
od začátku války tvrdí, že přecenil schopnost ruské armády a současně podcenil jak obranyschopnost ukrajinské armády, tak
reakci Západu. Co jsme se dozvěděli z projevu Vladim...

Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity Karlovy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:39 , 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 Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo
Ukrajina. Řeč byla kratší než v minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně
chtěl Kreml sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje J...

Lidé očekávají ukrajinské tanky v Moskvě, velké povstání či smrt Putina. Vše je to velmi nereálné, předpovídá
analytik Smetana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:49 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...V nějaké chvíli se válka stabilizuje, ale nadále bude probíhat ostřelování a budou umírat lidé,“ dodává analytik Institutu
politologických studií FSV  UK . Pokud se válka opravdu dostane do tohoto bodu, tak ruského prezidenta Vladimira Putina
čeká řada možností, co dál. Podle Smetany jsou ale pro...

Živé vysílání 14:30
TV , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 16:04 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:30 Živé vysílání , AVE: 21 927 510,00 Kč , GRP: 0,92
...Baerbocková teď podrobnější komentář. Ve spojení s námi Vladimír handl z katedry německých rakouských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. mluvčí 6, -------------------- Jen.
mluvčí 1, -------------------- Jaké atmosféře...

Západ pochopil, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě a že je možné neustupovat, míní Šír URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Michael Erhart , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 16:24 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...jako energický vůdce, který má ambice hrát první housle ve světové politice a jehož země aspiruje na roli supervelmoci,“
hodnotí Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Poukazuje na to, že nezazněly hlavní cíle války, tedy
demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, a ve větší míře nebyla...

KONTEXT: Rusům dochází pěchota, tato ofenziva může být jejich poslední URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 17:25 , 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
... Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Bahenským v Kontextu: Podle Vojtěcha Bahenského, bezpečnostního analytika
působícího na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , se sice nedá říci, jakých cílů vlastně Rusové chtějí na
Ukrajině dosáhnout, ale obecně se dá konstatovat, že s...

Jan Šír: Západ pochopil, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě a že je možné neustupovat
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 17:25 , Poslechovost pořadu: 32 456 ,
Provozovatel: Daniel Třžil , Země: Česko , Pořad: Interview plus
...jako energický vůdce, který má ambice hrát první housle ve světové politice a jehož země aspiruje na roli supervelmoci,“
hodnotí Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Všechny díly podcastu Interview Plus můžete pohodlně
poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS...
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Frozhovory%2Finterview-plus-jan-sir-odbornik-na-rusko-a-postsovetsky-prostor-z-fakulty-socialnich-ved-univerzity-karlovy-0
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Interview Plus: Jan Šír: Západ pochopil, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě a že je možné
neustupovat
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 17:25 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: plus
...jako energický vůdce, který má ambice hrát první housle ve světové politice a jehož země aspiruje na roli supervelmoci,“
hodnotí Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ....

Češi jsou proti Zemanovu snu o ambasádě v Jeruzalémě URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Milan Rokos , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 17:57 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Domácí, Čteme vám
SZ, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
... I proto se na ně zaměřili badatelé z Herzlova centra izraelských studií a z Peace Research Center Prague, dvou výzkumných
center působících na Fakultě  sociálních  věd  UK . Při rozhovorech s více než tisícovkou respondentů zjistili, že k Izraeli má
kladný vztah čtvrtina Čechů. To je na jednu stranu...

Ruská armáda je pojízdná výstavka malého počtu moderní techniky, říká analytik Vojáček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: David Šťáhlavský, Ondřej Čihák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 20:36 ,
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
... Právě velikost armády je klíčovým faktorem, který ovlivňuje její připravenost k boji, připomíná vojenský analytik Vojtěch
Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Čím větší armáda je, tím dražší a náročnější je její modernizace a
přezbrojení. A ruská armáda je dost velká na velikost...

Ukrajina potřebuje další protiruské sankce, řekl Zelenskyj slovenským poslancům. Někteří ze sálu odešli URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 23:32 , 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
...reakci na ukrajinské žádosti o vojenskou pomoc. Podle Vladimíra Handla z Katedry německých a rakouských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se začátkem invaze poněkud ochladla německá vstřícnost k
Rusku, o které se zdálo, že nemá limity. „Německo předtím...

Bořiči dezinformací. Dáváme lidem argumenty proti nesmyslům, vysvětlují autoři projektu Ověřovna URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Matěj Skalický , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 06:56 , 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
...(Plus 27.4. 2022) “ Tohle je Liza. Údajná ruská studenta, která ve vysílání státní televize Russia Today tvrdila, že ji prý
vyhodili z Fakulty  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Jenže to není pravda. „Ve
skutečnosti se ona Liza jmenuje Jelizaveta Kirsanovová a...

V Rusku proběhly oslavy 9. května, Putin nevyhlásil válku ani mobilizaci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: epochtimes.cz , Autor: Milan Kajínek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 07:29 , RU / den:
25 000 , Vydavatel: epochtimes.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,28
...ruské muže. Nic z toho se v tento den nestalo. Moderátor Českého rozhlasu Plus se ptal svého hosta, bezpečnostního
analytika Michala Smetany z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , zda by ruský prezident Putin toužil mít nazpět území,
jež kdysi spadala pod Sovětský svaz. Ačkoliv analytik...

Zabití Heydricha často vnímáme jako odplatu za vraždění Čechů, mělo ale celoevropský význam. Nacisté dostali
jasný vzkaz URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 07:29 , 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
...Nacisté dostali jasný signál: nikde, ani hluboko v týlu, se už nemohli cítit bezpeční. 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....

Vítr nic nestojí, tak proč ho nevyužít, říká starostka obce v sousedství větrných elektráren URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Karolína Chlumecká , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 11:04 , 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. ...
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Jiří Pondělíček: Amerika jako zbrojnice demokracie? Všem je přece jasné, že každá dohoda s Ruskem je jen kus
papíru URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 12:17 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...shoda mezi oběma stranami, tak to byla právě pomoc Ukrajině,“ říká v pořadu Jak to vidí... Jiří Pondělíček z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Tak je to koneckonců už od roku 2014, kdy Amerika začala podporovat
Ukrajinu. „Už tehdy Kongres prezidentovi Obamovi umožnil...

Česko získalo po Rusku členství v Radě OSN pro lidská práva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 15:33 , 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
...mít přístup do celého politického procesu v Radě,“ vysvětlil v dubnu pro Seznam Zprávy Michal Parízek z Institutu
politologických studií při FSV  UK . Odborník ovšem upozornil také na fakt, že vzhledem k rozložení sil v Radě pro lidská práva
a početní dominanci států výrazně odsuzujících agresi na...

Uprchli před válkou na Ukrajině. Teď jim hrozí vykořisťování, i v Česku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: Zuzana Hronová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 20:24 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...agresí nepomáhá ani to, že s nimi někteří spojují nebezpečí zvýšené kriminality. Podle Marie Jelínkové z Katedry veřejné a
sociální politiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  přitom více než dvě desítky studií na toto téma
dospěly k závěru, že oblasti s větším počtem...

Vinohradská 12 - Tomáš Pika a Jana Magdoňová
RÁDIO , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 20:56 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 4 544 000,00 Kč , GRP: 0,43
...-------------------- Tohle je Liza. Údajná ruská studenta, která ve vysílání státní televize Russia Today tvrdila, že ji prý vyhodili z
Fakulty  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Jenže to není pravda. osoba --------------------
Ve skutečnosti se ona Liza jmenuje...

Za Babiše bylo líp? Kampaň je výborná, míní experti. ANO s ní může bodovat i u voličů SPD nebo ČSSD URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Leinert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 01:09 , 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
...že Babiš dal peníze rodinám, makal a nežvanil či bylo levněji, hodnotí pozitivně i Marcela Konrádová z katedry marketingové
komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Hnutí se podle ní podařilo dobře vystihnout nálady ve
společnosti. „A podpořilo je tím, že komunikuje...

Za Babiše bylo líp? Kampaň je výborná, m íní experti. ANO může bodovat u voličů SPD nebo ČSSD
TISK , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Autor: Ondřej Leinert , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 02:41 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE:
301 661,41 Kč , GRP: 1,42
...že Babiš dal peníze rodinám, makal a nežvanil či bylo levněji, hodnotí pozitivně i Marcela Konrádová z katedry marketingové
komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Hnutí se podle ní podařilo dobře vystihnout nálady ve
společnosti. „A podpořilo je tím, že komunikuje...

Jedna z největších kryptoměn ztratila skoro šedesát miliard
TISK , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 12 , Autor: Petr Lukáč , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 12.05.2022 02:41 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Byznys a Peníze , AVE: 111 916,43 Kč , GRP:
1,42
...z definice. Pro mě je to příběh,kdo chce víc, nemá nic'; uvidíme, co bude dál,“ komentoval na Twitteru vývoj například
profesor ekonomie na FSV  Ladislav Krištoufek. Řada lidí z kryptosvěta celý projekt Terra-Luna nicméně kritizovala jako
letadlo, které může rozložit silný hráč s dostatkem...

Strategický význam Černého moře
TV , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 03:10 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 501 512,00 Kč , GRP: 0,73
...nedostatku potravin. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A téma teď rozvedeme s politickým geografem
Michaelem Romancovem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Michael ROMANCOV, politický geograf,
Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  --------------------...

Co je to kryptokolonialismus? Bitcoin a jeho zábor zemí globálního Jihu URL
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Co je to kryptokolonialismus? Bitcoin a jeho zábor zemí globálního Jihu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Martin Tremčinský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 06:36 , 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
...zapadat do nerovnoměrného rozložení rizik spojených s celým blockchainovým ekosystémem. Autor je ekonomický
antropolog. Působí jako doktorand na FSV  UK . Text je součástí projektu Boom kryptoměn a proces digitalizace peněz, který
vznikl za podpory české pobočky nadace Rosa Luxemburg Stiftung. ...

Rusové posilují pozice na Hadím ostrově. Ovládnout by tak mohli severozápad Černého moře URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: rp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 07:54 , 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
...tajné služby. Odstřižení Ukrajiny od moře přitom může výrazně poškodit její ekonomiku, zdůraznil v pořadu Horizont ČT24
politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov. Rusko navýšilo v Černém moři počet
plavidel se střelami s plochou dráhou letu typu Kalibr. V...

Přepis: Jak to vidí Jiří Pondělíček – 11. května 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 09:31 , 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. Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný den přeje Zita Senková. Pozvání přijal Jiří Pondělíček z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Buďte vítán. Dobrý den.Jiří PONDĚLÍČEK, Institut
mezinárodních studií, FSV  UKDobré ráno.Zita SENKOVÁ,...

Na Babišovu podporu vystupují nepřiznaní straníci a obdivovatelé. ‚Kampani to neublíží,‘ míní expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Anna Kottová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 17:14 , 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
...za sebe a popisují svůj život a své pocity,“ dodal Vodička pro iDnes.cz. ‚Zodpovědnost má i ANO‘ Expertka na politický
marketing Anna Shavit z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  nevidí problém ve formě kampaně, ale spíše v jejím
obsahu. „Tato reklama říká: ‚Vidíte, máte se špatně, za mě...

POEZIE ZPÁTKY K LIDEM - "pásničky" URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: kultura21.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 17:57 , RU / měsíc: 149 157 , RU / den: 11 235 ,
Vydavatel: kultura21.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,12
...Pospíšila a také kytarista Schodiště aneb dřívějšího Nahoru po schodišti dolů bandu; textař (Lenka Dusilová, Olympic, L.
Pospíšil…); novinář ( FSV  UK  - mediální studia). Od jara 2011 spolupracuje s Vladimírem Mertou, později i s houslistou Janem
Hrubým, participuje na nedávném comebacku Marsyas, od...

360° 21:15
TV , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 00:49 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 16 265 700,00 Kč , GRP: 0,21
...A já už vítám bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Dobrý večer. My nejsme. Jen Ludvíka z katedry bezpečnostních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Vzdáleně zdravím Jiřího Justa rusistů do Moskvy a Jiří díky, že
se známe. mluvčí 10, -------------------- I...

Většina Rusů věří v imperiální Rusko
TISK , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: Karlovarský deník , Strana: 12 , Autor: Kateřina Perknerová , Vytištěno: 870 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 13.05.2022 03:40 , Čtenost: 10 240 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Páteční rozhovor , AVE: 87 736,53 Kč ,
GRP: 0,11
...armádu. S Paříží nás navíc pojí společný postoj k jaderné energetice. *** Kdo je TOMÁŠ POJAR: P Narodil se 28. prosince
1973 v Praze . P Vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a CounterTerrorism na Reichman
University v Izraeli. P Od roku 1995 působil v organizaci...

Bitcoin se propadl o více než 30 procent. Pokles odhaluje krutost volného trhu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Martin Tremčinský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 06:52 , 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
...někteří lidé se tak rychle vzpamatovat nemusí. Někteří se možná nevzpamatují už nikdy. Autor je ekonomický antropolog.
Působí jako doktorand na FSV  UK ....

Rozhovor s Tomášem Havránkem
TV , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 09:42 , Provozovatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský - Rozhovor I
...DVTV je ekonom a bývalý poradce viceguvernéra České národní banky Tomáš Havránek. Dobrý den. Tomáš HAVRÁNEK,
ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady ČNB -------------------- Dobrý
den. Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV -------------------- V...

Uprchlíci? Ne, ukrajinští Romové. Dvojí metr vůči nim je nespravedlivý URL
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https://a2larm.cz/2022/05/co-je-to-kryptokolonialismus-bitcoin-a-jeho-zabor-zemi-globalniho-jihu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F05%2Fco-je-to-kryptokolonialismus-bitcoin-a-jeho-zabor-zemi-globalniho-jihu%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3487494-rusove-posiluji-pozice-na-hadim-ostrove-ovladnout-tak-mohli-severozapad-cerneho-more
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3487494-rusove-posiluji-pozice-na-hadim-ostrove-ovladnout-tak-mohli-severozapad-cerneho-more
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-jiri-pondelicek-11-kvetna-2022-8744101
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-jiri-pondelicek-11-kvetna-2022-8744101
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-kampan-facebook-plakaty-videa_2205121446_ako
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fandrej-babis-kampan-facebook-plakaty-videa_2205121446_ako
https://www.kultura21.cz/ostatni/23398-poezie-zpatky-k-lidem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kultura21.cz%2Fostatni%2F23398-poezie-zpatky-k-lidem
https://a2larm.cz/2022/05/bitcoin-se-propadl-o-vice-nez-30-procent-pokles-odhaluje-krutost-volneho-trhu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F05%2Fbitcoin-se-propadl-o-vice-nez-30-procent-pokles-odhaluje-krutost-volneho-trhu%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Uprchlíci? Ne, ukrajinští Romové. Dvojí metr vůči nim je nespravedlivý URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Ondřej Klípa, etnolog , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 10:34 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 35 000,00 Kč , GRP:
2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...se co nejlépe postarali o ženy a děti ukrajinských obránců svobodné Evropy, bez rozdílu barvy pleti a etnického původu.
Autor působí na Fakultě  sociálních  věd  UK , je členem její expertní skupiny pro Ukrajinu. Foto: Centrum pomoci Ukrajině na
Hlavním nádraží v Praze. (10. května 2022) Jakub...

Většina Rusů věří v imperiální Rusko, říká Tomáš Pojar URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 11:51 , RU /
měsíc: 31 656 , RU / den: 4 280 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,05 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...nejbojeschopnější armádu. S Paříží nás navíc pojí společný postoj k jaderné energetice. Kdo je Tomáš Pojar Narodil se 28.
prosince 1973 v Praze . Vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Counter-Terrorism na
Reichman University v Izraeli. Od roku 1995 působil v...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 13:24 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 17 863 065,00 Kč , GRP: 1,41
...půjdou z tzv. evropského mírového nástroje, jehož cílem je podporovat armády partnerských států. Hostem k tématu teď
Jakub opírala politolog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezký den. mluvčí 1, -------------------- Dobré odpoledne.
Lídři D7 se už před pár dny shodli na tom, že končí s...

Kalousek žene kauzu „zabil lidi cez padáky“ k Nejvyššímu soudu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 14:57 , 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
...nevyužívala. Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se na tzv. superdebatě na téma Česká republika na rozcestí, kterou pořádal
Politologický klub FSV  UK . Foto: Jan Handrejch, Právo Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se na tzv. superdebatě na téma
Česká republika na rozcestí, kterou pořádal...

Populární sportovní komentátor Jaromír Bosák slaví 57. narozeniny. Připomeňte si jeho památné hlášky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: ruik.cz , Autor: Od Michal Jelínek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 15:19 , Celková
návštěvnost: 679 180 , RU / den: 5 000 , Vydavatel: ruik.cz , Země: Česko , AVE: 9 500,00 Kč , GRP: 0,06
...svým květnatým jazykem a pohotovými hláškami, z nichž řada už zlidověla. Bosák, který pochází ze západních Čech,
vystudoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Na vysoké škole se potkal s pozdějším
dlouholetým kolegou a další českou komentátorskou legendou Robertem...

Graubner je zklamání. Těšili jsme se na změnu, tohle je jen nádech, výdech a jedeme znovu, hodnotí expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Prokop Vodrážka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 16:31 , 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
...vztahů Praha. Vystudoval Teologii křesťanských tradic na Ekumenickém institutu Evangelické teologické fakulty UK,
mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK  a mezinárodní politické vztahy na VŠE v Praze. V roce 2011 byl jmenován
docentem a v roce 2016 profesorem. V současnosti přednáší na...

Tanky Leopard 1 by vrátily Česko o půl století zpět, problémy by byly i s novějšími verzemi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Pavel Otto , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 17:58 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 35 000,00 Kč ,
GRP: 1,31
...a především 2A5 až 2A7. „Leopard 1 by byl návrat o desítky let zpět,“ řekl serveru E15.cz politický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. I modernizované verze těchto tanků mají velmi
slabé pancéřování. Co nejvyšší stupeň ochrany posádky...

Přístavba k divadlu Ponec URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: archicakes.cz , Autor: Nguyen Trong Hai , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 17:58 , RU / měsíc:
2 917 , RU / den: 167 , Vydavatel: art Echo s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,00
...rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.
Česká republika (Česko) FSv  ČVUT v  Praze  Praha  ...

Marek Hilšer - lékař a politik míří podruhé do prezidentských voleb URL
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https://www.lidovky.cz/nazory/uprchlici-ukrajinsti-romove-ukrajina-hlavni-nadrazi.A220513_094513_ln_nazory_vag
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fnazory%2Fuprchlici-ukrajinsti-romove-ukrajina-hlavni-nadrazi.A220513_094513_ln_nazory_vag
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/tomas-pojar-rusko-rozhovor-20220512.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fbruntalsky.denik.cz%2Fzpravy-z-ceska%2Ftomas-pojar-rusko-rozhovor-20220512.html
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kalousek-zene-kauzu-zabil-lidi-cez-padaky-k-nejvyssimu-soudu-40396933
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2Fclanek%2Fkalousek-zene-kauzu-zabil-lidi-cez-padaky-k-nejvyssimu-soudu-40396933
https://www.ruik.cz/popularni-sportovni-komentator-jaromir-bosak-slavi-57-narozeniny-pripomente-si-jeho-pamatne-hlasky/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ruik.cz%2Fpopularni-sportovni-komentator-jaromir-bosak-slavi-57-narozeniny-pripomente-si-jeho-pamatne-hlasky%2F
https://denikn.cz/878855/graubner-je-zklamani-tesili-jsme-se-na-zmenu-tohle-je-jen-nadech-vydech-a-jedeme-znovu-hodnoti-expert/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F878855%2Fgraubner-je-zklamani-tesili-jsme-se-na-zmenu-tohle-je-jen-nadech-vydech-a-jedeme-znovu-hodnoti-expert%2F
https://www.e15.cz/clanek/1390052/tanky-leopard-1-by-vratily-cesko-o-pul-stoleti-zpet-problemy-by-byly-i-s-novejsimi-verzemi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1390052%2Ftanky-leopard-1-by-vratily-cesko-o-pul-stoleti-zpet-problemy-by-byly-i-s-novejsimi-verzemi
https://www.archicakes.cz/cs/pristavba-k-divadlu-ponec
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.archicakes.cz%2Fcs%2Fpristavba-k-divadlu-ponec
http://www.newtonmedia.eu/


Marek Hilšer - lékař a politik míří podruhé do prezidentských voleb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Richard Sůsa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 20:11 , 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
...Rok po sametové revoluci se vrátili zpět do Československa. Studia a první kontakty s politikou Studoval politologii a
mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V rámci studia se v roce 1997 zúčastnil stáže jako
asistent předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a...

Schick na závěr sezony pomohl asistencí, Daridova Hertha jde do baráže URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.05.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.05.2022 19:22 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 ,
Vydavatel: Mediafax , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,05
...84. Moukoko – 18. Belfodil (pen.) Bayer Leverkusen – SC Freiburg 2:1 (0:0) Branky: 54. Alario ( Schick ), 90+7. Palacios –
89. Haberer 1. FSV  Mohuč 05 – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2) Branky: 10. Ingvartsen, 49. Ingvartsen – 26. Tuta, 35. Borré
Borussia Mönchengladbach – TSG 1899...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.05.2022 09:54 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 20 675 160,00 Kč , GRP: 0,96
...Díle se. mluvčí 1, -------------------- A vývoj války na Ukrajině teď podrobněji probereme s Michalem smetanou bezpečnostním
analytikem fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro výzkum míru. Dobré ráno. Dobré ráno.
Tak je pravděpodobné, že se podaří to, co jsme...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.05.2022 10:59 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 20 493 000,00 Kč , GRP: 0,83
...kyjevské oblasti Andreas Papadopulos, Česká televize. mluvčí 1, -------------------- Ve studiu opět bezpečnostní analytik
Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a pražského  centra pro výzkum míru ještě vás zdravím. Dobré
dopoledne den. Tak viděli jsme reportáž, kde se vojáci...

Ruské tvrzení o genocidě na Donbasu je lehce vyvratitelná lež, říká politolog Karel Svoboda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: securitymagazin.cz , Autor: Mgr. Petr Duchoslav , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.05.2022 13:29 ,
Celková návštěvnost: 1 600 000 , RU / měsíc: 89 494 , RU / den: 6 741 , Vydavatel: Security Media,spol.s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Defence , AVE:
5 800,00 Kč , GRP: 0,07
...přináší rozhovor s politologem Mgr. Karlem Svobodou, Ph.D. z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií FSV  UK , který poodkrývá, zda na Donbasu skutečně probíhala genocida, jak neochvějně tvrdí Kreml, či
na jakých faktorech bude záviset možný úspěch ruské ofenzivy na...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.05.2022 15:10 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 23 157 090,00 Kč , GRP: 0,92
...5, -------------------- Podrobnosti teď s Janem Kofroněm politickým geografem z katedry politologie institutu Pollock
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký den vám přeju. mluvčí 10, -------------------- Dobrý
den. mluvčí 5, -------------------- Tak finský...

Téma týdne
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 02:22 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 2 075 540,00 Kč , GRP: 1,03
...přední moderátoři se třeba prodává Zelenským podepsaná fleecovka, ve které se od začátku války objevuje. Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- I tohle to je plně pod kontrolou
Kremlu, tzn. vlastně podobně jako v sovětských dobách, to je...

Lajk
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 02:22 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 491 410,00 Kč , GRP: 1,03
...schválením a vyzvali k jejich uložení před smazáním. A co jim teď hrozí? Možná až 15 let ve vězení. Michael ROMANCOV,
politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Dnes součástí každé té zprávy bylo, hledáme
právníky, respektive hledáme možnost azylu, takže oni...

Dezinformace a jejich fact-checking
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 02:22 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 340 690,00 Kč , GRP: 1,03
...ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Nedají si pokoj, nedají. Čeští
lháři, dezinformátoři. A některým to dál funguje. Prostě lžou a vymýšlí si o všem, co se kolem nich děje. Tak tento týden třeba
žena, kterou prý napadli Ukrajinci. My máme...
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Studenti navrhují, jak rozvíjet týnské sídliště Hlinky a zámecké nádvoří URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: jcted.cz , Autor: Kateřina Hloucalová, Gymnázia Týn , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 09:21 ,
Celková návštěvnost: 136 250 , RU / den: 10 000 , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,11
1.5.2022 8:52 TÝN NAD VLTAVOU - Do 15. května je k vidění ve foyer ubytovny Blanice v Týně nad Vltavou souborná výstava
návrhů na revitalizaci zámeckého areálu a sídliště Hlinky od dvanácti studentů Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v
Praze. Návrhy vznikly pod vedením architektů Petry Novotné a Jaromíra Kročáka. Autoři tyto práce představili v březnu v
Sokolovně. Každý ze studentů popsal svou analýzu území, z níž vycházel jeho návrh, a ten představil. Město s žádostí o
spolupráci oslovilo rovněž Vysoké učení technické v Brně, na prezentaci prací tamních studentů by mělo dojít zřejmě v červnu.

Revitalizace zámeckého areálu v centru města v návaznosti na sídliště Hlinky s částečně rekonstruovanou zástavbou Blanice,
návrh od Veroniky Jarkovské. 
Mají současní studenti architektury zájem o téma revitalizace sídlišť? 
Měli jsme docela štěstí, všichni studenti mají zájem a opravdu invenčně k tématu Blanice, ale i zámeckého nádvoří přistupují. 
Co považujete za hlavní architektonické a urbanistické hodnoty sídliště Hlinky? 
Averze vůči panelákům nějak přetrvává. I přesto bych já osobně několik objektů panelové ubytovny Blanice zachoval a snížil,
optimálně tak na čtyři podlaží. A odstranil koridor. Důležité je také brát ohled na ekonomičnost přestavby, kterou se studenti
zatím moc nezabývají. Zbourání celého areálu Blanice znamená obrovské finanční náklady. Já osobně bych tedy uvažoval o
zachování 50 - 60 % sídliště a peníze, které by se ušetřily na celkové demolici, pak investoval do rekonstrukce, pokud ji
technický stav budov umožní. 
Jak studenti přistupovali k řešení komplikovaného území sídliště Hlinky s ubytovnou Blanice? 
V případě Blanice jsme studenty záměrně nijak neomezovali, jenom jsme je občas nasměrovali, aby některé jejich téměř
science fiction nápady byly bližší realitě. Hlavní důraz studenti kladli na průchodnost území. Koridor, který propojuje jednotlivé
pavilony, se teď musí celý obcházet, a proto v návrzích padnul jako první. Někteří zachovávali dva nebo tři objekty ubytovny,
jež zároveň i snižovali, protože Blanice je celkově převýšená, a doplňovali další novou zástavbou, která by tvořila mezičlánek
mezi historickou částí města a Hlinkami. Snažili se také umístit parkoviště, obvykle pod zem, což už je dnes běžný trend,
zejména u sídlišť, kde potom vzniká více prostoru pro zeleň. 
Studenti navrhují revitalizaci celého zámeckého nádvoří, zasahují především do objektu bývalé hasičské zbrojnice. Co si o tom
myslíte? 
Opuštěná požární zbrojnice za muzeem přímo vybízí k tomu, aby se s ní něco udělalo. Studenti ji v návrzích bourají a na jejím
místě navrhují depozitář, knihovnu nebo multifunkční sál, který by se přesunul do horního patra a sloužil by i pro potřeby
základní umělecké školy. Při přestavbě na požární zbrojnici došlo k navýšení terénu, takže současný výstup z muzea je v
podstatě takovým schodištěm. Většina studentů se proto zabývá odebráním části terénu a vytvořením adekvátního vstupu. 
V čem vidíte největší přínos návrhů studentů? 
Je to nezatíženost prostředím. Studenti velmi citlivě vnímají historické stopy města, jež by citlivými vstupy mohlo zpětně získat
určitý charakter. Také jsou tu dobré myšlenky o zapojení obchvatu města, který by zlidštil stávající komunikaci protínající Týn.
Myslím si, že některé nápady jsou velice inspirativní, jak pro studenty samotné, tak mohou sloužit jako podklad pro zadání
architektonické soutěže na reálné řešení Hlinek, která by si určitě zasloužila být vypsaná. 

zabývat se sídlištěm Hlinky a zámeckého nádvoří v Týně nad Vltavou. 
Bavilo vás hledání řešení revitalizace obou území? 
Tereza Hůrská: Bylo to hodně příjemné. Spolupráce s městem, s konkrétními lidmi a konkrétním prostorem je velmi užitečná
zkušenost. Zároveň také pocházím z jižních Čech, takže k tomu mám trošku srdeční vztah. 
Marko Dimitrijevič: Musím říct, že jsem se do Týna celkem vžil a moc mě to bavilo. Je to úžasné jihočeské město s obrovským
potenciálem se ještě zlepšit. Doufám, že zastupitelstvo a místní občané tomu budou nakloněni a posunou jeho strukturu a
urbanismus tím správným směrem. 
Co považujete za silnou stránku vašeho návrhu? 
Tereza Hůrská: Důraz na chodce a na člověka obecně. Přijde mi, že tady v Týně nad Vltavou, stejně jako ve spoustě jiných
měst, je nešvar, že se upřednostňuje automobil, což bych ve svém návrhu ráda potlačila. 
Marko Dimitrijevič: Za mě je to hlavně ideologie, která zachází až do jakéhosi sci-fi. Vidím to tak, že by naše návrhy měly
popíchnout místní zastupitelstvo a občany, které by to mohlo navést k inovativnějšímu přístupu, jak zatraktivnit Týn jak pro
turisty, tak pro obyvatele. 

Za město se vyjadřuje místostarostka Martina Sudová 
Proč jste se rozhodli oslovit právě studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a Fakulty architektury VUT v Brně? 
Vysoké školy jsme oslovovali, protože spolupráce měst s vysokoškolským sektorem na odborných úkolech stále získává na
intenzitě. Studenti mají ještě neotřelý pohled na realitu a mohou přijít se zajímavými návrhy řešení. Samozřejmě je otázkou, zda
jsou návrhy přiměřené místu a jak nákladné by byly realizace jejich myšlenek. 
Z jakého důvodu se přestavba sídliště začala řešit právě teď? 
V osmdesátých letech se výrazně změnila tvář tohoto malého jihočeského města s výstavbou jaderné elektrárny Temelín, kvůli
které vzniklo i sídliště Hlinky. A ubytovna Blanice se letos stala majetkem města. Je na čase, abychom se pokusili hlinecké
sídliště vtáhnout do historického centra. Abychom na Hlinkách postavili něco atraktivního, co přiměje lidi z celého města, aby
na Hlinky přišli. 
Myslíte si, že studentské práce mohou kvalitnímu rozvoji města pomoci? 
Určitě – je tady spousta inspirací. Opravdovým problémem Týna je hlavní tepna, která rozčísla město na dvě půlky. Jenomže tu
komunikaci nezrušíte. Obchvat města je sice v územním plánu plánovaný, ale je to miliardová stavba, s níž se zatím nepočítá.
Mně se velmi líbil koncept jednoho ze studentů, který z hlavního tahu dělá bezpečnou ulici, příjemnou i pro pěší. Ozelenění,
ostrůvky, zúžení komunikace a vytvoření pěších zón. Myslím si, že by to městu výrazně pomohlo. 
Studentské práce lze zhlédnout též na https://archgalerie.fsv.cvut.cz/filtr/query%3DTyn%2Bna 
(Text vznik v rámci kroužku Mladý redaktor a reportér při Městském domě dětí a mládeže Týn nad Vltavou) 
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Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 10:06 , Sledovanost pořadu: 86 203 , Pořad:
09:00 Živé vysílání , AVE: 19 388 655,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Příjemné nedělní ráno začíná vysílání studia ČT24. Nabízím přehled aktuálních zpráv. Předsedkyně americké Sněmovny
reprezentantů Nancy Pelosiová navštívila v Kyjevě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Přijela vyjádřit zemi
podporu v boji proti ruské agresi. Ukrajinskému lídrovi zároveň poděkovala, že jeho země vede za všechny boj za svobodu.

mluvčí 
Pokácet tím.

mluvčí 
Jsme tu, abychom vám poděkovali za váš boj za svobodu, bojujete za všechny, proto je naší povinností být tu pro vás, dokud
tento boj neskončí.

mluvčí 
Rusko podle britských zpravodajských služeb usiluje o dlouhodobý a silný politicko ekonomický vliv na estonskou oblast na jihu
Ukrajiny. Město Carson okupanti dobili na začátku března vylučují jeho návrat pod kontrolu Ukrajinců. Moskva tu navíc zahájila
přechod na ruský rubl. Kontrola nad celým tímto regionem Rusku umožnila jednodušší postup vojsk na sever západ Ukrajiny a
lepší kontrolu nad nedalekým Krymem.

mluvčí 
Od dobytí jeho ukrajinského města Ferguson na začátku března se Rusko snažilo legitimizovat svou kontrolu nad městem a
okolními oblastmi zavedením proruské administrativy.

mluvčí 
Česká pošta zrušila 669 pracovních míst, zejména manažerských a úřednických. S. p. si od tohoto slibuje úsporu 500 000 000
Kč ročně. V posledních letech pošta hospodaří se ztrátou. Loni to bylo kolem 800 000 000. Podle šéfky největších poštovních
odborů Jindřišky Budweiserové podnik doplácí na to, že musí podle zákona poskytovat také ztrátové služby. Platby od státu
přitom dostává až dvouletým zpožděním.

Bankovní rada České národní banky zřejmě příští týden opět zvedne úrokové sazby. Podle odhadu ekonomů je
nejpravděpodobnější zvýšení o půl procentního bodu. Základní úroková sazba by tak stoupla na 5,5 procenta, což je nejvíc od
konce devadesátých let. Důvodem zvyšování sazeb je nadále rostoucí inflace a snaha centrální banky proti ní bojovat.

Ukrajinské jednotky dál brání Rusy obléhaných areál oceláren a zůstal v Mariupolu. Tamních krytech se kromě ukrajinských
obránců podle místních úřadů skrývají stovky žen dětí. Podle starosty města jsou tito lidé na pokraji smrti. Na 2 desítky z nich
se včera podařilo evakuovat.

mluvčí 
Ano potvrdí naši radní slávou.

mluvčí 
Kyjev náměstí nezávislosti a Tichý protest. Desítky žen se to včera sešli s transparenty, aby připomněli své muže bratry otce,
kteří kladou poslední odchod ruským okupantům v Mariupolu. Jejich požadavek evakuace jejich nejbližších.

mluvčí 
Čekají zboží. Čekám na něj, až se mi vrátí živý. Nechceme z nich mít mrtvé hrdiny smrti.

mluvčí 
Některé z těchto žen sami unikli smrti jen těsně.

mluvčí 
Ale už je.

mluvčí 
To zázrak, že jsme vůbec přežili, že jsme dokázali projít ostřelováním. Leželi jsme na zemi, myslel si, že to je poslední den
našeho života. Přesouvali jsme se s malým dítětem z druhé strany města. Zdolali jsme ostnatý drát na pozemku oceláren a
zůstal, protože jsme přežili, nemůžeme teď mlčet musíme zachránit mariupol musíme zachránit lidi.

mluvčí 
Jedna z žen Viktorie, jak šoková čeká hned na 4 příbuzné.

mluvčí 
Tvrdou vodu a ne na.

mluvčí 
Chodce. Můj otec můj manžel jeho bratr manžel mojí sestry jsou v Mariupolu. Jsou pluku a sov. Ty jsou v ocelárnách a zůstal
jsou tam uvězněni. Vím, že jim dochází jídlo, nemají vůbec žádné léky, jsou zranění. Parádní.

mluvčí 
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Drama, které ženy popisují, které se odehrává asi 600 km vzdušnou čarou od nich. Dokládají tyto fotografie. Páteční satelitní
snímky společnosti Maxe technologií s ukazují rozsáhlou zkázu města i samotných oceláren. Ty se proměnily v ruiny.

Spolu s posledními obránci Mariupolu, který už Rusové dříve prohlásili za dobytý se a za stavu, který mají také civilisté. Podle
ukrajinských úřadů stovky žen dětí z nich se včera podařilo několik evakuovat. Ukrajincích hovoří o 20 lidech. Rusové uvádějí
25.

mluvčí 
Opereta ale domov nyní se do.

mluvčí 
Připravili jsme na smluvené místo 20 civilistů. Vysvobozením z trosek jsou to ženy děti a my doufáme, že tito lidé zamíří tam,
kam jsme se domluvili, tedy do Záporoží na území, které ovládá Ukrajina.

mluvčí 
Podobná evakuace ale v posledních dnech spíš ojedinělá utvoření humanitárních koridorů většinou selhalo. Ukrajinská strana
obviňovala okupační armádu z toho život civilistech střílela.

Válka ale dál zuří na dalších místech Ukrajiny. Ruská raketa například podle ukrajinské armády zasáhla startovací dráhu letiště
v Oděse. Runway je tak nepoužitelná.

mluvčí 
Soudního kopat znovu.

mluvčí 
Market.

mluvčí 
MF Dnes okupanti znovu ostřelovaly Dněpropetrovsku, oblast a Oděsou raketami si znovu a znovu ruské jednotky dokazují, že
obyvatelé Oděsy jsou pro ně stejnými nepřáteli jako všichni ostatní Ukrajinci. Runway na dětském letišti byla zničena, ale
samozřejmě znovu vybudujeme, ale Oděsa nikdy nezapomene, jak se k ní Rusko chová.

mluvčí 
S Volodymyrem Zelenským včera po telefonu uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie podle něj zesílí
vojenskou a humanitární pomoc Ukrajině. Další podporu Kyjevu přislíbil britský premiér Boris Johnson.

mluvčí 
Aktuální situaci na Ukrajině teď okomentujeme s Jaromírem Markem zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu, který
aktuálně filmově dobré ráno po telefonu. Pěkné ráno. Vy jste, pokud se nepletu na cestě zpět z Kyjeva, aktuálně tedy ve Lvově
mizí cestou na západ ty stopy války, jak aktuálně možná vypadá život ve Lvově?

mluvčí 
Tak ono na první pohled, kdyby člověk přijel, snesl jsme s padákem do centra lobboval, tak by mohl špatný pocit, že žádná
válka není, protože já jsem přídavky jevila, který ten večer zasáhla nejméně 1 raketa ještě před soudcem lobbovat jsem byl se
podívat na ten zničený dům, který vlastně byl úplně v centru kousek od linky tramvaje potom jsem se do auta jel jsem celý den
jsem do domova, byl jsem překvapen, kolik tady na rozdíl od Kyjeva je v lidských lidí, jak je, jak to vypadá na první pohled jako
takový normální ten normální evropského města až do okamžiku, než začnou houkat sirény, než začne ten letecký poplach
oznamovat, aby se lidé kryli faktem je to takže v tuto chvíli už na to tady ve Lvově nikdo příliš nereaguje. Já bych řekl ten hlavní
bod je ten, že už to prostě trvá příliš dlouho a že každý věří, že se to nestane, nebo že pokud se to stane, tak nebude on tím
terčem nebo jeho dům, protože víme, není to tak dávno, pokud tady dálkově, který opravdu hodně na západě Ukrajiny takřka u
polských hranic své zasáhly rakety areál zdejšího nádraží, takže na první pohled tady ve Lvově to vypadá, jako by byl normální
život, ale když zase posunete z toho centra kousek na okraji, kde jsou dnes už ty kolonie těch improvizovaných domů, kde žijí
uprchlíci, kteří sem přišli z východu jihu Ukrajiny, tak je jasné, že ten pocit je opravdu jenom takový domnělý.

mluvčí 
Jak často možná lvovi znějí ty sirény, které jste zmiňoval, je to několikrát za týden několikrát za noc?

mluvčí 
Je to několikrát za den, je to prakticky, jak, kdy třeba včera mám takový pocit, že to bylo 3× 4× předevčírem, protože já už jsem
tady druhý den za chvíli překročím hranice do Polska, ale předtím to bylo třeba každé 2 hodiny Evropě, to třeba každou hodinu,
takže opravdu je to je to neustále, je to prostě neustálý takový zvláštní pocit, když jdete po té ulici a začnou ty sirény houkat
všichni se tváří, jako by se nic nedělo. Ono se samozřejmě dít může a je to opravdu několikrát denně, to jednou za týden.

mluvčí 
Přicházejí do Lvova stále další uprchlíci z jiných částí Ukrajiny nebo už se ty počty, řekněme, stabilizovali, že zkrátka ti, kteří
nechtěli nebo nemohli opustit Ukrajinu třeba ve Lvově zůstávaly nebo zůstávají, ale další už nepřicházejí?

mluvčí 
Tak oni to řekl bych takový pohyb oběma směry, protože ti, kteří jste ho vrátit mají kam vrátit třeba do Kyjeva nebo té kyjevské
oblasti, tak tím míří na východ do, řekněme, středu, Ukrajiny. Na druhou stranu jsem stále přicházejí lidé z těch částí Ukrajiny,
kde ty boje se neustále odehrávají a bohužel asi ještě chvíli odehrávat budou, takže bych řekl, že ten oslovil jste zrovna Lvov
stal do jisté míry takovým takovou nechci být přestupní stanicí, ale zkrátka takovým centrem, kde se ti lidé myslí, jedni sem
přicházejí do oblastí zasažených válkou, jiní zase míří zpátky do svých domovů a třeba potkal jsem, když jsem do Kyjeva jel
představ spolu s dvěma týdny. Pár lidí, kteří se vraceli, kteří byli předtím tady ve Lvově vraceli se do Kyjeva a třeba ani
nevěděli, v jakém stavu je ten jejich zpět, do čeho se vracejí, takže ten pohyb tady neustále je.
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mluvčí 
Když se jste zmiňoval Kyjev, jaké to bylo město ve chvíli, kdy jste teď opouštěl, je to stále místo zasažené válkou. Ta zmiňovaná
nedobytná pevnost nebo se opět stává metropole západního střihu?

mluvčí 
Tak musím říct, já jsem byl v Kyjevě asi o týdny a postupně to město, jako by se vracelo zpátky k tomu svému, v uvozovkách
běžnému životu tzn. že bylo víc lidí vidět na ulicích, víc aut bylo na ulicích, postupně se začaly otevírat některé služby, ale
zdaleka zdaleka to není ten jed, který jsem dál třeba před pěti šesti lety, když jsem tam byl naposledy jednak, protože je stále
prakticky vylidněný, že těch lidí tam není zdaleka tolik, kolik tam jich mělo být, ale samozřejmě nejenom v Kyjevě, ale na celé
Ukrajině je neustále patrné, že ta země je ve válečném konfliktu, protože každou chvíli projíždíte kontrolními stanovišti
vojenskými policejními domobrany, neustále prostě víte, pevnůstky, Czech posty, odložené pytle pískem, a to i v centru Kyjeva
na každém druhém nároží, takže samozřejmě to město Kyjev, ale i další části Ukrajiny jsou stále ve válce, je to stále patrné a
všichni vědí ten letecký úder nebo raketový spíše úder může přijít opravdu kdykoliv kamkoliv, protože mimochodem, pokud já si
pamatuji, tak ten zásah toho irského obytného domu před těmi dvěma dny, tak ta raketa měla snad byla být vystřelila z Krymu,
což je docela daleko, takže ta válka je tady samozřejmě cítit, pokud si to člověk typu.

mluvčí 
Ještě poslední věc vás poprosím ty zmiňované blok posty stanoviště kontrolní, to je záležitost pouze měst nebo jejich
nejbližšího okolí, nebo jsou ta kontrolní stanoviště rozmístěná zkrátka různě po území Ukrajiny jde o to, když teď se vracíte zpět
na polské hranice, jak často jste zastavení, jak často vás někdo kontroluje?

mluvčí 
Tak já nevím, jak často budu zastaven teď cestou na polskou hranici, ale cestou kdekoliv prakticky jedete po silnici, tak ten to
kontrolní stanoviště každých 5 km někde jsou na pěti kilometrech 3, takže těch stanovišť neustále ukazujete doklady v mém
případě třeba novinářskou akreditaci, kdy musíte občas otevřít kufr, kde si vás prostě bedlivě prohlížejí. Také těch je tady
nepočítaně a samozřejmě, že Ukrajinci proto mají své důvody, protože víme, že už se mluví o tom, že zadrželi několik stovek
agentů, kteří spolupracovali s ruskou stranou, takže svou velmi obezřetní a ty Czech pointy bok busty jsou opravdu na každém
kroku by se dalo říct na každém pátém kilometru a nevyhnete se jim.

mluvčí 
Říká ze Lvova zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Já vám moc děkuju za váš čas pro vysílání studia ČT24.
Pokud možno klidnou cestu domů.

mluvčí 
Bylo mi potěšením.

mluvčí 
A ve studiu ČT24 teď budeme tématu ještě pokračovat. Naším dalším hostem Michal Smetana bezpečnostní analytik z
pražského centra pro výzkum míru a fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré ráno vám dobré ráno. Tak možná
nejprve obecně, jak se Rusům daří naplňovat ty své aktualizované okupační cíle, tedy získání těch luhanských luhanské a
Doněck Doněcké oblasti, potažmo možná celého východu Ukrajiny.

mluvčí 
Daří jim to velmi pomalu a my v tuto chvíli vidíme tu ruskou snahu postupovat systematicky mnoho, jak se Rusko skutečně daří
vyřešit některé problémy, které mělo v těch předchozích fázích a pracuje vlastně mnohem větší koncentrací vojsk v menším
menším území. Postupuje více systematicky pomalu za pomocí a za pomocí těžkého dělostřelectva zase mnohem více
postupuje takovým způsobem jako jak ruská armáda skutečně a schopná bojovat efektivně, než to bylo v těch prvních fázích.
Zároveň ten postup pomalý a okradl ukrajinské armádě se poměrně dobře daří se bránit a je tam několik taktických ústupu, kdy
se spíše daří Rusům zabírat menší území rozhodně nesměřuje k něčemu takovému, jako že by během příštího týdne nebo
dvou a mělo dojít nějakému zásadnímu průlomu.

mluvčí 
Já se na to ptám právě, protože zaznívá opakovaně termín 9. května, kdy Rusové už cvičí na tu vojenskou přehlídku. Objevily
zprávy, že by chtěli v tom termínu oznámit vítězství, respektive co co cokoliv oznámí pravděpodobně bude pojato jako vítězství,
co to podle vás bude?

mluvčí 
O těch variant zásadě více a v tuto chvíli se skutečně nezdá pravděpodobné, že by se Rusku podařilo to, co skutečně chtělo
tzn. 9. května ohlásit osvobození celého Donbasu, to se skutečně nezdá být jako realistický cíl. Zároveň, co může Rusko
vyhlásit, je a pravděpodobně o nějaká snaha o vyhlášení té estonské letové republiky, tedy řekne osvobodí romskou
estonskou oblast, což je nějaký politický krok příštích možná dnech a můžu samozřejmě oznámit osvobození Mariupolu jako
zasažení jedno ze svých cílů a propojení vlastně Krymu tím tzv. pozemní mostem s vnitrozemským Ruskem, což opět může
vydávat za své vítězství, ale pak je zde ještě obava vlastně úplně druhým směrem, že jednu stranu a ruská vláda vyhlásí toto
jako dočasné ruské úspěchy, ale zároveň vlastně bude skoro ten konflikt dál dojde k tomu, čeho se mnozí obávají tedy širší
mobilizaci a na území Ruska, čímž by se podařilo a Rusku o jednu stranu vlastně získat tu získat dostatek mužů, aby byla
skutečně schopná vést nějakou zásadnější ofenzívu, což je mezi hlavních problémů v této oblasti. A ale zároveň znamená pro
Rusko a změnou teda o pojetí toho konfliktu z té tzv. speciální vojenské operace na skutečnou válku, což opět můžeme k tomu,
že i ty cíle musí být deklarovány mnohem šířeji konflikt dále eskaloval a je otázka, jestli v tu chvíli by jenom osvobození
Donbasu skutečně teda Rusku jako stačilo jako ten narativ, kterého se snaží dosáhnout.

mluvčí 
Myslíte, že by se nějak změnila reakce západních zemí, pokud by i Rusko přiznalo, že je to skutečně válka a neschovával se za
slovní spojení speciální operace, protože přesně jste říkal, ten důvod je asi ten, že by mohli vyhlásit mobilizaci měli více
jednotek, ale i jaká by byla ta odezva?
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mluvčí 
Ten ten důvod v zásadě jasný, protože, jak jsem říkal, jako Rusko se v zásadě potýká s nedostatkem mužů v této oblasti mají
velké ztráty, jakkoliv mají stále dostatek techniky, tak ten ta nemožnost vlastně využívat branců rezervistů je pro Rusko
skutečně velkou nevýhodou, naproti tomu dostal teda pardon, od ukrajinská armáda plně mobilizovány a tedy o minimálně v
tomto aspektu má určitou výhodu. A jak bude západ reagoval velmi těžko říct k západu teďka dodává Ukrajině těžké těžké
zbraně, což Ukrajina žádala svou dobu teďka k tomu konečně dochází. Je možné, že by to vedlo opět ještě většímu většímu
tlaku na to, aby ty dodávky byly další širší rychlejší a důraznější. A možná k nějakému dalšímu tlaku směrem směrem k sankcím
opět řeší řeší celou dobu na na západě možnost ukončit dodávky ruského zemního plynu ruské ropy, takže opět to otvírá
nějaké pole pro možná jako silnější kroky na straně západu.

mluvčí 
Podle těch některých zpráv na frontu poblíž města i z gum dorazil Valerij Gerasimov náčelník ruského generálního štábu. Pokut
se tyto informace potvrdí, jak vy si tu jeho přímou účast v boji vysvětlujete, co je to za správu?

mluvčí 
No, abyste byl hrozně opatrný, protože zatím ta zpráva skutečně potvrzená potvrzená není a pokud by to tak bylo o misi moře
neznáme ty jednotlivé důvody, může to být nějaká snaha ze strany Ruska nějakou nějaké kreativní řešení na poslední chvíli
tzn. Rusko se vlastně potýká kromě teda nedostatků mužů velmi slabé morálky s nějakou neschopností nějak kreativně
pracovat s taktikou vlastně po celou dobu po celou dobu trvání tohoto konfliktu, takže pořád může být nějaká snaha na
poslední chvíli skutečně při nějakým kreativnější řešení, kdyby se mohlo podařit a k nějakému lepšímu proražení vlastně těch
ukrajinských pozic a v této oblasti v krátké době. A nicméně neočekávám od toho nic jako zásadní změnu, protože ty základní
faktory, které vlastně Rusku znemožňují a znemožňují ani nějaké rychlý nějaký rychlejší postup se tím zásadně změnit.

mluvčí 
Předpokládám, že to je to, co vlastně jste naznačoval, že možná zbytečně riskantní vysílat náčelníka generálního štábu takhle
na frontovou linii, protože už se objevily zprávy o tom, že zemřel v pořadí desátý generál, tak je to je to risk, který by mohl stát
za to za tu možná podporu té horší morálky těch ruských jednotek, kdyby měli nejvyšší velení přímo u sebe.

mluvčí 
Je to určitě atraktivní cíl pro pro ukrajinské odstřelovače.

mluvčí 
Rovnou na to navážu, jak si vysvětlujete, že se Ukrajincům daří zabíjet ruské vysoce postavené generály, možná opačně, jak si
vysvětlujete to, že se Rusům je nedaří ochránit.

mluvčí 
Myslím, že ten důvod je jeden z velmi podceněný aspektů této války nebo minimálně médiu neslyšíme až zas tak často jako jiné
aspekty, a to je perfektní zpravodajská spolupráce mezi západními státy, tedy především mezi Spojenými státy Velkou Británii s
Ukrajinou, kdy skutečně Ukrajina dostává v reálném čase velmi dobré zpravodajské informace a je toto, může skutečně dělá
rozdíl na bojišti a vést k takovýmto krokům. Já řeknu úplně daří směrem k ruský generál.

mluvčí 
No, není to už přímé zapojení, tedy západu do do té války, to, čeho se západní země snaží vyvarovat, že pouze dodávají
zbraně, ale nebudou třeba kontrolovat tu bezletovou zónu, která nevznikla právě, protože by Američané museli vymáhat? No.

mluvčí 
Je to bezesporu zapojení západu do toho konfliktu, které ale už jako v tuto chvíli probíhá na dodávky těžké techniky něco, co
jsme se nedokázali úplně tak představit ještě několik možná měsíců zpátky nebo někdo se několik týdnů zpátky řada zemí
vlastně tyto kroky odmítala jako příliš skuteční a zároveň západ velmi dobrá systematicky pořád tu linii, že dokud nedojde tak
přímým bojům mezi jednotkami západu a útokům na to na západ rozpory útokům přímo na ruské území, tak v tuto chvíli
nepovažuje za přímé vojenské zapojení, ale bod jenom podporu, kde se snaží na tu podporu dát Ukrajině maximální ve všech
schopnostech tréma.

mluvčí 
Říká bezpečnostní analytik Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro
výzkum míru. Já vám prozatím v tuto chvíli děkuju, ale my se rozhovoru budeme ještě pokračovat krátce po desáté po
jedenácté hodině, tak se vám ještě úplně neloučím. Každopádně zatím díky taky díky.

Počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přichází do Karlovarského kraje, se postupně snižuje. Je to jeden z důvodů, proč se vedení
kraje rozhodlo přemístit asistenční centrum pro běžence. Do menších prostor, a to konkrétně do krajské knihovny. Přímo z
místa teď podrobnosti doplní Jevhenija Vachničenko Jevgenije tebe zdravím. Dobré ráno, jaké tedy jsou další důvody
stěhování toho asistenčního centra?

mluvčí 
Dobré ráno. Tak káva aréně, kde původně to centrum bylo, tak tam jsou na příští měsíce nasmlouvané akce, a proto
provozovatelé sportovní haly budou muset tyto prostory uvolnit pro pořadatele těchto akcí. Oni se také ledová plocha tzn. že s
tam by se mohlo vytvořit do budoucna opět let a ten by se měl využívat už od poloviny července. Tady centru, které se otevřel
před malou chvílí, tak tady bude 30 tady bude nouzové přístřeší 30 lůžky umístěné bude ve vytápěném stanu v atriu budovy k
dispozici bude také výdej základní humanitární pomoci, ale kvůli nižšímu zájmu v centru už nebude odpočinková zóna dětský
koutek a nebude zajištěná strava. Registrace se tady můžou vyřídit běženci od osmi hodin ráno do šesti hodin večer, ale jinak
bude centrum k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu.

mluvčí 
Roboti dopravující materiál, nejmodernější 3 tiskárny stroje, které pomáhají se skladováním pražské ČVUT otevřelo novou
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experimentální laboratoř. Jednotlivá zařízení umí navzájem komunikovat pomocí umělé inteligence si předávat zkušenosti.
Cílem je testování efektivnější výroby, která dokáže lépe reagovat na případné problémy. To vše s minimálními zásahy lidí.
Oproti klasické pásové výrobní lince má řadu výhod.

mluvčí 
Můžeme vyrábět různé výrobky na stejné lince. Můžeme také měnit dynamicky výrobní program, když některá součástka chybí,
nebo když dojde k poruše některého zařízení, čili lze říct, že variabilita výroby a také průchodnost výrobním úsekem se výrazně
zvyšují.

mluvčí 
Jakým způsobem do celé celého toho procesu ještě vstupuje člověk, když ta výroba probíhá?

mluvčí 
Tak my bychom chtěli, aby člověk do toho vstupoval co nejméně v ideálním podniků. Člověk slouží jenom jako dozorce linky,
nikoliv jako aktivně fungující dělník, nicméně některé operace jsou tak náročné, že je může vykonávat robot jedině ve
spolupráci s člověkem, vytváříme týmy robotů lidí. Roboti přebírají těžkou práci. Lidé tu jemnou intelektuálně náročnější.

mluvčí 
V rámci toho procesu využíváte i virtuální realitu, k čemu přesně se tam hodí.

mluvčí 
Virtuální realita se může využívat několikerým způsobem. Mít například využíváme při našim distribuované výrobním úseku, že
máme část výroby fyzicky někde jinde třeba v Německu, část tady, a to, co probíhá v Německu fyzicky. Mi tady ukazuje ve
virtuální realitě a vidíme výrobní úsek jako celek, byť některé části jsou jenom ve virtuální realitě, momenty reality rozšířená
realita, je další možnost, kdy při pohledu přes brýle nástroj vidíme jeho parametry. Operátor může vidět návod, co má danou
situaci dělat, čili je to takové lepší.

Na lepší nástroj pro interakci člověka stroje.

mluvčí 
Mohl byste nám dovysvětlit, co znamenají ty virtuální dvojčata, která tohohle také fungují.

mluvčí 
Virtuální dvojčata jsou v podstatě datové struktury, které stojí zatím strojem, čili představte si, že veškerá data veškeré údaje o
tom stroji jsou nějaké tabulce, to je dvojče nám jde o to, aby ta dvojčata nejenom sbírala data, ale aby byla pro aktivní tzn. aby
kontaktovala jiné dvojče jiného stroje v případě, že potřebuje dodat třeba výrobek nebo součástku nebo náhradní díl, čili nám
jde o to ta dvojčata jako datové struktury rozbít rozhýbat směrem k vzájemné kooperaci vzájemnému dohadování v tom
virtuálním prostoru bez zásahu člověka. Auto nám jde, čili ne dvojčata pro sběr dat, ale dvojčata pro komunikaci koordinaci
spolupráci strojů, které jsou těmi dvojčaty představovány.

mluvčí 
Jakým způsobem spolupracujete, nebo jestli se to dá říct, spolupracujete vlastně s umělou inteligencí. Údajně se některé ty
stroje dokáží vzájemně od sebe učit tak jak to funguje?

mluvčí 
Tak samozřejmě máme tady velmi silné týmy na oblast umělé inteligence. Některé metody dovedou zpracovává data, vyvozovat
z nich pravidla pro optimální operování řízení. Máme ovšem také umělou inteligencí k tomu, aby optimálně plánovali rozvrhovat,
sbírali data z výroby, když naučí se robot, může se naučit člověka, může se naučit videosekvence, tak je možné tuto jeho
natrénované znalost přenést na jiného robota tím, že přenesete již naučený model chování, a to je velmi důležité pro
opakovanou třeba výrobu nebo opakovanou činnost, jinak samozřejmě další možnosti roboty učit, takže člověk s nimi provádí
pohyby robot si je zapamatuje, zprůměruje třeba 10 po sobě stejných akcí a potom se chová, opakuje ty služby po člověku,
tomu se říká tyčky. Čili strojové učení umělá inteligence výrazně usnadňují nasazování robotů jejich vzájemnou interakci a
opakovatelnost je chování.

mluvčí 
Tohle je jedna z prvních laboratoří ve střední východní Evropy, která má i pokrytí sítí 5 GS, jakým způsobem pomáhá v tomhle
celém procesu právě tahle síť.

mluvčí 
Síť 5 GS přináší velmi rychle. Informaci velmi rychle data a pro řízení některých složitých systémů v reálném čase a jejich
koordinaci třeba dopravníkem nebo jiným robotem potřebujeme obrovské množství dárce v krátkém čase bez 5 GB. Jsme
museli vyrábět pomaleji pohyby rozložit, čili je to rychlost, kterou potřebujeme.

mluvčí 
Spolupracujete s nějakými soukromými firmami, už které třeba některé části této flexibilní linky už využívají pro svou klasickou
normální produkci?

mluvčí 
Ano, samozřejmě posledním takovým výdobytkem je třeba zrychlení výrobní linky v závodě Lego tady.

Na Kladně. Máme například v několika montážních dílnách a Airbusu plánovací rozhodovací systém, který se každodenně
používá, ať těch řešení byste našli mnoho, například ve Škoda Auto, to je náš dlouhodobě spolupracující den té lince. Můžete
vidět celou řadu řešení otce.
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mluvčí 
V 10 hodin pro vás na ČT24 máme přehled zpráv dobré dopoledne. Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy
Pelosiová navštívila v Kyjevě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přijela vyjádřit zemi podporu v boji proti ruské
agresi. Ukrajinskému lídrovi zároveň poděkovala, že jeho země vede za všechny boj za svobodu. Americká delegace se teď
přesune do Polska. Jednat bude prezidentem Andrzejem Dudou.

mluvčí 
Pokácet.

mluvčí 
Jsme tu, abychom vám poděkovali za váš boj za svobodu, bojujete za všechny, proto je naší povinností mít tu pro vás, dokud
tento boj neskončí.

mluvčí 
Lidé v Rusku oblé lidé s Rusy obléhané areálu oceláren a zůstal v ukrajinském Mariupolu jsou podle starosty města na pokraji
smrti. Mohou jim prý zbývat jen hodiny života. Už nemají vodu ani potraviny. Podle ukrajinského generálního štábu ruské síly
dál pokračují v náletech v krytech pod ocelárna se stále ukrývají stovky žen dětí. Podle ruské strany se během včerejška
podařilo evakuovat 25 lidí. Ukrajinci potvrdili dvacítku civilistů.

mluvčí 
Všichni lídři svobodného světa vědí, co Rusko udělalo v Mariupolu. Ponese za to odpovědnost je mnoho světových lídrů se
snaží pomoci ochránit naše hrdinné obránce města. Podrobnosti jsme řešili s generálním tajemníkem OSN během návštěvy v
Kyjevě. Děláme vše úplně všechno, abychom zajistili, že se evakuační mise v Mariupolu povede Romů.

mluvčí 
Přesně před 18 lety vstoupilo Česko do Evropské unie o členství země požádala už v roce 1996 od vstupu do tohoto
společenství pak v roce 2003 rozhodlo referendum. Spolu s Českem se unijními členy stalo také Estonsko, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko. Premiér Petr Fiala při této příležitosti připomněl nadcházející české
předsednictví radě Evropské unie. Naší prioritou samozřejmě bude zejména zvládnutí dopadů ruská agrese na Ukrajině, ale
samozřejmě také vypořádání se s energetickou krizi tak, aby Evropa mohla být co nejdříve nezávislá na ruský fosilních zdrojů.
Jsem hrdý na to, že hlas České republiky hájících princip svobody demokracie důstojného života bude v Evropě slyšet a že tu
prosadíme spoustu důležitých věcí důležitých pro nás, ale i pro naše evropské soudců.

Itálii končí další opatření proti šíření covidu 19. Lidé se už při vstupu do restaurací nebo jiných veřejných vnitřních prostor
nebudou muset prokazovat covidovým pasem. Úřady ruší i nošení roušek v obchodech. Povinné jsou ale dál třeba MHD.
Prokazovat covidovými certifikáty nemusí už ani v Řecku. Na thajskou končí nařízení pro přijíždějící cizince. Při vstupu do země
už nepotřebují negativní PCR. Test.

Americkém státě nové Mexiko se vlivem silného větru rychle šíří lesní požáry. Podle úřadů už oheň zničil stovky budov. Tisíce
lidí vyhnal z domovů. Předpovědi hasičů jsou přitom pesimistické na 80 % území totiž panuje velké sucho. Vědci navíc
očekávají, že v případě zvýšení globální teploty od 2 stupně budou požáry USA v budoucnu ročně spalovat dvojnásobnou
plochu než teď.

Pokračujeme ve vysílání studia ČT24. Komentářem opět k vývoji války na Ukrajině. Ve studiu je Michal Smetana. Bezpečnostní
analytik z pražského  centra pro mír. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré poledne ještě jednou lidé. Slyšeli
jsme ty informace o těch evakuací z Mariupolu, denně se podařilo odtamtud dostat 20 lidí. Je to podle vás třeba něco jako
příslib toho, že by se mohl změnit ten přístup obou stran, nebo už je v tomto směru mariupol dobyt jeho strategický význam
připsán ruské straně a ti, kdo zůstávají v areálu oceláren, už nejsou velmi ostrá řečeno, tak podstatní pro ten výsledek?

mluvčí 
Té velmi těžká otázka samozřejmě lidé podstatně jsou, a ale v Mariupolu jako takový z pohledu ruské propagandy je dobytý
městem a pravděpodobně to tak bude, tak bude vydávat zase ten mariupol jako takový má pro Rusko více významů 1 teda ten
čistě vojensky strategický i to, že většina Mariupolu už není není padla kontrolována ruskou armádou znamená, že můžeme
minimálně větší část svých sil, které tam v letech do té doby drženy uvolnit v té ofenzívě na Donbasu, což se částečně děje a
část těchto jednotek se přesouvá na sever podnět od města. A pak je tady ten symbolický význam, je to vlastně první větší
město po telefonu, které se podařilo o Ukrajině a ruské armádě dobýt a tím pádem to může dávat jako konečně jako nějaké
další vítězství, které možné předložit i ruské veřejnosti a a pak je zde celá ta otázka takové té symboliky, kdy a Rusko vlastně
dlouhodobě mluví o denacifikaci Ukrajiny jako jeden ze svých cílů opětovně to zmiňuje a kdy a kdy Manu Paul je Braný jako
sídlo toho to pluku AZOS, což je jedno z těch velkých témat a ruské propagandy. A pokud se má teda ruská strana nějakým
způsobem vyjadřovat o úspěchu nebo denacifikace Ukrajiny Maru poprvé podobně může tímto směrem fungovat jako určitá
symbolická. A Bašta tohoto pluku, která byla, která byla dobyta.

mluvčí 
Je už úplně ze hry, že by Ukrajinci zkusili získat zpátky, protože zhruba před dvěma týdny, pokud se nepletu. Prezident Zelenský
říkal, že země potřebuje těžkou techniku, aby mohla zkusit získat mariupol zpět už tenkrát komentáře byly takové opatrné, ale
teď ty dodávky těžké techniky přicházejí také je to úplně vyloučené.

mluvčí 
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Je to vyloučené v horizontu následujících nějakých týdnů. Opravy kromě krátkých měsíců moře vůbec nedá říct letadla válka
bude dlouho pokračovat. Sedíme vyvíjet, ono je možné, že ta válka se protáhne na dlouhé měsíce, případně roky a
samozřejmě v tom případě mohl existovat scénáři nebo tato část Ukrajiny zpětně dobývá na ukrajinskou armádou.

mluvčí 
Vy jste zmínil, že mariupol je symbolem té denacifikace proklamované často zaznívají ostrá slova vůči těm příslušníkům toho
pluku Hazlov, možná jenom v krátkosti, co to je za bojovníky, protože Rusové oni samozřejmě mluví jako o nacistické líhni, která
střílí do vlastních lidí, Kyjev mluví o obráncích Mariupolu.

mluvčí 
A obránci monopostu v každém případě si myslím, že to si myslím, že se potvrdilo velmi intenzivně v těch posledních v těch
posledních týdnech a odvedli v tomto směru velmi důležitou práci, že to není skutečně jenom symbolické, ale to, že tam byl
dlouhou dobu drželi tak podstatné ruské síly skutečně velmi pomohlo tomu nebyly přesunuty na jinou část fronty, což což
bezesporu pomohlo pro. Jedná se v zásadě o půl, který je kritizován za velmi velmi pravicovou ideologii, který nicméně
integrován do a do ukrajinských ozbrojených složek v této roli tam také také působí a říkám odehrál sehrál poměrně
podstatnou roli v obraně tohoto města.

mluvčí 
Vy jste říkal, že zisk Mariupolu bude podobně jako zisk personu, možná tím momentem nebo nevím, jestli jste říkal, jsem to
pochopil momentem, který může 9. května Rusko označit za svůj úspěch. Myslíte, že se dočkáme třeba Mariu Polské lidové
republiky. Podobně, tak jako se objevují zprávy o vyhlášení referenda v personu. Přechodu na rubl myslíte, že tenhle scénář
se bude opakovat v Mariupolu.

mluvčí 
Takhle Mariupolu ho správně správně patří do Doněcké Doněcké oblasti tzn. že pravděpodobně by bylo spíše Braný jako
integrovaná součást té širší Doněcké lidové a lidové republiky, která by byla z pohledu ruské propagandy osvobozená
osvobozená v tom svém administrativním rozsahu v takovém, kam byla v roce 2014, že to, co se vlastně Rusko Rusko pokouší.

mluvčí 
To je asi jednodušší rozšířit jenom to území existující uznané neuznané republiky, myslím Ruskem uznané ostatními neuznané
než vyhlašování nové.

mluvčí 
Ano, samozřejmě takhle samozřejmě možné, že tam Rusko opět udělá něco podobného, co udělalo, co udělal v roce 2014, a to
se bude možná pokoušet právě v gruzínské oblasti. Tzn. nějakou formu referenda o pravděpodobně zvětší části zfalšovaného
nebo rozhodně odpovídajícího západním standardům, kterým se potvrdí vlastně integrace těchto nových dovedl dobytých
území do Doněcké lidové republiky.

mluvčí 
Se podíváme ještě na ta místa aktuálních střetů. V noci přišly zprávy nebo večer ostřelování do něj si. Oděsy, omlouvám se,
startovací dráha tamního letiště byla zasažena runwaye nepoužitelná. Je tohle to nové bojiště. Míříme k tomu, že to bude nový
Charkov, potažmo nový mariupol nebo je to spíše ojedinělý incident a Oděsa nemá takový strategický význam, aby stála
Rusům za ty jednotky, které by tam zase musela ne možná ztratit, ale na delší dobu umístit.

mluvčí 
Takhle Oděsa má velký strategický význam určitě o nějaké té první fázi ruské operace. To byl jeden z možných strategických
cílů, ke kterým se upínala proto taky ten postup postup přes od srdce onu přes potenciálně Nikolaev až až na děsu, který se
ovšem Rusku nepovedlo. V tuto chvíli to není proto ani tak o významu nebo záměrů Ruska, ale spíše neschopnosti toto město
reálně dobýt v tuto chvíli a NATO sílu nemá vlastně ty ruské jednotky, co postavili od Perthu, tam nejsou schopny v tuto chvíli
dojít ani nějaká bojovná operace bez této podpory a z té zemské části toho schopná v tuto chvíli s velkou pravděpodobností
není, takže bych to spíše bral jako součást takové té širší ruské kampaně, kdy se snaží útočit a ničit infrastrukturu v zásadě po
celé Ukrajině, včetně teda jižní západní Ukrajiny na místě, kde nejsou ruské pozemní jednotky, nicméně využívá například také
s plochou dráhou letu proto, aby zasahovala infrastrukturu a opět to pak může vydávat částečně vydává i takovou jako své
dílčí vítězství v tom směru té demilitarizované krajiny, o které také velmi často mluví. Samozřejmě nějaká snaha dlouhodobě
Ukrajinu prostě poškodit vojensky ekonomicky ve všech ostatních ohledech.

mluvčí 
Říká bezpečnostní analytik Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju vám, uvidíme se ještě za
hodinu prozatím hezký den.

V Libereckém kraji skončila ukrajinským uprchlíkům přeprava zdarma na vízum a platný ukrajinský pas už v kraji mohou jezdit
jen prvních 5 dní. V této lhůtě proplatí jízdné stát. Pak už v dopravě zaplatí stejné ceny, jako čeští cestující. Více už z Liberce
doplní Maria draho horská Marie dobré dopoledne. Proč se tedy kraj rozhodl tu dopravu zdarma ukončit?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Tak podle kraje už se situace s ukrajinskými uprchlíky na Liberecku poměrně ustálila. Do kraje přichází stále
méně a navíc ti, kteří tady už žijí, tak většinou pobírají státní podporu, anebo si velká část z nich také našla práci. Já jsem tady
na autobusovém nádraží v Liberci s několika cestujícími z řad ukrajinských uprchlíků mluvila. A oni říkali, že o té změně vědí,
chápou ji a zároveň ti, se kterými jsem mluvila, tak asi našli v Libereckém kraji už také povolání práci a v Libereckém kraji teda
jezdili zdarma. Naposledy včera teď už se Liberecký kraj snaží začlenit do běžné integrované dopravy. Od čtvrtka se tak tvořily
fronty například před zákaznickým centrem koordinátora dopravy Libereckého kraje. Ukrajinští uprchlíci se tam chodili vyřizovat
dokumentaci potřebnou k vyřízení čipové karty, na kterou si mohou a nahrávat časové kupony. Cestovat tam v rámci kraje, co
nejvýhodněji. A já jenom doplním, že v Libereckém kraji tedy ta bezplatná přeprava pro ukrajinské uprchlíky končí cestovat
zdarma, ale mohou ještě v Jablonci nad Nisou tuto možnost jim tam až do 11. května umožňuje město.
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mluvčí 
V Karlovarském kraji zaznamenali pokles počtu lidí, kteří do regionu utíkají před válkou na Ukrajině. Hejtmanství se proto
rozhodlo přesunout asistenční centrum pro uprchlíky do menších prostor, a to konkrétně do krajské knihovny. Za detaily teď do
Karlovarského kraje míříme za Jevhenija Vachničenko Jevgenije tebe zdravím bude tedy nové asistenční centrum nabízet
stejné služby jako doposud nebo tam dojde k nějakému omezení.

mluvčí 
Úplně.

mluvčí 
Dobré dopoledne, tak všechny ty služby, co byli ve větším centru káva aréně, tak tady budou zachovány. Jediný rozdíl je v tom,
že tohle centrum je podstatně menší, takže například nouzové ubytování tady připravené jen pro 30 lidí, zatímco káva aréně to
bylo až pro 300 lidí vlastně k Aréna, ale odbavovalo až 700 lidí denně v té největší vlně. Teď jsem do kraje přichází desítky lidí,
jak teď můžete vidět za mnou, tohle jsou jedni z uprchlíků, kteří sem dorazili před malou chvílí asistenční centrum tady bude
otevřené od osmi hodin ráno do šesti hodin večer každý den. A v podstatě ty základní služby tady ale budou spolu zajišťovány
každý den v 7 dní v týdnu. A v podstatě teď se tady lidé můžou zaregistrovat a vyřídit všechny potřebné dokumenty.

mluvčí 
Uchazeči o studium čtyřletých oborů získali letos u jednotných přijímacích zkoušek v průměru méně bodů v češtině a více bodů
v matematice než v roce 2019. Na víceletých gymnázií se pak průměrný počet dosažených bodů zvedl, vyplývá to z výsledků,
které zveřejnil Cermat, kolik žáků u přijímacích zkoušek uspělo a kolik bodů jim stačilo k přijetí společnost neuvedla.

Přijímací zkoušky teď probereme podrobněji s Richardem žertem předsedou asociace obchodních akademií a ředitelem
obchodní akademie Heroldovy sady, dobré dopoledne.

mluvčí 
On mi nějaký.

mluvčí 
Tak, pokud se nepletu ten termín dokdy žáci mají vědět, jak dopadly, je 2. května, vědí už vaši uchazeči, jak na tom jsou rovná
se tedy víte už vy, kolik lidí u vás uspělo/u uspělo?

mluvčí 
Naši naši skuteční v tom vidím, zveřejní výsledky pak na hlavní nějak.

mluvčí 
Mění se třeba ten poměr zájemců a skutečně přijatých v průběhu let. Jedete je ten převis letos v něčem jiný nebo je to zhruba
stejné, že se přihlásí třeba 10× víc lidí, než můžete reálně vzít ten poměr sil zůstává stále stejný?

mluvčí 
Já jsem, pane redaktore, odpovím s čísly z naší školy, tak ano vážných uchazečů se určitě tam trošinku. Dneska jsme měli
extrémní zájem, protože letectvo o něco malinko pokleslo Anna k nárůstu měla dramatický snímek značky.

mluvčí 
Když se podíváme na ty výsledky těch přijímacích zkoušek ovlivnila je podle vás pandemie covidu 19, což je argument, který
často zaznívá, že ta distanční výuka v průběhu posledních dvou let měla svůj dopad, nebo se to učivo podařilo dohnat, aniž
bych to myslel, tak příliš pejorativně, tak jsou to spíše výmluvy?

mluvčí 
Spíš otázka čeká na základní škole. I ti samozřejmě znají, se týče těch výsledků, které jak jsem měl možnost je, byť ten čas
nebylo tolik. A když je to nějakým způsobem osobně úplně podrobná, tak zatím odejít z období tak, že v Blízkém už se tam ten
dopad asi bylo určitě větší než u v letošním roce, ale říkám, půjčila navíc díla, je to především z těch učitelů základních škol. Je
to cítí.

mluvčí 
Rozumím, pokud někdo neuspěl, jaké možnosti dalšího postupu lidé mají má smysl podávat odvolání, případně jak hluboko
hovorově řečeno, pod čarou má smysl se odvolávat?

mluvčí 
Ten systém, tak, jak je nastavený, bohužel já už neodpovídá úplně v jedenadvacátém století kromě toho, že administrativně
strašně mluví až půl roku platí, ale desítky tisíc korun a tyto ani pro rodiče není komfortního pro nás zklidnit jízdní akutní akutní
systém, jako měl pravdu už zralí na nějakou nějakou revizi nějakou změnu. Samozřejmě všichni ředitelé cítíme, že u sazeče,
který nejsou ani jedno pole poměrně nepříjemná situace pro rodiče také, ale jak říkám, téměř vše řešitelné, protože ten systém,
jak už jsem naznačoval, umožňuje to, že v okamžiku, kdy ten Žák se nedostane ani jednu školu, tak může podat odvolání s tím,
že nejezdí, ale víme, že ne všechny místa. Dnes neumí nakreslit žáci dostali se, zaplní znamená on postupně se začne dostávat
na žáky, kteří se odvolali, že skutečně 85 ryba čára a ti samozřejmě s tím na každé škole, jak podstatně čáru ještě posune, o
kolik těch původně neúspěšný a teď se dostaneme odvolání, ale opravdu individuální každé školy to trošku jinak.

mluvčí 
Dá se to třeba nějak generalizovat, kolik žáků uspěje takovým způsobem, že se dostane třeba na 4 školy najednou a tím
pádem ve třech z nich vlastně blokuje místo jiným zájemcům jdeme o to, jestli je třeba dané, že zhruba desetina žáků zkrátka
nikdy nenastoupí a víte, že už můžete pracovat s tímto limitem?

mluvčí 
A tadyta letošní opravil, on nemůže nastat situace, že by se ty části dostali na 4 školy, protože drtivá většina z nich udává
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přihlášky tzn. v tom moc o sobě může nastat situace, že ten Žák se o své nové školy v okamžiku, kdy se dostanou školy, tak
nikdo nemůže nastoupit k nám najednou tzn. v tom akce v jedné škole se jedno místo prostě volí, takže když jste třeba v omyl
tak oslavit řeknu u nás na škole, tak tam to opravdu posouvalo třeba i o několik desítek víc začátku.

mluvčí 
Ještě poslední věc vás poprosím v případě, že někdo neuspěje v přijímacích zkouškách, neuspěl v tom odvolacím řízení. Co za
vás vašich zkušeností je možná ten lepší přístup věnovat ten další rok přípravě a zkusit přijímací zkoušky znovu nebo se zkusit
nějakým způsobem přihlásit na školu, kterou třeba tolik nepreferují nebo nemám takovou takové přesvědčení o jejich kvalitách
a pak z té školy přestoupit v průběhu dalších let na tu, kterou jsem původně chtěl?

mluvčí 
Já se domnívám kluci, co říkáte jako druhou možnost asi reálný či znamená okamžik, kdy opravdu s tím uchazečům neví ani 1
škola, ani třeba v těch dalších léky, protože budou mít školy, které nenaplní znamená, tak bych ukázat tomu, jak vyhlašují
druhá kola přijímacího řízení. A takže doporučuju rodičům rodičům prostě sledovat sledovat ty školy úlevy, když škol, jestli
náhodou nebudou vyhlašovat druhá kola, už jsem říkal, už ten systém nastaven tak, jak je nastaven legislativně a trošku
dlouhodobý proces, není to ukázka prostě jednoho týdne. No se stává, že někteří uchazeči se dostávají třeba lákala by na
konci. Je to jako nepříjemné, když proto nemůžeme, ale jak říkám, téměř neřešitelné a určitě v okamžiku, kdy ten Žák neuspěl
ani jednu školu, tak na zvážení a možná i různé dát dát zápisový lístek třeba i přes druhé kolo nějakou školu bič už jako firma
původně.

mluvčí 
Tak já vám přeju, ať máte to nacházející zápisové období, co nejklidnější. Děkuju za rozhovor hostem studia ČT24 byl Richard
žert předseda asociace obchodních akademií.

mluvčí 
By byli pozváni a klidný dne, kdy nebyly žádné dítě.

mluvčí 
Míříme do Ostravy, tam se po třech letech koná prestižní hasičská soutěž TFA. Zúčastní se jí přes 6 desítek mužů z Česka,
Slovenska Polska. Letos se přihlásily 4 ženy. Do dolních Vítkovic se podíváme za Kristýnou Prokešovou. Kristýno, dobré
dopoledne, v jakých disciplínách tedy budou hasiči hasičky soutěžit?

mluvčí 
Dobré dopoledne, musejí zdolat 4 disciplíny. Začínají zrovna teď začaly během požární hadicí poté musí 20 kilové závaží
pronést se sníženým tunelem, no a jejich cíl je už tradičně na vrcholu věže Bolt Tower. Hasičská soutěž TFA, tedy v anglickém
překladu nejtvrdší hasič. Přežije je podle pořadatelů jedná z nejtěžších v Evropě své o tom ví. Hlavní pořadatel Miroslav Šín,
který nedávno soutěžil na nejprestižnější soutěži v Americe jako první Čech a dohlížel na něj Arnold Schwarzenegger. To
dnešní klání je ale důležité hlavně pro dobrovolné hasiče. Ti pro ty je totiž kvalifikační. Její cíl. Její finále se bude konat ve
Štramberku na začátku října. Disciplíny TF asi tady mohou ale vyzkoušet děti. Pro ně je tady připravené připravená taková
menší překážková dráha, ale i další diváci, kteří sem přijdou, si přijdou na své. Mohou 1. května oslavit sportovně, jsou tady
pro ně připravené také nějaké disciplíny a Hasičský záchranný všechny záchranné složky Moravskoslezského kraje se tady v
dolních Vítkovicích připravili, jak statické, tak dynamické ukázky.

mluvčí 
Nemocnice v Česku ode dneška nemusí mít vyhrazená speciální lůžka pro covidové pacienty. Podle ministra zdravotnictví
Vlastimila Válka by v dohledné době mohla skončit také povinnost nošení respirátorů. Termín chce oznámit v polovině května.
Od dalších covidových opatření upouštějí některé další země. Naopak Čína ve snaze snížit počet nových případů na nulu v
nařízeních přitvrzuje.

mluvčí 
V Česku končí další protikoronavirová opatření nemocnice například ode dneška nemusí mít vyčleněná speciální lůžka pro
pacienty s covidem 19. Pozítří pak skončí stav pandemické pohotovosti. Díky němu bylo možné přijímat některá nařízení bez
vyhlášení nouzového stavu.

mluvčí 
Je dobře, že se podařilo splnit, co jsme jasně řekli, že stav pandemické pohotovosti a tím pádem zaparkování pandemického
zákona bude koncem dubna, což se podařilo. Je to tím, že se daří tu pandemii zvládat, byť tedy stále COVID. Já to musím
zopakovat.

mluvčí 
Lidé by také už brzy mohli odložit respirátory při návštěvě zdravotnických sociálních zařízení. Termín zrušení této povinnosti
chce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ohlásit v polovině května. Rezortní poradní skupina ale podle něj do budoucna
zvažuje, že by se ochrana dýchacích cest v době epidemií respiračních onemocnění nosila například na urgentních příjmech
nemocnic.

mluvčí 
Objevují se nachlazení, objevují se chřipky, takže kvůli respiračním onemocněním bude možná velmi vhodné obecně mít
respirátory v ambulancích lékařů a mít respirátory, například na urgentních příjmech.

mluvčí 
Rozvolnění přicházejí také v zemích Středomoří. Lidé v Itálii nebo v Řecku už se ode dneška nemusí prokazovat covidovým
certifikátem. Při vstupu do veřejných vnitřních prostor. Turisté cestující například do Thajska zase po příjezdu nemusí
předkládat negativní PCR test.

Většina světa se tak pomalu vrací zpátky k životu v takové podobě, jaký znal před pandemií, například v Německu se bude po
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dvou letech opět konat pivní festival Oktoberfest. Někteří ale i přes ústup covidu 19 nepřestávají být obezřetní.

mluvčí 
Fifty fifty fifty účast ještě zvažuji, protože tam bude spoustu lidí pandemie ještě neskončila.

mluvčí 
Je anketu podzimní vydá bojím se, že bych se znovu nakazil, měl jsem COVID před dvěma týdny a nechci ho dostat znovu.

mluvčí 
Situace se naopak nejlepší v Číně země. Během dubna zaznamenala nejvyšší denní přírůstky infekcí od začátku pandemie.
Pokračuje v politice nulové tolerance. V Šanghaji dál platí přísná uzávěra. Úřady tam dokonce na některých místech omezují
pohyb kovovými zátarasy. Ploty lidé si stěžují na nedostatečné zásobování potravinami.

Podobného vývoje se obávají lidé v čínském hlavním městě Pekingu. Ti se v týdnu museli podrobit třídenním masovému
testování. V pátek se kvůli šíření nákazy uzavřely všechny městské školy. Úřady také nabádají obyvatele, aby se vyhýbali
zalidněným místům a preventivně uzavřely některé čtvrti.

mluvčí 
Město bývalo zalidněné, teď je úplně prázdné. Nemohu se ubránit myšlenkám na to, jak tu lidé přežívají.

mluvčí 
Nárůst denních počtů nově nakažených koronavirem registrují od začátku dubna také ve Spojených státech. Hlavní expert
americké vlády na infekční choroby Anthony Fauci varoval před novými mutacemi. Vyzval obyvatele k očkování.

mluvčí 
Byl i z Belgie, či když jsem říkal, že už nejsme akutní fázi šíření nákazy, tak to neznamenalo, že pandemie za námi v žádném
případě neskončila. Pořád čelíme globální pandemii.

Leonardo Plus 10:05
RÁDIO , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 11:23 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Pořad: 10:07 Leonardo Plus , AVE: 10 316 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Věda je, jak známo, všude kolem nás ve válce také, jak dokazuje nejen ruská agrese vůči Ukrajině v Leonardu jsme o tom
mluvili na příkladu vojenské taktiky strategie i tento pořad najdete v aplikaci mujRozhlas či ve vaší oblíbené podcastové
platformě. Dnes se budeme více ale věnovat materializovat ne vojenské vědět, tedy zbraním a zbraňovým systémům. Poslechu
zve David Šťáhlavský.

Pozvání do dnešního pořadu přijala plejáda špičkových odborníků. No posuďte sami v brněnském studiu nás teď slyší prof. Ing.
Jiří Balák příslušné katedry zbraní munice. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Dobrý den. Mým dalším hostem je
tady ve studiu v Praze Dušan Rovenský praporčík v záloze přesně tak. Jinak bezpečnostní analytik, takže odborník na zbraně. I
vy, vítejte po mé pravé ruce potom sedí nebo těch Bahenský vojenský analytik fakulty  sociálních  věd , dobrý den. A na
telefonu by nás ještě měl slyšet Jiří Vojáček, který je také odborníkem publicistů vojenským analytikem. Dobrý den, děkuji za
pozvání. Pánové, jak se vám jeví současná vojenská situace v Ukrajině tzn. je to výsledek nějakého kompromisu mezi strategií,
která je, řekněme, historicky historicky prověřená mezitím, co se nepovedlo ruské armádě v moderním boji pronajal.

mluvčí 
Ten konflikt v podstatě odpovídá tomu tzv. klasickému pojetí konfliktu ve dvacátém století, kdy proti sobě tedy stojí v podstatě
docela velké armády a používají zbraně ale zbraně, které odpovídají technické úrovni dvacátého století. A já bych tam teda
postrádal určitou výjimkou některý tedy možná vyzkoušených prostředků na obou stranách těch moderních jo, čili robotické
systémy a podobně, které se už začínají v současné době v podstatě zavádět do některých armád, což samozřejmě ale otázka
docela Velké ceny, protože ten robotický třeba pozemní systém. Ten musí odpovídat, dejme tomu, i hmotností součástech,
například těm bojovým vozidlům pěchoty nebo obrněným transportérům, aby zbraň, kterou tedy ta ten prostředek dnes se, aby
ta zbraň v podstatě neovlivnila do určité míru chování nebo stabilitu zbraně při střelbě. Musíme si představit, že ty současné
zbraňové systémy, které by se daly použít, tak v podstatě z hlediska velikosti hmotnosti se blíží těm klasickým třeba bojovým
vozidlům pěchoty, existuje třeba už některé nevím, jestli se to použilo na Ukrajině, ale i v ruské armádě. Tzn. se používají ty bez
posádkou v EU GW vozidla, které mají třeba nebo nesou 30 milimetrové kanony a ta hmotnost, jak jsem teda měl možnost teda
sledovat, tak se v podstatě blíží těm jejich starším bojovým vozidlům pěchoty BVP 2, případně BVP 3, ale takové ty jakoby velmi
tedy sofistikované systémy. Toto tam to tam postrádám. Nevím, co používáte na přesně ruská armáda, ale například tedy
ukrajinská armáda používá docela větším, tedy aspoň si to teda prezentuje větším rozsahu bezpilotní jakoby prostředky Bajera
Katar z Turecka, které teda se ukázaly být docela efektivní efektivní zbraň, protože ten dokážou i vlastně likvidovat, aniž by byla
ohrožena obsluha nebo osádka a i ty tanky na velké vzdálenosti ještě, na který nevýhodou je ta vysoká cena, která se uvádí
kolem nějakých 5 milionu dolarů. Ano, takže když to vynásobíme.

mluvčí 
Hudba mluvil o Romech teď tedy jako.

mluvčí 
Toto je ano, toto je toto toto už toto toto je dron, ano, pardon, jaký byl právě celá nebo ten ten může to zvládám obecně, tak to
já postrádám, tedy to, že, že ty jakoby sofistikované prostředky se příliš nepoužívají. Oni mají několik kusů možná, jak desítku,
ale ta to v podstatě nestačí k tomu, aby teda došlo k zásadnímu tedy průlomu té vojenské situaci. Jo.
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mluvčí 
Kteří říkal, že takoví dron mají hektar z Turecka stojí 5 000 000 USD.

mluvčí 
Ano. Zhruba. Čili to je nějakých 100 000 000 Kč, když to dělá, jak.

mluvčí 
Na velké zařízení.

mluvčí 
To je nějakých takových zhruba 12 m 12 m délky asi 6,5 metru to vypadá na na šířku, má velikost malého vrtulového letounu,
ale může nést tedy právě ty inteligentní bomby, ano tzn. které jsou naváděny buď systémem GPS, pokud tedy není narušený,
případně laserem, ale ten počet těch nasazeny zbraně tam málo jo, já jsem očekával, že se právě ukáže především ta ruská
strana, tedy se se sofistikovanějšími zbraňovými systémy a tady v podstatě se předvádějí vlastně ten standard, který se
používal, tedy na konci dvacátého století tzn. to jsou ty tanky té 80 možná trvat 90 tam je to stejné a ty standardní i bojové
bojové letouny, které tedy známe, čili ty jakoby ty nové nebo nově vyvíjené letouny, které by se daly použít, aby byly tedy třeba
srovnatelné, dejme tomu, s těmi letouny a 35 a podobně. To jsem tam nezahlédl otázka je, co je tedy pravda, protože nemáme
přesnou informaci, co přesně použito, jaká je účinnost účinnost je právě rozhodující, protože to ale samozřejmě obě strany
utajují jo čili 1 strana má tendenci vlastně navyšovat svoje vlastně úspěchy a potlačovat úspěchy protivníka naopak, což je tedy
celkem logické. Ta.

mluvčí 
Tolik prof. Jiří Bala z Univerzity obrany v Brně, jak to vidí Dušan Rovenský, jaký je ten poměr podle vás moderních a těch
klasických zbraní?

mluvčí 
Tak ono už velice složité vlastně vůbec jako definovat, co to moderní zbraně, protože žádná taková definice neexistuje.

mluvčí 
Takový tank může být také vysoce.

mluvčí 
Modernou, například samozřejmě může, pokud vezmeme ruskou výzbroj, která se v současné době používá ve válce na
Ukrajině, tak ty tzv. moderní tanky, to jsou vozu tanky té 80 jejich různé verze té 90.

mluvčí 
A ano, to je ten tank, jak selhal při přehlídce národa. Máme.

mluvčí 
Mnoho to byl tank, to je ta 14 na platformě aromata, ty se vůbec Radim na Ukrajině neobrali, ani se zřejmě neobjeví, protože
neprobíhá jejich sériová výroba, tudíž existují. Možná samozřejmě neznáme přesný počet, ale pravděpodobně pouze pár pár
maximálně desítek kusů, takže ty tanky té 98 vlastně nejmodernější tanky, co ruská armáda na Ukrajině nasadila, tak ty vlastně
byly vyvinuty už jednou byly vyvíjeny v osmdesátých letech začaly se zavádět do výzbroje začátkem devadesátých let. A takže
vlastně z dnešního pohledu se jedná již o 30 let 30 let starý tank. A také otázka vlastně, jestli vůbec můžeme mluvit o nějaké
moderní moderní výzbroj. Samozřejmě ten tanky průběžně modernizován o tu dělají jiné armády, například americká armáda
používá tanky Brém, které vlastně zavedla v osmdesátých letech, ale kontinuálně modernizuje až vlastně ty ty nejmodernější
verze, které v současné době používá. Ta ruská armáda je takový mix, jakej je tam poměr je velice těžké určit vlastně po tom,
co v roce tuším 2012 nastoupil do funkce ministra obrany Sergeje Šojgu, tak začala.

mluvčí 
Novely ministr pro výjimečné situace.

mluvčí 
Ano, ano vlastně za přítomná, tak začala začalo ruské ministerstvo obrany zveřejňovat pravidelné výroční zprávy, kde se
vlastně chlubí těmi svými úspěchy na těch položek v té zprávě byla právě i nákup po nákup nové techniky a v tom posledním v
té poslední výroční zprávy, která byla vydána letos v lednu, tak v tom je deklarováno, že ruská armáda v současné době má 70
% moderní techniky, takže je samozřejmě otázkou, nakolik jsou ty zprávy pravdivé a nakolik vlastně jde pouze o nějakou
deklaraci, ale která není podložená nějakejma prostě nákupem té skutečné techniky, protože v ruském průmyslu o vojenském
průmyslu se ví, že je velice velice zkorumpovaný, to samé je to ministerstvo obrany ruské je poměrně hodně zkorumpované a
ta provázanost je tam velká a vlastně řada těch generálů nebo těch důstojníků, kteří mají na starosti nákup té techniky, tak
prostředky finanční defraudací je. Je to jakýsi fiktivní nákup techniky, ale ve skutečnosti jsou ty prostředky vynakládány
neefektivně.

mluvčí 
Říká pro tuto chvíli bezpečnostní analytik Dušan Rovenský. Máme na telefonu Jiřího vojáčka publicistu a vojenského analytika.
Co kdybyste řekl té v tom mixu zbraní, které zasahují do vojenského agrese Ruska na Ukrajině? Já.

mluvčí 
Myslím, že kolegové řekli naprosto správně tady dotaz uvědomit, že my sice máme teď možnost sledovat a studovat studovat
zvanou upír upír válku tzn. válku dvou relativně rovnocenných soupeřů. To je to, co jsme měli, co jsme měli možnost sledovat v
posledních 30 letech jen velmi málo, protože jeho.

mluvčí 
Živnost přerušil, pane Valášku, jenom chci zeptat, je to díky tomu, že ukrajinská armáda přešla na standardy NATO a na
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přezbrojení zásadní.

mluvčí 
Jsme to je to, protože prostě sledujeme válku dvou dvou států, reálně Ukrajina je velký stát, a přestože její armáda není
nejmodernější, tak přesto je to je to Ukrajinci jsou čtyřicetimilionový národ jej část u nich sovětské armády byla druhá největší
po té ruské tzn. vlastně sledujeme válku dvou největších armád v Evropě, což je pro nás analytiky úžasný studijní studijní
materiál.

mluvčí 
Nájemné pro Ukrajince na Ukrajině. Ano, ano jistě.

mluvčí 
Co se přesně tak beru to opravdu čistě jako čistě technicky čistě čistě jako studie. Zároveň však nutné říci, že Rusko nebo
ruská armáda se dá říct, že armáda devadesátých let přinejlepším a ukrajinská armáda armáda v osmdesátých let samozřejmě
byty armády mají některé moderní zbraně to, jak říkal pan pan Rovenský, tak ty ty poměry zhruba souhlasí, i když samozřejmě
Rusové nadhodnocují. Na druhou stranu páteř obou těch armád dělají staré sovětské zbraně, které tají, tají ze skladů. Jen pes
si uvědomit, že i ty nejmodernější ruské banky, které byly nasazeny teď pár dní zpátky k devadesátému, takže to tak je to de
facto hluboce modernizovaná verze tanku té 72, který byl vyvíjen už od šedesátých let a Rusové Rusové na Ukrajině nic
modernějšího nemají. Pro mě nejdůležitější sdělení této války čistě odborného hlediska je, že se potom jsme tušili, jak
odborníci, že se na veřejnost dostalo, to je špatně na tom, že ruská armáda budeme přesně to, co říkal před chvílí pan
Rovenský, že ministerstvo obrany ruská armáda velení generalita jsou velice zkorumpované a u nás i celkem na západě se
snažil se zažilo to dojmem té ruské propagandy, že mají hyper sovětské zbraně a neviditelné letouny a ponorky.

mluvčí 
A prezentoval velmi hlasitě. Prezident Putin mimochodem.

mluvčí 
Přesně přesně tak přesně tak. Od ruské armády se stala taková pojízdná výstavka věku moderních zbraní. Ale ale přesně
říkal, ty změny pan Rovenský, tak třeba těch tanků teď 14 Parma ta, které mu, který se strašně psalo na západě a v které měly
znamenat kupředu tankovém boji, tak za a to je tank, který vlastně vychází ze starých sovětských konstrukcí a Labe oni ještě
dodneška nebyly po dlouhých letech od roku 2014 nebyli schopni dát dohromady linku pro sériovou výrobu. To všechno
dokládá, jak na tom ruská armáda je, myslím si, že pokud budeme bavit jako na odborné bázi, tak on tím nejdůležitějším
sdělením je, že ruská armáda není taková jako jsme si mysleli, je to armáda, která je nevýkonná zkorumpovaná ze stále velká,
ale má internet zbraně, ale.

mluvčí 
Špatný týlové zabezpečení třeba takhle, tak jsi přesně tak. Tolik pro tuto chvíli Jiří Vojáček, publicista vojenský analytik. Zde na
plusu Českého rozhlasu v pořadu Leonardo plus.

Ve studiu je s námi, jak už jsem avizoval také ještě další host, který nedostal zatím slovo, tak to musíme napravit. Je to Vojtěch
Bahenský, vojenský analytik z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  k tomu, co zaznělo, pane vojensky, co byste chtěl
dodat, je to problém armády, která stojí, jak se o Rusku často říkalo na hliněných nohou.

mluvčí 
Pokud jde o modernizaci odbavení, tak čím větší máte armádu, tím dražší celou zbrojit a ruská armáda je dost velká na velikost
ruské ekonomiky. Zároveň už tady padlo moderní zbraně taková, které moderní říkáme. Tzn. že se bojíme, že moderní je to, co
se nakoupilo před 20 lety 10 lety od té otázka samozřejmě nepochybuju o tom, že jsem se obrany si to přizpůsobuje, tak mohl
vykázat co nejlepší samozřejmě techniky. Ale 1 věc rovněž zdůraznil už trošku tady padlo. Ten konflikt je rozsahem a intenzitou
obtížně srovnatelný s věčnou furt jsme viděli v posledních letech možná se Sýrií.

mluvčí 
Ani s Irákem.

mluvčí 
Rozhodně možná invazi v Iráku, nicméně tam slušný poměr sil mezi Spojené státy a Irákem byl úplně jiný Ukrajina. Dnes proto,
že silnější stát, než byl Irák. Ale.

mluvčí 
Minimálně, kdo by řekl Rusové tehdy rozhodně nemyslel, když tam vtrhli.

mluvčí 
Tak o Rusové minimální, jestliže Ukrajina politicky slabý stát může pokud myslíte, že ten druhý stát kolabuje politicky, tak síly
armády relevantní. O tom, co se Rusů myslí o ukrajinské armádě, zatím se moc nevíme, ale je také možné, že podcenili
samozřejmě, a to, co chtěl zdůraznit je, že žádná armáda na světě nekupuje. Spoustu mírnil bavení do skladu úplně v komorní
vybavení extra drahé a s městem s čím dál tím dražší na cenu jedné jednotky. A tzn. že všechny armády je tady už teď
předpokládají, že v případě, že utrpí ztráty v boji, taky šlo nahrazovat techniku ze skladu a technika ze skladů samozřejmě je už
starší a potom jakoby postupuje tak ze strany vlastně prožívají do té starší techniky. Tzn. že v ruském ani snížení zkombinoval
ten problém toho, že měli problém, co ale obrovskou armádu přezbrojit svou ekonomikou průmyslem a zároveň ztrácí kus
technika musí nahrazovat starší technikou, zatímco ukrajinské straně Ukrajinci schopní a minimálně částečně nahrazovat ztráty
techniku západu, byť samozřejmě je potřeba zdůraznit část techniky, co dostali západu té, řekněme, sovětské provenience, byť
často byly vyráběné licenčně třeba 3 Evropě. Pak také není úplně modernější. Další věc by možná stálo za zmínku je, že ty
moderní zbraňové systémy často dostávají mnohem víc pozornosti. V neposlední řadě, protože moderní zbraně mají kamery,
zatímco staré zbraně nemají tzn. že pokud vidíme nějaké záběry, tak disproporčně budou zbraní, které jako jsou schopné se
zásahy typicky natočit. Tzn. že což neznamená, že zbraň neúčinné tzn. že například tankových střetů máme těch záznamů
relativně méně nebo letošních dronů. A což může vést k určitému podcenění toho významu těch vlastně, že bychom jako

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 32 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


starších zbraň systému, které pořád jsou za účinné kulka z kalašnikovu, nehledě na to, že pro 50 let let starý samo rozvede
samopalu, pak vás zabije úplně stejně jako kulka z nejnovější pušky. By samozřejmě parametr může být jiné tzn. že v tomhle
ohledu bych trošku varoval pod tím úplně ne pod pod ni jako starší výzbroj.

mluvčí 
Nicméně jsem určitě známe z YouTubu a z internetu ty záběry nešťastných bezradných ruských vojáků, kterým došlo palivo v
tanku, nebo kterým se pokazil tank a soud tak bezradní, že Anně odváží použít zbraň, kterou mají proti civilistům kolem většinou
alespoň tak jak jsem to viděl nebo máte jinou.

mluvčí 
Zkušenost, toto si myslím, že se bavíme o zkušenosti s moc začátku války.

mluvčí 
A teď už to jinak? Já.

mluvčí 
Se obávám, když to jinak nemají tyhle záběry z poslední doby vidět nebyly, ale třeba na začátku války. Kdo.

mluvčí 
Zemana, že ruští vojáci používají zbraně proti civilistům. V Nevadě Nouza.

mluvčí 
Myto nevíme v tuhle chvíli, tak myslím, že minimálně neví, nemáme ani záběry na byty nezraní vojáci tvoří jen.

mluvčí 
Oblečeným. No, protože ty záběry na začátku, proč nejsou teď.

mluvčí 
No tam i bydlení může být řada. Buď se to neděje a tady to, na co může být záběry. A musím, ale na to, že jakýkoliv záběr, který
se z toho dostane ven, tak se dostane ven, protože se nikdo rozhodného zveřejnit, ano, a většinou lidé to zveřejnit, to mají
nějaký důvod motivaci. Teď samozřejmě lidé o tom, jak ruští vojáci bezradní a Ukrajinci si s ní. To bylo velmi populární obsah,
který se velmi dopsal, dostával ven. Zároveň připomínala si už vojáci střílí, tak spravila nemáte tolik času natáčet co.

mluvčí 
Ano, zní logicky. Já se teď vrátím zpátky za panem prof. Jiřím Valou příslušníkem katedry zbraní munice fakulty vojenských
technologií Univerzity obrany, který nás sleduje z brněnského studia. Ale profesore, bych se chtěl zeptat, my jsme tady nebo já
jsem mluvil o tancích, jak je to v poměru tank, ale teď štvou, tak řekl bych méně mobilní než já letadlo, ale je účinnější než to
letectvo.

mluvčí 
Podívejte se, každé každá z těchto dvou zbraně má prostě úplně jinou funkci, čili vy všimněme si, že ani ty západní armády.
Slavná Francie, Německo, Británie Spojené státy, ale i když se podíváme kousíček na jihovýchod izraelská armáda, ta používá
tanky, ale teď quo v podstatě neustále, protože ty tanky ty tanky samozřejmě mají svoji význam, například boje ve městech
samozřejmě boj tank proti tanku to je, to je zřejmé, používá se to třeba právě v té izraelské armádě, že tedy jejich tank
Merkelová, které má asi 55 tun, tak to ještě má zadní části, to ty západní ani naše banky nemají ještě určitý prostor pro
výsadek několika vojáků, který se tedy dostanou v tom městě, ano, na místo zasazení jsou až do poslední chvíle chráněni a
teprve potom viset. No vlastně provádí tu tu danou operaci, takže ten tak má skutečně v současné době stále ještě význam a
ukázalo se to například i v Iráku. Ano, kde ty právě americké tanky Brehms nok, které, které se tam používali zvláště ty, které
byly například vybaveny prostě radlicí potom, jak to mají některé naše tanky určité tedy poměru, tak v podstatě se ukázaly
právě výborné pro vlastně jakési prorážení nebo vytyčování tras pro pěchotu, která se následovala to letectvo letectvo
samozřejmě má úplně jiné úl jiné úlohy. A tady bych jenom připomenu, že jak to klasické teda dělostřelectvo nemluvím teďka už
od tanků, ale dělostřelectvo houfnice a podobně, tak ty jsou také nenahraditelné, čili letectvo samozřejmě má svoje úlohy, ale
to letectvo třeba, když dojde k nějakému nějaké k nějakému narušení a podobně, takže schopnost prostě vzlétnout až třeba za
několik minut než toto dělostřelectva schopno v podstatě do několika daleko málo minut vlastně problém provádět nějakou
odvetnou palbu a podobně. Jo.

mluvčí 
Mně došly niti, ale můj, jestli jsem no, víte jsme jako bez těla bez duše, když nějaká raketa přiletí stejně přední nestihnete utéct.
Tímto jsou to vteřiny, když raketa zasáhla pivovar, nestihla jsem vyběhnout ani na chodbu, natož někam do krytu. Ve sklepě
nemůžete žít pořád to už ani žádný život není. Tady sedíme a čekáme, až přijde řada na nás lidi než do života, kdyby svého, čili
je libo, co aspoň proto.

mluvčí 
Všechno má své výhody nevýhody toho si uvědomili právě už tedy v armádách NATO, kde se tedy provádějí kombinované
operace, ne, že samostatně střílí dělostřelectvo, teď se tam pošle 5 bombardovací letoun a podobně. Oni tomu říkají joint Fire,
tzn. vlastně spojené spojené vlastně palebné úkoly nebo podpory podpory, kdy nejen tedy dělostřelectvo, ale i letectvu,
vrtulníky, autě některý státu i námořnictvo vlastně provádí palebnou podporu těch pozemních vojsk.

mluvčí 
Říká Jiří Bala z Univerzity obrany v Brně pro tuto chvíli. My se podíváme také na to, jaké zbraně z, řekněme, ze západu, ať už z
Německa méně, ale třeba z Česka Polska a také Spojených států především promlouvají do toho vojenského konfliktu v
Ukrajině. Teď se na chvilku odmlčí, abychom si poslechli aktuální zprávy a pak se vám Leonardo plus znovu vrátí.

Jaké zbraně se uplatní v dnešní válce více ty konvenční klasické nebo více ty nové a případně, jaký je poměr mezi jejich
nasazením, také na to se pokoušíme odpovědět s našimi hosty s ambicí popsat zbraně jako produkt materializovat vědy v té
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smrtící ale historicky tradiční formě. Poslechu druhé půlhodinky Leonarda plus vás zve opět David Šťáhlavský.

Já musím připomenout, že mými hosty jsou prof. Jiří Balák příslušné katedry zbraní a munice fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany. Dále je to Dušan Rovenský bezpečnostní analytik je tu s námi na telefonu Jiří Vojáček, publicista a vojenský
analytik a ještě nesmím zapomenout na dalšího hosta zde ve studiu a tím je Vojtěch Bahenský vojenský analytik fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já se zeptám teď po telefonu, pane vojáčka, jak se měří vojenský úspěch, je to počty
obětí protivníka nebo množstvím vyřazené vojenské techniky. Tam se i proto, že mírou úspěchu nemůže být jednoznačně
rozloha dobytého území, které může bít pak dlouhodobě destabilizován třeba tím, že a Ukrajinci jsou v tom mistři, tam zavládne
partyzánská válka. Pane.

mluvčí 
Horáčku, jak se měří vojenský úspěch, to je otázka, na kterou se snaží vojenští odborníci, stratégové generálové odpovědět už
tisíce let. Zatím jsme nepřišli ani lepšího, než že je to ryze otázka politická, pokud jste schopen. To, co jste provedl, má na
vojenském poli prodat politicky dostatečně silně jako svoje vlastní vítězství, tak se prostě vyhrál. Můžete zničit tanků, kolik
chcete, můžete zabít vojáků, kolik chcete, ale často nemusí znamenat vítězství. Na druhou stranu můžete být malá slabá země,
přesto může ten politický vítěze. Teď to vidíme na Ukrajině. Viděli jsme to ve válce finská se Sovětským svazem viděli jsme to
několikrát Afghánistánu, že počet zabitých lidí zničené techniky nemusí, vždycky znamená celkové vítězství prostě on, kdo
vyhrál, je otázka ryze politická. A pokud jste schopen to svoje vítězství prodat, respektive mezinárodně proplatit politicky takto
zvítězili.

mluvčí 
Já se teď zeptám tady ve studiu Dušana Rovenského, nakolik ten výsledek války ovlivňuje taktika, kterou teď prosazují Rusové,
ale nejen tady samozřejmě bylo to v Čečensku. Bylo to v Afghánistánu tzn. ta strategie vypálené země.

mluvčí 
Tak je potřeba říct, že ruskou v podstatě bylo o k této taktice dotlačen okolnostmi na Ukrajině. To určitě nebylo to ten prvotní
plán Ruska naopak naopak počítal s velice krvavou. Já bych ani neřekl válkou, spíše bych opravdu se držel toho pojmu co
kterého, které používá ruské vedení té speciální operace. Ono to opravdu měla být zřejmě ze začátku pouze speciální operace.
Tím.

mluvčí 
Že válka se teď nesmí ani v Rusku. Říká.

mluvčí 
Přesně tak. Ale ono ono se to nesmí říkat, protože vlastně by to popřelo to, co to, co vlastně o tomto ruské vedení tvrdí tzn. že
vše probíhá podle plánu, pokud bysme najednou ze speciální operace udělali válku, tak jasné, že ten pán selhal. Ten prvotní
záměr byl zcela zřejmý, a to je vlastně, aby ta invaze byla co nejméně krvavá, a to ať už na straně ukrajinské armády, ale i
civilního obyvatelstva opravdu začátku Rusko se zdráhalo používat to masivní míře dělostřelectvo a nasazovat těžkou techniku
v nějaké oblasti, kde, kde bylo civilní obyvatelstvo, zaměřilo se spíše na takové ty přesné útoky pomocí raketa a letectva.
Jakmile se ukázalo, že, že tato taktika selhala, tak vlastně veškeré omezení z té ruské strany padly velitelé dostali zřejmě
pokyny k tomu, aby používali dělostřelectvo bez bez jakýchkoliv limitů, aby používali letectvu bombardování civilních cílů. Je
potřeba však říct, že, že řada těch těch zásahů těch civilních objektů a v důsledku toho, že obě dvě ty strany, jak Ukrajinci, tak
Rusové svoji techniku používají nebo prostě nasazují v těch zastavěných prostorech tzn. kdy pokud Rusko rozmisťuje například
svoji obrněnou techniku tanky bojová vozidla v blízkosti civilních domů taky jasné, že pokud bude ukrajinské dělostřelectvo
střílet a budete snažit zasáhnout ty tanky, tak při tom dojde k zničení těch civilních domů a zásahům civilních obyvatel. To samé
na druhé straně, pokud ukrajinská armáda se zakopává, opevňuje ve městech taky jasné, že pokud bude střílet ruské
dělostřelectvo, nebude v ruské letectvo bombardovat pozice ukrajinských vojáků, takže zasáhne, takže zasáhne civilní
obyvatelstvo, takže samozřejmě původně to asi měla být nekrvavá invaze, která se vlastně není tím tou situací tu situaci na
bojišti změnila. Změnila to, co vidíme v současné době.

mluvčí 
Říká Dušan Rovenský, tak to bezpečnostní analytik. Nesl jste zmínil to, že Rusko bylo dotlačeno této formě války té válce
spálené země nesporně díky také tomu, že podcenilo ukrajinskou armádou, nesporně také proto, že podcenilo týlové
zabezpečení, jak už jsme tady říkali. A díky tomu, že se rozhodl, že udělá takový Blik skrýt tzn. rychlou válku v několika směrech
je toto takticky ospravedlnitelné, tam se Jiřího vojáčka.

mluvčí 
Já už od začátku už od prvních hodin války. Tvrdím, že Rusové se snažili zopakovat tu operaci, kterou chtěli, kterou provedli
proto 79 v Afghánistánu v. Roce 68 Československu tzn. dobýt nějaké malé letiště poblíž hlavního města v tomto případě šlo o
to letiště vzpomněl na něj přesunout velké počty výsadkových jednotek a těmi buďto se probít do vládní čtvrti hlavního města
buďto donutit k útěku nebo zajmout nebo zabít vládní představitele v tu chvíli přesně říkal pan Rovenský by ta válka skončila
Ukrajince, aby složili zbraně a bylo by ovšem stalo by se prakticky něco takového, co se stalo v roce 2008 Gruzii. Tady se to
nestalo. Ukrajinci tím, že pětadvacátého dopoledne to letiště hostoval dobyly zpátky, tak vlastně obrátily celý průběh té války a
přesně bylo řečeno, před chvílí, tak od té doby Rusové, tak oni prostě měli plán, ale zjevně neměli plán té od té chvíle prostě
tahají staré zbraně ze skladů střílí na civilní obyvatelstvo, což jsou věci, které rozhodně nebyly v plánu už jenom to, že se to
Rusku nesmí, nesmí říkat nahlas je jasným dokladem toho, že že to tak přesně teď jsem.

mluvčí 
Tvůj bojujeme s vůdcem Rosí zeď kus.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok na Kramatorsk nádraží za další válečný zločin spáchaný Ruskem a řekl,
že všichni viníci za to ponesou odpovědnost, včetně ruských propagandistů, kteří se prozradili tím, že vinu za útok připsaly
ukrajinské straně, ale ještě předtím než k němu došlo z východní Ukrajiny. Martin Dorazín, Český rozhlas.
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mluvčí 
Další otázka pro Vojtěcha Hemského, který tedy s námi sedí v pražském studiu, prusko argumentuje tím, že musel sáhnout a že
dokonce zasáhlo za minutu 12, než by Ukrajina zaútočila na minimálně Donbas. Je to jenom ten důvod pro válku.

mluvčí 
Jo, já jsem tohle skutečně byla spíš propagandy a ať už pro mezinárodní, tak primárně pro domácí publikum, jak obhájit ten
konflikt, protože ty obavy z toho nebo ruská rétorika léta hovořila o tom, že Ukrajina implementuje dohody z Minsku Minsk 2
dcery dohod.

mluvčí 
A litovala nicméně Ukrajina tím, že jí to bylo nuceno a že.

mluvčí 
Nevýhodná přesně tak by to bylo skutečně mír vozy uvalených na Ukrajinu, byť média one evropský mocnostmi, což je pravda,
že Ukrajina nenaplňovala zároveň došlo také naplňovalo tzn. že si objednal argumentoval tím, že on to není naplňovat to
naplnit druhá strana a Rusko létá mělo rétoriku takovou, že Ukrajina chce řešit celou, že Ukrajina chce dobýt zpátky ten
Donbas.

mluvčí 
Což, že tam provádí genocidu.

mluvčí 
To bylo myslím, že primárně to bylo ty poslední fázi, takže to by se obnovil o tom jako jako záminka pro ten konflikt. Samozřejmě
byla tam historicky rétorika o tom, že tam probíhala genocida v tom roce 14 15.

mluvčí 
Kdy Rusko rozpoutalo vlastně válku na Donbas.

mluvčí 
Přesně tak.

mluvčí 
A ten argument, který je také hodně silný, hodně silně zní zejména z Kremlu, že Ukrajina je doupětem nacistů, potažmo fašistů
banderovců.

mluvčí 
Ne, toto je taky nesmysl samozřejmě.

mluvčí 
Oni ty banderovce už se objevují, ale i v Litvě. Také v Polsku je potřeba nacvičovat. Není to nebezpečné není tohleto jaksi
presumpce další vojenské nebo jiné agrese Ruska vůči západu?

mluvčí 
Ne, já si opravdu myslí, že pokud NATO Ukrajinu.

mluvčí 
To skončí podle.

mluvčí 
Vás Ukrajina ještě skončila zemřela žena jako akorát končí, nicméně pokud chod Rusko má zásadní problém do dobýt
východní Ukrajinu nebo se ani o celé Ukrajině, tak představa, že se najednou odnikud jako vynoří záloha několik takových vizí,
který provedl podniknou jako úspěšný rychlý úder na Pobaltí, myslím jako trochu nesmyslná. Já samozřejmě na.

mluvčí 
Členské státy NATO.

mluvčí 
Samozřejmě. A myslím, že Rusko velmi našlapovat opatrně kolem na to, jo a on to měli znát myslím, že, byť ono občas Chrastil
zbraněmi, tak Putin vnímá velmi citlivě tu hrozbu NATO, ostatně Rusko často říká, že cítí ohroženo na to. Ano, čistě z hlediska
poměru sil by to dávalo smysl před jako společné obranné kapacity na to jsou mnohonásobně větší než ruské, a to jsem si to
jsme viděli vždycky a Rusko to ví taky tzn. tam si myslím, že tohle skutečně ono oni své o tom, kterou sami, že je vlastně
nevěřím už skoro nic tzn. že on oni samozřejmě velká část, co zaznívá z úst Putina představitelů v médiích propaganda. A
myslím výzvou tou, jak rozlišit, co z toho co říkají, myslí vážně. A co z toho je propaganda. Samozřejmě nemáme žádný
jednoduchý klíč, jak to dosáhnout, jak se podívat Putinovy hlavy a zjistit, co, co my skutečně myslí a co pouze říká, aby prodal
svůj zahraniční politiku.

mluvčí 
Říká Vojtěch vojenskými dalšími hosty. Zde vlna do plus je Jiří Vojáček, publicista vojenský analytik na telefonu dále je to
Dušan Rovenský, bezpečnostní analytik a prof. Jiří Bala příslušné katedry zbraní munice fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany a za ním se podíváme za chvilku.

Znovu se obracím do Brna za panem prof. Jiřím malou my jsme už zmínili řadu zbraní, které promlouvají do té vojenské ruské
agrese v Ukrajině. Můžeme se podívat také na to, jaké jsou tam zbraně ze západu, protože západ poměrně štědře, i když
možná prezident Zelenský o tom pochybuje často, tak štědře dotuje ukrajinskou armádu a posílá tam poměrně velké zbraňové
dodávky, tak můžeme se říct, jak je to na té druhé straně.
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mluvčí 
Takže pokud se týká, pokud se týká dodávek dodávek na Ukrajinu, tak vzpomněl bych teda z těch zbraní modernějších, jsou to
protitankové systémy Evelyn a protiletadlové stage, které se už tedy objevily i dříve, není to úplně to nejnovější, ale jsou to
zbraně teda velmi velmi účinné, ale pak bych tedy vzpomenul především to, že Ukrajina a já si myslím, že v rámci teda toho
konfliktu teď i postačuje pro potřeby Ukrajiny vlastně využívá dodávky zbraní z těch bývalých států Varšavské smlouvy, tzn. z
Polska pro pobaltských států, ale i samozřejmě z České republiky a ze Slovenska tzn. soud ten.

mluvčí 
Systém S300.

mluvčí 
S300 ano ES 300 ze Slovenska. Potom jsou to z České republiky. Je to tedy neupřesněné množství munice, ale je také jsou to
vlastně upravené ano upravené bývalé tedy bojové vozidla pěchoty BVP 1 73 milimetrovým kanonem, které se tedy přes určitý
reexport tržně Němec, Německo, Švédsko, Česká republika tyto úpravy, tak se pak dodávají dodávají na Ukrajinu. A
samozřejmě také používá Ukrajina a je to není teda z této války, ale už dříve i naše starší 152 milimetrové Karlové houfnice
Dana vzor 77, které tedy využívají střelivo používané i bývalý státy Varšavské smlouvy tzn. mohou se do této rovnice nabíjet v
podstatě všechny náboje 152 milimetrové ráže, čili jak střely, taky náboj ti tady jenom připomenu, že těch nábojů zase není
tolik. Naše armáda v současnosti používá pouze tedy 152 milimetrové střely, tříštivou tráva, tzn. ten základní účinek je tedy
tříští otráví vytváření střepin a tlakové vlny s dostřelem 20 km zase dostřel 20 km sice vypadá může vypadat na to bojiště
docela dost, ale tady si musíme uvědomit, že s rostoucím do střele, čili když střílíme od tří kilometrů až do těch 20, tak ten ta
přesnost střelby bude tedy rapidně rapidně klesá, uvádí se běžně, platí to i pro státy na to, že jejich 150 pětky mají třeba tu
odchylku vlastně od cíle až na těch 20 km až 500 m, což je v podstatě věc, která se s tím, která se počítá, takže pokud se tyto
systémy používají, tak ten musí teda by skutečně musí nastat na přesné za zamíří není, anebo a to se používají armádách
NATO, protože nemůžeme používat pouze inteligentní munici koncovým vedení, vy máte odchylku v cíli do třeba 10 m a oni
tomu říkají Haram ment Fire tzn. vlastně jakoby takovéto neustále jaksi otravování toho protivníka, aby si nemyslel teda, že
teďka skoro skončila střelba máte 1 den pokoj, takže vždycky tam občas teda vystřelí několik, tedy těchto střel, aby byl ten proti
Nick neustále tedy vyrušován a ne ne nevěděl zítra může nastat vlastně hlavní úder samozřejmě pro boj mě v městech, to je v
podstatě devastující z těch dalších systémů vzpomínal jsem ta bojová vozidla pěchoty BVP 1 nevím, jestli bere p2 z 30
milimetrovým kanonem se tam používají dále tanky té 72, které se široce používaly tzn. těm 125 milimetrovým tankovým
kanonem na těch bojových vozidel pěchoty jenom připomenul ten 73 milimetrový kanón tam mělo v podstatě z nouze v
Sovětském svazu tehdejším, nebyly k dispozici protitankové řízené střely, které byly schopny ničit cíle na krátké vzdálenosti
třeba od 100 m západní protitankové řízené střely, kde se používaly na jejich bojových vozidlech a tam stačil 20 třeba
milimetrový kanón, tak ty byly schopny likvidovat cíle už od 100 m, takže to je jako docela důležité, čili té jakoby u těch bojů tam
proti tanku a podobně. Je důležitá nejen ten maximální dostřel, ale ten minimální do střel, aby nevznikaly nějaké hluché nekryté
prostory.

mluvčí 
Tolik Jiří Vala pro tuto chvíli Univerzity obrany. Otázka pro Dušana Rovenského, jak se dá zjistit, protože se často říká nebo
Rusové říkají, to jsme nebyli ne to se udělali sami provokace ukrajinské armády nebo u ukrajinské národní gardy. My jsme
ostřelovali Ukrajina říká to byli Rusové, jak se dá zjistit, kdo střílel proti komu, respektive, kdo z civilistů, a to je nejhorší i vlastně
děti, kdo zahynul jakou zbraň?

mluvčí 
Tak v takovémto konvenčním konfliktu se to dá zjistit velice složitě. Samozřejmě ono se to zjistit dále to je spíše v takových
konfliktech jako kde jsou různé mírové síly a je vlastně čas prostor pro to vyšetřovat takovéto incidenty, incidenty se dějí,
například v nějaké omezené míře, kdy tam může přijet vyšetřovací tým, může zjistit vlastně z jakého směru, pod jakým úhlem ta
střela, například do obydleného prostoru, kde zabila nějaké civilní obyvatele, dopadla vlastně potom na mapě zjistí vlastně,
jaké, jaké to bylo zbraně a po tom mapy zjistí vlastně někdo, kdo, kdo tam ty pozice, ze kterých se mohlo střílet. Ovšem
samozřejmě v takovémto konfliktu, kdy ty frontové linie se se posouvají žádné vyšetřovací týmy tam nezávislé vyšetřovací týmy
tam neexistují, tak je to vždy pouze tvrzení proti tvrzení, takto by se dalo ovšem vlastně zpochybňovat cokoliv například z
dnešního pohledu bysme mohli zpochybnit to, že za vypálení Lidic stojí německá armáda. Asi asi je potřeba to vidět, takže je
potřeba brát to, že v každé takovéto válce budou umírat civilisté, ať už úmyslně, že ty vojáci na ně budou střílet úmyslně či
neúmyslně. A jak už tady taky zaznělo, je to konflikt nebyl nebývalého rozsahu, to Evropě asi největší od konce druhé světové
války.

mluvčí 
Vojtěch Bahenský tedy kýve souhlasně. Já bych se zeptal na tu zásadní věc, která se hodně zmiňovala různých konfliktech
nebo různých tragédiích.

mluvčí 
Ukrajině.

mluvčí 
Vzít skoky kočky upadl pramen dávku Bus již.

mluvčí 
Postrádá si je jist chodí při.

mluvčí 
Otočka u je jenom ve výzbroji Ukrajiny, ale není v ruské armádě. Dá se to nějak obejít, jak se to dá vysvětlit?

mluvčí 
Tam asi není úplně duch. Ono to asi vrací k té diskuzi, kterou jsme měli ohledně přezbrojování Rusko používalo točky této
taktické balistické střely a skutečně nahradilo aktivní služby skenery, nicméně nyní je vytahuje zpátky ze skladu, protože ty
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zásoby komorní zbraně jsou omezené a tedy jak zmiňoval v každém a ty konfliktu ty státy prostě nebudou schopny nahrazovat
možných zločinů nyní zbrojí, tak není Rusko sahá tímto jakoby relativně zastali svému. Tzn. že v tomhle ohledu samozřejmě
zase je to vlastně docela sofistikovaný pokus od Rusů a jejich poměry to nějak trošku zamaskovat. Nicméně tady si myslím, že
pokud šlo o to použití to konkrétní na to dolní stanice, tak tam si myslím, že to bylo jednoznačně ruský útok, který zase, ale už
tady padlo i vzhledem k tomu, že podobně jako sestřelením MH17 se tím nejdřív chlubili, že ten zásah provedli a pak teprve
zjistili nepatrně obětí. Tak.

mluvčí 
Se chlubili povstalci, tedy zejména.

mluvčí 
Příjem a nemá vazbu povstalci sestřelení předsedy klubu střelím ukrajinské vojsko letos ale ano a pak zjistil, že to bylo divadlo,
tak zase rychle maskovat a kadence podobné. Ruská strana také deklaroval velmi úspěšný útok proti nádraží. A samozřejmě
nádraží bude logické cílem jsou Miloš teplo mystiku. Následně zjistili, že tam vlastně obětí a začali tady vidíš to udělali Ukrajinci
sami.

mluvčí 
Ono se také ukázalo, že otočku u používali Rusové nebo ruská armáda. V těch společných cvičeních s Běloruskem.

mluvčí 
Určitě do on oni primárně to nahradili v aktivní službě těmi raketami skandály, které tak jako mediálně velmi probírali, asi se
mezi důvody, proč skončila smlouva o zákazu raket při letu, a ale ale tyto čočky nadále používají a vidíme tuhle tu čím dál tím
více.

mluvčí 
Na telefonu máme stálé ještě Jiřího vojáčka, publicistu a vojenského analytika se musím zeptat na jednu důležitou věc, která
samozřejmě teď v poslední době v tomto týdnu i z úst Sergeje Lavrova ministra zahraničí Ruské federace je velmi aktuální, a to
je hypotetická teoretická možnost nasazení taktických jaderných zbraní nebo vůbec i zbraní hromadného ničení, jak to vidíte
vy?

mluvčí 
Tak samozřejmě Rusové budou hrozit zbraněmi hromadného ničení, protože současná ruská armáda je nevýkonná, je sice
velmi početná, ale je vidět, že mne nedokáže dobýt ani stát velikosti Ukrajiny, natož pak ani ne celou Ukrajinu, ani ne východní
Ukrajinu. To byla zatím rozsah území zhruba srovnatelný s Českou republikou, což je nějakých 60 70 000 km2 to se může zdát
hodně, ale.

mluvčí 
On české publikum nezní nijak optimisticky. Mimochodem on pro.

mluvčí 
Nás to nezní nějak optimisticky, ale když si vezmete, že proto milionová armáda, tak jako milionová armáda by měla dobýt území
mnohem mnohem větší mnohem mnohem rychleji prostě vidět, že Rusové se k tomu tak tak říkají plácají to, co říká, říká Lavrov
Putin o nasazení jaderných zbraní. Já opouštím, jak 100 přijímám jedním uchem, tam druhým pouštím ven, protože jsou to
podle mě ryze politická prohlášení proklamace, které se samozřejmě nerealizují. Na druhou stranu vždycky, když když slyším
ruce mluvit o jaderných zbraní, tak si vzpomenu na to, co mi vojenští odborníci jsme říkali před zahájením té války na Ukrajině.
My jsme věděli, že, že ruská armáda. Většina z vás viděla, že ruská armáda je v tom stavu, v jakém teď vidíme, že a proto nám
to nikomu nedávalo smysl, proč by na tu krajinu útočili, protože prostě nemají na to, aby tu krajinu dobyli tzn. že my jsme říkali,
že většina vlád říkala, ne to to se prostě nemůže stát, a přesto se to stalo. Nevidíme Vladimiru Putinovi do hlavy. Já si myslím,
že jaderné zbraně nepoužijí, ale jsme si mysleli na začátku války, že na Ukrajinu nezaútočí a stalo se to já bych to pevně doufal,
že se to nestane. Myslím si, že se to určitě nestane vůči NATO. Pokud by se dostalo na Ukrajině nějaká malá jaderná zbraň o
15 20 kt, tak si myslím, že my to zastavilo úplně nové podmínky provedení bojové činnosti a že by už na to západní
společenství nemohlo ztrát stát stranou a já pevně doufám, že se to Rusové dost dostatečně uvědomují.

mluvčí 
Na této optimistické notě pojďme zakončit dnešní pořad. Já děkuji Jiřímu Vojáčková publicistovi a vojenskému analytikovi, který
summit byl po telefonu do Brna prof. Ing. Jiřímu Balounovi, příslušníků, katedry zbraní, munice fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany a jsem do studia. Děkuji samozřejmě mým dvěma hostům, kterými byli Dušan Rovenský, bezpečnostní
analytik a také Vojtěch Bahenský taktéž vojenský analytik z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  pánové, děkuji. Pěkný
den. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přijel k mikrofonu David Šťáhlavský.

Ptejte se, dokud jsme tady Doporučit známému [ Zaslat doporučení ] Komentáře a názory Prozatím nebyly přidány
žádné komentáře. Buďte první! Počet kome URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.05.2022 , Zdroj: kuryr-ricany.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 13:48 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 ,
AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
NOVÉ Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle Kurýru, město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany a za podpory
Nadačního fondu obětem

holocaustu realizuje projekt k připomenutí 80. výročí transportů židovských obyvatel na Říčansku do koncentračních táborů.
První akcí projektu je mezigenerační kavárna. V době, kdy jsme projekt připravovali, nás vůbec nenapadlo, že kvůli situaci na
Ukrajině téma války, genocidy národa či masového vraždění bude tak aktuální. Jsme rádi, že pozvání do kavárny přijaly dvě
ženy, jejichž matkám se podařilo hrůzy koncentračního tábora přežít a jsou ochotny se o svoje vzpomínky s námi podělit. Krátký
rozhovor s nimi berte prosím jako pozvánku do naší kavárny. Těšíme se setkání s vámi napříč generacemi v pondělí 30. 5.
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2022 v 10 hodin. 
Zuzana Peterová 
se narodila 25. října 1950 v Praze do židovské rodiny. Její rodina trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v
koncentračních táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných. Otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech ve
vykonstruovaném procesu odsouzen na dlouhé roky do kriminálu. Z kádrových důvodů nemohla jít studovat na gymnázium.
Podařilo se jí to až v roce 1966. Následně vystudovala Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Po ukončení studia jí
bylo bráněno získat odpovídající zaměstnání. Nastoupila do Zemědělských novin, kde pracovala jako redaktorka. V roce 1969
se provdala a narodily se jí čtyři děti. Při mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii a svoji novinářskou praxi
zúročila v psaní knih. V současné době se věnuje literární tvorbě a v pražské Židovské obci působí jako psychoterapeutka. 
Když proti zlu nic neuděláme, zasáhne vše 
Věnujete se lidem, kteří přežili holocaust a jejich potomkům. Je to stále aktuální? Přenášejí se traumata z pronásledování Židů
do dalších generací? 
Kdo prožil holocaust – nemůže zapomenout. A čím je jeho věk vyšší, tím se vzpomínky bohužel víc a víc přibližují. Souvisí to
totiž s dlouhodobou pamětí, která se věkem čím dál víc přibližuje, zatímco ta krátkodobá naopak vzdaluje. V praxi to znamená,
že si náš mozek vzpomíná čím dál zřetelněji na situace, které jsme prožili v dávné době, zatímco co jsme měli včera k obědu je
v naší paměti nenávratně pryč… 
Často se hovoří o tzv. přenosu trauma na další generace, a to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Sama pocházím z rodiny,
která byla těžce holocaustem poznamenána. Z koncentračních táborů se vrátilo žalostně málo příbuzných. Moje maminka i
babička mi pak vyprávěly mnoho vzpomínek z doby války a já jsem vlastně žila a žiji tou dobou poznamenaná, i když jsem ji
sama na vlastní kůži neprožila. A moje čtyři děti si zase ode mě přebraly toto dědictví a poznamenalo to i je. Proto ke mně chodí
na terapie jak druhá, tak i třetí a dnes i čtvrtá generace po holocaustu. 
Jaké dotazy nebo reakce vás při diskuzích zasáhnou – ať už mile či znepokojivě? 
Dlouho jsem si myslela, že po vyprávění mých drahých přeživších – maminky a babičky – není už mnoho informací z té doby,
aby mě tolik zasáhly. Ale mýlila jsem se. Každý člověk, který mi vypráví o svém „poselství“ z holocaustu přináší mimořádný
příběh, ojedinělý osud svůj nebo svých příbuzných. Obdivuji tyto lidi – jejich sílu do života… 
Jsme svědky války na Ukrajině a masakrování civilního obyvatelstva. To máme skutečně tak krátkou paměť? Proč je
nebezpečné mít lhostejný postoj ke zlu? 
Zlo je nebezpečný signál: když proti němu nic neuděláme – rozšíří se a zasáhne vše, co mu přijde do cesty. Jako rakovina.
Proto je tak důležité zasáhnout proti zlu co nejdřív. A že si nepamatujeme odkaz našich předků ohledně prožitého zla? Myslím
si, že pokud někdo skutečně něco zlého neprožije – bereme zlo jako dávnou „věc“, která snad ani neexistuje. Ale je tady,
pořád. Proto buďme ostražití, vyplatí se to. 
Alena Lehovcová 
převzala štafetu po své mamince Anně Hyndrákové, která letos v únoru zemřela ve věku 94 let. Celý svůj život zasvětila
sepisování a nahrávání vzpomínek ostatních přeživších, a pokud jí síly stačily, vyprávěla je na nejrůznějších besedách. Alena
Lehovcová se ve své profesi specializuje na virologii, alergologii a imunologii. 
Anna Hyndráková, rozená Kovanicová, se narodila v roce 1928 v židovské rodině. Své rané dětství prožila jako tisíce jiných
českých dětí. S nástupem nacismu se vše změnilo – musela snášet ústrky ve škole, nesměla zdravit známé a jediným místem
pro dětské hry jsou židovské hřbitovy na Vinohradech. Otec ztratil práci, a tak maloval doma stínidla na lampy, na čemž se
podílely i děti. V říjnu 1942, po šesti týdnech ve sběrném táboře v Praze - Holešovicích, nastoupili Kovanicovi do transportu do
Terezína. Čekala je tam těhotná Truda, Annina sestra, i s manželem Františkem. V létě 1944 byla Anna s rodiči vybrána do
transportu na Východ, do Osvětimi. Zde byl zakrátko zrušen tzv. rodinný tábor, proběhly selekce na práci, kterými prošla z
rodiny jen Anna a byla přestěhována do tzv. Frauenlageru. Rodiče zůstali ještě krátce v táboře na druhé straně rampy a
zahynuli oba v plynových komorách. Annina sestra Truda s malou dcerou přišla do Osvětimi na podzim a i ony putovaly z
transportu rovnou do plynu. Anna Kovanicová se zakrátko dostala z vyhlazovacího tábora ven a prošla ještě několika tábory,
kde panovaly o poznání snesitelnější podmínky. Spolu se dvěma kamarádkami se jí podařilo později uprchnout z pochodu
smrti, který byl vypraven z Christianstadtu do tábora Bergen-Belsen. Po několika dnech na cestách byly všechny tři chyceny
SS a poslány zpět do pracovního tábora Niesky a poté do Görlitz, kterému velel sadistický vrah Hermann Czech. Z Görlitz
odešla Anna počátkem května 1945, kdy tábor už nebyl moc hlídaný a blížila se Rudá armáda. Odjela na voze taženém koňmi
spolu s dalšími dvanácti lidmi, kteří se postupně odpojovali a odcházeli do svých domovů. Do Prahy dorazila skupina čtyř lidí na
koňském povoze s cedulí: Z koncentráku zase domů. Z Anniny nejbližší rodiny se nevrátil nikdo. 
Musíme se naučit kriticky myslet 
Vaše maminka sepisovala a nahrávala vzpomínky ostatních přeživších, věnovala tomu spoustu energie a času. Neměla někdy
chuť všeho nechat? A proč vy pokračujete její v práci? 
Maminka se léta věnovala historii holocaustu nejen přeživších Židů, ale i Romů a Sintů. Dospěla k tomu ovšem až dlouho po
skončení války a dlouho po návratu z koncentračních táborů. Nikdy neodmítla žádnou besedu na toto téma, pro děti, žáky,
studenty, zkrátka pro nikoho. I když ji to v posledních letech velmi vyčerpávalo, považovala svoji výpověď za důležité svědectví
o tom, co se stalo a předávala ho v naději, že podobné hrůzy se již nikdy nebudou opakovat. Protože se občas i v dnešní době
lze setkat s popíráním hrůz, které se v koncentračních táborech odehrávaly, považuji za důležité v její práci pokračovat.
Přímých svědků již mnoho není a myslím, že my, tzv. druhá generace, bychom měli usilovat o zachování vzpomínek, osudů
našich blízkých, z nichž drtivá většina byla zavražděna. 
Na co máte v lidském jednání alergii (vzhledem k vaší profesi)? 
Snažím se být tolerantním člověkem, ale jsou věci, které tolerovat nelze. Jsem „alergická“ na neomalenou hloupost – když
například dostanu na diskuzi seriózní otázku, kdo jim v tom koncentráku pral? Na rozmazlenost a naprostou absenci vděku –
máme všechno a stále si stěžujeme na malichernosti (hrůza, prodloužili interval tramvaje ze 4 minut na 6 minut). Na agresivitu a
netoleranci – já s rouškami nesouhlasím, nenasadím si ji a na všechny budu křičet (i když jsem na oddělení, kde je většina
klientů imunologicky oslabených). 
Na druhé straně mě velmi těší česká solidárnost, která projevila například v souvislosti se živelnými katastrofami nebo zejména
nyní s Ukrajinou. 
Aktivně se podílíte na tom, aby se nezapomínalo a pravda se nepřekrucovala. Je výhodou, že s dnešními technologiemi se lidé
na celém světě dozvědí o hrůzách na Ukrajině hned? 
To je těžká otázka. Nikdo jsme si nemysleli, že se dožijeme války, tak blízko od nás a skoro v přímém přenosu. Je určitě dobře,
že jsme informováni o tom, co se děje. Představme si, že by zprávy byly falšovány a zkreslovány tak, jak tomu dochází nyní v
Rusku. Ještě si dobře pamatuji, jak bylo obtížné získat pravdivé a relevantní informace o tom, co se ve světě děje před rokem
1989. Jak jsme seděli večer u rušených stanic, jak jsme si potají nosili samizdaty. V souvislosti s tím, co jsem psala o předávání
vzpomínek jako varování, je pro mě velmi těžké sledovat zprávy o zvěrstvech, která se na Ukrajině odehrávají.Možná právě
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proto je nutné nemlčet, pomáhat, vzdělávat se.Jednoduše – kriticky myslet. A ruské teze o denacifikaci země s prezidentem se
židovskými kořeny je až úsměvně absurdní. Pokud je někdo fašistou a nacistou v rusko-ukrajinském konfliktu, pak to jistě není
napadená a statečně se bránící Ukrajina, jejíž hlavním „hříchem“ je touha vydat se vlastní a demokratickou cestou. 

Spisovatel a herečka lásku našli v literární kavárně
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Můj kousek štěstí , Strana: 36 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 00:44 , Čtenost: 28 000 ,
Rubrika: Lásky slavných , AVE: 265 454,66 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31

Mít společný koníček je důležité, říká Ljuba, s manželem jich m á několik, od cestování přes fotografování až po bojová umění 

Manželství novináře a sci-fispisovatele a sympatické herečky je plné dobrodružství, smíchu, sounáležitosti a lásky. Trvá už
téměř čtrnáct let. 

Letos v létě oslaví už čtrnácté výročí svatby. Láska mezi herečkou a spisovatelem ale rozkvetla už o pět let dříve. Koncem
května roku 2003, když se poprvé potkali na akci v literární kavárně. Že by se ale jednalo přímo o lásku na první pohled, to se
v případě Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa zrovna říci nedá. Přestože už oba byli v té době významnými osobnostmi ve svém
oboru, neznali se, a krůček po krůčku jeden druhého poznávali, osobně i přes SMS zprávy. Ondřej Neff měl už od narození ke
své budoucí profesi novináře a spisovatele ty nejlepší předpoklady. 

Zrodil se spisovatel 

Na svět přišel v Praze do rodiny spisovatele Vladimíra Neffa (†74) a jeho manželky, herečky a spisovatelky Vlasty Petrovičové
(†76). Už v dětství rád četl, a dokonce psal a vydával vlastní noviny, občasník, který rozdával své rodině. V deseti letech si
oblíbil knihy žánru science fiction. Tento žánr si zamiloval a dnes je mnohými považován za krále české sci-fi. Po maturitě se
vydal na Univerzitu Karlovu, kde studoval na Fakultě  sociálních  věd  a publicistiky. Už během studií pracoval jako redaktor v
Československém rozhlasu. V roce 1969 na vysoké škole absolvoval a v témže roce se také poprvé oženil. Jeho manželkou se
stala Michaela Šprachtová, s níž měl následně dvě děti, Davida (52) a Irenu (†28). Začal pracovat pro nakladatelství Albatros a
přes další pracovní zkušenosti se v roce 1979 stal redaktorem deníku Mladá fronta. Postupem let se z Ondřeje stal uznávaný
novinář, ale také spisovatel a fotograf. Svou první sbírku sci-fipovídek vydal roku 1985, měla název Vejce naruby. Sci-fi
tematika ho provázela nejen v praxi spisovatelské, ale také v té novinářské. Stál u zrodu časopisu Ikarie, určeného pro čtenáře
fantasy a sci-fi, a několik let působil i jako jeho šéfredaktor. O pár roků později založil první český internetový deník, který
nazval Neviditelný pes. Kromě práce ale věnoval svůj čas také milované rodině, již v roce 2002 zasáhla smutná zpráva. Neffova
manželka Michaela prohrála boj s rakovinou, po třiatřiceti letech manželství, ovdověl. O rok později ho ale čekala ta
nejkrásnější životní útěcha, poznal další lásku. 

Talentovaní sourozenci 

O třináct let mladší Ljuba Krbová pochází z velké rodiny, z pěti dětí. Narodila se v Hradci Králové, část svého dětství ale prožila
s rodiči ve východním Německu. Už v té době se u ní projevovaly umělecké sklony, navštěvovala baletní přípravku Národního
divadla a následně se rozhodla pro herectví na Státní konzervatoři v Praze. Ještě během studia se objevila v seriálu Zkoušky z
dospělosti a další role na sebe nenechaly dlouho čekat, a to jak filmové, seriálové, tak i ty divadelní. K hraní měl blízko také její
mladší bratr Martin Krb (53), jenž se stal dětskou hvězdou. Zahrál si třeba v seriálu My všichni školou povinní, herecké profesi
se ale nakonec rozhodl, i na radu své starší sestry, nevěnovat a převzal rodinný podnik. 

Dvě svatby, 
dva rozvody 

V devadesátých letech se Krbová, v té době už známá herečka, začala věnovat netradičnímu koníčku. Oblíbila si čínské bojové
umění wu-šu, s nímž naši v roce 2001 reprezentovala na mistrovství světa v Jerevanu. Bojovému umění, při němž nechybí
sestavy s meči, šavlemi či vějíři, se herečka věnuje ve volném čase dodnes. Vzhledem k tomu, že vyrůstala ve velké rodině,
sama si přála takovou mít. Lásku hledala usilovně, dvakrát se vdávala, dvakrát ale také rozváděla. Jejím prvním mužem byl
ortoped Ivan Landor (65) a s ním se jí narodila dcera Anna Marie (35), jež je dnes advokátkou. Manželství však nevydrželo,
následoval rozvod. Dalším hereččiným manželem se stal kameraman Kristián Hynek (78), ale i toto manželství dospělo k
rozvodu. A právě tehdy do jejího života přišel Ondřej Neff. „Potkali jsme se během jeho autorského čtení. Byla jsem ještě
vdaná, právě jsem se rozváděla a myslela si, že asi nemám na vztahy talent,“ vzpomínala poté. Jejich první setkání proběhlo v
roce 2003 v literární kavárně, kam byli oba pozváni na společnou akci. „Ondřej tam četl svou povídku, já jsem tam četla
Čapka,“ vzpomíná herečka, která tehdy přišla i se svou dcerou. 

Padli si do oka 

„A tam byl takový pán, v obleku, plešatej, s vestičkou, všichni tam kolem něj skákali,“ vybavuje si první dojmy ze svého
budoucího muže. „On se rozhlédl kolem sebe a řekl: Já si sednu támhle,“ popisuje, že se Neff tehdy zničehonic rozhodl
přisednout si ke stolku právě mezi ni a její dceru. Byť se vůbec neznali. „Já jsem si říkala: Ten je ale drzej, sebevědomej…“
dodává. Ani jeden netušil, s kým má tu čest. Ljuba do té doby nečetla sci-filiteraturu, a Ondřej nechodil do divadel, aby věděl,
že vedle něj sedí oblíbená herečka. Jak už to ale bývá, slovo dalo slovo, a herečka a spisovatel si padli do oka. Zašli spolu na
víno, a protože poté oba odjeli na dovolenou, komunikaci udržovali prostřednictvím textových zpráv. 

Spolu v dobrém 
i zlém 
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„On byl tak neuvěřitelně vtipnej, že jsem se do něj zamilovala přes SMS. Ty SMS jsem si přepsala a mám je pořád schované,“
přiznává Ljuba. Začali spolu žít a lépe se poznávat. Fakt, že se potkali už ve zralejším věku, berou jako výhodu. „Ondřej tvrdí,
že kdybych ho poznala dřív, že bych si o něj a n i kolo neopřela,“ směje se herečka. Ona sama říká, že by dříve možná
nedokázala ocenit všechny jeho dobré vlastnosti. 

Herečka a literát 

„Já musím říct, že mám strašnou kliku. Protože Ondřej je renesanční člověk. Nejenže je chodící encyklopedie, ale je to chlap
nesmírně velkorysý, empatický a nepraktický,“ směje se. Jeden ve druhém našel lásku i oporu. Stáli při sobě i v těžkých
chvílích, které rodinu potkaly začátkem roku 2008, právě tehdy za tragických okolností zemřela Neffova dcera Irena, a v té
chvíli mu byla Ljuba největší oporou. Ještě téhož roku se partneři rozhodli, že se vezmou. V srpnu se konala svatba, malá,
komorní, jen za přítomnosti svědků. A tak se Ljuba a Ondřej stali manželi. Dle herečky je důležité, když mají partneři ve vztahu
společné koníčky, a to v tomto manželství skvěle funguje. Nejenže oba ovládají bojové umění, ale jejich společnou vášní je
cestování a s ním spojené fotografování. Procestovali už 
si odtud, krom dobrodružných zážitků, nespočet krásných fotografií. Navíc mají i společný smysl pro humor, který z nich přímo
sálá. Spolu se nikdy nenudí. Jako manželka autora několika desítek sci-fiknih, bývá Ljuba jejich prvním čtenářem tuto literaturu
si oblíbila. 

Toho štěstí 
neubývá 

Kvůli své roli v seriálu Ulice, kde účinkuje už od roku 2005, ale i dalším seriálům jako Náměstíčko, Život na zámku či Třetí patro,
je často považována hlavně za seriálovou herečku. Objevila se ale i v celé řadě filmů a stále exceluje na několika divadelních
scénách. Ondřej a Ljuba jsou skvělým důkazem toho, že láska může rozkvést v každém věku, ta jejich kvete šťastně už osmnáct
let. Ljuba Krbová vždy ráda říká, že je štastná stejně, jako na začátku vztahu. 

Dceru zavraždil zeť 

Obrovská tragédie zasáhla rodinu Ondřeje Neffa v únoru 2008, kdy zmizela jeho dcera Irena. Jak se později ukázalo, byla
zavražděna a vrahem byl tehdy její muž, Neffův zeť Robert (52). Ten více než dva týdny předstíral zoufalé pátrání po své ženě,
než spadla klec a policie ho obvinila z hrůzného činu, k němuž se nakonec doznal. Tělo své manželky ukryl v lese poté, co ji v
afektu během hádky uškrtil. V domě byla tehdy s nimi i jejich osmnáctiměsíční dcera Dominika (15). Péči o ni pak převzal Neffův
syn David s partnerkou. 

Foto popis:   Jako komorná v pohádce O spící princezně.
Foto popis:   Bez Ljuby Krbové si už Ulici nedokážeme představit.
Foto popis:   *26. 6. 1945
Foto popis:   Manželé už téměř 14 let
Foto popis:   *5. 7. 1958
Foto popis:   Jeho syn David je úspěšným fotografem.
Foto popis:   Dcera Anna Marie jako by herečce z oka vypadla.
Foto popis:   Manželé jsou pyšní na čas své svatby. Vzali se přesně v 15.15, což měli v plánu.

Unesená fakulta
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 40 , Autor: ANDREA PROCHÁZKOVÁ , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 01:14 , Čtenost: 192 170 , Rubrika: Kontext , AVE: 719 956,68 Kč , Země: Česko , GRP: 2,14
Jak ekonom Miroslav Ševčík ovládl zdejší významnou akademickou instituci 

Personálie českých vysokých škol obvykle nebodují ani na sociálních sítích, ani v mainstreamových médiích. Občas se to ale
stane – a právě teď je v centru pozornosti pražská Vysoká škola ekonomická (VŠE). Může za to její vyučující Miroslav Ševčík,
kterého v půlce dubna fakultní akademický senát na národohospodářské fakultě (NF) potřetí vybral za děkana (se čtyřletou
přestávkou, kdy byl proděkanem, a teď střídá kolegu Zdeňka Chytila). Opětovné zvolení vyvolalo diskusi především kvůli
Ševčíkově dlouhodobé a bezvýhradné podpoře Vladimira Putina. V době války na Ukrajině a tváří v tvář dokumentovaným
zločinům armády Putinova Ruska získávají Ševčíkovy veřejné komentáře konfliktu vcelku absurdní rozměry. Náklonnost k
Rusku ale není to hlavní. Před válkou koneckonců léta zasahovala spoustu pater tuzemské politiky i byznysu. Podstatnější je
dusivá atmosféra na fakultě jedné z největších českých vysokých škol, které si občané platí mimo jiné i proto, aby pěstovaly
svobodu a názorovou pluralitu. Miroslav Ševčík všem názorně ukazuje, že ovládnout za podpory malé skupiny věrných
následovníků významnou veřejnou instituci a likvidovat potenciální kritiky může být relativně snadné. 
Bez šance Průpovídku o tom, že návrat Miroslava Ševčíka do čela národohospodářské fakulty místo jeho blízkého
spolupracovníka Zdeňka Chytila je podobné loutkové cvičení jako mocenské rošády ruského dua Putin–Medveděv, zmiňují na
národohospodářské fakultě všichni, s nimiž tu mluvíte. „Mám na to svůj věk,“ vyřizuje stručně Zdeněk Chytil dotaz, proč
nekandidoval na děkana i ve druhém období, což je v akademické sféře spíše ten obvyklejší přístup. V reakci na dotaz, zda zná
žert, v němž prý bude v historii VŠE zapsán pod jménem „Medveděv“, hovor ukončuje. 
Faktem je, že Miroslav Ševčík v roli děkana je pro mnoho kolegů nežádoucí osobou. Ovšem jen mimo mikrofon. V prvních
dnech po volbě nechtěl nikdo z fakulty situaci v médiích komentovat. Jako jeden z prvních, kteří se proti zvolení Ševčíka šéfem
fakulty ve veřejném prostoru ohradili, byl čtyřiadvacetiletý student druhého ročníku Národohospodářské fakulty VŠE Jakub
Kuneš. Vadily mu výroky vyučujícího, ve kterých například relativizuje tragické oběti války na Ukrajině, nebo to, že v době
covidu studentům na přednáškách říkal, že pod respirátorem se udusí oxidem uhličitým, a vystupoval proti opatřením
zabraňujícím šíření nemoci covid-19. 
„Nechtěl jsem, aby to vypadalo, že jsme parta oportunistů, kteří chtějí jen titul. Mám okolo sebe prakticky pouze studenty, kteří
v čele fakulty pana Ševčíka nechtějí, ale bojí se ozvat,“ vysvětluje Jakub Kuneš. Sám zvažoval, jestli mluvit s novináři pod
jménem, protože na fakultě jsou známé případy, na jejichž základě se oponentura vůči vedení fakulty raději nenosí. V roce
2013 děkan Ševčík najal vlivného advokáta Tomáše Sokola, který poslal předžalobní výzvy studentům kritizujícím řízení a stav
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národohospodářské fakulty s tím, aby se za své výroky omluvili. „Měl jsem na své vystoupení v médiích velmi pozitivní reakce.
Když jsem se ale zeptal, zda se ke mně chce někdo přidat, tak většina nechtěla ani anonymně,“ komentuje atmosféru na fakultě
Kuneš. 
Meze dialogu zažila v letech 2018–2021 na vlastní kůži trojice bývalých studentských akademických senátorů, jejichž zkušenosti
se na fakultě tradují jako odstrašující případ, že postavit se proti vedení vlastně nemá cenu. Doktorand Tomáš Frömmel a dva
magisterští studenti František Mašek a Josefina Šedivá (v tu dobu Nešporová) nebyli se směřováním fakulty dlouhodobě
spokojení. Vadilo jim, že počet uchazečů každým rokem klesá a že škola na to reaguje snížením standardů pro přijetí tak, aby
jich mohla nabrat stejné množství. Měli také problém s tím, že na fakultě přednášely z jejich pohledu bizarní postavy, jako je
tiskový mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček, novinář Parlamentních listů Petr Žantovský, nebo politici pouze z jedné strany
jako ministři za hnutí ANO – a iniciátorem těchto vystoupení byl právě děkan Ševčík. 
V roce 2018 se ucházeli o post v akademickém senátu, orgánu, který v českém modelu řídí jednotlivé fakulty a mimo jiné volí
děkana. Aktivním studentům se nelíbilo, že v senátu NF sedí už několik let stejní lidé. A že jde o jména, jejichž renomé je
problematické a „motorem“ je spíše loajalita k vedení školy. Situace se nezměnila ani dnes. Za vyučující je zde například
historik usvědčený z plagiátorství Martin Kovář, za studenty Ševčíkův doktorand a novinář Parlamentních listů Marek Korejs.
Tajemníkem fakulty je bývalý radní ČT Daniel Váňa, který se při volbě „proslavil“ výrokem o tom, že ve vysílání televize by měla
více prostoru dostávat Okamurova strana SPD. Systém je navíc nastaven výrazně v neprospěch studentů, kteří mají pouze tři
hlasy, zatímco pedagogové šest (pro srovnání na pražské Právnické fakultě Karlovy univerzity je to nastavené 10 studentů : 11
vyučujícím). 
„Brali jsme naši kandidaturu jako možnost, jak vyjádřit názor části studentů a snažit se třeba v rámci diskusí některé vyučující
na senátu přesvědčit,“ vzpomíná doktorand František Mašek, který po magisterském studiu nakonec raději odešel studovat
doktorát ekonomie do Říma. Volby do akademického senátu nejsou na škole propagované a mají zpravidla velmi nízkou účast
studentů (datum se zveřejňuje na elektronické úřední desce fakulty), trojice kandidátů však využila sociální sítě a nakonec ve
volbách za značné a pro vedení fakulty překvapivé podpory studentů uspěla. Ale žádných pořádných debat o fakultě a
představách studentů se nedočkali. 
„Jednali s námi jako s malými dětmi, bylo nám dáváno najevo, že tam nemáme co dělat. Chyběla jakákoli elementární slušnost.
Na mě dokonce tehdy nově zvolený děkan Zdeněk Chytil křičel něco v tom smyslu, že nejsem správně vychovaná,“ popisuje
Josefina Šedivá moment, kdy jí hodnostář v jedné z debat odmítl udělit slovo. „Vyběhla jsem co nejrychleji z místnosti, abych se
nemusela rozbrečet přímo tam.“ Všichni tři shodně dodávají, že v této atmosféře na oponenturu v senátu, kde stejně formálně
nemohli vyučující ani přehlasovat, rezignovali. „Dodělala jsem titul, a i když jsem původně chtěla jít na doktorát, jsem ráda, že
jsem pryč,“ dodává Šedivá. 
Méně a méně Poučení, které si z této etapy vzali dnešní studenti, je jednoduché: nemá cenu snažit se něco měnit. K volbám do
akademického senátu se na fakultě nechodí – mimo jiné proto, že tři hlasy studentů vůči šesti stále stejným vyučujícím nic
nezmění. Miroslav Ševčík je považován za zábavného pedagoga, má podle studentů dobře připravené prezentace a jeho
přednášky jsou interaktivní. S jeho názory se však většina oslovených studentů nakonec neztotožňuje a vadí jim i jeho
angažmá v politickém extrému – konkrétně hnutí Trikolóra, kde působí jako ekonomický expert a za které kandidoval v
posledních sněmovních volbách. „Na imatrikulaci na nás apeloval, abychom se nenechali ovlivnit názorem masových médií,
která jsou nástrojem pro šíření strachu. O green dealu se zase vyjádřil tak, že je to útok na svobodu podnikání. Mně osobně
přinesly hodiny a setkání s docentem Ševčíkem jediné – mnohem víc přemýšlím nad tím, jak přesvědčivě formulovat svoje
názory a kladu větší důraz na ověřování dat,“ říká současná studentka prvního ročníku fakulty Sára Lučanová. 
Bakalářský student NF Filip Kruml také souhlasí s tím, že volba pana Ševčíka většině vadí. „Systém je nastavený tak, že není
nyní síla, která by Ševčíka mohla odvolat. Spousta lidí vám řekne, že jim to za to nestojí a nebude to mít žádný efekt,“
vysvětluje Kruml pasivitu ostatních. Situaci komplikuje i fakt, že NF je v rozložení českých univerzit poměrně ojedinělá ve svém
zaměření: je to jedna z mála veřejných vysokých škol, kde se dá specializovat na teoretickou ekonomii a veřejnou správu, navíc
právě už od bakalářského studia. 
Menší zájem se ozvat souvisí také se stavem fakulty. O Národohospodářské fakultě VŠE se ještě v roce 2010 psalo jako o
jednom z nejvlivnějších míst, které obsazovalo přední příčky žebříčků tuzemských ekonomických škol. Platila za prestižní místo,
na kterém přednášely významné osobnosti a z něhož vzešla řada budoucích politiků či obecně veřejně aktivních lidí. Za
posledních deset let však stále klesá počet uchazečů o studium. A to i přesto, že se zde přijímá už s „testem“ na úrovni
pohybující se kolem percentilu 40 v národních srovnávacích zkouškách (na konkurenčním Institutu ekonomických studií FSV
UK  je to zhruba percentil nad 70). Snižování standardů poté vede k tomu, že pro mnoho studentů není NF první volbou, ale
spíše jakousi „záchranou“. 
„A to pak samozřejmě nemáte velkou motivaci chtít věci zlepšovat, zároveň když víte, že se za vás veřejně nepostaví ani žádní
vyučující, jak jsme si zažili,“ říká Josefina Šedivá. 
Tuna drobností „Není to tak, že by Miroslav Ševčík adoroval Putina. Bohužel se vytvořila zkratka v médiích a na tu naskakuje
spousta lidí,“ shrnuje doktorand na Ševčíkově katedře Tomáš Lejsek pohled těch, kteří zvoleného děkana hájí. „Navíc se
nedomnívám, že by ho jeho výroky diskvalifikovaly z funkce děkana. Děkan je vlastně vrcholný manažer. A tam by to měřítko
mělo být o řízení fakulty, ne o tom, co si kdo myslí,“ říká Lejsek s tím, že fakulta je řízena dobře, a i proto se podle něj složení
akademického senátu podporující vedení fakulty nemění. 
Den po Ševčíkově zvolení naopak podali z katedry ekonomie, která je už dlouhé roky tahounem NF v akademických výstupech
a kvalitě výuky, výpověď tři pedagogové – Klára Kalíšková, Tomáš Lichard a Tomáš Miklánek. Někteří z nich vedle VŠE
například spolupracují s mezinárodně prestižním Centrem pro ekonomický výzkum (CERGE-EI). Svůj odchod dnes komentovat
nechtějí. Jedná se přitom už o několikátou vlnu exodu těch nejlepších, které ekonomická fakulta v určitém období měla. A i když
je složité rozplétat mezilidské vztahy v průběhu času na jedné škole, příběh vypadá vždy stejně. Jde o akademiky, praktikující
ekonomickou vědu na západní úrovni a vyučující předměty v angličtině, kteří fakultě zvyšovali skóre publikacemi a přinášeli jí
velkou část financí za granty a pedagogickou činnost. Jak někteří popisují, snažili se „dělat svou práci“ a nijak se nevyjadřovat
k dění na fakultě. Takové nastavení skončí pokaždé v momentě, kdy se někdo s vedením školy dostane do křížku. Něco
takového zažil ekonom Libor Dušek, který vedl katedru institucionální ekonomie (později se sloučila právě s katedrou
ekonomie) v letech 2017–2018. V roce 2018 se rozhodl kandidovat na děkana NF poté, co Ševčík absolvoval dvě funkční
období po sobě a nemohl tak dle zákona obhajovat. „Nebyla to protestní kandidatura – však jsem před tím skoro pět let byl
loajálním členem fakulty. Garantoval jsem předměty a obory, řešil projekty, seděl v několika radách a komisích, nakonec jsem
byl i vedoucím katedry. S Miroslavem Ševčíkem jsme se dobře znali léta, od mého působení v Liberálním institutu na konci
devadesátých let,“ říká Dušek. Studenti dokonce na podporu jeho kandidatury zorganizovali petici, ale ve volbách zvítězil výše
zmíněný Zdeněk Chytil. 
Oblíbenost a podpora Libora Duška mezi studenty poté velmi rychle zkomplikovala jeho vztah s vedením. „Podmínky pro práci,
na které jsem si dříve nemohl stěžovat, se rychle začaly zhoršovat. Třeba že děkan neprodlouží smlouvu studentovi
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pracujícímu na vašem grantu, takže musíte hledat a zapracovat nového. Nebo nepřizná odměny sekretářce, přestože v
rozpočtu katedry je dost peněz, takže sekretářka naštvaně odchází. A když najmete novou, opakuje se totéž za pár týdnů v
bleděmodrém. Každá z těchto epizod je možná sama o sobě marginálií, ale když se valí jedna za druhou, tak vás to časem
otráví a znechucen neustálým bossingem jsem z VŠE nakonec odešel,“ popisuje atmosféru Dušek. Z VŠE nakonec odešel ještě
v roce 2018 na čerstvě otevřenou pozici šéfa katedry národního hospodářství na pražských právech a s ním i část kolegů z
původního pracoviště. 
Podobnou zkušenost má také expertka na hospodářské dějiny Antonie Doležalová, které v roce 2014 nebyla prodloužena
smlouva. Jak popisuje, stalo se tak v důsledku její několikaroční snahy, aby děkan Ševčík zlepšil transparentnost při
rozdělování osobních odměn. „Nakonec dojdete k tomu, že to nemáte zapotřebí, protože vědecká práce není něco, co by
někdo na té fakultě oceňoval. Roli zde očividně hrají jiná kritéria. Je to klientelistické fungování, kdy se domluví malá skupinka
lidí a hlasují a rozhodují podle vlastních zájmů,“ dodává Doležalová, která dnes působí na Institutu ekonomických studií FSV  a
částečně na Cambridge. 
O tom, že fakulta nechce pěstovat vědce západního střihu, a naopak jejich kariérní postup vnímá jako hrozbu (ve chvíli, kdy
jste docent nebo profesor, můžete skládat studijní programy a fakulta vás obecně víc potřebuje), svědčí také případ už
zmíněné Kláry Kalíškové, které nebyla minulý rok schválená docentura vědeckou radou fakulty. V ní sedí například Miroslav
Ševčík a další lidé z fakulty, ale také ředitel ČEZ Daniel Beneš, bývalý prezident Václav Klaus nebo třeba zmíněný historik
Martin Kovář, který musel kvůli plagiátorství odejít z Karlovy univerzity. Ze zápisu ze zasedání vyplývá, že ji během habilitace
někteří členové vědecké rady místo dotazů k její práci zkoušeli z výroků v médiích, kde komentovala politiku státu. „Ano, podala
jsem výpověď, ale nechci svůj případ komentovat do médií,“ pouze napsala Respektu Klára Kalíšková. Uvidíme v červnu „Podle
mého názoru je národohospodářská fakulta ukázkou toho, jak extrémní excesy český vysokoškolský systém umožňuje. Není to
jen příběh pana Ševčíka, je to i příběh prostředí, ve kterém lze de facto unést instituci,“ komentuje ekonom CERGE-EI Daniel
Münich, který českou ekonomickou vědu sleduje přes patnáct let. „Jak může o udělování titulů rozhodovat někdo, kdo nemá
skoro žádné publikace? Manažer nemusí být akademická superhvězda, ale na základě čeho posuzuje něco na vědecké radě
nebo nastavuje standard fakulty?“ upozorňuje Münich s dovětkem, že nově zvolený děkan má pouze dva relevantní
publikované články (z roku 1994 a 2013), a to navíc v odborném časopise, který vydává jeho vlastní fakulta. To znamená za
třicet let akademického působení skóre nula. „Velmi nízká akademická úroveň vedení pak znamená, že se budete chtít
obklopovat podobně nastavenými lidmi. Tím táhnete fakultu dál dolů,“ dodává Münich. 
Problém českých vysokých škol spočívá i v mimořádně mocných fakultních senátech, které je lehké ovládnout pomocí aktivní
skupinky podporovatelů v kombinaci s pasivním přístupem zbytku. To posiluje uzavřené prostředí, placené ovšem z veřejných
peněz. Jde o relikt postkomunistického nastavování pravidel, které ovládala obava, aby školy nebyly slabé ve vztahu k politice.
„Možná by stálo za to posílit pozici rektorů, ale rozhodně je potřeba hledat balanc. Ani oni by neměli být ale všemocní, “
komentuje stav bývalý prorektor pro vědeckou činnost Karlovy univerzity a člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Jan
Konvalinka. 
Návrh na jmenování Miroslava Ševčíka děkanem NF má teď na stole k podpisu rektor VŠE Petr Dvořák. Zatím se prý ve světle
výše uvedených pochybností nachází ve stadiu „přemýšlení“. Rozhodnout se bude muset nejpozději do konce června, kdy
končí Zdeněk Chytil. Miroslav Ševčík se odmítl k zaslaným otázkám vyjádřit.. 
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„Podmínky pro práci, na které jsem si dříve nemohl stěžovat, se rychle začaly zhoršovat.“ 

Foto autor:   FOTO MILAN JAROŠ
Foto popis:   Za třicet let akademického působení skóre nula. (Miroslav Ševčík na Staroměstském náměstí s Václavem
Klausem, leden 2021)
Foto popis:   Ve fázi přemýšlení. (Rektor VŠE Petr Dvořák)
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Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka ČT 
Dobrý večer. Různé příběhy o zvěrstvech, která na ukrajinských ženách dívkách páchají ruští vojáci. Ukrajinská ombudsmanka
mluví o víc než čtyřech stovkách případů znásilnění. Ve skutečnosti jich bude ještě mnohem víc. A zatímco svět s pobouřením
sleduje drsný úděl těchto žen, nad válečnými znásilněními se zamyslel šéf českých katolíků Dominik Duka. Podle kardinála by
ukrajinské ženy, které po znásilnění ruským vojákem otěhotněly, měly více zvážit, zda neexistuje jiná možnost než těhotenství
přerušit, a přihlédnout bychom podle českého primase měli i údajně k těžké situaci ruských vojáků, kteří Ukrajinky znásilňují.
Téma pro Václava Crhonka.

Ukrajinka 
Vzal nejdřív mého syna a řek, že jestli s ním nepůjde, tak nás všechny zastřelí. Ve škole vzal mého syna Juru, tolik jich tam
nebylo. Řekl "sakra, pojď". A šel rabovat obchody s pomocí mého syna. Potom přivedl syna a vzal si moji dceru. Řekl, že teď
sním půjde ona.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Tak začíná příběh ženy, která utíká z Charkovské oblasti. V ukrajinské Malé Rohani na předměstí Charkova žila se svými
dvěma dětmi, synem a dcerou, když do města vtrhli ruští vojáci, v ten den její dceru jeden z vojáků znásilnil.

Ukrajinka 
Vzal si ji první noc, přišla až ráno. Celou noc jsem nespala, trápila se. Myslela jsem, že už ji zabil. Zatarasil dveře ve druhém
patře a celou noc ji znásilňoval. Do břicha jí píchl drogy. Říkal jí – nic neucítíš. Pořezal ji, říkal jí, že jí podřízne krk. Znásilňoval
ji, držel jí pistoli u spánku. A chtěl ji zabít. Odřezal jí vlasy. Ještě jsem je nespálila. Dcera nemůže mluvit, je v šoku.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Další případ znásilnění, tentokrát z okolí Kyjeva, popisuje novinářka Julija Žukovová, která na Ukrajině s oběťmi sexuálního
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násilí mluvila. Po řádění ruských vojáků zůstal jen spálený dům a torza těl otce, který chtěl bránit svoji rodinu a jejich psa.

Julija ŽUKOVOVÁ, redaktorka, Nastojaščeje vremja 
Ten muž chtěl bránit svoji rodinu, ruští vojáci ho hned zastřelili. Na videu je vidět, jak tam leží tělo ve dvoře. Vedle je zabitý pes.
Potom, co zabili manžela, šli do domu, kde byla žena s dítětem. Vyhrožovali, že dítě zabijí také. Řekli, aby s nimi šla do vedlejší
místnosti. Tam ji několik hodin znásilňovali.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Právě přeživší z osvobozené Kyjevské oblasti poskytli světu jako první svědectví o zvěrstvech páchaných ruskou armádou.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Byly zaznamenány stovky případů znásilnění, včetně nezletilých dívek, velmi malých dětí. A dokonce i nemluvně. Jen mě děsí o
tom teď mluvit. Ale je to pravda, stalo se to.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Ukrajinská ombudsmanka mluví o více než čtyřech stovkách případů znásilnění ruskými vojáky. Skutečné číslo bude ještě
mnohem vyšší. Jednou z těch, kdo na Ukrajině příběhy obětí shromažďuje, je Katerina Čerepachovová.

Katerina ČEREPACHOVOVÁ, ředitelka, organizace La Strada Ukrajina 
Máme příběh žen a jednoho muže, nedávný příběh mladého muže, máme dospělé, děti, některé oběti nás kontaktovaly samy,
někdy jsou to svědci nebo blízcí oběti. Někdy to udělaly skupiny lidí, skupiny násilníků, zločinců z ruských jednotek, někdy to byl
jednotlivec. Někdy to bylo jen jednou, jindy opakovaně. Někdy znásilnění proběhlo beze svědků, jindy před zraky dalších.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Znásilnění žen nepřítele jako válečná zbraň a bojová strategie. Evropa to naposledy zažila při válce v Jugoslávii.

Daniel ŠTROBL, bávalý psycholog Armády ČR 
Na začátku v roce 91 v té bitvě o Vukovar, to je podzim 91, tak tam Srbové se dopouštěli znásilňování zajatých chorvatských
žen, často to ale končilo i jejich zabitím a tam právě hrála roli taková ta obrovská míra té dominance a ukázat jim: my jsme tu
teď ti páni.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Do pomoci znásilněným Ukrajinka se pustil český záchranář Vít Samek. Vyslyšel prosby ukrajinských dobrovolníků a sehnal
peníze na nákup léků, který čerstvě těhotné ženě vyvolá potrat nechtěného těhotenství. Lék Samek obratem poslal na
Ukrajinu. Na 1500 krabiček si prý tamní ženy rozebraly velmi rychle.

Vít SAMEK, záchranář 
Zrodilo se to tak, že napsal kamarád, který je v Oděse v domobraně, a posílal zprávu, kterou dostal od jiný části domobrany, že
ty čerstvě osvobozený obce potřebují léky tadytoho typu a že to potřebujou hrozně rychle.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Proti Samkové aktivitě se ale ihned vymezilo české tzv. Hnutí pro život. Podle něj měl Samek na Ukrajinu raději poslat pepřové
spreje a houkadla, abych se ukrajinské ženy mohly po zuby ozbrojeným vojákům bránit. A zatímco hnutí se po kritice omluvilo a
svoje vyjádření stáhlo. Zamyslel se nad problematikou válečných znásilnění kardinál Dominik Duka.

Vít SAMEK, záchranář 
Mohl napsat cokoliv jinýho, mohl napsat Ježíš, to je hnus, co se tam děje, modleme se a všem ukrajinském ženám nabízíme
pomoc, zdroje na to máme. Místo toho napsal takovýhle slint, no.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
A co kardinál Duka vlastně napsal, tak třeba znásilněným ženám doporučil, že by se měly bránit, třeba houkadly

redaktor/citace: Dominik Duka; kardinál, arcibiskup pražský, zdroj: Aktuálně.cz, 25. 4. 2022 
Navrhovaná obranná pomocí pepřového spreje či houpadla vychází ze starobylé tradice, se kterou se setkáváme již v době
před Kristem při obraně proti znásilnění a ztrátě panenství. Věřím tomu, že existuje celá řada možností, ale nelze vidět jako
jediné řešení neodporovat agresorovi.

Romuald Štěpán ROB, katolický kněz, mediální poradce kardinála Dominika Duky 
Každý člověk má právo na obranu, přiměřenou obranu, která zvlášť ve válečném konfliktu je komplikovaná.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Kardinál Duka vyzdvihl i případ slovenské blahoslavené mučednice z druhé světové války, kterou zastřelil ruský voják poté, co
odmítla se mu podvolit.

redaktor/citace: Dominik Duka; kardinál, arcibiskup pražský, zdroj: Aktuálně.cz, 25. 4. 2022 
Ano, je to mimořádné řešení, hrdinské řešení myslím, že ho také málo zdůrazňujeme.

Hana KUBÁTOVÁ, politiložka, historička, Institut Mezinárodních studií FSV  UK  
Oběti stavíte do role, že měly udělat něco víc a přece potom by se vám to stalo. Anebo měly jste zemřít hrdinou smrtí, abychom
si my vás pamatovali. A vlastně tomu úplně nerozumím.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Podle kardinála bychom měli přihlédnout i k těžké situaci vojáků, kteří ukrajinské ženy znásilňují.

redaktor/citace: Dominik Duka; kardinál, arcibiskup pražský, zdroj: Aktuálně.cz, 25. 4. 2022 
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Celý problém vyžaduje nejen nestrannost, ale musí být přihlédnuto, že pachatel, příslušník ozbrojených sil, je často také obětí
těch nejsilnějších emocí a vášní, kdy hrůza z boje, strach a nenávist ho přivádí doopravdy až k úrovni jakéhosi amoku.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Ale měli bychom takhle se snažit pochopit ty vojáky, kteří tohle činí?

Romuald Štěpán ROB, katolický kněz, mediální poradce kardinála Dominika Duky 
Jak říkám, je úkolem každého vězeňského kaplana pochopit zločince, aniž by analyzoval trest.

Jiří Kylar (oběť Sexuálního ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI), 
To kopíruje přesně jeho přístup k tomu tématu sexuálního násilí obecně. Už jenom ten postoj, který vlastně zaujal v tom svém
článku, kde vlastně omlouvá agresi těch vojáků, kteří znásilňují ty ženy, je pro nás, kteří máme zkušenosti s doprovázením
obětí, naprosto nepřijatelný a nepřípustný.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Kardinál se ve svém článku vymezuje proti tomu, aby znásilněné ženy na Ukrajině mohly užít léky zabraňující těhotenství. Prý to
pro ně může být podobné trauma jako znásilnění samotné.

redaktor/citace: Dominik Duka; kardinál, arcibiskup pražský, zdroj: Aktuálně.cz, 25. 4. 2022 
Ptám se, nenastoupí pak takové řešení v životě těchto žen, jejichž mateřství bylo již na samém počátku zasaženo dvojím
dramatickým zásahem, jako nové trauma? Nepopírejme, že neexistuje postpotratové trauma.

Romuald Štěpán ROB, katolický kněz, mediální poradce kardinála Dominika Duky 
Trest smrti zaslouží pachatel tohoto zločinu, nikoliv, případně takto počatý člověk.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Že je potrat hříchem, patří k tradičním církevním dogmatům. Měl by ale být přístup českého kardinála tak striktní i ve chvíli, kdy
je těhotenství důsledkem brutálního válečného běsnění a vykonané msty agresora na nevinné oběti?

Tomáš HALÍK, katolický kněz 
Já také považuji potraty za zlo, ale něco jiného je obecný princip, a něco jiného jsou konkrétní případy v krajní životní situaci. A
jestliže ty znásilněné ženy se podle svého svědomí rozhodnou, že nejsou schopny přijmout to eventuální těhotenství po
znásilnění, a prostě použít ten prostředek, který by mohl také způsobit ukončení toho těhotenství, pak v takovém případě, když
to ony na základě svého svědomí, já nejsem schopen je odsoudit. Mám dojem, že ani Ježíš by po nich nehodil kamenem.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Přibývají další případy znásilnění bezbranných ukrajinských žen. Podle českého primase Dominika Duky bychom ale navíc měli
pohlížet, cituji: nestranně i s přihlédnutím k situaci pachatele.

Daniel ŠTROBL, bávalý psycholog Armády ČR 
Aby nejvyšší představitel katolické církve vyjadřoval empatii k pachatelům, no to jako jestli potom dá nějaký křesťanský
duchovní rozřešení, pokud budou jednou sedět v base. Samozřejmě od toho duchovní jsou a je to naprosto v pořádku, ale
vyjadřovat to tímto způsobem mně prostě přijde nevkusné.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Od kardinála Duky se distancovala řada politiků z KDU-ČSL.

redaktor/citace: Marian Jurečka; vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí, předseda strany /KDU-ČSL/, zdroj:
Twitter / Marian Jurečka, 27. 4. 2022 
Žádné násilí, obzvláště tak trýznivé a surové jako znásilnění, nelze jakkoliv omlouvat.

redaktor/citace: Jan Grolich; hejtman Jihomoravského kraje /KDU-ČSL/, zdroj: Twitter / Jan Grolich, 27. 4. 2022 
Nikdo po církvi nechce, aby nakupovala Postinor. Když nedokážu pomoct, tak mám být aspoň zticha.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Co na to vedení katolické církve? Tušili jste, že může přijít taková kritika nebo připouštěli jste si to, napadlo vás to vůbec.

Romuald Štěpán ROB, katolický kněz, mediální poradce kardinála Dominika Duky 
Samozřejmě, samozřejmě.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Nebylo lepší potom mlčet v téhle době?

Romuald Štěpán ROB, katolický kněz, mediální poradce kardinála Dominika Duky 
O samozřejmě, že mlčení... Je otázkou právě, jestli je dobré mlčet, nebo nikoliv. Pan kardinál se rozhodnul, jak se rozhodnul.

Jiří Kylar (oběť Sexuálního ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI), 
Tohle je naprosto nepřijatelné i pro mnoho věřících lidí, kteří se s tímto přístupem nejsou ochotni smířit. To, co co kardinál
udělal, je absolutně za čárou.
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OSOBNOST ČÍSLA
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Blesk , Strana: 3 , Vytištěno: 161 018 , Prodáno: 125 886 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022
03:23 , Čtenost: 681 478 , Rubrika: Příloha - Naše krásné Ústecko , AVE: 110 080,85 Kč , Země: Česko , GRP: 7,57
Vladimír Kořen, moderátor 

„Když jsem začal studovat v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  žurnalistiku s politologií, měl jsem takovou úzkost, že
nepotkávám známé lidi. 
Teplice, kde jsem vyrostl, jsou sice město s 50 tisíci obyvateli, ale ti se dost znají, a když jdete po ulici, vždycky potkáte někoho,
s kým si můžete popovídat, víte, že někam patříte. Do Teplic stále jezdím za rodiči, mám tam spoustu kamarádů. I tohle město
má výjimečného genia loci, je to krásné lázeňské město, kde se potkal Goethe s Beethovenem. Já jsem vyrůstal nedaleko
zámecké zahrady, což je nádherný anglický park, velmi rozlehlý, se starými statnými stromy. 
Tady začala moje pouť směrem k přírodě.“ 

DNEŠNÍ DĚTI JSOU SKVĚLÉ, JÁ JSEM ZLOBIL VÍC
TISK , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Blesk , Strana: 8 , Vytištěno: 161 018 , Prodáno: 125 886 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022
03:23 , Čtenost: 681 478 , Rubrika: Příloha - Naše krásné Ústecko , AVE: 1 009 496,10 Kč , Země: Česko , GRP: 7,57
Moderátor a učitel Vladimír Kořen 

Když v prosinci 2020 odcházel Vladimír Kořen z postu starosty malého středočeského města, chystal se odpočívat, věnovat
rodině a Zázrakům přírody, které v České televizi moderuje již třináct let. Od té doby se rodák * z Teplic stal počtvrté otcem,
začal učit na základní škole a také sám studovat 

Naposledy jsme spolu mluvili v předvečer vašeho odchodu z funkce starosty Říčan. Tehdy jste říkal, že budete odpočívat a
točit Zázraky přírody. Podařilo se? Především se od té doby moje " rodina rozrostla o jedno báječné dítě Vládíka, kterému je
teď devět měsíců. Odchod z radnice byl pro mě ve všech směrech oživením. I když jsem moc netušil, co budu dělat. Když jsem
ale jel za svou těhotnou manželkou na její působiště na 3. základní školu u Říčanského lesa, dostal jsem možnost, abych se na
chvíli stal i učitelem. Přijal jsem tu výzvu, protože mi to najednou začalo dávat úžasný smysl. To, co děláme v Zázracích přírody,
je o přírodopisu, fyzice, o věcech, které se týkají chemie... Jak prezentujeme vědecké poznatky televizním divákům, se dost
podobá tomu, jak je mohu přibližovat dětem, a najednou jsem díky tomu objevil svět, který mě neskutečně baví. Takže to byl
krok rozhodně dobrý. *3* Mají to učitelé s dětmi stále těžší, jak se říká? Máte rady, jak si zjednat respekt? Začal jsem učit v
době distanční výuky, což je poměrně náročné, ale mně přišla vhod zkušenost z televize, schopnost vystupovat před kamerou,
neměl jsem s tím problém. A děti? Jsou úžasné. Já byl daleko zlobivější! Člověk má tendenci zapomínat na svoje průšvihy a
trochu si svou minulost lakovat. Já měl průšvihů na základce tolik, že si říkám, že děti, které mám, jsou výjimečně hodné,
(smích) Kromě toho všeho jste začal také studovat. To máte tolik čašu? 

Stal jste se loni v květnu počtvrté otcem. Máte už tři, * řekněme přinejmenším odrostlé děti. Děláte něco jinak než u dříve
narozených potomků a jak jste to zvládali v době koronaviru? Pokud jde o koronavirovou anabázi, která byla samozřejmě pro
mnoho lidí a firem tíživá, naši rodinu zásadně změnila, měli - jsme možnost být spolu, ' “' lip jsme se poznali. Během * mého
starostování jsme byli rozlítaní všemi směry a jako bychom se vzájem,' ně ztráceli. Ten poslední ’ rok fungujeme úplně jinak, je
to nesrovnatelně lepší. Zrovna včera jsme > měli hezkou večeři, u níž i jsme se všichni sešli, '( udělali si pstruha na bylinkách,
povídali si. To i za dob mého starosto- } vání nešlo. A co se týká, miminka, oba s manžel" kou k tomu přistupuj e-' me úplně
jinak. Dřív jsme dodržovali, co jsme kde přečetli, třeba že se dítě musí ' : budit na kojení. Teď to děláJr1 me na pohodu. Takže
náš Vládík, když se daří, se v devět uloží, v noci spí a mezi pátou šestou vstává. Necháváme to plynout a to dítě je neuvěřitelně
veselé, když vstane, okamžitě se směje. Je to hezké a jak se rýsuje jeho povaha, zdá se, a já v to doufám, že bude dost velký
pohodář - po tatínkovi. (smích) V Pocházíte z Teplic, jak jste se dostal do Říčan? Přes Řepín u Kokořína! To je taková
vesnička, kde jsem si vzal svou ženu. Ona sice pochází z Rychnovská, ale získala učitelské místo s bytem právě v Řepíně. S
oblibou Řepín zmiňuju. Žili jsme tam jen asi dva a půl roku, ale mělo to neobyčejné kouzlo a já na to rád vzpomínám, tak dělám
Řepínu reklamu, aby se o něm psalo, (smích) Než jsem tam přišel, byl Řepín v novinách jen jednou. Tehdy se na náves
zatoulal srnec, kterého místní myslivci zastřelili a snědli, a pak se ukázalo, že mohl mít vzteklinu, takže Vánoce strávili v
nemocnici. Když jsem začal studovat v Praze  _ na Fakultě  sociálních  věd  žurnalistiku s politologií, l měl jsem takovou
úzkost, že nepotkávám známé lidi. Teplice, kde jsem vyrostl, jsou sice město s 50 tisíci obyvatel, ale ti se dost znají, a když
jdete po ulici, vždycky potkáte někoho, s kým si můžete popovídat, víte, že někam patříte. V Praze vlezete do metra a ať
koukáte, jak koukáte, známou tvář nepotkáte. To by musela být velká náhoda. Takže jsem byl jcv v Praze ztracený, ztracená
byla i moje nastávající, proto jsme v okolí metropole hledali místo, kde by nám bylo podobně jako v Rychnově nebo v Teplicích.
Zkusili jsme právě Řepín, ale ten byl od Prahy daleko. Kvůli práci v České televizi jsme potřebovali bližší bydlení. Jednoho dne
jsme zastavili na náměstí v Říčanech, které mají velký genius loci. Řekli jsme si, že tady je to asi ono, a postupem čašu tu
zakořenili. *•* Strávil jste v Teplicích čas dětství a středoškolských let. Vracíte se ještě do těchto místí Jezdím tam za rodiči,
zrovna o víkendu jsme byli na krátké návštěvě. Mám tam spoustu kamarádů, teď se třeba těším na školní sraz po 30 letech od
maturity. I tohle město má výjimečný genius loci, je to krásné lázeňské město, kde se potkal Goethe s Beethovenem. Já jsem
vyrůstal nedaleko zámecké zahrady, což je nádherný anglický park, velmi rozlehlý, se starými statnými stromy. Tady začala
moje pouť směrem k přírodě. I když na sklonku minulého roku jsem obcházel místa svého mládí, kde jsem na vápence sbíral
první zkameněliny, a je pravda, že se to hodně proměnilo, je to zavezené odpadem a zkameněliny bych tam už asi nehledal. Ale
vzpomínky mi nikdo nevezme. Třeba se tam někdy ještě vrátím, třeba na stará kolena. 

TEPUJE MAJI VÝJIMEČNÉHO íf GENIA LOCI, JE TOa KRÁSNÉ LÁZEfSKÉMĚSTO, KQggm EPOTKAL GOSÉÉS VYRŮSTAL
JSEM NEDALEKO ZÁMECKÉ ZAHRADY, TADY ZAČALA MOJE POUŤ SMĚREM K PŘÍRODĚ. 

Foto popis:   Drandění s kočárkem je taková příprava na důchod říká Vladimír Kořen
Foto popis:   Syn Vládík se Vladimíru Kořenovi a jeho ženě Martině narodil loni v květnu
Foto popis:   město rád vzpomíná do něj vrací, nejen za rodiči
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Třídní rozdíly jsou klíčem k pochopení současné francouzské politiky, tvrdí Šindelář a Svobodová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jan Bělíček, Pavel Šplíchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 06:36 ,
Celková návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , AVE: 5 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Nedávné prezidentské volby ve Francii přinesly překvapivě pohodlné vítězství Emmanuela Macrona. Ten se tak po Jacquesu
Chiracovi stal dalším prezidentem, který byl zvolen do úřadu podruhé. Ale ani krajní pravice nepřišla zkrátka a s Marine Le Pen
zaznamenala největší úspěch v období takzvané páté republiky. Co všechno se na francouzské politické scéně proměnilo a jak
dopadla francouzská levice i takzvané tradiční strany? Tomu se věnuje nejnovější díl podcastu Kolaps s politoložkou a
redaktorkou Radia Wave Evou Svobodovou a odborníkem na politiku a společnosti západní Evropy Jakubem Šindelářem, který
působí na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy v Praze.

https://soundcloud.com/advojka2013/kolaps-68-sindelar-svobodova-tridni-rozdily-jsou-pro-pochopeni-francouzske-politiky-
klicove

Po prvním zvolení Emmanuela Macrona prezidentem před pěti lety panovala v určité části francouzské společnosti euforie.
Jaká byla nálada letos, když zvítězil se ziskem necelých padesáti devíti procent?

Atmosféra před pěti lety po vítězném projevu Emmanuela Macrona byla velmi euforická. Hrozba možného vítězství Marine Le
Pen byla tehdy velká a Macron byl v té době také ještě nepopsanou knihou. Měl zkušenost ze socialistické vlády, kde byl
ministrem, ale mnohem spíše to byl člověk přicházející z byznysu. Nevědělo se, jestli bude spíše levicový, nebo spíše pravicový
prezident. Po pěti dramatických letech jeho vlády, v nichž se objevily žluté vesty, pandemie a válka na Ukrajině, je samozřejmě
nálada úplně jiná. Pro velkou část francouzské společnosti je opravdu nepřijatelný, ale zároveň stále přijatelnější než Marine Le
Pen.

Co bylo na poslední předvolební kampani nové?

Především pocit únavy. Lidé nebyli s nabídkou příliš spokojení. Už bylo jasné, co Macronova politika ve skutečnosti obnáší, a
proto nebyl moc velký prostor pro optimismus a euforii. Už nebylo možné, aby si do něj lidé mohli projektovat svoje politické
touhy a představy.

Jak vlastně hodnotit uplynulých pět let jeho vlády? Jak je francouzská společnost vnímá?

Mám dojem, že z něj nebyli nadšení ani levicoví, ani pravicoví voliči. Často je mu i od konzervativních voličů vyčítáno, že má
polarizační a rozdělující potenciál, což se prokázalo během protestů žlutých vest. Pro pravicové voliče není dostatečně
reprezentativní. A u levicových voličů je problém docela zřejmý. Ty opravdu výrazně zklamal, a možná i proto se Macron
tentokrát v kampani zaměřoval především na pravicové voliče. Zahrnul do své politiky pravicové i levicové prvky, ale ani jedna
strana s ním ve výsledku nebyla spokojená.

Macron tentokrát zvítězil hlavně díky odporu vůči protikandidátce Marine Le Pen. Francouzský sociolog Didier Eribon krátce
před druhým kolem říkal, že Macrona rozhodně nebude volit, protože před pěti lety ihned po volbách prohlásil, že mu Francouzi
dali ve volbách silný mandát k uskutečňování jeho programu, přestože ho velká část lidí volila jen proto, aby blokovali Marine
Le Pen. Jakým způsobem zareagoval Macron na tuto skutečnost tentokrát?

Spoustě levicových voličů došla trpělivost a nechtějí volit někoho, s kým absolutně nesouhlasí jenom proto, aby k moci nepřišla
extrémní pravice. Macronův současný výsledek je výrazem toho, že tyto voliče nebral vůbec vážně a nic pro ně nedělal.
Spisovatel Édouard Louis, dobrý kamarád Didier Eribona, před volbami napsal na sociální sítě, že Macrona zvolí, ale že jde
volit kandidáta, kterého hluboce nenávidí, jen proto, aby zastavil fašismus. Následující volební období bude i z tohoto důvodu
pro Macrona velmi obtížné, protože tato část jeho voličů mu nedá opravdu vůbec nic zadarmo.

Snídaně s Novou 05:55
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 09:36 , Pořad: 05:55 Snídaně s Novou ,
AVE: 911 628,00 Kč , Země: Česko
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
5 hodin 55 minut víkend za námi, a právě startujeme pondělní snídaně snovou hezké.

mluvčí 
Ráno. Hezké ráno. Dobré ráno. Pojďme se podívat, bude v pondělí snídaně snovou vypadat.

mluvčí 
Důvodem odkladu školní docházky bývá nejčastěji vada řeči. Potíže s mluveným mívají před školáci, kteří už mají nastoupit do
první třídy. Pomohlo dětem nasazení školský logoped jdu na to zeptáme už za chvíli.

mluvčí 
Otevřená kina divadla vzali lidé po covidové pauze útokem. Mezi navštěvovaným místy i cirkusový stan azyl 78, ve kterém se
odehrávají nejrůznější akrobatické kousky zejména souboru Cirk La putyka a do repertoáru se vrátilo i představení cesty.
Podíváme se, jak se na něj soubor připravuje.

mluvčí 
Dvacátý devátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest je v plném proudu, tentokrát přináší exkluzivní
kolekci více než 90 filmů reprezentujících to nejzajímavější ze současné zahraniční i české kinematografie. Už za chvíli si
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povíme více o minisérii jitřní záře.

mluvčí 
Je pondělí ráno vstáváte se snídaní s novou dnes s Terezou Jandovou Johanem Mádrem a Ondřejem Havlem.

mluvčí 
Krásné dobré ráno. Jdeme hnedka na začátek podívat, co tady Terka má napsaný.

mluvčí 
Mě by zajímalo, kdo to byl, kdo to byl, jako je pravda, že můj víkend byl prasečí, jo.

mluvčí 
Anebo nebo prase, jo, jo a cestovním správně.

mluvčí 
Tak někdy mi tím chtěl říct, že to je prostě. Pro.

mluvčí 
Mě já to určeny dobře. Já neumím ani takhle kreslit, takže tohleto není žádnej velkej, ale já vám ráno od.

mluvčí 
NATO Jane.

mluvčí 
Já jsem nebyl. Já jsem to nebyl. Já takovýhle prasátka asi dokázal namalovat, to jo, ale nebyl jsem to.

mluvčí 
No nic budeme pátrat máme na celou snídani znovu. Podíváme se tedy na počasí, když nevím, jestli si ho zasloužit kluci na.

mluvčí 
No, takže dneska nás čeká vyšetřování nejenom to, co jste viděli před chvilkou, ale i vyšetřování teď pojďme na počasí.

mluvčí 
Nicméně čeká nás taky nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vyšplhají až na 21 °C k tomu převážně oblačno a jak říkal, Johan
deštníky, rozhodně s sebou, protože místy se objeví přeháňky nebo také bouřky. Místy znamená, že nevíme, kde to místo a
kdy to místo bude.

mluvčí 
Já říkal deštníky s sebou. Jestli.

mluvčí 
Ty jsi říkal, že ti aplikace ukazovala, že dneska má pršet. Jo.

mluvčí 
Tak ano, ano, to je pravda, co jsem říkal, ale předtím řešil vás, takže ano, dneska ráno jsem to říkal dnešní s sebou rozhodně
aplikacemi ukazovala, že prý dneska na 80 % což je docela vysoká pravděpodobnost, ale doufejme, že tak brzo ráno ještě
neprší. Pojďme se podívat také v jednotlivých koutech Česka.

První zastávka Cheb nejenom tak romantický výhled, ale i 8 °C.

mluvčí 
Churáňov.

mluvčí 
Tam jsou 4 nad nulou.

mluvčí 
Luční Bouda 1 nad nulou.

mluvčí 
A k tomu Praha. Tady dokonce 11.

mluvčí 
Stupňů nad nulou a je to znám, když ráno vyjdete ven, že už je poměrně tepleji.

mluvčí 
Kluci mě by zajímalo, měli jste někdy problém s řečí, než jste chodili do školy, protože já jsem třeba pamatuju, že to druhé třídy
jsem neuměla až nezlepšilo se to dodneška, a ale můžu s tím pracovat v televizi. No.

mluvčí 
Bohužel u nás je to mnohdy aktuální problém. Ano.

mluvčí 
Ona ho naopak jako malý žádná vada, ale teď v posledních dnech.
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mluvčí 
Kritérií totiž přivítáme za chvíli logopedky také jsme nějaký problém s ní můžu klidně probrat nějaké cvičení.

mluvčí 
Tak musí zjistit, jak se máme nejenom my, ale my všichni po ránu rozmluvit si na to nějaký trik, nebo jestli prostě se s tím člověk
musí narodit a už se s tím nedá dělat.

mluvčí 
Musí narodit.

mluvčí 
Se nechal slyšet.

mluvčí 
Včera byl první Máj, tak doufáme, že jste ten lásky čas oslavili, a tak, jak se má a že jste nezapomněli na své drahé polovičky.
Já jsem Koukal na jednu lásku, která kvete v Keni. A ten muž chodí trojčata, má ty rajčata soudce identicky dnes od sebe ani
nerozezná ten člověk chodí společně a Pressu strašně spokojený. Ani.

mluvčí 
Dává dárky, tak dává 3 nebo 1 na.

mluvčí 
Jasně 3. Novo každý se stará stejně ty bláho. No, dobrý je, že nemá cit tchyně jenom jednu z atomu. Jak.

mluvčí 
Asi znáte.

mluvčí 
Své benefity.

mluvčí 
Tomu říká poli a hory, tak možná jo.

mluvčí 
Přesně.

mluvčí 
Jak to, že tito takový.

mluvčí 
Protože i to bylo tématem snídaně, no, my jsme se tady o tom jednou dokonce bavili, než se kamery za plyn a ten část toho
rozhovoru. Možná.

mluvčí 
Zaznamená odbor kině na play Mory a určitě reprezentovat. Teď pro vás nachystané první ranní televizní noviny, hezké ráno.

mluvčí 
Měla jedny rapper.

mluvčí 
6 hodin 7 minut přejeme vám hezké ráno, sledujete snídani s novou, ve které za chvíli zjistíme, jestli nám stejně jako Polsku
Bulharsku stojí s nestojí, hrozí odstávka plynu, kterou právě tam teď mají.

mluvčí 
No a taky probereme vady řeči, a to, že ministerstvo školství chce do škol nasadit logopedy.

mluvčí 
A k tomu ještě přehled tisku tzn. je to hodně dál, sledujte snídani s novou.

mluvčí 
Hezké pondělní ráno, 6 hodin 14 minut. Aktuální čas máme 2. května. Máme pro vás také připravené to, co píší dnešní noviny.

mluvčí 
Tak jdeme na to v Mladé frontě. DNES se dočtete o tom, že je děti ohrožuje záhadná žloutenka. Jde o nový typ virového zánětu
jater a nejčastěji postihuje právě malé děti.

mluvčí 
Podíváme se do Lidových novin. Informují o tom, že Česko chce vzít Rusům jejich majetek. Stát už zmrazil majetky za jednu
miliardu korun a teď prověřuje, jak ho zkonfiskovat.

mluvčí 
Hospodářské noviny se zaměřili na Čechy, kteří začali kvůli rapidnímu růstu cen šetřit domácnosti více zvažují, co si pořídit, co
naopak v době inflace zbytečné.

mluvčí 
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A podíváme se také do deníku Blesk. Ten přináší informace o sídle někdejšího kmotra Františka Mrázka. Vilu koupil za téměř
45 000 000 Kč. Firma, které není jasné, kde tyto finance sehnala.

mluvčí 
A teď deník Sport píše o fotbalovém zápase mezi Slavií a Plzni. Na závěr se kopaly 2 penalty a duel nakonec skončil remízou
11. Takže plichta a co nás čeká dál, nám řekne Ondra.

mluvčí 
Minulý týden zastavila ruská společnost Gazprom dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Co to bude pro tyto státy znamenat
a hrozí něco podobného. Třeba nám Česku. Budeme se bavit s panem Dr. Janem Šírem odborníkem na postsovětský prostor z
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji hezké ráno.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Pane doktore, proč právě Polsko Bulharsko?

mluvčí 
Tak je potřeba tady říci asi následující, jedná se o přímý důsledek OS zostřující se v obchodní ekonomické války mezi ruskou
federací a zeměmi západu v návaznosti na ruskou agresi proti Ukrajině a Polsko a Bulharsko se ocitli první, v uvozovkách na
ráně z toho důvodu, že jim jako první vypršela lhůta splatnosti za dodávky zemního plynu z Ruska a za a duben a nicméně v
případě, že další obchodní partneři společnosti Gazprom v Evropě na ty nové ruské požadavky nepřistoupí. Lze předpokládat,
že Polsko a Bulharsko, případně další aktéři nebudou nebudou v tomto ohledu osamocení a nebudou poslední, tady je potřeba
říci, že v reakci na západní sankce Vladimir Putin koncem. Března nařídil ruským společnostem obchodujícím se Západem nové
podmínky pro obchod, jedná se o požadavek, aby západní partneři v případě odběru zemního plynu za tento plyn platili v
rublech, což je minimálně ze strany evropského unie vnímáno jako transakce, která by byla značně riziková ve smyslu souladu
se mezitím schválenými sankcemi a jedná se o výsledek tvrdší ruské vyjednávací pozice vůči Evropě. Určitý výraz snahy
rozklížit sankční jednotu napáchat ekonomickou škodu a ukázat, že i Evropa má svoje zranitelnosti, jak se situace bude vyvíjet,
záleží velké míry věčná obchodních partnerech společnosti Gazprom si na ty nové požadavky ruské legislativy přistoupí nebo
ne.

mluvčí 
Pane doktore, zatím Polsko Bulharsko, ale zmiňoval jste, že to pravděpodobně nekončí, dokážete odhadnout, jaké další státy
by mohly přijít o ruský plyn a jaké pozici v tom směru Česká republika?

mluvčí 
Tak pokud mám správné informace a další na řadě by měli být Nizozemci a baltské státy, ale to není dáno tím, že by.

mluvčí 
Už.

mluvčí 
Si to nějakým způsobem zasloužili svým chováním tady skutečně o to, jakému datu jsou nastaveny platné kontrakty. Pokud jde
o Českou republiku, tady je potřeba říci to, že Česká republika na rozdíl od Polska na rozdíl od Bulharska nemá přímé
obchodní vazby z přímé kontrakty o dodávkách se společností. Gazprom je to dáno tím, že v České republice dále pokročila
liberalizace trhu se zemním plynem tzn. do České republiky, dodávají plyn obchodní společnosti, které mají vlastní kontrakty s
distributory, kteří dále dodávají surovinu koncovým odběratelům v České republice tzn. a České republice nehrozí to, že by
Gazprom zastavil dodávky v České republice z toho důvodu, že Česká republika s Gazpromem žádný kontrakt momentálně
nemá skrz nějakou třeba státní firmu, jako je tomu v případě Polska, ale pochopitelně v případě, že dojde k zostřování té
plynové krize na na evropských trzích bude docházet k výpadkům dodávek, tak se to České republiky nemůže nedotknout a je
potřeba tady říci, že Česká republika, byť tedy ten plyn nakupuje v Německu na burze a na sportovních tzn. krátkodobých
trzích, je závislá na na na dodávkách ruského plynu a drtivá většina tohoto plynu pochází původem z Ruska.

mluvčí 
Ta platba v rublech víme, že třeba Maďarsko naznačilo, že na ty podmínky zřejmě přistoupí a jako důležitá je ta jednotnost těch
evropských států v této situaci a co to vlastně té jednotnosti vypovídá?

mluvčí 
Tak pochopitelně jednotný postoj by Evropské unie, případně širšího západu by posílil vyjednávací pozici západu ve vztahu k
Rusku. A Rusko by velice pravděpodobně se nemohlo dovolit se chovat tímto způsobem, jaký se, jakým se chová, pokud jde o
ty země, respektive ty společnosti, které už učinili vyjádření o tom, že jsou připraveny obchodovat za nových podmínek, které
jednostranně Rusko si začalo diktovat, svědčí to velké míry přetrvávajících velkých zranitelnost techno evropských společností,
potažmo evropských ekonomik a o přehnané závislosti na dodávkách strategických surovin, což je zranitelnost, která se tak
dál, jak se ukazuje využít, respektive zneužité v případě větší mezinárodní krize a tato zranitelnost má pochopitelně i závažné
bezpečnostní dopady pro konkrétní země, potažmo bloky států, kam patří Česká republika.

mluvčí 
Když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak celá Evropa se snaží vymanit z ruského vlivu na jejich plynu ropě. Není
to pro Rusko právě z toho dlouhodobého horizontu likvidační?

mluvčí 
Může to tak být, protože je potřeba tady říci, že ruská ekonomika je do velké míry závislá na produkci a vývozu energetických
surovin, zejména tedy ropy zemního plynu a v případě obchodu se zemním plynem Evropa představuje největšího obchodního
partnera Ruské federace, takže pochopitelně tento krok v případě, že rodina omezování nebo přerušování vztahu, pokud jde o

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 49 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


dodávky, nemůže nemít dopady na na ruskou ekonomiku, ale jsem já, aniž bych chtěl snižovat závažnost stávající situace, tak
bych rád tady zmínil, že a vztahy mezi ruskou federaci Evropou procházejí zásadní krizí, která má více dimenzí nejenom
obchodní nebo ekonomickou nebo energetickou, ale tady Ruská federace rozpoutala v evropském kontinentu plnohodnotnou
válku a a je potřeba vnímat toto dění v tomto širším kontextu a že hraje se dost možná i o daleko víc než jen pouhá zhruba
uspořádání obchodních nebo ekonomických vztahů mezi Evropou Ruskem.

mluvčí 
Říká odborník na postsovětský prostor pan Dr. Jan Šír. Děkujeme za váš čas.

mluvčí 
Děkuju za volání.

mluvčí 
Díky hezké ráno.

mluvčí 
Kdy.

mluvčí 
A mi teď jdeme na další téma, protože důvodem odkladu školní docházky bývá nejčastěji vada řeči přibývá také děti, které
nemluví, no potíž s mluvením mívají tedy před školáci, kteří mají nastoupit do první třídy. Odborníci upozorňují, že děti jsou
příliš závislé na technice. Chybí přirozená komunikace, jak to tedy je. Tohle téma teď probereme s klinickou logopedkou Mgr.
Šárku Kociánová, hezké ráno. Dobré ráno. Je to smutné, to říci takhle nahlas, ale lidí s vadou řeči přibývá, řekl byste nám, jak
vlastně velký problém v současné době je, jak mezi dospělými, tak mezi dětmi opravdu přibývá. Poslední statistiky ukazují, že
zhruba 5 % přibývá osob pod mozkových příhodách, které mají obtíže s komunikací. A po tom je vyšší nárůst i dětí s narušenou
komunikační schopností zhruba 20 % nějakých 5-7 % máme vyšší nárůst dětí z eurových bojovými porouchaly. Čím to tedy je
vy už jste nějaké ty problémy, které jsou s tím spojené zmínila, tak čím to je, že těch dětí přibývá. Zůstaňme tedy u dětí, protože
vlastně od dětí se to postupně vyvíjí. Složitá otázka, na kterou bysme určitě mohli ve spoustu výzkumů a spolu samozřejmě i
spoustu vedeme. A je to především tím, že mozek dítěte je velice jako křehká věc, na kterou působí spoustu vlivů. A jedním z
těch jako nejzásadnějších vlivů je míra stresu, které jsme vystavováni. Tzn. že i maminky, které čekají dítě rodiče, které to dítě
vychovávají samotné dítě je pod velkou mírou toho stresu a jeho mozek prostě není schopen dozrát jedinej jedinej už jakoby
vysvětlit toho a proč si děti nám dneska tak vyvíjejí a opravdu jich přibývá, protože mozek není schopen prostě dozrát.

mluvčí 
Od kolika let je možné odhalit vlastně ty poruchy jazyka, protože každé dítě vlastně začne mluvit jinak, tak, kdy to můžeme
poznat, že by, že je nějaký problém.

mluvčí 
Máme jisté milníky, kterých si všímáme při diagnostice dítěte. A já bych ráda zmínila, že v podstatě bereme do péče dítě, které
se zrovna narodilo. Znamená, že pokud mají, mají maminky, obtíže třeba kojit a vidí, že jejich dítě se přisaje tak tomu, že
potřeba kontaktovat klinického logopeda a pomoci jakoby přichystá tu soustavu hlavy, která se potom bude podílet na mluvení.
To je 1 takový zásadní milník. Potom je to období věku dítěte 1 rok až 18 měsíců.

Kdy a sledujeme to, zda dítě je vůbec schopná jakoby imitovat komunikovat s námi. A ve chvíli, kdy už opravdu si nejsme jistí
nebo maminky se znejistí, že a něco jakoby v nepořádku, že vidí, že ta komunikace opravdu není přirozená, tak, jak jste sama
zmínila, tak tam bysme o už měl jakoby kontaktovat někoho z našich kolegů klinického logopeda, aby zhodnotil, jak si to dítko
vyvíjí dalším milníkem by určitě byl třetí rok dítěte, při kterém hodnotíme, zdá je schopno jakoby vyrobit větu a jaksi hraje, jak je
schopna navázat nějaké vazby ve školce je, zda si uvědomuje svoji osobnost, no a potom další takový zásadní milník, a to je
pátý rok dítěte ten předškolní, kdy už máme jsou osnovu toho, co by měl zvládnout jakoby i v té výslovnosti. Bereme v potaz, že
už tedy má zvládnutou gramatiku, tak pak akorát hodnotíme, zda tedy je upravena i ta formální stránka řeči, zda opravdu ta
artikulace vypadá tak, jak by měla.

mluvčí 
Na co bychom si tedy měli dát pozor, nebo jak my vlastně poznáme, jestli a je ten čas, kdybychom s tím dítětem měli zajít k
tomu logopedovi, protože spousta zná. Já si třeba říkám, neumíte tyhle 2 písmenka, tak ještě část. On se to naučí sám, tak
možná, že to je ten důvod, proč to rodiče nechají zajít vlastně moc daleko a pak už je zase málo času, než nastupují děti do
školy dohnat, tak, kdy ten čas rozumného, tak to vad toho logopeda.

mluvčí 
A já bych řekla, že čas je v každou chvíli, kdy se rodič prostě cítí nejistý. A rád by se i třeba jednorázově poradil v tu chvíli by
určitě měl kontaktovat svého pediatra. Vysvětlit mu to situaci a požádat o propojení s klinickým logopedem, případně si
vyhledat přiznat, že přes naši síť adresa k adresář klinických logopedů a nějakého z nás zkontaktovat poradit se napsat e-mail,
všichni máme e-maily a popsat ten svůj problém a okamžitě bych jako udělat, že bych kontaktovala, neváhala bych, neradila
bych s ostatními. Si.

mluvčí 
Dřív než později.

mluvčí 
Těsně tak.

mluvčí 
Tzn. že když mám dvou až tříleté dítě, které málo mluví, tak vůbec není naškodu kontaktů času ovládá vlastně zkusit pro to
něco udělat.
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mluvčí 
Přesně tak spousta takových rodičů volá a chválím za to, že mi vůbec zavolají, protože jsem schopná jim prostě automaticky
jakoby poradit. Ano, dá se to, že byste měli při neváhejte, přijďte poradíme se jednorázově, požádejte pediatra, ať vás propojí s
někým, kdo je ve vašem okolí hned vraťte.

mluvčí 
Mohou ty řeči problémy řeči ovlivnit, pak ten život v dospělosti a dá se vlastně na tom pracovat i v dospělosti, protože třeba já si
pamatuju, že jsem asi do druhé třídy neuměla až dalo si s tím něco dělat hned asi ale složitější.

mluvčí 
Ale tak první odpověď, ano, má vliv na vývoj dospělého člověka tzn. že neupravená komunikační schopnost nebo nedokonalá
komunikační schopnost a ovlivňuje jakoby emoční sociální život a dospělého.

mluvčí 
Ještě, abych se dostal k tomu poslednímu dotazu. Ministerstvo chce, aby některé základní školy měly tzv. školského logopeda.
Co vy říkáte na tento návrh pomohlo by to poprosím trošku stručně.

mluvčí 
S rozumem. Ano, já jsem slyšela návrhu novelizace školského zákona a jedná se o to, že v současnosti ve školském zákoně
ukotvená již taková profese ministr speciální pedagog logoped, který s námi přímo úzce spolupracuje a je naši pravou ruku pro
to dost nasnadě, abysme zařadili jakoby další profesi, která bude samotný stát, stát spoustu peněz. A nebudete třeba úplně
jakoby jednoduchá rychlá věc, když už vlastně taková profese existuje, spíš by bylo nasnadě jakoby zajistit větší podporu
speciální pedagog být tak o pedagogických center a poraden, kde tito pracovníci jsou a jsou i ve školách, aby měli dostatek
času pro práci s dětmi a nejenom pro diagnostiku a vydávání administrativy.

mluvčí 
Já se omlouvám čas nás tlačí moc. Děkujeme, že jste byla hostem snídaně snovou a přejeme, pokud možno hezký den, to byla
Mgr. Šárka Kociánová velšská.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

mluvčí 
Pondělí ráno 6 hodin 30 minut víme, že to asi není úplná brnkačka, ale máme tady něco, co by vám mohl trošku aspoň trošku
zlepšit náladu budeme soutěžit.

mluvčí 
Celý týden totiž soutěžíme o balíček vitaminů James jsem pro zdraví krásu ženy od společnosti bene farma balíček obsahuje
vitaminy, minerály, probiotika rostlinné výtěžky z Kanady. Kvalita čistota přírodních zdrojů jsou zde prioritou, takže jestli se s
námi chcete vydat na cestu za zdravím, tak musíte odpovědět na soutěžní otázku.

mluvčí 
A ta zní, který vitamin je důležitý pro tvorbu kolagenu buďto za vitamin C nebo Labe vitamin A odpovídejte na snídaně zavináč
Nova tyčka cz no a my vám budeme držet palce.

mluvčí 
Teď už vám přejeme hezké ráno. Máme 6 hodin a 31 minut. Je to tak, jsou tady další ranní televizní noviny. Společně s Terkou
hezké ráno.

mluvčí 
Dnes ráno všem.
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Karel Diviš vystudoval matematiku a ekonomii na Univerzitě Karlově. Během své kariéry v oblasti IT dosáhl řady úspěchů,
podílel se na mnoha projektech od prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě přes
práci v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT až po založení e-learningových vzdělávacích kurzů. Dvacet let se také
věnoval sportu jako externí redaktor České televize. V lednu 2022 oznámil svou kandidaturu na prezidenta, volby jsou
plánované na rok 2023.

Na rozdíl od většiny kandidátů Diviš vytvořil již v lednu 2022, těsně v závěsu po oznámení kandidatury, vlastní webové stránky,
kde zveřejnil i volební program. Ten se zaměřuje především na školství, regiony, bezpečnost, obranu a technologie. 
Volební program 
V rámci školství Diviš kritizuje memorování bez souvislostí, chtěl by se zasadit o reformu školství tak, aby na jejím konci byla
soustava škol odpovídající technologické revoluci. 
Ve školství by rád viděl nejmodernější vybavení včetně umělé inteligence a robotiky. 
Zaměřit se chce také na učitele, především na prestiž jejich povolání. Toho chce docílit navyšováním platů učitelů tak, aby
ředitelé škol měli možnost odměňovat ty, kteří svou práci odvádějí skutečně dobře, a pracovali zde tak jen ti „nejlepší z
nejlepších“. 
Chtěl by zavést cenu prezidenta pro pedagoga roku. Jako prezident by každoročně pořádal „turné“ po školách, kde by
propagoval občanskou solidaritu a diskutoval s dětmi o těchto hodnotách. 
„Zároveň vytvořím čestnou pozici Prezidentského vyslance pro týmový duch, do něhož jmenuji každý rok jinou veřejně známou
a uznávanou osobnost,“ píše ve svém volebním programu. 
„Tento vyslanec pozitivního myšlení bude mít celý rok za úkol propagovat myšlenky solidarity, laskavosti a sounáležitosti, a
zároveň bude propagovat všechno dobré, co v naší zemi v daném roce vznikne,” dodává. 
Další z jeho priorit je prosperita a rozvoj regionů . Ty si podle něj zaslouží lepší učitele a školy, větší konkurenci na trhu, více
podnikavosti, investic, lepší bydlení a rychlejší dopravní mobilitu. 
Z pozice prezidenta by inicioval vznik Strategie rozvoje regionů, kterou by vypracovala pracovní skupina sestávající z expertů. 
Prosazoval by také vznik Zón pro inovace alespoň ve dvou regionech, kam by byli prostřednictvím investičních, daňových a
dalších pobídek pozvaní technologicky nadaní, podnikaví mladí lidé z celého světa. 
Zasazoval by se o zlepšení dopravní obslužnosti a spojení mezi městy napříč regiony, včetně prozkoumání možnosti zavést
celorepublikovou síť osobní dronové dopravy, která přinese revoluční změnu do mobility v rámci celé země. 
Prakticky všechny sféry, na které se Diviš v programu zaměřuje, souvisí s technologickou inovací. Jinak tomu není ani u jeho
vize obrany . Chtěl by investovat do obranných technologií, především kvůli novým hrozbám v podobě kybernetických útoků. 
Hrozbám blízké budoucnosti podle něj nemusíme čelit masovou armádou, ale prostřednictvím technologií. Jednalo by se o
kybernetické a automatizované systémy, bezpilotní letouny nejrůznějšího druhu, protiraketovou obranu, robotická zařízení
apod. 
V programu zmiňuje také regulaci migrace, především lidí mířící do ČR s vyhlídkou výhod a sociálních dávek. Podle něj by měl
být pobyt umožněn pouze těm, kteří si „prokazatelně zaslouží pomoc, jako například žadatelé o politický azyl, a těm, kteří
prokazatelně přispějí naší ekonomice výraznou přidanou hodnotou.“ 
V rámci vnitřní bezpečnosti by se chtěl zaměřit zejména na fungování policie a boj proti korupci. Pro policii by si přál lepší
financování, lepší vybavení technologiemi, doškolování policistů a zabezpečení zahraničních stáží. 
V boji proti korupci by prosazoval radikální zvýšení nepodmíněných trestů za politickou, policejní a justiční korupci, včetně
doživotních zákazů pracovat v jakékoliv oblasti politiky, státní správy a veřejné služby pro odsouzené. 
Obecně Diviš deklaruje, že v roli prezidenta by se zasadil o bezpečnější, laskavější a solidárnější společnost. Dostupnější
bydlení, lepší školy a lepší budoucnost. 
Z nadějného fotbalisty matematikem, ekonomem a podnikatelem 
Od pěti let hrál Karel Diviš fotbal na pozici brankáře a plánoval si kariéru profesionálního sportovce. Později ale utrpěl zranění
a s fotbalem musel skončit. Láska ke sportu se ho však drží celý život. V roce 1994 začal externě pracovat pro Českou televizi
ve sportovní redakci. 
Ve studiu se ale nedržel sportu ani žurnalistiky, po gymnáziu se vydal studovat do Prahy na Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy, obor Matematika a management. Paralelně s matematikou a prací v ČT studoval navíc ještě obor Ekonomie
na Fakultě  sociálních  věd . V ekonomii získal tituly Mgr. a PhDr. 
Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty s titulem Mgr. v roce 1999 krátce pracoval u České spořitelny jako analytik
cenných papírů. Ještě ten samý rok spořitelnu opustil a s kamarádem založil IT firmu IDC-softwarehouse, s.r.o., která vznikala
na koleni ještě na studentských kolejích. 
Firma se ale rychle vypracovala a v roce 2001, tedy rok po založení, získala první zakázku od firmy Asiana (letuska.cz), pro
kterou naprogramovala první online rezervační portál na prodej letenek v celé střední a východní Evropě. 
Firma se postupně stále více rozrůstala až na nadnárodní úroveň. Diviš díky firmě získává zkušenosti s implementací
obdobných systémů v Ázerbájdžánu, Gruzii, Uzbekistánu, na Ukrajině, v Albánii, Srbsku a dalších zemích. 
Věnoval se také řadě projektů v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT, společně s dalšími partnery založil také e-
learningové vzdělávací kurzy. 
Zároveň s rozvojem firmy nadále pracoval jako externí redaktor ČT, kterou opustil po dlouhých jednadvaceti letech v roce
2016. 
Je členem fotbalového charitativního týmu osobností Real Top Praha, kterému se podařilo za téměř 20 let vybrat na konkrétní
pomoc lidem zhruba 30 milionů korun. Několik let také spolupracuje a pomáhá Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Narodil se 24. března 1976 v České Lípě a má dva syny. 

Prezidentský kandidát Karel Diviš Foto: kareldivisprezident.cz Prezidentský kandidát Karel Diviš Foto: kareldivisprezident.cz 
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Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 12:25 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Desítky civilistů se podařilo evakuovat z oceláren Azovstal – poslední bašty odporu proti ruským jednotkám, které mají Mariupol
z velké části pod kontrolou. Jak úspěšně bude evakuace probíhat dál, není jasné, upozorňuje zpravodaj na Ukrajině Martin
Dorazín. „Horší je to s lidmi, které odvezli Rusové takzvanými humanitárními konvoji do Ruska, o těch nemáme žádné zprávy.
Někomu se podařilo po výsleších i násilí dostat zpět na Ukrajinu, jiní zřejmě skončili někde na Sibiři.“

S blížícím se 9. květnem, kdy si Rusko připomíná konec druhé světové války, bude chtít Vladimir Putin svým občanům předložit
informace o úspěších ruské armády.

„Pokud nedojde k tomu, aby Rusko mobilizovalo svoje síly – a to je jedna z variant, k čemu může dojít 9. května –, tak má
nedostatek mužů, které může použít pro vojenské operace,“ soudí Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Katedry
bezpečnostních studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Boj za přímořské město Mariupol má přitom z hlediska ruského agresora hned dvě roviny, upozorňuje Marek Příhoda, zástupce
ředitele Ústavu východoevropských studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Boj za Mariupol naplňuje jeden z cílů – osvobodit lid Donbasu a ochránit obyvatele před ‚zvůlí‘ ukrajinské vlády. Druhou
rovinou je pak vítězství nad plukem Azov, který se stal pro ruskou propagandu esencí a symbolem ukrajinského nacismu.“

Ostřelováním zničené město je přitom také klíčem k ovládnutí jižní Ukrajiny a otevírá možnost propojení s již dříve anektovaným
poloostrovem Krym.

„Ruská státní média a informační servery od počátku války vytvořily něco jako paralelní svět, který má s tím, co reálně probíhá
na Ukrajině, velice volnou a někdy vůbec žádnou vazbu. Za úspěch může být v tomto kontextu vydáváno cokoliv,“ vysvětluje
Příhoda a dodává:

„To, co je pro nás zničením jednoho velkého města a válečným zločinem, je pro Rusko osvobozovací akcí – záchrana obyvatel
před řáděním nacistů.“

Lze do 9. května očekávat zásadní teritoriální zvrat? A co bude nejtěžší při dokazování válečných zločinů na Ukrajině? Jaký byl
Mariupol dříve a jaký je dnes, popisuje přímo z Ukrajiny zpravodaj Martin Dorazín.

Poslechněte si celé Téma dne Lukáše Matošky.
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Ve věku 70 let minulou středu zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Oznámila to Fakulta  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , kde Hnízdo přednášel na Institutu politologických studií. Mezi roky 2003 a 2010 stál i v jeho čele jako
ředitel. Poslední rozloučení se uskuteční ve středu v Písecké bráně na pražských Hradčanech.

Hnízdo patřil mezi ty, kdo po svém návratu z britské emigrace v polistopadovém Československu a později České republice
obnovoval obor politologie. Zapojil se do budování nově vznikající Fakulty  sociálních  věd  UK . Zaměřoval se především na
politickou geografii a geopolitické proměny ve 20. a 21. století, byl odborníkem na Velkou Británii a státy Commonwealthu.

Jeho přednášky i zkoušky se nejen na FSV  staly pro několik generací studentů takřka legendární. „Velmi inspirativně
přednášel, podporoval spolupráci fakulty a institutu se zahraničím, pod jeho vedením vznikly desítky absolventských prací.
Několik let předsedal Akademickému senátu FSV  UK  a působil zde také jako proděkan pro zahraniční styky. V této funkci a
také jako vedoucí IPS zakládal anglojazyčné studijní programy, které dnes významně přispívají k dobrému jménu FSV  a
Univerzity  Karlovy  v zahraničí,“ uvedla na webu FSV  Hnízdova kolegyně Malvína Krausz Hladká. FSV  UK  @FSV_UK

FSV  UK  se zármutkem oznamuje, že zemřel prof. Bořivoj Hnízdo, vysokoškolský učitel a bývalý ředitel @IPS_FSV_CUNI. 
Nejbližším a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
??https://t.co/xXi9nDNvqk https://t.co/swhqRHcfh72. května 2022 v 9:27, příspěvek archivován: 2. května 2022 v 10:44oblíbit
retweet odpovědět

V kurzech politické geografie a kurzech věnovaných současným geopolitickým problémům podle ní nepůsobil jako autoritativní
lektor, ale jako podněcovatel myšlení a otevřený diskutér. Jeho monografie Mezinárodní perspektivy politických regionů byla ve
své době průlomová, informace a geopolitické souvislosti z ní čerpala celá generace politologů a politických geografů.

Hnízdo také založil renomovaný časopis The Annual of Language and Politics and Politics of Identity, byl členem mnoha
vědeckých a odborných institucí, přednášel na Diplomatické akademii českého ministerstva zahraničí a mnohých českých a
zahraničních univerzitách. Publikoval, byl častým hostem v médiích.

Výuka byla pro Hnízda na prvním místě po celou dobu jeho akademické kariéry. „Až do svých posledních dnů přednášel a
konzultoval studentské práce. Přinesl noblesu a galantnost, představoval gentlemanství a kosmopolitismus – všechno tak
žádané a ceněné hodnoty i v současném světě,“ dodala Krausz Hladká.

Foto:
Bořivoj Hnízdo
archiv ČT

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 12:32 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:30 Živé vysílání , AVE: 19 035 720,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Půl dvanácté.

mluvčí 
Další zprávy ČT24 přeju hezký den. Rozhodnutí.

mluvčí 
České národní banky odebrat.

mluvčí 
Licenci Sberbank cz je pravomocné peněžní ústav proti kroku nepodalo rozklad. Teď Česká národní banka zašle soudu návrh
na jmenování likvidátora banky. Kroky odnětí licence Sberbank cz, která je navázána na Rusko, byly zahájeny na konci února.
Důvodem bylo zhoršení její situace kvůli odlivu vkladů po zahájení ruská invaze na Ukrajinu. Rosatom přišel o zakázku na
výstavbu jaderné elektrárny ve Finsku. Tamní konsorcium zrušilo ruskou státní firmou smlouvu. Rozjednaný projekt se rozhodla
kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastavit finská vláda. Konsorcium své rozhodnutí zdůvodnila velkými průtahy a neschopností firmy
zakázku realizovat.

Česko dosud vydalo válečným uprchlíkům z Ukrajiny 320 000 víc dočasné ochrany. Včera jich přibylo 12 38 téměř o 4 stovky
víc než před týdnem. Mezi dospělými běženci převažují ženy, kterých jsou zhruba 3/4. Asi 40 % z celkového počtu uprchlíků
tvoří děti. Ochrana po očkování proti variantě Omikron klesá výrazně rychleji než u předchozí varianty. Delta to je výsledek
rozsáhlé české studia. Po dvou měsících chrání 2 dávky vakcíny před infekcí dal tou 72 % u mikronu jen na 43 % posilující
dávka odolnost zvyšuje zejména hospitalizace, kde třetí dávka ochranu téměř zdvojnásobí. Pokud se budeme dívat na nějakou
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budoucí vlnu, která přijde asi téměř jistě na podzim, možná i dříve, protože teď vidíme nějaké varianty, které se šíří někde jinde,
uvidíme, tak mít vlastně v nedávné očkování nebo nedávný lustr může být velmi významná ochrana. Ruská státní společnost
Gazprom za první 4 měsíce tohoto roku meziročně snižovat dodávky plynu do Evropské unie a Turecka téměř o 27 % naopak
dodávky do Číny přes plynovod síla Sibiře stouply o 60 % podle Gazpromu má Evropa v podzemních zásobnících téměř 7
miliard krychlových metrů suroviny, aby zaplnila z 90 % bude podle firmy potřebovat ještě 56 miliard kubíků.

Zemřel Bořivoj Hnízdo, politolog a vysokoškolský učitel. Bylo mu 70 let. Roky přednášel na fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Byl taky ředitelem institutu politologických studií. Od návratu z emigrace se zaměřovala na politickou geografii a
geopolitické proměny ve dvacátých a dvacátém dvacátém prvním století. Byl odborníkem na Británii a státy Commonwealthu.

mluvčí 
Začínají.

mluvčí 
Zápisy dětí do mateřských škol potrvají do 16. května. Konkrétní termíny v jednotlivých školkách ale stanovují ředitelé. Některé
organizace upozorňují, že i kvůli množství uprchlíků z Ukrajiny by se některé mateřské školy mohly potýkat s nedostatkem
kapacity. Běženci mají pozdější termín zápisu začne 1. června a skončí 15. července. Galina Jarolímková, psycholožka
ředitelka pedagogickopsychologické poradny pro Prahu 124 s námi ve spojení zdravím vás dobrý den. Vlastní naše předškolní
vzdělávání povinné pro děti od pěti let je vhodné dát do mateřské školy i menší děti tříleté 4 léta.

mluvčí 
Určitě ano a pomůžete spoustě, jak rodičům, kteří se vrací co do zaměstnání a spustí, který potřebuju se socializovat, pociťují i
na stavbu zdravému cyklisté růstu i v rámci veškerých svých dovedností, takže určitě děti těch tří let by bylo vhodné nějakým
jako v mateřských škol nějaký věcný skupin určitě zařazovat tak, aby zůstali vlastně ve společnosti svých vrstevníků a ze
soudní.

mluvčí 
Jak poznat, že naopak dítě není dostatečně.

mluvčí 
Zralé pro to, aby nastoupil do mateřské školy?

mluvčí 
Určitě velkou roli tam hraje ta sociální závislost na třeba na rodičích. U těch maličkých dětí a třetím třetím rokem tanku, jestli
může být strašně moc, ať je to celkový vývoj, i co se týče třeba hygieny, co se týče správného stravování a u očního odpoutání
se u těch rodičů u těch tříletých dětí samozřejmě ty adaptační fáze těch hubnutí jsou různé některé lidi, jsou zvyklé být v
kolektivu dětí se budou adaptovat lépe než tedy třeba jsou změnou kolegů dospělých rodičů prarodičů, ale určitě Vaníčka ve
školkách jsou velmi zkušené. On si s tím poradit a každé dítě zvládá jinak, takže umístit u mělo by se s tím mě vlastně porady a
ve spolupráci s rodiči nejde o to, že ty děti okamžitě první den do té školky dáme, necháme tam do pěti do večera či nějaká ta
adaptační postupná fáze ukazovat ty měla.

mluvčí 
Takže, když bych to řekl jako dítě a lépe vyzvedávat dítě na po o nebo nechat tam jenom před před obědem?

mluvčí 
Určitě u těch prvních začátcích těch prvních dnech i psychologové doporučujeme a ty děti tam nechávat postup třeba i na
prvních ne třeba hodinu 2, aby se zvykl na ten kolektiv dětí a postupně je stabilizovat, aby si zvykl tam třeba u oběda po obědě
a třeba někdy až odpoledne budou nějaké jiné kroužky. Samy ty děti si určí vlastně tu míru nikdy, kdy tam chtějí. Já jsem já
jsem byl, když si vzpomenu na období moje děti chodily do školy, sama jsem já vlastně nám sloužit tím neříkali. My nechceme jít
až odpoledne a nechceme jít o já jsem si připadal jako ta špatná máma, která se špatně stará o děti a tam bylo takže ty děti
cítily hrát svými vrstevníky. Samozřejmě ta ten dětský faktor, tak ty lidi oni byli daleko důležitější, že já jako máma.

mluvčí 
Pokud je matka dítěte na mateřské nebo rodičovské dovolené.

mluvčí 
S mladším sourozencem toho dítěte, o které jde, je podle vás vhodné dát třeba tříletá nebo čtyřleté dítě, přesto do mateřské
školy, byť matka by s ním mohla být doma?

mluvčí 
Protože maminka na mateřské dovolené není důvod slavit starší dítě, nemělo nárok do školky určitě ano, ale zase domluvit si
školku, že při v případě nějakých prázdnin v některých, koho volí nebo naopak, když třeba nějaká byly izolace různé aplikace
antény, tak domluvit, že třeba tyto děti by mohly zůstat doma, mohli by celý ze školky po obědě demolice těžko, ale určitě, proč
by neměly tyto děti nechodí je to zatím v tom žádný důvod.

mluvčí 
Ještě jednali jsme v této souvislosti zajímá, jak zásadní je pobyt v mateřské škole. Vy jste o tom trochu mluvila. Pro přípravu
dítěte na školní vzdělávání, co se mateřské škole naučí a doma by se třeba naučilo?

mluvčí 
Určitě, tak bych zmínila prvořadě tu socializaci dětí, pokud ty děti jsou zvyklé pracovat v dětském kolektivu, uznají soutěžení
znají a nějaké kamarádské vztahy, určitě ta vrstevnická skupina pro rozvoj psychický asociál sociální dům měl strašně důležité
důležitější, než když to dítě, že izolováno pouze svými rodiči, protože tam nezná takovéto zážitky toho soupeření ve výhry
prohry, co zažil v tom dětském kolektivu, to máme v České republice vlastně pohnout povinné předškolní vzdělávání. Ten
poslední rok přitom školu, aby se dítě naučil tyhlety věci pracovat v nějaké skupince, nebo aby ta pozornost nebyla zaměřená
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třeba jenom na to dítě, že doma, když to dítě chce nějakým způsobem odpovědět, tak ten prostor má jinak, musí se naučit
dávat prostor třeba odpovědi nebo nějaké hře někomu jinému, takže to je ten hlavní moment. Určitě nechceme po
předškolácích, aby se v mateřské škole učili číst psát toho škola a já jsem zrovna velkým odpůrcem, aby se tohle to děti učily
ve školce. Spíš je to o reformě nějaké hry a úpravy vlastně důležitá pro ten další rozvoj celý život.

mluvčí 
Letos aktuální začleňování ukrajinských dětí i do těch předškolních kolektivů. Je to jednodušší nebo náročnější mateřské škole
proti školním kolektivům.

mluvčí 
Pro ty samotné děti ty školkové adaptace bude proti ukrajinské děti bude samozřejmě jednodušší, protože ty týdny se adaptují
podstatně lépe či jsou mladší i paní učitelky tím, že je neučí vlastně číst psát jenom jsme, a to říkám, v uvozovkách, že se s nimi
hrají povídají, je to náročné, ale pro ty děti adaptace samozřejmě daleko lepší, protože v České republice, protože samozřejmě
dostat do mateřské školky v mateřských škol je obtížná, už je u počtu lidí tam jsou výrazné, tak proto vznikají jako dětské a
adaptační skupiny proti Ukrajinci i tak, aby potom ten přechod tak klasickém prostě školy. Vloni byl potom jednodušší.

mluvčí 
Měli by rodiče své malé myslím české děti připravit na to, že se ve školce setkají s dětmi, kteří přišli odjinud, kteří možná
nerozumí, kteří, které mluví jiným jazykem.

mluvčí 
Já se zeptám jinak odpovídat trošku jinak, připravovali jsme se třeba v loňském roku v roce na léta tyto oblasti ty ukrajinské
ruské vietnamské děti do těch mateřských škol, do níž chodily i přece před válkou a nikdo na to nepřipravoval. Samozřejmě
těch dětí tam může být cena záleží na oblasti Praha Středočeský kraj jsou třeba před předimenzovaný nárůstem pihy, ale v tuto
chvíli probíhají minimálně zápisy českých dětí a na ukrajinské, kdy přijde řada až 6 až někdy vlastně v červnu, že my v tuto
chvíli ani nevíme, kolik lidí tam nastoupí do těch mateřských škol, ale ta integrace ta inkluze vlastně těch a děti umístí
mateřským jazykem. Tady byla dávno před válkou, že bych se toho zas tolik neobávala.

mluvčí 
Pozván, děkuju, mějte sázky.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Pokračuje napětí v moldavském proruskému regionu Podněstří. V posledním týdnu se tam odehrálo několik diverzních útoků
nebo ozbrojených incidentů. Podle moldavské vlády separatisté snaží zatáhnout zemi do války a varují před tím, že by se mohla
opakovat situace z Ukrajiny.

mluvčí 
Rusko má velmi slabou kapacitu vojenskou kapacitu, kterou může v tom regionu využít. Mluví se přibližně 15 stovkách,
řekněme, vojenských příslušníků v tom regionu, kteří by mohli být takto nasazení, nicméně oni nemají příliš vysoké bojové
kvality a schopností vybavení, které v tom regionu taky poměrně zastaralé, takže by tohleto bylo pro, řekněme, Ruskem,
kontrolovaný regionu pan Podněstří spíše spíše velkou hrozbou, než aby se z toho regionu dala na na ukrajinské území
podnikat nějaká větší ofenzíva, to prostě není možné, přestože v tom regionu samotném je poměrně velká část vojenského
vybavení ještě devadesátých let a je potenciálně velmi explozivní minimálně za poslední 2 roky. Ty vztahy mezi centrální vládou
v Kišiněvě a Moskvou jsou velmi napjaté, a to samozřejmě s ohledem na to, že vlastně prezidentské volby vyhrála proevropská
prozápadní prezident, kam jsem vdova, která postupně vlastně, řekněme, proměnila ten politický politický úspěch i na
parlamentní půdu, takže dnes je opravdu ta centrální vláda, řekněme, ty národní orgány v Moldavsku velmi jasně proevropský
vyprofilované, přestože Moldavsko samotné poměrně slabou zemí, a právě proto si drží, řekněme, s snaží se zkrátka
balancovat mezi mezi ruským sektorem a tím, ve kterém západním s ohledem na to, že móda pro Moldavsko je, řekněme,
Ruská federace stále významným partnerem některých oblastech, a to například v oblasti energetiky, případně v minulosti
tomu bylo i v případě, řekněme, vývozu surovin, jak do toho zapadá ten region Podněstří samozřejmě velmi specifické právě,
protože Rusko využívá ten region, ve kterém má, jak jsme se bavili alokované své jednotky k nátlaku na centrální vládu v
Kišiněvě, a to prostřednictvím několika faktorů. Je to například oblast energetiky, která pro kterou vlastně ten region Podněstří
pro pro zbytek Polska velmi důležitý z hlediska teplárenství, například i průmysl, který je alokován v tom regionu, stejně tak je
samozřejmě tahle ta tenhle ten region byl z milosti zneužíván i třeba k vnitřním zásahu do Moravské politiky.

mluvčí 
Míří film Pražský výběr Symphony, bizár divákům představí zítra na mezinárodním festivalu Febiofest. Snímek nabít na to
nejlepší výročního koncertu Pražského výběru z roku 2016.

mluvčí 
Je to udělaný systémem celovečerního filmu, 35 kamera střih je tam mohutný, samozřejmě to nabarvené na velkém pár dnů
atd. ale zároveň je to raritní koncert Pražského výběru naprosto elitní v tom, že této s velkým symfonickým orchestrem česká
národní symfonický orchestr a že ho diriguje americký dirigent Steven Mercurio, který také z orchestru Val naši hudbu on to
sám lyžoval celé. Toto se nikdy nebude opakovat pro 13 000 lidí v O2 aréně, takže jsem se rozhodl, když udeřil COVID sociální
tohle prostě dlouhá doba před námi, že jsem začal skutečně stříhat, zabral mi hasiči tisíce hodin, my už jsme taky na té scéně
dlouho. Já jsem to v podstatě tenhleten koncert produkoval jako asi poslední takové největší konce možná ještě nějaké
můžeme, ale ta situace taková skutečně výbušná. Teďko teďko se rozjela ta válka na Ukrajině převedla náš zájem někam úplně
je nám. Já tady mám dneska trošku problém, a to musím říct, s tím uvedeme té premiéry zrovna v této době fakt, že se musíme
musíme naučit s tím žít, ale zároveň prostě vedle nás umírají lidé velmi nás tíží, no a tak jsme si říkali, bude to taková labutí
píseň. Ona ona by to mělo zůstat jako taková vzpomínka na to, co Pražský výběr byl. Na druhou stranu ale nás zase rozjelo,
takže ještě pořád hrajeme, takže možná ještě nějaký ten koncert kultura není uděláme. Nádrž už jsme dělali takovou jakoby
velkou akci, možná i poslední tak velikou, tak jsme pozvali ty lidi, které máme rádi.
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mluvčí 
Řidiči v Brně se tento týden musí připravit na velké dopravní komplikace u Tomkova náměstí, jako je stavbě další části velkého
městského okruhu. Od soboty omezený průjezd ulicí Provazníková projedou řidiči pouze jedním pruhem v každém směru.
Aktuální informace přímo z místa připojí Klára Ješinová. Kláro, tvoří se tam.

mluvčí 
Hezký den. V tuto chvíli se tady kolony pořád ještě tvoří. Ale.

mluvčí 
Spíše nárazově. Ta situace byla horší ráno, kdy se.

mluvčí 
Tady řidiči počkali i 20 minut. To zúžení vozovky do jednoho pruhu potrvá do soboty. Poté už by se zase mělo vrátit do dvou
pruhů, protože dělníci by tady měli dokončit stavbu provizorního mostu, který by měl řidičům umožnit přejet směrem do
husovického tunelu. Řidiči, kteří pojedou v opačném směru, tak využijí starý most. Jeho levou.

mluvčí 
Stranu a pro vás začne bourat. Doplním ještě, že.

mluvčí 
Ta stavba omezí samozřejmě také lidi, kteří jezdí městskou hromadnou dopravou, konkrétně tedy ty, kteří jsou zvyklí jezdit
trolejbusových linkami 25 26. Nově totiž budou muset přestupovat do autobusu.

mluvčí 
Dosažení toho provozu do 1+1 proto, že se potřebuje vyklidit zařízení Dopravního podniku, hlavně jako troleje a připravit ty
mostní konstrukci demolici. Ten následný provoz bude bude vedena, takže bude brzy 2+2 znamená 2 pruhy v jednom směru 2
pruhy v druhém směru. Vlastně provizorium bude zhruba rok jako v režimu, že by, že bude průjezdná ve směru ve směru do
Husovic a bude se bourat levý most jako potom, jak se bude nový most, tak se přehodí konat na něj doprava a vlastní provize
bude fungovat jiným směru.

mluvčí 
Jedná se o nejexponovanější místo v rámci městského okruhu v rámci zúžení. Na probíhající stavbě a policisté. V případě
potřeby vstoupí do provozu. Aktivně odřídí provoz, případně vyřeší problém tak, aby provoz byl co nejméně dotčen. Už teď
tomu museli přistoupit, zatím ne.

mluvčí 
Hlavně od bytů bylo někdy v dohledné době dokončený poč. Tady v tomhle úseku se kopy za posledních 25 let neustále
dokola. Zatím ty výsledky to nemohl.

mluvčí 
Ale nestaví se samozřejmě jenom v Brně jihomoravští silničáři dnes zahájí největší stavbu letošního roku obchvat u Čebína na
Brněnsku. Začít měla už vloni v létě ale zbrzdily problémy s výběrovým řízením. Podrobnosti teď přidá moje kolegyně Kateřina
Beranová. Kateřino, tak konkrétně, jaké tam byly problémy, jaké byly konkrétní důvody, které tu stavbu zpozdily?

mluvčí 
Hezké dopoledne i ode mě výběrové řízení řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podnět k němu podala společnost
Eurovia, a to konkrétně ve věci prokázání kvalifikace a také mimořádně nízké nabídkové ceny. Konkurenční firmy, konkrétně
firmy, Metrostav infrastruktura, která ten tendr vyhrála o tom, že vše proběhlo, tak, jak mělo tedy podle pravidel úřad rozhodl
definitivně loni v prosinci podobných sporů ale antimonopolní úřad řešil víc. Akcionářem společnosti Metrostav infrastruktura
totiž stavebnictví firma Metrostav, které Krajský soud v Praze v roce 2020 nepravomocně zakázal účast ve veřejných zakázkách
na 3 roky, má firma následně převedla projekty v silničním dopravním stavitelství na svoji dceřinou společnost. Co se týká
konkrétně toho obchvatu, tak jak si říkal, je to největší stavba letošního roku na jižní Moravě. Stát bude víc než půl miliardy
korun. Hotová by měla být do konce příštího roku. Délka toho obchodu to bude zhruba 4 km a povede jižně od Čebína, a to
nejdůležitější. Ulevit by měla především obci od tranzitní dopravy. Denně tady totiž podle posledního sčítání projede 17 000 aut
v jednom směru a i když to teď možná nevypadá, tak mohou vlastní zkušenosti potvrdit, že ve špičkách tedy ráno odpoledne
doprava či vině opravdu hustá.

mluvčí 
A další dopravní stavba tentokrát.

mluvčí 
V Praze, Ředitelství silnic a dálnic o víkendu otevřelo sjezd nájezd na Pražském okruhu u Písnice. Ten má pomoct při uzavírce
a omezeních na barrandovském mostě, které začnou v polovině května. Letošní část rekonstrukce má trvat 110 lidí. Další části
jsou naplánované do následujících let. Mosty součástí městského okruhu denně po něm projede na 140 000 aut.

mluvčí 
Teďko o víkendu jsme tady otevřeli nové jízdní pruh na sjezdu modřanské ulici z barrandovského mostu není rozšířen na 3
jízdní pruhy, což pomůže v rámci kapacity a o víkendu jsme začali předstihové práce, zahájí samotné rekonstrukce za mnou
můžete vidět bagr vlastně mostního závěru tam vzniká nový přejezd tak, aby se automobily dostaly právě do modřanské.

mluvčí 
A teď zase zpátky do Brna k velkému městskému okruhu. Doplním, jak na tom ještě 1 diskutovaná část této stavby, a to
konkrétně v Žabovřeské ulici, kde vzniká tramvajový tunel ve skále tak, aby se silnice mohla rozšířit o 4 pruhy. V tuto chvíli je
ražba hod tunelu hotová dno je zabetonované. Stavaři tam začali pokládat tramvajové koleje. Hotovo by mělo být už v příštím
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roce.

mluvčí 
Výrazně hlouběji musí do peněženek sáhnout řidiči, kteří chtějí zaparkovat v historických centrech měst. Patří mezi ně taky
Olomouc. Magistrát od začátku května zvýšil hodinové sazby za parkování a navíc prodloužil dobu, po kterou budou nové ceny
v průběhu dne platit. A podrobnosti řekne Martin Laštůvka. Martine, kolik teď tedy řidiči zaplatí?

mluvčí 
Hezký den v těch místech, které se týkají pěší zóny tzn. Horního náměstí Dolního náměstí, anebo tzv. olomouckého hradu a
ulic, které se na ně navazují, tak se ta cena zvyšuje ze 30 Kč na hodinu na 100 Kč v tom širším centru se pak mění cena ze 30
na 40 Kč za hodinu navíc se prodlužuje doba, kdy řidiči platí za parkování, a to také o hodinu tzn. že nově nebudou platit, tak
byli zvyklí mezi devátou a osmnáctou hodinou, ale už mezi už od té osmé hodiny do osmnácté hodiny. My jsme dopoledne s
některými řidiči natáčeli, a to placení provázely tak trochu zmatky na parku matek jsou totiž stále nálepky nebo ta informace,
která je stará tzn. že se platí 30 Kč za hodinu, ale jsou tam také nálepky s těmi novými ceníky, což by konkrétně i potvrdil jeden
z řidičů, se kterým jsem mluvil kolem deváté hodiny ráno.

mluvčí 
Docela boj, protože i když nejsem z Olomouce, se z Uherského Hradiště, takže to pro mě takové překvapení, když už jsem teda
v Olomouci takovou partu v zásadě na Šantovce tam je to prostě bez bez problémů a za tu dobu, co co potřebuje něco vyřídit v
Olomouci, tak je to prostě bezproblémové. Vaše.

mluvčí 
Zkušenosti s tím.

mluvčí 
Říkáte, že jste z Hradiště tam třeba šance samozřejmě zaseto krajské město Olomouc?

mluvčí 
Je je to okresní město, ale prostě ty místa na parkování podstatně vícero a cen ceny nemocnému nepoměrně prostě příznivější
20 Kč 30 Kč prostě na celý den parkování na těch záchytných parkovištích, které vlastně kousíček od kdy stát, takže tam v tom
prvním v pohodě.

mluvčí 
Někteří řidiči, se kterými jsme natáčeli, měly také problém se samotnou platbu, protože konkrétně třeba tento řidič, se kterým
jsme mluvili, tak do parku matu házel 2 dvacetikoruny. Nicméně parkovací lístek mu nevyjel, takže po nějaké době to vzdal a
odjel zaparkovat jinam až po chvíli jsme s dalším řidičem zjistil, že ten systém parkování je stále v těch parků matek nastavený
na 30 Kč za hodinu, když se ještě vrátím k místům, jako je tohle Dolní náměstí, tzn. lokality v pěší zóně, tak tady se tedy nově
platí místo těch 30 100 Kč, nicméně týká se to jen části řidičů, kteří do Olomouce přijedou a opravdu je to jen minimum z těch,
kteří například do Olomouce přijedou kvůli vyřizování na úřady a anebo kvůli třeba turismu, protože v těch lokalitách pěší zóně
mohou parkovat pouze ti, kteří mají povolený vjezd do pěší zóny v té souvislosti mají vyřízenou také parkovací kartu a u těchto
karet se dnešní den v podstatě zlevní, což mě, což mi potvrdil Martin Luňáček z olomouckého magistrátu. Pokud jde vlastně
Ota dlouhodobá parkovací stání a ty karty tam se něco mění, co se týká těch lidí, kteří právě třeba tyhle karty mají k dispozici.
Co.

mluvčí 
Se týká dlouhodobého parkování, tak to se ta úprava nařízení netýká v této chvíli, proč to souvisí jednak pořízení nového
softwaru tak, aby, který by umožňoval typu občanům rezidentům abonentům, správu správu těch svých oprávnění z domova
bez vezme bez nutnosti návštěvy úřadu.

mluvčí 
Jestli se nepletu, tak se mění i to, že v podstatě poté první hodně někdy lidé zaplatí těch 40, respektive 100 Kč, tak už vlastně
si připlácet můžou jenom některou část nemusí vlastně celou hodinu znovu je to tak, po jaké části je možné si připlatit v
podstatě to parkování.

mluvčí 
Je tady tzn. prostřednictvím mobilní aplikace nebo parkovat tu, ale lze prorokovat nově místo 20 minut. Je to po 15 minuta.

mluvčí 
Když se podíváme na využití těch peněz, které se tedy získají z toho parkovaní, jestli se nepletu, tak vlastně vzniká nový fond,
do kterého ty peníze půjdou, k čemu potom následně budou využívány.

mluvčí 
Takže zastupitelstvo se krize tzn. zasedání schválil účinnosti od 1. dubna vznikl tak zákon mobility, že už prostředky opravy
budou veškeré příjmy vybrané na parkovném, které následně budou využity jednak proto rozpravu samotného systému, ale i
na rozvoj dopravy v Olomouci, jako co jsou to budování nových chodníků, přechodů cyklostezek korun.

mluvčí 
Z hlediska toho kontrolování toho, jestli mají lidé ze zaplaceného, tam i se plánu takové speciální auto, jestli se nepletu, pokud
jde o kontrolu, kdyby teoreticky mohlo začít jezdit po Olomouc.

mluvčí 
V této chvíli připravuje výběrové řízení na tohle vozidlo. Vzhledem k tomu, že smlouvu teďka dotaz dodací lhůty trochu
prodloužený očekáváme, že bysme mohli testovací provoz spustit někdy v podzimních měsících.

mluvčí 
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Poslední věc dneškem se tedy mění ta první část toho parkování, jak to bude v těch dalších etapách, protože tam by se mělo
vlastně to placené parkování týkat v podstatě sídlišť.

mluvčí 
V tuto chvíli nedokážeme dohodnout časový rámec, jak jsem zmiňoval, vše souvisí jednak 100 automatizované kontrolou,
protože už to bude, jak jste zmiňoval, dosáhli byla velká část byla města, která už nebude nebo nebude moci strážníků
kontrolovat fyzicky Evropu, budou autobusy představitel somatické kontrole a s tím souvisí i zřízení tzv. to web shopu, který
umožní umožnit správu systému bez nutnosti návštěvy úřadu. Tzn. jakmile tohle to bude všechno připraveno, otestoval
nachystáno, tak můžeme přistoupit k dalšímu případnému rozšíření času časově lze snadno nejdříve za rok.

mluvčí 
Nová parkovací koncepce v Olomouci vzniká mimo jiné kvůli tomu, že aut ve městě neustále přibývá, zatímco počet
parkovacích míst roste jen po jednotkách, a to bývá velmi často problém třeba na sídlištích, kde v úzkých ulicích mívají
problémy projet například hasiči, ale také popeláři. Nová parkovací koncepce má být jakousi formou regulace.

Ondřej Kopečný se stává novým ředitelem Transparency. Petr Leyer posílí Správní radu TI URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: transparency.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 13:11 , RU / měsíc: 38 332 , RU / den: 2 738
, AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Novým ředitelem Transparency International ČR (TI) se 1. května 2022 stal Ondřej Kopečný. Ondřej je významnou posilou
našeho protikorupčního týmu, který v jeho osobě rozšíří svou expertízu mj. v oblasti daňových rájů. Petr Leyer, který byl od 20.
listopadu 2020 pověřeným ředitelem, se stal nově členem Správní rady TI. Petr bude také nadále působit v roli našeho
seniorního právníka.

Ondřej Kopečný se stává pátým ředitelem TI za více než 24 let našeho působení v České republice, a to od založení v roce
1998. Jeho zvolení jednomyslně schválila Správní rada TI , která je nejvyšším orgánem organizace a aktivně se věnuje dohledu
nad chodem TI, jejím nastavením a plněním celkové strategie. 
„Ondřej je velkou posilou TI s mezinárodními zkušenostmi. Naplňuje ideální kombinaci znalostí na poli omezování korupce a
manažerských schopností a dovedností. Je nejen volbou Správní rady TI, ale také samotné kanceláře. Už teď se těšíme na
spolupráci,“ vysvětluje předseda Správní rady TI Jan Spáčil 
„ Z mých dosavadních zkušeností z různých oblastí veřejné politiky vyplývá, že korupce a nedostatek transparentnosti zásadně
nahlodává důvěru české společnosti ve stát, jeho instituce i v politiku samotnou,“ říká Ondřej Kopečný, nový ředitel TI. 
„ Kolegyně a kolegové v TI odvádějí nesmírně důležitou práci nejen při odhalování korupčních kauz, ale hlavně při
systematickém budování protikorupčních pravidel a zákonů. Je pro mě ctí a výzvou, že se k nim můžu přidat,“ dodává. 
Ondřej Kopečný absolvoval magisterský program veřejná a sociální politika na FSV  UK , kde v letošním roce úspěšně
dokončil doktorské studium. V jeho průběhu absolvoval jako stipendista Fulbrightovy komise roční výzkumnou stáž v USA na
University of California, Berkeley. 
Během své profesní kariéry pracoval na různých pozicích v nevládním sektoru. Mezi jeho expertní oblasti patří v kontextu práce
TI např. problematika daňových rájů a boj proti praní špinavých peněz. 
Další informace o novém řediteli TI se dozvíte v jeho medailonku na našem webu. Ondřeje můžete také sledovat na jeho
Twitteru a LinkedInu 
Petr Leyer se stává posilou Správní rady TI 
Petr Leyer pracuje pro TI od roku 2010 a prošel si celou řadu pozic. Začínal jako řadový právník v rámci naší bezplatné Právní
poradny , kdy byl po tři roky i jejím vedoucím. Od listopadu 2020 do dubna 2022 pak vedl organizaci jako pověřený ředitel, a to
s oboustranně domluveným horizontem, než bude vybrán stálý šéf české kanceláře TI. 
„Chtěl bych Petrovi velice poděkovat za jeho skvělou práci, kterou pro TI v jejím čele odvedl. Jsem velmi rád, že ho nyní
přivítáme v naší správní radě a zůstane také pevnou součástí Transparency i jako její právník,“ komentuje Jan Spáčil. 
„TI pro mě byla vždycky více posláním než prací a její dočasné vedení je velkou pozitivní zkušeností, kterou chci uplatnit jako
člen Správní rady TI. Nyní se chci místo exekutivní manažerské role plně věnovat expertním činnostem v oblasti práva, zejména
veřejným zakázkám, střetu zájmů a nastavování vnitřních protikorupčních mechanismů, a také vzdělávání,“ doplňuje Petr
Leyer. 
Petra můžete sledovat online na jeho Twitteru 
Transparency se tak kontinuálně personálně rozrůstá a zejména posiluje zkušenosti v klíčových oblastech souvisejících s
omezováním korupce v České republice a EU. 
Česko a omezování korupce 
Česko si stále nevede v oblasti potírání korupce příliš dobře. Potvrzením jsou např. nelichotivá umístění ČR v rámci Indexu
vnímání korupce Globálního barometru korupce nebo pravidelné hodnoticí zprávy Skupiny států proti korupci (GRECO). Proto
systematicky budujeme kapacity, abychom mohli prosazovat systémové změny a priority v omezování korupce, kontrolovat
politiky, ale také šířit osvětu a vzdělávat širokou veřejnost. 
Naše protikorupční nevládní organizace za desetiletí práce prokázala, že v České republice hraje nezastupitelnou roli v rámci
rozkrývání korupční kauz a upozorňování na rizikové oblasti související právě s korupcí jako např. praní špinavých peněz,
střety zájmů politiků, chybějící či neefektivní legislativa nebo problematika daňových rájů a rozplétání majetkových vazeb. 
Jedná se o problémy, které jsou v Česku více než aktuální a stále se jim nedostává potřebné pozornosti k jejich řešení a
předcházení. TI bude nadále usilovně pracovat padni komu padni, aby hlídala veřejný zájem a hájila efektivní a odpovědnou
správu naší země. 

Živé vysílání 12:30
RÁDIO , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 13:30 , Poslechovost pořadu:
260 889 , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 4 387 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,90
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Je 12 hodin 30 minut.

Na zprávy Radiožurnálu má Jana Gulda.

mluvčí 
Izrael si předvolal ruského velvyslance kvůli výrokům šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. O židovském původu Adolfa
Hitlera Lavrov řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stejně jako Hitler v sobě mají židovskou krev, že největší
antisemity jsou Židi. Izrael za to podle ministra zahraničí její relativně očekává od Ruska omluvu. Česko včera vydalo přes 1200
speciálních víz lidem prchajícím před válkou na Ukrajině té zhruba 400 víc než před týdnem. Informovalo o tom ministerstvo
vnitra. Celkem už od začátku války dostala tato víza přes 320 000 ukrajinských uprchlíků. Cizinecké policii se jich přihlásilo
bezmála 210 000. Nově se tam musí Ukrajinci registrovat do tří dnů od příjezdu do Česka. Původně na to měli celý měsíc.
Kratší lhůta platí i pro nahlášení změny adresy pobytu. Přes 20 000 lidí v Česku začalo za první 3 měsíce letošního roku
podnikat to je o desetinu víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat společnosti den blbec jít v současné době tak živnost
provozuju víc než 2 000 000 Čechů. Nejvíc nových podnikatelů začalo působit v Praze Středočeském Jihomoravském kraji. A ve
věku 70 letech zemřel politolog vysokoškolský pedagog Bořivoj Hnízdo. Informovala o tom Fakulta  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , kde léta přednášel. V letech 2003-2010 tam působil jako ředitel Institutu politologických studií. Profesor hnízdo patřil
mezi ty, kdo po návratu z emigrace obnovovali obor politologie v Československu. Zaměřoval se hlavně na politickou geografii
a geopolitické proměny ve dvacátém v jedenadvacátém století. Fotbalisty Českých Budějovic mají nového trenéra místo Davida
Horejše, který v klubu skončil s okamžitou platností, povede tým Jozef Weber, který v minulosti vedl nejvyšší soutěži pražské
Bohemians Mladou Boleslav 2× Karvinou. Na lavičce Slezanů skončil loni v říjnu v Českých Budějovicích podepsali 1
padesátiletý Vébr smlouvu na 3 roky.

mluvčí 
Vyrůstal hudební rodině zamlada zpívala v dětském sboru hrál na housle pak vzal do ruky kytaru a bylo rozhodnuto, že bude
dělat bigbít. Petr Janda, kterého známe už skoro 60 let coby lídra skupiny Olympic dnes slaví osmdesátiny. Leccos o sobě už
prozradil v dnešním dopoledním vysílání s Lucií výbornou, no a další to od nás uslyšíte za chvíli.

Želva jasná zpráva dej mi víc lásky či osmý den, tak to jsou jenom některé z mnoha mnoha velkých hitů skupiny Olympic, ke
kterým napsal hudbu Petr Janda, původně vystudovaný skladatel dnes slaví osmdesátiny. K těm si na hodně nadělil i nové
album, které se jmenuje, asi se mi nebude chtít.

mluvčí 
Petr Janda na sólovém albu asi se mi nebude.

mluvčí 
Chtít, které se k narozeninám nadělil. Ke.

mluvčí 
Spolupráci přizval mladší kolegy z kapel Chinaski.

mluvčí 
Nebo MiG 21 nejen pro ty Janda rockovým táto.

mluvčí 
Běž poskládat tak skládat teology kytaru. Já mám piano, tak toho nějaké buben vyložit motýlek vzpouře snaží udělat písničku.

mluvčí 
Připomínal předloni v prosinci na Radiožurnálu vystudovaný skladatel. V mládí hrával na housle 15 letech dokázal zpaměti
zahrát několik houslových koncertů a skládal vlastní sýry. Pak ale začal koketovat s kytarou v roce 1963 nastoupil do skupiny
Karkulka, která se záhy přejmenovala na Olympic.

Želva zpočátku nabídne aspirovala fanoušci prý hudebníkům dokonce i činili, ať tak nepovedenou písničku dál nehrají
neuposlechli.

Naopak skladba, dejme víc, lásky se stala populární takřka přes noc otextoval Pavel Chrastina od sedmdesátých let ale jen
spolupracoval už s jinými textaři. Třeba se Zdeňkem rytířem. Kolik.

Zdeňkem Borovcem taky jsem se narodil Balázs zejména s Pavlem vrbou.

mluvčí 
Ale zjistila tzv. o tom diskutuju, bez sem samozřejmě češtinu, ano, obrácený přízvuky. Pane rád, že se to špatně zpívá lidi
špatně rozuměj, a to já chci, aby mně rozuměli, protože vlastně vyprávěcí zpěvák.

mluvčí 
Jenž složil přes 1000 písní s Olympikem, vyhrál 3× zlatého 3× českého slavíka. Zatím posledním albu Olympiku nazvaném
kaťata z dálky dveře pořádně zabrat skupina vsadila na hard rockovější zvuk.

S Olympikem Janda příští rok oslaví 60 let od vzniku skupiny. Oslavy začnou už letos v listopadu. Kapela vystoupí v pražské
Lucerně na dvou velkých koncertech, konkrétně ve velkém sále půjde o dvoustý čtvrtý a dvoustý pátý koncert historii Olympiku.
Tomáš Maleček Radiožurnál.
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mluvčí 
Petr Janda mimo 80 stále jako zamlada i dnes. Soutěž odpoledního Radiožurnálu, které volejte na číslo 221 552 255.

Petr Janda dozpívá zpívat bude dál můžete se vrátit k dnešnímu dopolednímu rozhovoru. Mi o něm teď budeme mluvit, nikoliv o
tom rozhovoru, ale o Petrovi Jandovi v dnešní soutěži. Petr Janda slaví osmdesátiny. Důvod k oslavě radosti může mít taky já,
respektive možná bude mít dobrý den.

Haló Jane z Brna slyšíme se.

Slyším tam šumění, ale neslyším Jana z Brna haló.

Tak zdá se, že spojení nás opustilo, nedá se nic dělat, byl tam Jan z Brna, měl šanci vyhrát, ale tu šanci ztratil, protože spojení
zmizelo, takže zkusíme znovu telefon 221 552 255, zdali se nám někdo dovolá, bychom mohli dneska soutěžit, alespoň zatím
řeknu, čtu dneska hrajeme, hrajeme o poukázku v hodnotě 5 000 Kč dětské jízdní kolo značky Retzu z eshopu Bohemia Bike,
což je tradiční výrobce kol, která by jízdní kola také elektrokola na telefonu už je někdo nebo není haló, dobrý den. Na telefon
pípá, takže stále máte šanci pětitisícový voucher na jízdní kolo si možná vyslouží, kdo dobrý den.

mluvčí 
Haló.

mluvčí 
Dobrý den. Zdeněk Zdeněk, Zdeňku, vítejte, tak už víte, oč hraje cena první představena. Cena druhá, tak to jsou vstupenky
na jatka 78, respektive do azylu 78. To je takovéto šapitó, které se nachází v zadní parkové části Výstaviště Praha vedle
Stromovky. Máme pro vás konkrétně vstupenky na představení cirku La putyka cesty, což je nová verze největšího
nejnáročnějšího představení cirku La putyka, ale samozřejmě to, že něco vyhrajete, tak to musíte něco dokázat sice odpovědět
alespoň na 2 ze tří otázek, které se týkají skupiny Olympic Petra Jandy, jak pak jsem nové album, které si Petr Janda nadělil k
osmdesátinám dnešním.

mluvčí 
Jmenuje kaťata?

mluvčí 
No to bylo po minulé, zkuste se opravit.

mluvčí 
Tak to vůbec.

mluvčí 
Ne asi se mi nebude chtít se mnou dneska to probrali s Lucií výbornou. Zkuste říct jména alespoň dvou dvorních textařů Petra
Jandy.

mluvčí 
Britští.

mluvčí 
A Zdeněk Rytíř správně a.

mluvčí 
Kdo by mohli dál voda asi těžko.

mluvčí 
Určitě.

mluvčí 
Od.

mluvčí 
Tak třeba já jsem napsal svou zprávu nebo někdo jiný.

mluvčí 
Dám dohromady.

mluvčí 
Když vám řeknu Pavel doplníte příjmení.

mluvčí 
Poprvé.

mluvčí 
To je Zdeněk Borovec. Já jsem to slyšet Pavel Vrba, ale dobře kůrovce beru do třetice, kolik let bude příští rok skupině
Olympic.

mluvčí 
Nějaký.
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mluvčí 
No Petrovi Jandovi dneska 80, kolik bude Olympic.

mluvčí 
60 určitě 60.

mluvčí 
No nějak jsme to dost šperk se 60 Zdeňku neutíkejte telefonu potřebujeme spojení na vás, mějte se moc hezky. Díky na
shledanou.

mluvčí 
Dobře děkuju na shledanou.

mluvčí 
Bez účasti Lukáše Krpálka mohou čeští judisté hodnotit evropský šampionát jako úspěch hned 2 české reprezentantky
postoupily do utkání o bronz, přestože Věra Zemanová ani Renata zachová. Na medaili nedosáhli byli jejich výkony příjemným
překvapením.

mluvčí 
Stejně jako u Jirky tak určí byl hodně důležitý zápas čtvrtfinále, protože obě dvě pak tyhle ty soupeřky se dostali do finále holky
s nima svedli absolutně vyrovnaný zápasy. Obou dvou velice kvalitní výkon. Boj na mistrovství Evropy o bronzovou medaili. To
se prostě nestává každý den.

mluvčí 
Říká reprezentační trenér Jiří Štěpán na účast české turistky v utkání o medaili na evropském šampionátu se čekalo 15 let. To,
aby se v tomto zápase představili hned 2 Češky. Se naposledy stalo v roce 2001 teď to nemusí být tak dlouhé čekání. Jak
Zemanová tak zachová, byly ještě nedávno v juniorské kategorii a v Sofii ukázaly, že na úspěchy v mládežnických kategoriích
mohou navázat i mezi dospělými. Je to.

mluvčí 
Příslib, ale zároveň takovej závazek, aby holky trpělivě dál pracovali, až přijde další takováhle šance, aby se pokusili využít v
tom, že ji promění v tu medaili a přeju hodně štěstí hodně trpělivosti a věřím, že to docházelo.

mluvčí 
Věří Jiří Štěpán a mohlo by se to třeba podařit už na mistrovství světa, které bude hostit na začátku října Uzbekistán. Tam bude
ale konkurence ještě silnější.

mluvčí 
Mistrovství světa je opravdu ještě trošičku o Level výše, poněvadž například Japonky mohou tu váhu zdvojit, mají tam 2 úžasný
závodnice. Já bych byl takový střídmější k tomu mistrovství světa, když by bojovali o čtvrtfinále, tak to bude potřeba už porazí
minimálně jednu 2 tyto turistky, včetně těch Evropanech, takže tam ta cesta ještě trošku složitější, ale není možná.

mluvčí 
Nemožné to není jen pro už teď úspěšné ženy, ale i pro nastupující mládí mezi muži. Do užší světové špičky se mohou
posunout i věkem stále ještě junioři. Adam Kopecký Jan Svoboda, kteří v Sofii proháněli na tatami světové hvězdy, navíc na
mistrovství světa už s nimi bude týmu jejich vzor. Lukáš Krpálek ze Sofie Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 62 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


ROZHOVOR: Macronovská Francie bude víc počítat v Českem, její politika vůči Rusku je neudržitelná, říká
expertka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 13:45 , Celková návštěvnost: 2 220 000 , RU /
měsíc: 1 822 845 , RU / den: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53 , Návštěvy za měsíc: 1 300 000
Francouzský prezident Emmanuel Macron obhájil svůj mandát, když ve volbách získal přes 58 procent hlasů. Opět tak porazil
krajně pravicovou političku Marine Le Penovou. Jak bude vypadat jeho druhé volební období a jak se budou vyvíjet
francouzsko-ruské vztahy? „Co Macron sleduje, zůstává tajemstvím nejen pro komentátory, ale i mnohé lídry EU,“ podotkla v
rozhovoru pro EuroZprávy.cz Eliška Tomalová z Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Podle listu The Financial Times je nyní Macron nejmocnějším politikem Evropy. Souhlasíte s tímto tvrzením? 
Francie vždycky patřila k evropským mocnostem. Zda je Macron nejmocnějším mužem Evropy, nevím, každopádně je
momentálně nejviditelnějším. Stojí v čele Francie a navíc v čele EU, protože jí Francie momentálně předsedá. 
Co nejvíce pomohlo Macronovi k opětovnému vítězství ve volbách? 
To je těžká otázka. Macronovo vítězství není jednoznačné, je velmi křehké. Za jeho vítězstvím stojí bezpochyby on sám a část
voličů, jež mají rádi cestu, kterou on razí. Pak je tu ale celá řada voličů, kteří pro něj hlasovali, aby nemuseli volit Le Penovou.
To není nic nového, podobná situace již ve Francii nastala za Chiraca či při minulých prezidentských volbách v roce 2017.
Macronův úspěch je jakousi volbou zastavit postup extrémní pravice. Dá se ale říci, že Macron neuspěl úplně, protože se mu
během prvního mandátu nepodařilo zatlačit krajní pravici. Z ní je stále politická síla, která dokáže postavit protikandidátku v
prezidentských volbách. 
Jak byste zhodnotila Macronovo první volební období? Co se francouzskému prezidentovi podařilo a v čem naopak selhal? 
Navázala bych na předchozí odpověď. Selhal v tom, že nedokázal Francouze přesvědčit, že nepotřebují extrémně pravicová
řešení pro svou budoucnost. Jeho první volební období bývá často analyzováno ve světle krizí, které přicházely, ať už to byl
covid či ruská agrese na Ukrajině. Samozřejmě je to také hnutí žlutých vest, které se objevilo hned na počátku Macronova
vládnutí a výrazně ovlivnilo jeho mandát. Řadu reforem tedy nemohl realizovat. 
V čem byl úspěšný? Zajisté se mu podařilo prosazovat evropská témata, pořád tlačit Evropu jako důležitý kontext pro
směřování Francie, ať už v domácí či zahraniční politice. To je něco, co Macron akcentoval již v kampani před minulými
prezidentskými volbami. Dále si myslím, že se mu částečně podařilo přesvědčit Francouze, že zdárně prošli krizemi. Přesvědčit
je, že ve svém druhém volebním období dotáhne do konce reformy, které slíbil a které dosud nemohl uskutečnit. 
Lze v Macronově druhém volebním období očekávat nějakou zásadní změnu politiky? 
Nepředpokládám. Macron se bude snažit dotáhnout to, co slíbil. Jde o témata spojená s ekonomikou Francii. Bude se snažit
dokončit důchodovou reformu, která se stala jedním z nejdůležitějších bodů jeho kampaně. Bude se snažit udržet jakousi
kvalitu života občanů, v kampani to také bylo zásadním tématem. Bude usilovat o motivaci mladých lidí, aby pozitivně vnímali
svou budoucnost, protože mladé voliče hodně „poztrácel cestou“. Řada z nich se vyjadřovala v tom smyslu, že neměli jasnou
volbu, že neměli, koho volit. 
Otázka zahraniční politiky je otevřená, záleží také na vývoji na mezinárodní scéně. V Bidenovi má spojence, stejně tak v lídrech
Evropské unie. Co se bude dál dít na východní hranici Evropy, zůstává nejasné. 
Po ohlášení volebních výsledků vypukly ve Francii protesty. Jak moc jsou Francouzi v názorech na prezidenta rozděleni? Je
atmosféra tak vyhrocená jako například v případě Trumpa a Bidena v USA? 
Těžko se mi to porovnává se Spojenými státy. Neřekla bych, že je francouzská společnost nějak silně polarizovaná, nicméně od
doby, co se objevilo hnutí žlutých vest, je ve Francii mnoho nespokojených občanů, kteří negativně vnímají evropskou
integraci, klesající kupní sílu, pak je zde stále otázka migrace. To nezmizelo. Ba naopak, jak můžeme vidět na volebních
výsledcích krajní pravice. Francouzi dávají velmi často své názory najevo ve veřejném prostoru. V poslední době sice méně na
demonstracích v průběhu voleb, o to více na sociálních sítích. 
Le Penová získala ve volbách 42 procent odevzdaných lístků, což není právě málo. Můžete odhadnout, jak se bude dál vyvíjet
krajně pravicová scéna ve Francii? 
Nezmizí a zaměří svoje síly na parlamentní volby, které se budou konat v červnu. Vynasnaží se dát dohromady proud, který je
napravo od toho přijatelně středo-pravicového směru. V tuto chvíli není krajní pravice nijak zvlášť zastoupena v Národním
shromáždění, takže cílem je posílit její přítomnost v parlamentu. A potom následně i ve volbách regionálních. 
Otázkou je, co se stane s Le Penovou, která zajisté půjde velmi výrazně do parlamentních voleb. Zároveň ale nedávno
oznámila, že se již nezúčastní příštích prezidentských voleb. Máme zde tedy otázku, jak dlouho se Le Penová udrží v čele
extrémní pravice a kdo se stane jejím nástupcem. 
Jsou země V4 včetně Česka pro Francii, potažmo Macronovu politiku něčím stěžejní? 
Spolupráce se střední Evropou je dosti nejednoznačná. Už v roce 2008 bylo sice uzavřeno strategické partnerství, ale
vzhledem k faktu, že V4 sama o sobě je velmi nestabilní, je těžké na onom strategickém partnerství stavět. Francie částečně
investovala svou energii do tzv. slavkovského formátu. V tuto chvíli se zdá, že Česká republika bude silnějším partnerem, než
tomu bylo v minulosti, a že s ní bude macronovská Francie víc počítat. 
V současnosti se hodně diskutuje o vztazích Francie a Ruska. Diplomatická jednání Macrona s Putinem byla před válkou na
Ukrajině neúčinná, přesto je Francie vůči Rusku i nadále dosti opatrná, jakoby si nechtěla Putina proti sobě vyloženě poštvat.
Takže, co tímto přístupem Macron sleduje? 
To nikdo neví. Všichni komentátoři říkali, že se uvidí po volbách, které jsou v tomto kontextu stěžejní. Do parlamentních voleb
bych nečekala nějaký zásadní obrat. Francie byla vždycky v minulosti vůči Rusku vstřícnější, ale myslím si, že je to postoj, který
je dlouhodobě neudržitelný, který si Francie již nemůže dovolit. Troufla bych si říci, že řada rozhodnutí a komunikačních kanálů
zůstává veřejnosti nedostupná, takže co Macron sleduje, zůstává tajemstvím nejen pro komentátory, ale i mnohé lídry EU. 
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Rapa Nui: Velikonoční ostrov a jeho tajemství (4:12) – Procházka květnovou oblohou (22:17) – Konec projektu Záře, 1. část:
Co všechno může být UFO? (27:46)

V úvodním přehledu zajímavostí vám prozradíme, kolik se na světě každý rok vytěží písku a štěrkopísku, představíme vám 17
nových druhů mnohonožek z východu USA, z nichž některé se honosí zajímavými jmény, dozvíte se, že jakési „animované filmy“
si pouštěli už před 15 tisíci lety lovci z jihofrancouzských jeskyní, zmíníme se o kódované zprávě mimozemšťanům, kterou chtějí
vědci poslat do centra Galaxie a nakonec se dozvíte, jak vypadá „zatmění Slunce“ při pohledu z Marsu a čím je pro vědce
přínosné ho pozorovat.

Rapa Nui, ostrov kamenných soch

Na Boží hod Velikonoční, v neděli 5. dubna 1722, zakotvily první evropské lodě u pobřeží ostrova, kterému se v místním jazyce
říká Rapa Nui. Do jaké míry je tenhle název původní, o to se vede spor. Komandér expedice, nizozemský admirál Jacob
Roggeveen, nazval novou zemi Velikonočním ostrovem. Měl na to plné právo. Ostrov sice pravděpodobně zahlédli už dříve jiní
evropští mořeplavci, ti se však u něj přistát nepokusili. Podobnou historii mají i další ostrovy v Pacifiku. Často je sporné, kdo je
pro Evropu a vlastně i pro zbytek světa v moderní době objevil.

Co se Velikonočního ostrova týče, o jeho starší historii se toho ví jen málo. Je to ostrov tajemných soch moai, ještě
tajemnějších destiček s písmem rongorongo a domorodých tradic, jakým je třeba kult Ptačího muže, ze kterých zbylo už jen
málo. Velikonoční ostrov byl osídlen stovky let před příchodem Evropanů. Radiouhlíková data naznačují, že první Polynésané
se na Rapa Nui vylodili kolem roku 1200 našeho letopočtu.

Průběh osidlování Polynésie je pro vědce plný otazníků, potvrzuje kulturní antropolog Martin Soukup z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . O historii před příchodem Evropanů jsme informováni pouze prostřednictvím mýtů a pověstí.
Možná bychom na tom byli lépe, kdyby se podařilo rozluštit znaky na dřevěných tabulkách. Pokud to je písmo... Co se dá říci o
tajemných sochách moai? A co Rapanuicům přinesl kontakt s Evropany?

Konec projektu Záře: Tajemné UFO

Na jaře 2022, po dlouhých třiceti letech, ukončil svou činnost projekt Záře, který se věnoval evidenci a výzkumu UFO a dalších
nevysvětlených jevů. Všichni, kdo se do projektu Záře v průběhu let zapojili, se snažili být co nejobjektivnějšími a nestrannými
badateli. Přijímali hlášení na standardizovaných formulářích, hovořili s očitými svědky, případy „neidentifikovaných létajících
objektů“ a dalších tajemných jevů se snažili zkoumat i vysvětlovat, a to ve spolupráci s vědci i dalšími odborníky. V dubnu 2022
se na webových stránkách projektu objevila jeho detailní závěrečná zpráva, která je volně ke stažení. Zároveň se na pulty
knihkupectví dostala populárně psaná publikace Vladimíra Šišky, zakladatele projektu Záře. Jmenuje se Ufologie jako
dobrodružství poznání.

Označení Unidentified Flying Objects, zkráceně UFO, používala americká armáda od roku 1953. Česky jsou to skutečně jen
„neidentifikované létající objekty“. Může to být prakticky cokoliv – rozhodujícím faktorem je skutečnost, že si existenci objektu
nedokáže sám pozorovatel nijak vysvětlit. UFEM se tak může stát – a často se i stává – čínský lampion štěstí, vzdálené letadlo,
kulový blesk, meteor, družice, planeta Venuše… a kdo ví, co ještě. O vysvětlení neidentifikovaných jevů se pokoušejí
ufologové; nikoli vědci, ale nadšení amatéři. Jedním z nich je právě Vladimír Šiška, který v roce 1992 stál u počátku projektu
Záře. Co ho vedlo k založení projektu a co bylo jeho hlavním cílem? Připomeňme také, že jeden z nejzáhadnějších případů
pozorování UFO nad územím České republiky se odehrál právě v roce zahájení projektu Záře.

Zemřel významný vědec z Univerzity Karlovy. Bylo mu 70 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 16:00 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 , AVE:
2 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Ve věku 70 let zemřel profesor Bořivoj Hnízdo. Vysokoškolský pedagog působil v Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Poslední rozloučení se uskuteční 4. května v Písecké bráně na pražských Hradčanech.

Bývalý ředitel Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  zemřel ve středu 27. dubna.
Bylo mu 70 let. Na svých stránkách o tom FSV  informovala v pondělí. 
Hnízdo strávil část svého života ve Velké Británii. Po sametové revoluci se z emigrace vrátil a patřil mezi ty, kteří v
Československu obnovovali obor politologie. "Počátkem 90. let byl pro české sociální vědy jeho návrat z emigrace
povzbuzením. V postkomunistickém akademickém prostředí mnoho znamenaly jeho několikaleté zkušenosti z Velké Británie a
jeho celkový rozhled," uvedla jeho kolegyně z Katedry politologie Malvína Krausz Hladká. 
Mezi hlavní zájmy Hnízda patřila geopolitika, jazyková politika a geopolitické proměny ve 20. a 21. století. "Pro profesora Hnízda
zůstala výuka na prvním místě po celou dobu jeho akademické kariéry. Až do svých posledních dnů přednášel a konzultoval
studentské práce. Přinesl noblesu a galantnost, představoval gentlemanství a kosmopolitismus – všechno tak žádané a
ceněné hodnoty i v současném světě," sdělila Malvína Krausz Hladká. 
Hnízdo mimo jiné založil renomovaný časopis The Annual of Language and Politics and Politics of Identity. Poslední rozloučení
s významným politologem se uskuteční ve středu 4. května v Písecké bráně. 
Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu. 
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Zemřel Bořivoj Hnízdo (†70), známý politolog z Karlovy univerzity URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: stars24.cz , Autor: Pavel Krejčí , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 16:07 , Celková návštěvnost:
2 400 000 , RU / měsíc: 727 146 , RU / den: 42 361 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,47
Českou akademickou scénou dnes otřásla velice smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel vysokoškolský pedagog Bořivoj Hnízdo,
informovali o tom zástupci Univerzity Karlovy.

Hnízdo odešel již minulý týden, konkrétně ve středu. O jeho skonu informovala prostřednictvím webu Fakulta  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . 
Vysokoškolský učitel byl na fakultě členem Institutu politologických studií, mezi lety 2003 až 2010 působil jako jeho ředitel. 
Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 4. května od 15 hodin v Písecké bráně. Fakulta  sociálních  věd
vyjádřila pozůstalým upřímnou soustrast. 

Zemřel politolog Bořivoj Hízdo, bylo mu 70 let
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 10 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 16:29 , Sledovanost pořadu: 253 290 ,
Pořad: 12:00 Zprávy ve 12 , AVE: 181 676,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,81
Roman FOJTA, moderátor 
Zemřel prof. Bořivoj Hnízdo, politolog, politický geograf a mimo jiné bývalý ředitel Institutu politologických studií. Zaměřoval se
především na Velkou Británii a státy Commonwealthu. Do Spojeného království za komunistického režimu i na čas emigroval.
Po návratu pomáhal vybudovat Fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Jako významný vědec i výrazný pedagog
ovlivnil řadu politologů i politických geografů. Bylo mu 70 let.

Martin RIEGL, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Pro mě a já myslím, že i pro spoustu kolegů, to byl opravdu jako jeden ze zakladatelů politické geografie v porevolučním
období, a zejména na Fakultě  sociálních  věd . A fascinující jeho znalost světové politiky, světové historie, opravdu jako
člověk s velkým rozhledem.

Zemřel zakládající člen oboru politologie na Karlově univerzitě Bořivoj Hnízdo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: extra.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 18:32 , Celková návštěvnost: 16 010 000 , RU /
měsíc: 3 899 530 , RU / den: 680 431 , AVE: 45 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,56
Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  prožívá bolestivou ztrátu. Minulou středu její akademickou půdu navždy opustil
politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Známý politolog, který přednášel na Institutu politologických studií a mezi lety
2003 a 2010 se nacházel v jeho čele coby ředitel, zemřel ve věku sedmdesáti let. Smutnou zprávu oznámila FSV  UK
prostřednictvím svého Twitteru.

Zakládající člen 
Politolog Bořivoj Hnízdo, který minulou středu odešel do pomyslného akademického nebe, byl jedním z členů, kteří se zasadili o
obnovení oboru politologie v polistopadovém Československu a později České republice. Po svém návratu z emigrace ve Velké
Británii patřil do zakládajícího spolku, který u nás budoval nově vznikající Fakultu  sociálních  věd  UK  . Specializoval se
zejména na geografii a geopolitické proměny ve 20. a 21. století. Hnízdo byl navíc odborníkem na Velkou Británii a státy
Commonwealthu. 
„Velmi inspirativně přednášel, podporoval spolupráci fakulty a institutu se zahraničím, pod jeho vedením vznikly desítky
absolventských prací. Několik let předsedal Akademickému senátu FSV  UK  a působil zde také jako proděkan pro zahraniční
styky. V této funkci a také jako vedoucí IPS zakládal anglojazyčné studijní programy, které dnes významně přispívají k dobrému
jménu FSV  a Univerzity  Karlovy  v zahraničí,“ napsala na webu FSV  Hnízdova kolegyně Malvína Krausz Hladká. Jeho přístup
ke zkouškám i přednáškám pro řadu generací studentů politologie doslova zkultovněl. 
„Až do svých posledních dnů přednášel a konzultoval studentské práce. Přinesl noblesu a galantnost, představoval
gentlemanství a kosmopolitismus – všechno tak žádané a ceněné hodnoty i v současném světě,“ dodala Krausz Hladká se
slovy, že po celou dobu jeho působení na akademické půdě byla pro Hnízda výuka na prvním místě. 
Inspirativní přednášející 
Byl lektorem, který vedl kurzy politické geografie a současných geopolitických problémů. Podle Krausz Hladké nepůsobil
autoritativně, nýbrž podněcoval studenty nejen k myšlení, ale i otevřené diskuzi. Mimo jiné byl autorem průlomové Monografie
perspektivy politických regionů, která se pro své informace a geopolitické souvislosti stala studnicí inspirace pro celé řady
politologů a politických geografů 
Bořivoj Hnízdo byl také zakladatelem renomovaného časopisu The Annual of Language and Politics and Politics of Identity.
Přednášel na Diplomatické akademii českého ministerstva zahraničí a mnoha dalších zahraničních univerzitách. Byl členem
mnoha vědeckých a odborných institucí. Na svém kontě má i mnoho publikací a návštěv v médiích. 
Poslední rozloučení se uskuteční ve středu v Písecké bráně na pražských Hradčanech. 
Související články 
Další články 

Zdroj: Twitter FSV  UK  
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Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo
RÁDIO , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 19:44 ,
Poslechovost pořadu: 3 087 , Pořad: 15:58 Události regionu , AVE: 624,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Magda KUBÍNOVÁ, moderátorka 
Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Bylo mu 70 let. Informaci o jeho úmrtí přinesla Fakulta  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , kde v letech 2003-2010 působil jako ředitel Institutu politologických studií. Hnízdo se věnoval hlavně
politické geografii a geopolitickým proměnám ve dvacátém v jedenadvacátém století. Podle jeho bývalého studenta a
politického geografa Michaela Romancova byl skvělým pedagogem.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Byl podle mého názoru naprosto strhující pedagog, člověk, který uměl zaujmout studenty od prvního okamžiku, co jeho
přednáška začala vlastně až jaksi na konec těch 90 minut. Způsob jeho výkladů kontextualizaci těch témat jsme vždycky
strašně oceňovali.

V 70 letech zemřel prof. Bořivoj Hnízdo
RÁDIO , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 19:57 , Poslechovost pořadu:
209 755 , Pořad: 17:00 Zprávy , AVE: 171 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,33
Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka 
V 70 letech zemřel prof. Bořivoj Hnízdo, politolog a pedagog na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Právě ta o jeho
úmrtí informovala. Hnízdo v letech 2003-2010 vedl Institut politologických studií. Patřil mezi ty, kdo po svém návratu z britské
emigrace v polistopadovém Československu obnovovali obor politologie a stál i u samotného budování nově vznikající Fakulty
sociálních  věd . Pokračuje současný ředitel Institutu politologických studií, Petr Jüptner.

Petr JÜPTNER, ředitel Institutu politologických studií 
Velmi zajímavě přednášel, dá se říci, že zpopularizoval politickou geografii pro velký okruh studentů, to si myslím, že je jeho
hlavní zásluha, jeho činnost je určitě spojená právě s prací na institutu politologických studií.

Evropským zemím hrozí zastavení dodávek ruského plynu
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.05.2022 21:07 , Sledovanost pořadu: 363 076 ,
Pořad: 17:00 Odpolední Televizní noviny , AVE: 308 207,00 Kč , Země: Česko , GRP: 4,03
Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Konec dodávek ruského plynu hrozí nově také Nizozemsku a pobaltským státům. Ohrožena je i Česká republika, a to i přesto,
že neodebírá plyn přímo z Ruska. Ve Snídani s Novou to řekl politolog Jan Šír.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je potřeba tady říci, že Česká republika je závislá na dodávkách ruského plynu a drtivá většina tohoto plynu pochází původem
z Ruska. V případě, že dojde k zostřování té plynové krize, na evropských trzích bude docházet k výpadkům dodávek, tak se to
České republiky nemůže nedotknout.

redaktor 
Podle Šíra jde o to, jak se teď zachovají společnosti, které obchodují přímo s ruskou společností Gazprom a zda přistoupí na
jednostranné podmínky Ruska, tedy nakupování za rubly.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Svědčí to do velké míry o přetrvávajících velkých zranitelnostech evropských společností, potažmo evropských ekonomik a o
přehnané závislosti na dodávkách strategických surovin.

redaktor 
Už teď je ale jasné, které státy jsou v případě dalšího přerušení dodávek plynu z Ruska na řadě.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Polsko a Bulharsko, případně další aktéři nebudou v tomto ohledu osamocení a nebudou poslední. Další na řadě by měli být
Nizozemci a baltské státy.

redaktor 
Zásadní je, aby se evropské státy domluvily na společném postupu.

Jan ŠÍR, politolog, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jednotný postoj by Evropské unie, případně širšího západu by posílil vyjednávací pozici Západu ve vztahu k Rusku a Rusko by
velice pravděpodobně si nemohlo dovolit se chovat tímto způsobem.

Film a změněný stav vědomí
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 52 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 03.05.2022 00:09 , Rubrika: Film a psychologie , AVE: 31 819,62 Kč , Země: Česko
ZAJÍMAVĚJŠÍ NEŽ VYOBRAZENÍ PROCESU HYPNÓZY VE FILMU JE HYPNOTIČNOST SAMOTNÉHO ZÁŽITKU SLEDOVÁNÍ
SNÍMKU. VIZUÁLNÍ OPOJNOST A ABSTRAKTNOST FILMOVÉHO MÉDIA NÁM PODOBNĚ JAKO HYPNÓZA ČI SEN POMÁHAJÍ
PONOŘIT SE DO NEVĚDOMÍ. 

Řekněme si to na rovinu, hypnóza ve filmech nemá příliš dobrou pověst. Nejčastěji je totiž předkládána jako manipulativní
praktika charismatického hypnotizéra, který s ďábelskou jiskrou v oku přesvědčí nebohou oběť, aby spáchala zločin či
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hypnotizérovi nějakým jiným podlým způsobem posloužila. Během našich předchozích výprav na pomezí světa filmu a
psychologie jsme už několikrát zmiňovali trochu nečestné praktiky filmařů, kteří si realitu upravují v zájmu silného zážitku
vyvolaného jejich dílem - na čemž by nebylo v zásadě nic špatného, bohužel však v případě hypnózy dochází k tomu, že filmová
ztvárnění dělají této metodě jakožto terapeutickému nástroji medvědí službu. A navíc podporují mýty, které zakořeňují ve
veřejném mínění - například že si pacient po skončení hypnózy nic nepamatuje nebo že je vydán hypnotizérovi na milost. 
Zajímavější než samotné vyobrazení procesu hypnózy ve filmu je však hypnotičnost samotného zážitku sledování. V recenzích
se nezřídka používá slovo „hypnotický“ pro popis schopnosti filmu přikovat diváka k plátnu (či obrazovce) a zcela tak ovládnout
jeho pozornost. Koneckonců, co jiného je sledování filmu než záměrné pohroužení se do změněného stavu vědomí (v širším
slova smyslu)? Divák potlačuje svou nedůvěru, záměrně odkládá ponětí o tom, že veškeré dění zachycené ve filmu je falešné,
hrané, aranžované; to vše v zájmu emočního prožitku, naplnění potřeby úniku, zábavy či intelektuálního cvičení. Několik filmů z
poslední doby dokázalo s podobně změněným stavem vědomí podnětně pracovat - ať už z hlediska prezentovaných témat,
nebo pohlcujícího zpracování. 

Novinky na hraně vědomí 

Rodinný animák od Pixaru s názvem Proměna pokračuje v zaběhlé tradici tohoto studia, jelikož předkládá psychologicky
propracované vyprávění o hledání sebe sama a zlepšování vztahů s okolím. Jakkoli to zní ohraně, režisérce Domee Shi se
podařilo najít silné a neotřelé téma, na které není problém se naladit: třináctiletá Mei žijící v čínské čtvrti v kanadském Torontu
je poslušnou dospívající dívkou v přísně organizované a výkonově zaměřené rodině. Její dětství skončí vcelku nečekaně - při
silném emočním rozrušení se proměňuje v červenou pandu. Postupně se dozví, že se jedná o tradiční prokletí, jež postihuje
všechny ženy v jejím rodu. Do centra dění se dostává vztah Mei s její milující, leč nepřístupnou matkou, která má zase podobně
komplikovaný vztah se svojí vlastní matkou. Zatímco se tedy malý divák může smát u trampot spojených s proměnou v
chlupatou neohrabanou šelmu, dospělí diváci (a divačky dvojnásob) zbystří - jde o víc. 
Přímočařejší výklad nabízí traumatizující zážitek menarche, ovšem noření se do hloubky vlastních pocitů a proměňování se ve
společensky nepřijatelného tvora může souviset s vývojově nezbytnou snahou o vyjádření a uznání vlastních emocí, ačkoli
rodina zaměřená na výkon a sešněrovaná normami tyto emoce neakceptuje. Když se ke konci snímku děj stále častěji přenáší
do abstraktního lesa nevědomí, kde emoce zhmotněné do podoby pand mohou volně běhat, dotýká se snímek něčeho
mnohem hlubšího v nás, než je racionální zpracování příběhu o dospívání. 
Podobné pocity, přestože o poznání hůře artikulovatelné a možná i identifikovatelné, nabízí japonské drama Drive My Car. Od
úspěšné premiéry na loňském festivalu v Cannes posbíralo řadu ocenění a dočkalo se i čtyř nominací na Oscara. Až budete
číst tyto řádky, potenciální oscarový úspěch snímku Rjúsukeho Hamagučiho už bude známý, což však nijak neovlivní extrémně
silný zážitek, jímž sledování tohoto majestátního filmu je. Tříhodinový opus je totiž v jádru komorní, zaměřující se na vyrovnání
se s minulostí a přijetí lítosti kvůli událostem, jež už není možné změnit. Kostra příběhu sleduje divadelního režiséra Júsukeho,
kterého nejdříve vidíme ve vztahu s milující, leč poněkud svéráznou manželkou, a později jsme svědky jeho práce při (opět
velmi specifické) adaptaci ruské klasiky Strýček Váňa. 
Zkušený, ač mezinárodně doposud nepříliš známý Hamaguči doslova hypnotizuje diváka svou prací s tempem vyprávění a
dávkováním informací. Snímek se rozevírá pomalu, s citem - rychlejší tempo by diváka zahltilo podněty a možná i vyvinulo na
křehké postavy tlak, který by nemusely vydržet; výrazné zpomalení by zase diváka pravděpodobně nudilo. Hamaguči se však
pohybuje přesně na středu této pomyslné houpačky divácké pozornosti. Hypnotičnost snímku umocňuje i propracovanost
motivů, jež se do příběhu vracejí hned v několika vrstvách. Júsukeho vztah k manželce, k hercům divadelní hry, k řidičce jeho
auta, k jizvám minulosti, k samotnému Strýčku Váňovi - jednotlivé roviny života neexistují paralelně vedle sebe, nýbrž jedna
druhou reflektují, připomínají, pronásledují člověka jako odraz v zrcadlovém bludišti. „Co dělat, musíme žít. Budeme žít,“ recitují
herci existenciálně hlubokou Čechovovu klasiku a jejich odhodlání k překonávání životních strastí se s trudnou zarputilostí
obtiskuje i do diváka. Lze už mluvit o změněném stavu vědomí? 
O poznání méně propracovaně, přestože z pohledu tuzemského diváka zřejmě přístupněji pracuje s motivem různých rovin
vědomí (a sebeuvědomování) možná poslední filmová spolupráce Zdeňka a Jana Svěrákových. Hořká komedie Betlémské
světlo sestává z několika literárních povídek spojených postavou stárnoucího spisovatele, jemuž se tvůrčí proces vymyká z
rukou - postavy ožívají, nerespektují přání svého stvořitele, narušují jeho každodennost nevyžádanými vpády, a ještě mu
vyčítají, že pro ně dělá málo. Prvky magického realismu napomáhají stírání hranic mezi skutečností a hravými vizemi, oproti
preciznímu Hamagučiho přístupu se však jedná o nepřehledný zmatek bez jakýchkoli pochopitelných pravidel. 
Možná se tím Jan Svěrák snažil provokativně zobrazit rozpad osobnosti filmového spisovatele a naznačit tak nebezpečnost
nezáměrně změněných stavů vědomí; spíše se však náročný a nezvykle odvážný koncept rozpadl tvůrcům pod rukama a
ukázal úskalí spojená s proplétáním více rovin reality. 

Pohled do nitra 

Pohled na květnové kinopremiéry přinese filmovému fanouškovi jeden nečekaný (a o to příjemnější) vjem. 
V obnovené premiéře by se po dvaceti letech měl na velkém plátně objevit Mulholland Drive, jeden z vrcholů tvorby filmového
mystika Davida Lynche. Propagátor transcendentální meditace má k alternacím vědomí velmi blízko, což jeho filmy a seriály o
odvrácených koutech lidské duše jednoznačně dokazují. Bezmála dvouapůlhodinový výlet do prosluněného Los Angeles patří
mezi díla, jež poutavě zpřístupňují znepokojivou temnotu i za denního světla. Kvůli neprůhledné struktuře děje i promyšlené
vzpouře vůči tradičním metodám vyprávění se na Mulholland Drive v podstatě nedá dívat jako na běžný film, v němž emočně
investujeme do postav a doufáme, že se nám figury odmění povznášejícím zážitkem - Lynch naproti tomu koncipuje snímek
jako denní snění, přehrávání obrazů na hranici lucidnosti a noční můry. Kdybychom snili o filmu, na který se díváme, vypadal
by možná nějak takto. 
Zakončení výčtu titulů, které lze v těchto měsících najít v nabídce kin a jež se zároveň nějak vážou ke změněným stavům
vědomí, by nemělo patřit nikomu jinému než právě Davidu Lynchovi. Vedle psychoanalytických výkladů ve freudiánském či
jungiánském duchu lze totiž na většinu jeho tvorby aplikovat i kritéria snové logiky. Lynch se vždy snažil mazat hranice mezi
snem a realitou, nabídnout divákovi mohutný proud významů, k nimž lze přistoupit v podstatě libovolným způsobem. Zároveň se
vždy pokoušel vyvarovat interpretací vlastních filmů, neboť nechtěl uzavírat pole pro spekulace - když se něco pojmenuje,
stává se to pouze tím a ničím jiným. 
Uhrančivé („hypnotické“) kvality Lynchova filmového jazyka nás tak mohou stejně jako předchozí zmíněné snímky inspirovat k
jinému, alternativnímu nahlédnutí na rozličné stavy vědomí, v nichž se někdy nacházíme. K ponorům do nevědomí nám tak
může vedle hypnózy nebo snů dobře posloužit i vizuální opojnost a abstraktnost filmového média. 
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„V recenzích se nezřídka používá slovo ,hypnotický‘ pro popis schopnosti filmu přikovat diváka k plátnu a zcela tak ovládnout
jeho pozornost.“ 

„Filmová ztvárnění hypnózy dělají této metodě jakožto terapeutickému nástroji medvědí službu. Navíc podporují mýty, například
že pacient je vydán hypnotizérovi na milost.“ 

O autorovi: Mojmír Sedláček, Autor vystudoval psychologii na FFUK a mediální studia na FSV UK. V současnosti pracuje jako
novinář a filmový kritik.
Foto popis:   Mulholland Drive
Foto popis:   Proměna

Radio Prague International – 2.5.2022
WEB , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: Radio Prague International , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 00:09 , AVE: 0,00 Kč , Země:
Česko
Schodek státního rozpočtu byl koncem dubna 100 miliard korun

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na víc než 100 miliard korun. V porovnání s březnem je to nárůst o zhruba 40
miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na celý letošní rok resort počítá se schodkem 280 miliard korun. Celkové příjmy
ke konci minulého měsíce meziročně stouply o 37 a půl miliardy na víc než 479 miliard korun. Výdaje oproti minulému roku
klesly - a to o zhruba 54 a půl miliardy na necelých 580 miliard korun. Loni ke konci dubna skončil rozpočet se schodkem 192
miliard korun - to byl nejhorší dubnový výsledek od vzniku České republiky.

Česko už vydalo ukrajinským uprchlíkům přes 320 tisíc speciálních víz

Česko 1. května vydalo víc než 1 200 speciálních víz lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. To je zhruba o 400 víc než před
týdnem. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Celkem už od začátku války dostalo tato víza přes 320 tisíc ukrajinských
uprchlíků. Cizinecké policii se jich přihlásilo bezmála 210 tisíc. Nově se tam musí Ukrajinci registrovat do tří dnů od příjezdu do
Česka. Původně na to měli celý měsíc. Kratší lhůta platí i pro nahlášení změny adresy pobytu. Podrobnější informace uprchlíci
najdou jsou na stránkách ministerstva vnitra.

Víza dočasné ochrany umožňují Ukrajincům pobývat v Česku až jeden rok. Zároveň díky nim mají přístup k veřejnému
zdravotnictví, vzdělání nebo na trh práce.

Ministerstvo: Obce zatím požádaly o dotace 22,8 milionu na rozšíření bydlení pro běžence

Obce k 2. květnu požádaly o dotace za 22,8 milionu korun na rozšíření bydlení pro ukrajinské uprchlíky. Za oddělení
komunikace MMR to ČTK sdělil Vilém Frček. Objem se týká 20 dokončených a podaných žádostí, úřad v internetové aplikaci
eviduje dalších 40 rozpracovaných. Největší poptávka je z Jihočeského kraje. Příjem žádostí je otevřen do 31. května, předložit
doklady pro čerpání dotací je nutné do konce listopadu. Na program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit je
připraveno 900 milionů korun.

Obce, kraje a jejich organizace mohou náklady uplatňovat zpětně od vpádu Ruska na Ukrajinu, tedy 24. února. O dotace
mohou žádat od 20. dubna. Na opravu a vznik obecních nebo krajských bytů úřad poskytne příspěvek nejvýše 120.000 korun
na osobu. Týkat se bude bytů, které dříve nebyly technicky uzpůsobené k ubytování lidí. Na opravu ubytoven obce a kraje
mohou čerpat maximálně 40.000 korun na osobu. MMR zároveň stanoví minimální standard vybavenosti, aby se vždy jednalo o
důstojné ubytování.

Uprchlíci z Ukrajiny mají nově jen tři dny na to, aby se přihlásili na cizinecké policii

Ukrajinci prchající před válkou v rodné zemi se musí ode dneška registrovat na cizinecké policii do tří dnů. Původně na to měli
celý měsíc. Kratší lhůta platí i pro nahlášení změny adresy pobytu. Minulou středu to schválila vláda. Změny adresy musí
uprchlíci hlásit buď osobně nebo písemně na odboru azylové a migrační politiky, nebo v krajských asistenčních centrech.
Informace o novinkách jsou třeba na webu ministerstva vnitra.

Vnitro navrhuje nadále nevydávat víza a pobyty Rusům a Bělorusům

Ministerstvo vnitra chce, aby Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy.
Navrhuje proto, aby kabinet mohl omezit vstup a pobyt cizinců nařízením. Návrh, který zveřejnilo na webu vlády, zaslalo na
konci dubna do připomínkového řízení. Podle vnitra bude opatření zejména vyvíjet tlak na Rusko a Bělorusko a může napomoci
k ukončení války. Česko na počátku března vyhlásilo kvůli migrační vlně uprchlíků před ruskou invazí na Ukrajinu nouzový stav.
Na konci měsíce přijalo krizové opatření, podle kterého zastupitelské úřady nepřijímají žádosti o vízum a povolení k
dlouhodobému a trvalému pobytu od Rusů a Bělorusů. Výjimku ze zákazu mají rodinní příslušníci občanů ČR a Evropské unie
žijící v Česku či lidé pronásledovaní totalitními režimy Ruska a Běloruska. Opatření je platné do konce nouzového stavu, tedy
do 31. května. Ministerstvo nyní navrhuje zakotvit opatření do zvláštních zákonů přijatých kvůli ruské invazi a následné
migrační vlně. Opatření se podle něj osvědčilo, ale vyžaduje delší dobu trvání.

Praha poskytne na pomoc ukrajinským uprchlíkům dalších 250 milionů

Pražský magistrát poskytne ze svého rozpočtu na pomoc ukrajinským uprchlíkům dalších 250 milionů korun. Peníze půjdou na
humanitární pomoc, vzdělávání dětí nebo na zajištění ubytování a dopravy. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští
radní. Stejnou částku město vyčlenilo již letos na začátku března a celou ji už vyčerpalo. Pomoc pražského centra pro uprchlíky,
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které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud vyhledalo přes 80.000 lidí. Na začátku rusko-ukrajinského konfliktu se počty
odbavených uprchlíků pohybovaly v tisících denně, nyní jde o stovky. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. "Z celé
republiky se nejvíce ukrajinských uprchlíků momentálně nachází v Praze. Hlavní město proto nepolevuje v pomoci, kterou
poskytuje lidem prchajícím před ruskými válečnými zločiny, a navyšuje připravené finanční prostředky," řekl ČTK náměstek
primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Nyní schválená částka bude sloužit k pokrytí nákladů spojených s poskytnutím
materiální pomoci a její distribuce, vzdělávání dětí nebo pomoc se zajištěním přechodného ubytování, dopravy či zdravotní
péče. O konkrétním využití peněz bude stejně jako dosud aktuálně podle potřeby rozhodovat rada města.

Loni začalo podnikat skoro 70 tisíc lidí, nejvíc za posledních devět let

V Česku začalo za první tři měsíce letošního roku podnikat více než 20 tisíc osob. To je o desetinu víc než za stejné období
minulý rok. Vyplývá to z dat společnosti Dun & Bradstreet. V současné době tak živnost provozuje více než 2 miliony Čechů.
Minulý rok se pustilo do podnikání skoro 70 tisíc lidí, což bylo nejvíc za posledních devět let. Nejvíc nových podnikatelů začalo
působit v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Stát zvažuje zrychlení příprav stavby hlubinného úložiště jaderného odpadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje, že zrychlí přípravy stavby hlubinného úložiště jaderného odpadu. Česko by tak
mohlo vyhovět navrhovaným evropským předpisům, podle kterých by státy s jadernými elektrárnami měly mít úložiště hotové do
roku 2050. Potvrdil to náměstek ministra průmyslu pro energetiku Tomáš Ehler. Podle dosavadních plánů měl stát úložiště
zprovoznit o patnáct let později. Ministerstvo teď vybírá ze čtyř možných lokalit. Dotčené obce ale proti postupu státu protestují.
Finální a záložní lokalitu by ministerstvo mělo určit do roku 2030.

Na dálnicích v Česku chybí 1500 míst pro kamiony, minimálně 900 má přibýt

Na českých dálnicích chybí podle analýz 1500 odstavných míst pro nákladní auta, v posledních letech se jich daří každoročně
vybudovat 100 až 200. V nejbližších letech by mělo přibýt minimálně 900 odstavných míst. V těchto dnech například stavbaři
začali s rekonstrukcí odpočívky Střechov na dálnici D1 na Benešovsku. Díky změně parkovacího režimu se tam počet šikmých
parkovacích ploch pro kamiony zvýší ze 42 na 98, řekl novinářům na místě stavby mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan
Rýdl. Na české dálniční síti je podle něj 136 odstavných ploch pro nákladní dopravu, která nabízejí 3032 míst pro odstavení
kamionů. Za poslední tři roky přibylo díky výstavbě nových odpočívek i rekonstrukci dosavadních parkovacích ploch 400
nových míst. Vzhledem k tomu, že Česko je klíčovou středoevropskou křižovatkou, stále tento počet není dostatečný, a ŘSD
proto chystá další rozšíření. "V tuhle chvíli máme v rekonstrukčním a výstavbovém plánu na nejbližší roky výhled na navýšení
kapacity minimálně o 900 míst pro nákladní dopravu," uvedl Rýdl.

V březnu mírně klesla nezaměstnanost

Nezaměstnanost v Česku v březnu mírně klesla. Podle Českého statistického úřadu byl podíl nezaměstnaných 2,4 procenta.
Oproti loňskému březnu je to o 1,1 procentního bodu míň. Podle Úřadu práce - který používá jinou metodiku - v březnu byla
nezaměstananost 3,4 procenta. O desetinu procentního bodu méně než v únoru. Bez zaměstnání tedy v březnu bylo - podle
Úřadu práce - přes čtvrt milionu lidí.

Česká národní banka pravomocně odebrala bankovní licenci Sberbank CZ

Česká národní banka pravomocně odebrala bankovní licenci Sberbank CZ. Centrální banka o tom informovala na webu. Kroky
k odnětí licence banky, která je navázána na Rusko, zahájila ČNB 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ
kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. O odnětí bankovní licence Sberbank CZ rozhodla ČNB 14. dubna.
Pátek byl posledním dnem lhůty, kdy mohla Sberbank proti tomuto rozhodnutí podat rozklad. Banka tak neučinila. ČNB nyní
podá k soudu návrh na jmenování likvidátora. Soud musí o jmenování likvidátora na návrh ČNB rozhodnout do 24 hodin.

Spotřeba vody v Česku loni meziročně mírně vzrostla

Češi loni spotřebovali víc vody než v předchozím roce. Každý člověk průměrně spotřeboval přes 93 litrů vody za den. To je
zhruba o 2 litry víc než v roce 2020. Informoval o tom Český statistický úřad. Meziročně se zvýšila i cena pitné vody, a to o víc
než dvě koruny na skoro 44 korun za metr krychlový. Vodou z veřejných vodovodů bylo loni zásobováno 96 procent obyvatel
Česka. Naopak ztráty vody v potrubní síti meziročně klesly na méně než 15 procent. Ztráty se postupně snižují už několik let. V
roce 2004 přesahovaly 21 procent. Nejvíc si polepšila Praha.

Zemřel politolog Bořivoj Hnízdo

Ve věku 70 let zemřel politolog a vysokoškolský pedagog Bořivoj Hnízdo. Informovala o tom Fakulta  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , kde léta přednášel a v letech 2003 až 2010 tam působil jako ředitel Institutu politologických studií.
Profesor Hnízdo patřil mezi ty, kdo po návratu z emigrace obnovovali obor politologie v Československu. Zaměřoval se hlavně
na politickou geografii a geopolitické proměny ve 20. a 21. století.

Covid v Česku dál slábne, v neděli přibylo necelých 400 případů

neděli testy prokázaly 396 nových případů covidu-19, o třetinu méně než před týdnem. Ubylo ale i testů, jejichž počet klesl v
mezitýdenním srovnání o více než pětinu. Hospitalizovaných s pozitivním testem bylo v neděli 560 lidí, nejméně od poloviny
října. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Kromě necelých 400 nově potvrzených případů testy v neděli
zachytily ještě 79 vzorků s podezřením na opakovanou nákazu. I to představovalo mezitýdenní pokles o zhruba 30 procent.

Jarní potravinová sbírka vynesla 431 tun zboží, méně než na podzim

Jarní potravinová sbírka vynesla i s on-line supermarkety 431 tun zboží pro potřebné, oznámili to organizátoři sbírky v tiskové
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zprávě. Bylo to o 149 tun méně než v podzimním kole, proti loňskému jaru je to pokles o 19 tun. Do regionálních skladů
potravinových bank se díky jarní potravinové sbírce dostalo 388 tun potravin a 43 tun drogistického zboží. Dary mají pomoc
hlavně seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, handicapovaným nebo lidem bez
domova a v nouzi. Potřeba potravinové pomoci podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové trvale
stoupá. Kvůli pandemii koronaviru ztratilo mnoho lidí práci, v poslední době se přidalo prudké zdražování, více potravin je třeba
i z důvodu uprchlické krize.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, organizuje ji Česká federace potravinových bank se Svazem obchodu a
cestovního ruchu a také obchodními řetězci a dalšími partnery.

Začaly státní maturitní testy, letos je píše 77 tisíc studentů

Začaly státní didaktické maturitní testy. Letos je bude psát celkem 77 tisíc maturantů. V pondělí jsou jsou na programu testy z
anglického jazyka a z matematiky. Právě mezi ní a cizím jazykem si maturanti vybírají. A matematiku volí v posledních devíti
letech stále méně maturantů. Letos je to podle společnosti, která maturitní testy zajišťuje, 17 procent. V úterý budou maturanti
pokračovat didaktickými testy z českého jazyka a literatury, které jsou povinné pro všechny.

Jaroslav Šilhavý zůstává trenérem české fotbalové reprezentace

Českou fotbalovou reprezentaci povede i nadále trenér Jaroslav Šilhavý. S fotbalovou asociací České republiky prodloužil
smlouvu na další kvalifikační cyklus o postup na mistrovství Evropy v roce 2024. Pozice Šilhavého byla nejistá po neúspěšné
baráži o světový šampionát proti Švédsku. Kouč národního týmu je rád, že bude dál pokračovat. "Mužstvo se teď sice
nekvalifikovalo na mistrovství světa, ale předtím postoupilo do elitní skupiny Ligy národů a probojovalo se až do čtvrtfinále
Eura. Věřím, že další úspěchy nás čekají," uvedl.

Počasí na úterý

Převážně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, při déletrvajícím slunečním svitu ojediněle až
23 °C.

Magazín pro české školy v zahraničí (17)

V magazínu vás vezmeme na dětskou tiskovou konferenci, do ekologické školy či do muzea loutek.

Ceny nemovitostí dál zdražují, v Praze vzrostly u novostaveb o třetinu

Ceny domů a bytů v Česku dál rostou. V loňském roce se zvýšily nejvíce v celé Evropské unii a trend zdražování pokračuje i v
letošním roce. Ve velkých českých městech v letošním prvním čtvrtletí zdražily o desítky procent. V Praze podle dat
developerských společnosti Trigema, Skanska a Central Group zdražily za tuto dobu nové byty o 30 procent.

Lidé oslavili filipojakubskou noc tradičním pálením čarodějnic

Noc ze 30. dubna na 1. května se nachází mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem, a je proto považována za
nejmagičtější v roce. 
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HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Noviny táborské radnice , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 00:44 , Rubrika: Kulturní
servis , AVE: 5 870,88 Kč , Země: Česko
www.husitskemuzeum.cz PANELOVÁ DISKUZE – RUSKÁ VÁLKA PROTI UKRAJINĚ. 
HISTORICKÉ KOŘENY KONFLIKTU A MOŽNÉ DŮSLEDKY. 
2. května, 17.30 hodin / Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 

Již třetí měsíc probíhá na Ukrajině největší evropský válečný konflikt od roku 1945. Intenzitou bojů, násilím na civilních
obyvatelích jakož i mírou ničení krajiny a lidských sídel přesahuje všechno, co naše generace v 21. století zažily. Obětí
konfliktu je především ukrajinský lid, ale negativní důsledky války dopadají na celou Evropu včetně Ruska. Husitské muzeum
pozvalo k diskusi odborníky / PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph. D. ( FSV  UK  Praha ), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR)/,
kteří se budou společně zamýšlet nad historickými kořeny války, nad vznikem moderního ukrajinského národa, ale také nad
jeho postavením v dnešní Evropě, nad naším vztahem k Ukrajině a Ukrajincům. Moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph. D.
(Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře). 
Vstupné: zdarma 

KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA 7. května, 13.00–14.00 hodin / Stará radnice, Žižkovo nám. 1 

Oblíbené prohlídky středověkého podzemí za svitu luceren. Vhodné pro celou rodinu. 
Rezervace objednavky@husitskemuzeum.cz; 774 059 263. 
Vstupné: 90, 70 Kč 

LYRA – PÍSNĚ S POSELSTVÍM LUCIE LUFKA KEJVALOVÁ & KATEŘINA KŘOVÁKOVÁ 7. května, 18.00 hodin / Gotický sál,
Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 

Dvě osobité zpěvačky představí nevšední, rezonančně bohatý nástroj, na který vám zahrají své autorské i převzaté písně.
Vstupné: 160, 120 Kč 

MUZEJNÍ NOC V HUSITSKÉM MUZEU 20. května, 19.00–23.00 hodin / Galerie Ambit, augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z
Husi 44 

GALERIE AMBIT, RAJSKÝ DVŮR – pracovní list k výstavě „František Bílek – umělec, mystik, vizionář“, výtvarná dílna pro děti i
dospělé, hudba na rajském dvoře, komentovaná prohlídka výstavy ve 22.00 hodin. STARÁ RADNICE – expozice Husité, gotický
sál, samoobslužné pracovní listy k expozici, Výstavy: Pavel Talich, Vlastní cestou / Camera obscura, Ivan Uhlíř, Obrazy, kresby,
sochy, plastiky. KOTNOV A BECHYŇSKÁ BRÁNA – expozice Pevnost spravedlivých i královské město, vyhlídková věž. Vstupné:
jedna mince libovolné hodnoty 

SOBOTNÍCI – OKUPACE V TÁBOŘE 1942 21. května, 14.00 hodin / sraz ve 14.00 hodin před budovou Krajského soudu na
Píseckém rozcestí 

Květnoví Sobotníci se opět vrátí do období okupace, aby si tentokrát připomněli rok 1942. Dne 27. května 2022 uplyne již 80
let od útoku československých výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Po jejich smělém činu se v protektorátu Čechy a Morava rozpoutalo „peklo“. Tisíce českých lidí zaplatily vlastním
životem, aby vykoupily smrt třetího muže německé říše. Město Tábor se stalo přímým svědkem, neboť bylo vybráno jako jedno
z míst, kde popravčí čety popravovaly odsouzené. 

PŘEDNÁŠKA NÁBOŽENSKÁ TVÁŘ UKRAJINY (Bc. et Bc. PROKOP JANDA – HUSITSKÉ MUZEUM) 24. května, 17.30 hodin /
Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 

Přednáška pořádaná ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií v Táboře. 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ OSKARA NEDBALA 30. května / Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 

Zemřel politolog Bořivoj Hnízdo
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Právo , Strana: 13 , Autor: (zr, ČTK) , Vytištěno: 79 895 , Prodáno: 51 615 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
03.05.2022 00:44 , Čtenost: 172 094 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 9 143,33 Kč , Země: Česko , GRP: 1,91
Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo, bylo mu 70 let. Informovala o tom Fakulta  sociálních  věd  UK , kde
léta přednášel. Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 4. května v Písecké bráně. 
Hnízdo, který zemřel 27. dubna, po návratu z britské emigrace po roce 1989 obnovoval obor politologie. Zaměřoval se hlavně
na politickou geografii a geopolitické proměny ve 20. a 21. století, byl odborníkem na Británii a státy Commonwealthu. Jeho
přednášky i zkoušky se staly pro několik generací studentů takřka legendární. 

Zemřel profesor Bořivoj Hnízdo
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 01:22 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 158 097,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Zemřel prof. Bořivoj Hnízdo. Politolog, politický geograf a mimo jiné bývalý ředitel Institutu politologických studií. Bylo mu 70 let.
Zaměřoval se především na Velkou Británii a státy Commonwealthu. Do Spojeného království za komunistického režimu i načas
emigroval. Po návratu pomáhal vybudovat Fakultu  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Jako významný vědec i výrazný
pedagog ovlivnil řadu politologů i politických geografů. A jedním z nich je můj poslední host Michael Romancov. Dobrý večer.
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Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Dobrý večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Jaký byl Bořivoj Hnízdo podle vás?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Prima. Byla to naprosto úžasná osobnost, člověk, který dokázal oslovit i ty, pro které, řekněme, politická geografie nebyla tím
hlavním, jako to bylo třeba v mém případě, byl to člověk, který dokázal zaujmout, který když na věc přišlo, dokázal být velmi
jaksi přísný až nekompromisní, ale bylo evidentní, že to, co dělá, že tím žije, že se v tom vyzná, a proto byla radost ho
poslouchat.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Na mě právě, jak jste zmínil, působil přísně a já jsem i pár lidí slyšela, že byl. Takže byl.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Byl přísný, ale myslím si, že nikdy nedělal to, co dělá bohužel spousta pedagogů, že by měl potřebu někomu něco dokazovat a
po někom se vozit.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Na jakou situaci nebo setkání s ním nejradši vzpomínáte?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Tak těch by byla celá řada, pro mě vlastně, já když jsem se tu smutnou zprávu dozvěděl, tak jsem se neubránil vlastně
vzpomínce na naše první setkání, které bylo ještě vlastně dřív, než tohleto všechno začalo, to bylo v květnu 1990, kdy já jsem
se shodou okolností objevil u pana profesora Syllaby, který vlastně zakládal politologii na pražské Filozofické fakultě, a my jsme
spolu asi 5 minut něco řešili a pak někdo zaklepal na dveře a to byl Bořek, který akorát v ten okamžik vlastně přijel do
Československa a měli spolu vlastně dohodnutou další schůzku, takže my jsme se tam takhle potkali v době, kdy já jsem ještě
ani vůbec nevěděl, že nějaká politologie existuje. Takže tohle vlastně pro mě byl ten první, a říkám, po té dnešní zprávě vlastně
i ten asi nejsilnější bezprostřední zážitek.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
On byl vaším školitelem, vedl vám disertační práci, vy jste mu pak na tu jeho disertační práci psal oponentský posudek, byli jste
si i díky tomu, co jsem teď zmínila, bližší jak po té profesní, tak osobní stránce?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já myslím, že díky tomu to nebylo, ale prostě jaksi nás spojovala, troufnu si říct, láska k politické geografii a k tomu tématu. A
pokud je někdo vlastně nejprve vaším učitelem a v mém případě rozhodně i vzorem a pak se stane vaším kolegou, tak se mezi
váma automaticky prostě vytvoří nějaké pouto, a vlastně když je ta možnost se někde potkat, tak jsme měli možnost povídat o
celé škále těch témat, ať už, řekněme, těch profesních, nebo i takových, Bořek měl strašně rád fotbal, tak jsme si mohli povídat
i o fotbale.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Komu fandil?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Jestli se nepletu, tak Slavii, ale ono to u něj bylo takové složité s tím, protože měl těch zamilovaných klubů víc a právě tím, že
vlastně dlouhou dobu žil v Británii, tak jestli se nepletu, tak v Británii to byl, protože on žil v Londýně, tak to byl Arsenal.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Jeho studenti a kolegové dnes vzpomínali na přednášky i zkoušky, které se staly legendárními. Čím to, že na tyhle momenty,
situace vzpomínají už generace studentů? Máte nějakou podobnou vy zkušenost?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Ale mám taky samozřejmě zkušenost. Já jsem byl dotázán na to, kdo byl bílý reprezentant v parlamentu v Keni někdy v 80.
letech, a tak jsem začal tak nějak jakoby spekulovat o tom asi, kdo by to mohl být, a nevěděl jsem to, nicméně ten způsob,
kterým jsem se snažil dobrat se té odpovědi, nakonec byl uznán jako dostatečný.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Profesor Hnízdo, zaznělo to tu mnohokrát i během dne, byl jedním z průkopníků politické geografie u nás. Prosím, zkusme ten
váš obor divákům nějak stručně nastínit, vysvětlit třeba právě na konfliktu na Ukrajině.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Politická geografie je jedna z politologických disciplín, která se vlastně věnuje tomu, jakým způsobem je prostor politicky
uspořádán. Tzn. v případě třeba konfliktu na Ukrajině nás zajímá nejenom to, kdo jsou ti dva aktéři, ale, dejme tomu, tam
součástí vlastně toho konfliktu, to byly ty řeči o tom, že by se Ukrajina měla federalizovat, čili například co je federace, že to je
jeden z těch takzvaných složených států, a vůči tomu existuje stát, který funguje jakožto stát unitární. Tak to je například jeden
z těch mikropohledů, které se v politické geografii mohou aplikovat.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Stopa Bořivoje Hnízda ve vývoji tohoto oboru u nás, jaká je?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já myslím, že je naprosto zásadní, protože on je přesně jaksi ten člověk, ke kterému sedí to tvrzení, že to je otec zakladatel.
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Politická geografie vlastně spolu s ním přišla do České republiky, protože on se tomu věnoval v Británii, on vlastně sem
směrem do Čech vlastně zpřístupnil první texty psané v angličtině a potom také vydal svou knížku Mezinárodní perspektivy
politických regionů, tzv. Zelenou knihu, což dlouhou dobu byla vlastně jediná práce tohoto typu, která vyšla v češtině.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Moc děkuju, že jste přišel do Událostí, komentářů zavzpomínat. Na shledanou.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já děkuju za pozvání. Na shledanou.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Vám děkuju za pozornost, mějte se dobře, dobrou noc.

Na Univerzitě Karlově můžete studovat v každém věku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 01:56 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , AVE:
500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
V sobotu 23. dubna se konal v Karolinu Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů. Návštěvníci si užili bohatý
doprovodný program.

Nejen děti si mohly vyzkoušet pokusy s tekutým dusíkem, které předvedli zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK. Jak vypadá
svět pod mikroskopem, představil tým z Přírodovědecké fakulty UK. Kdo chtěl, si také mohl prověřit své znalosti z moderních
českých dějin v karetní hře „To letí století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  UK , nebo si udělat screeningové vyšetření
aterosklerózy od studentů Lékařské fakulty v Plzni. 
Významnou část programu Festivalu absolventů tvořily zlaté promoce, kdy si absolventi připomněli 50 let od úspěšného
ukončení studia na Univerzitě Karlově. 
Foto: Michal Novotný 

Zemřel politolog Hnízdo z FSV
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 2 , Autor: (ČTK) , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 03.05.2022 01:56 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Z domova , AVE: 17 430,59 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Úmrtí

Zemřel politolog a učitel Bořivoj Hnízdo, bylo mu 70 let. Na webu o tom informovala Fakulta  sociálních  věd  UK , kde léta
přednášel a v letech 2003 až 2010 působil jako ředitel Institutu politologických studií. Poslední rozloučení se uskuteční ve
středu v Písecké bráně.

Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 21 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 02:10 , Sledovanost pořadu: 895 356 , Pořad:
19:00 Události , AVE: 302 220,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,95
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo. Bylo mu 70 let. Byl odborníkem na politickou geografii a britský
Commonwealth. Po revoluci a návratu z emigrace patřil k těm, kteří v zemi obnovovali obor politologie. Zapojil se také do
budování Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Česká armáda
TV , Datum: 02.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 02:32 , Pořad: 21:50 Bilance , Země: Česko
Michal ŠENK, moderátor 
Válka na Ukrajině nás nutí věnovat armádě mnohem větší pozornost než dřív. Je soudobá? Správně vycvičená. Dobře
vybavená? Můžeme si na ni spolehnout? I toto může být vybavení naší armády, byť na první pohled vypadá jako vtip nebo
hračka, má tento tank svůj důležitější účel. Na konci našeho dílu si ukážeme, jaký. Teď ale podíváme na jiné věci, s nimiž
armáda pracuje.

Roman JECH, rotmistr, 31. pluk radiační 
Máme tedy manipulátor, který nám slouží převážně k detekci radioaktivních látek. A zde máme ještě další podstatnou věc, což
je čidlo kyslíku, které když my vejdeme do budovy, tak nám vlastně zjistí ten robot, jaká je tam koncentrace kyslíku a my pak
víme, jestli do té budovy můžeme vstoupit. Další věc, co ten robot má, taky je tam ta černá krabička. Slouží k zjišťování
chemických látek z ovzduší.

Michal ŠENK, moderátor 
Průzkumný robot a také veškerá monitorovací a vyhodnocovací zařízení jsou součástí nových vozidel nasazených v pluku
radiační, chemické a biologické ochrany. Lidově známém jako liberečtí chemici. Právě tato jednotka je v české armádě
považována za elitní. Je součástí sil rychlé reakce NATO. V případě bojové pohotovosti na území aliance má být připravena k
okamžité akci, konkrétně do pěti dnů.
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Jan FIALA, podplukovník 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec 
Jsme schopni detekovat, ať už to jsou radiologické, chemické nebo biologické látky. Jsme schopni jednotky, které projdou určitý
zamořením, tyto jednotky dekontaminovat a jsme schopni také jednotky v rámci bojové činnosti včas varovat před prostory,
které jsou těmito látkami kontaminovány.

Michal ŠENK, moderátor 
Nepředstavujte si tedy chemiky pouze jako vědce u mikroskopů, stále si udržují tzv. plnovojskovou připravenost. Musejí být i
fyzicky zdatní a procvičení na nejrůznější situace. Sami o své práci říkají, že oni jdou první tam, odkud ostatní utíkají. Kolegyně
Zuzana si vyzkoušela cvičení chemiků při simulaci požáru ve stísněném prostoru. /ukázka/ Omezená viditelnost, hluk, kouř, proti
kterému je potřeba se chránit. Na závěr slanění šachtou. Jednotka má za sebou řadu zahraničních misí. Na jedné z posledních
v rámci akcí spojeneckých vojsk v Iráku byla i npor. Jitka Tichá. Mimochodem, v české armádě je 13 % žen. To představu jedno
z nejvyšších čísel v rámci obranného paktu NATO.

Jitka TICHÁ, nadprapořcice, 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec 
V rámci působení v zahraniční operaci v Iráku, jsme působili jako tým, který měl za úkol vlastně cvičit vojáky irácké armády. V
oblasti zbraní hromadného ničení. Byla jsem součástí poslední rotace, kdy vlivem prudkého zhoršení bezpečnostní situace
jsme byli nuceni toto působení v Iráku ukončit a do současné doby nebylo obnoveno.

Michal ŠENK, moderátor 
Od roku 1999 je Česká republika součástí Severoatlantické aliance. Od roku 2005 je pak česká armáda plně profesionální.
Zatím jsme si ukázali její výkladní skříň v Liberci. Jak ale vypadá při zevrubnějším pohledu?

Zuzana TUNOVÁ, moderátorka 
Myslíte si, že kdyby nastal nějaký konflikt, že nás česká armáda ubrání?

anketa 
Já doufám, spoléhám na ně.

Česká armáda je docela silná, akorát je nás prostě málo, málo lidí.

Záklaďáci neexistujou a profesionální armáda je tak malá, že si myslím, že by nám to nebylo nic platný.

Zuzana TUNOVÁ, moderátorka 
Je pro vás důležité to, že jsme v NATU?

anketa 
Ano, to teda určitě je důležité. Ano.

Ve světě se na armádě šetří a dlouho to vypadalo, že jako, jako je to v pořádku, to ušetřit, a teď to vypadá tak, že budeme
muset se opravdu jako o armádu víc starat.

Ty peníze bych radši dala na nemocné děti nebo na školky, nebo někam takhle, ale ne určitě do armády.

Michal ŠENK, moderátor 
Podle průzkumu, který jsme si nechali pro tento díl zadat, vyplynulo následující: V případě konfliktu na našem území věří
bojeschopnosti armády 51 % dotázaných. Armáda, kdyby měla být hodnocena jako ve škole, by dostala známku 2 minus. V
případě napadení republiky by bylo ochotno bojovat 24 % lidí. Členství v NATO pak vnímá jako důležité 71 % oslovených.
Vztah k armádě si vytváříme také skrze dějiny a jejich reflexi v umění. O Češích se hovoří jako o národě Švejků, pak také máme
stále v paměti Mnichov 1938 a zrušenou mobilizaci. Okupaci po srpnu 1968, které země nekladla prakticky žádný odpor, nebo
normalizační armádu s povinnou vojnou, které se mnozí snažili mermomocí vyhnout. Jaká vlastně kulturní díla ovlivňují vztah
Čechů k armádě?

Kamil PODZIMEK, pedagog 
Když jednodušíme, tak můžeme říci, že jsou to Osudy dobrého vojáka Švejka ze světové války. Pak je to třeba Tankový prapor
Škvoreckého nebo Švandrlíkovi Černí baroni, ale tohle je telegrafické zjištění, kdy se nad existencí armády chechtáme, protože
to je armáda veskrze hloupá, neschopná, trapná, směšná. /Ukázka z film Tankový prapor/

Michal ŠENK, moderátor 
Nutno dodat, že ani v posledních letech se armáda nevyhnula častým blamážím. Ať už šlo o nešikovnou prezentaci, kdy v
propagačním videu armáda sestřelí Santu Klause, aby ochránila Ježíška. Nebo když se vojáci fotí v nových uniformách a
vypadají u toho, jako kdyby konali malou potřebu. Nebo šlo dokonce o mnohem závažnější situace.

redaktor 
2 stíhací letouny MiG 21 se dnes kolem půl desáté srazily nedaleko Českých Budějovic. Trosky hořících letadel dopadly přímo
na jedno z největších českobudějovických sídlišť, sídliště Vltava.

Patrik KAIZR, redaktor 
Obrněné transportéry dorazily před budovu rádia včera po dvaadvacáté hodině. Původně měly být nasazeny 4, jeden
transportér ale do Prahy kvůli poruše spojky vůbec nedorazil. Problémy mělo i další vozidlo, které zůstalo několik minut stát na
křižovatce. Vybily se mu baterie a vojáci ho nemohli nastartovat.

Jakub ŽELEZNÝ, redaktor 
Řetězová nehoda mezi obrněnými armádními vozy Pandur a osobním autem si dnes vyžádala 10 zraněných.

Michal ŠENK, moderátor 
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Jaká je současná česká armáda v kostce? Především je to 26 000 vojáků. Do roku 2030 jich má být 30 000. Podle propočtů
tzn. že každý rok by mělo do /nesrozumitelné/ přibýt 2400 nových vojáků, protože armádu také ve vyšší míře než jiná povolání,
její příslušníci po několika letech opouštějí.

Petr PAVEL, armádní generál ve výslužbě 
Armáda dnes není povoláním na celý život, jak to bylo v minulosti. Lidé slouží na většinou krátkodobé kontrakty, a po splnění
kontraktů část z nich odchází.

Michal ŠENK, moderátor 
Počítá se také s celkem 10 000 tzv. aktivními záložníky. Dosud jcih bylo okolo 3000. Nyní armáda hlásí, že od začátku roky se
okolo 3000 zájemců nově přihlásilo, což je připisováno ruské invazi na Ukrajinu. O tom, zda máme vojáků moc nebo málo, se
příliš polemiky nevedou. Srovnání s dalšími zeměmi ukazuje, že náš poměr odpovídá i dalším členům Severoatlantické aliance.
Právě to je jednou z výhod kolektivní obrany. Možnost držet méně početnou národní armádu.

Michal ZDOBINSKÝ, šéfredaktor ATM 
Nikdy v historii země zeměkoule jako takové nebyla silnější vojenská organizace, než je v současné době NATO. Teď nemluvím
jenom o armádě. Teď mluvím i o například o průmyslem potenciál těch jednotlivých zemí.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Dává smysl, takže ty počty profesionálních vojáků někde pod 30 000, protože jinak samozřejmě začne docházet k tomu, že ty
náklady na udržování toho personálu by nám začaly požírat ten obranný rozpočet.

Michal ŠENK, moderátor 
Česko má podle posledních součtů 116 bojových tanků, 692 bojových obrněných vozidel, 86 těžkých dělostřeleckých systémů.
12 bojových letounů a 15 bitevních vrtulníků. Opět podobně jako u počtu vojáků i u techniky jsou to armádu země naší velikosti
relativně konkurenceschopné stavy. Jak ukazuje srovnání se sousedním Rakouskem nebo Polskem, jenže nemalá část
techniky je za zenitem a modernizace poslední roky vázla.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Naší povinností je to, aby nepoužívali prostě techniku, kterou používali jejich tátové nebo dědové. To si myslím, že už jako
hodně velké retro.

Michal ŠENK, moderátor 
K tomu se ještě detailněji dostaneme. Vybavení naší armády na současnou situaci je problémem ještě z jiného pohledu.

Jiří ŠEDIVÝ, armádní generál v záloze, bývalý náčelník Generálního štábu AČR 
Říká se tomu afghanizace naší armády, kdy jsem po nakupovali především a vyvíjely jsme takové systémy a takové útvary
jednotky, které byly vhodné pro nasazení v zahraničních misích. Až v Afghánistánu, v Iráku. Samozřejmě teďka v poslední době
v Mali, a to poškodilo to, že zůstává pořád to všem hezkou, jádro v tom poměrně velkém deficitu.

Michal ŠENK, moderátor 
Armáda jw každopádně drahá. Jeden vzlet stíhačky se jen na palivu počítá v řádu statisíců korun. Hodina provozu tanků na
desetitisíce. Náboj do pušky pak stojí desítky korun.

anketa 
Česko dává na obranu ročně zhruba 90 miliard korun. Na každého z nás to vychází na 8 400 Kč ročně. 700 Kč měsíčně. Ještě
lepší představu 700 Kč měsíčně je jako zhruba 14 piv. V úhrnu jde o méně než 1,5 % HDP. Přitom spojenecký závazek v rámci
Severoatlantické aliance nás nutí investovat nejméně 2 %.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Kdyby nebylo covidu, tak máme obranné výdaje někde na úrovni 1,25, 1-3. Jenom díky obrovskému ekonomickému propadu
spojeným a s covidem jsme se dostali někam na 135 něco takového, možná 1-4.

Michal ŠENK, moderátor 
V pozici černých pasažérů ale nejsme sami. Podobně své závazky vůči NATO v tomto ohledu neplní dalších 17 zemí. Nad 2 %
HDP vkládá do obrany menšina, jen 12 celkem 30 zemí NATO. Lídrem v investicích do armády jsou Spojené státy.

Donald TRUMP, bývalý prezident USA 
Chráníme Německo, Francii, všechny. Dáváme do toho hodně peněž. Toto se děje desetiletí. Tyto země se musejí polepšit. Ne
v dlouhodobém horizontu, ale hned.

Michal ŠENK, moderátor 
Ještě pro porovnání přehled zemí s vůbec největšími investicemi do armády v relaci k HDP. V čele jsou především arabské
státy.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Do roku 2025 chceme mít 2 % HDP, jiné země, které mají podobnou historickou zkušenost, Polsko, Slovensko, pobaltské země,
tak ale ty už jsou dneska buďto na dvou a půl procentech nebo chtějí jít až třem procentům HDP. Česká republika by tedy měla
v tomto ohledu být stejně ambiciózní.

Michal ŠENK, moderátor 
Modernizace. Klíčové slovo. Uslyšíte ho všude na všech úrovních velení a řízení. Už mnoho let. Prakticky jakoukoliv větší
armádní zakázku ale v minulosti provázely komplikace. Prodlužování termínů, navyšování cen a nezřídka také korupční kauzy.
(obrazovka - ukázky). Aktuální výběrové řízení na nová bojová vozidla pěchoty je historicky největší česká armádní zakázka.
Má jít o více než 200 kusů vozidel za celkem 50 miliard korun.
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Aleš OPATA, náčelník Generálního štábu AČR 
Náš problém je dlouho trvající modernizace. My jsme v minulých letech dělali všechno pro to, abysme schopnosti armády
omezili, snížili na základě nepředvídatelného zdrojového rámce a snižování zdrojů. Pochopitelně to je přesně tu místo, který
dostalo armádu do toho stavu závislosti na ruské technice, zastaralosti techniky a další věci.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Tady na všechno musí být 2-3 kolegia, než vůbec někdo něco rozhodne, tak se prostě čeká na všechny možné lhůty, které se
musí prostě vyčerpat pro případné námitky, a pak se teprve nějaká smlouva uzavře. V tuhle chvíli snad všichni zjistili České
republice, že se musí ten akviziční proces zrychlit.

Michal ŠENK, moderátor 
Rezort navíc často jemu svěřené prostředky na nákupy v daném období nevyčerpal. A vracel je do rozpočtu na jiné účely. V
nové situaci ovlivněné válkou na Ukrajině plánuje ministryně zřídit obranný fond, kdyby se nevyužité peníze hromadily a mohla
se operativně použít. Dále už vláda na další 3 roky schválila mimořádných 50 miliard korun, na tzv. urgentní nákupy. Více
zbrojit chtějí ovšem všechny země Evropy. Kvůli tomu porostou ceny a také dodací lhůty se mohou dále prodlužovat.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Ty problémy jsou docela vážné a horší, že jsme se dostali do situace, kdy prostě budeme muset řešit BWTéčka, tanky, letadla
plus minus v nějakém horizontu třeba pěti, šesti let, bude to znamenat docela jako radikální zásah, jak do těch rozpočtových
požadavků, tak samozřejmě, ale i potom na straně zavádění té techniky k útvarům.

Michal ŠENK, moderátor 
Jak vypadá naše armáda v terénu, podíváme se na letectvo pěchotu, ale také do kyberprostoru.

Ondřej ŠPANKO, display pilot AČR, základna Čáslav 
Půjdeme se podívat do té nejromantičtější kanceláře, kterou na světě můžete potkat.

Michal ŠENK, moderátor 
Takovýchto letounů má česká armáda 14. Důležité je dodat, že v pronájmu. Tyto stíhačky nejsou naše, jsou pouze půjčené.
Důvod. Cena. Přímý nákup byl v dané době nákladnější.

Aleš OPATA, náčelník Generálního štábu AČR 
Jsme původně naplánovali 24 nadzvukových letounů koupit, nakonec z toho bylo 14, a byl to pronájem, protože byly povodně.

Michal ŠENK, moderátor 
Česko za používání a servis a školení platí britsko-švédskému konsorciu British /nesrozumitelné/ 1,7 miliardy korun ročně. Na 1
letoun to tak vychází na 330 000 Kč denně.

Ondřej ŠPANKO, display pilot AČR, základna Čáslav 
Co se týče naší letky 211., tak tam je od nějakých 130-150 lidí. Pilotuje méně než 20 na letce. V kabině můžeme tady hnedka
vidět, tak je průhledový displej, který nám ukazuje základní letové informace, výška, rychlost a ukazuje nám to, co na tom
displeji vidět zrovna potřebujeme, pokud trénujete třeba úder na pozemní cíle, tak zbytečná data z toho průhledového displeje
odejdou.

Michal ŠENK, moderátor 
Aktuální smlouva počítá s pronájmem do roku 2027. Už nyní proto musí vláda řešit, jak dál chránit české nebe, a nebe
spojenců po tomto datu. Podobně jako u stíhaček se armáda snaží modernizovat své vrtulníkové letectvo.

Petr HROMEK, velitel Vzdušných sil AČR 
Jsem gen. Hromek. Mám pro vás důležité sdělení. Nesmíme zaspat, závislost na ruské technice je neúnosná a modernizace
nevyhnutelná. Teď jsou na řadě vrtulníky.

Petr PAVEL, armádní generál ve výslužbě 
Pistole, které dnes máme, tak jsou stále ještě závislé na náhradních dílech z Ruska nebo Ukrajiny. Je problém je sehnat.

Michal ŠENK, moderátor 
Do konce příštího roku má v letce přibýt 12 nových modelů Venom a Viper od amerického výrobce Bell. Tím vybavenost
vrtulníky vzroste prakticky na dvojnásobek. Prvních 5 se již začalo na zakázku vyrábět na začátku dubna. Jenže pak je tu ještě
jedno speciální letectvo, a sice drony. Česko sice už před několika roky oznámilo záměr investovat do nákupu i bojových dronů
a v návaznosti na to vznikla při průzkumném praporu v Prostějově pro to cvičená skupina, výsledky ale zatím příliš hmatatelné
nejsou.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Samozřejmě to je o tom, abychom do tohoto praporu nakoupili prostě ty technologie, a já teďka nechci říkat, že to bude tenhle
rok, byť bych za to byla ráda. Ale myslím si, že určitě to je v nějakém horizontu měsíců, všichni si uvědomujeme, že i tohle je
teďka strašně důležitý nástroj.

Michal ŠENK, moderátor 
Sledujete záběry cvičení příslušníků sedmé mechanizované brigády ve vojenském prostoru Libavá na Olomouc. Sama armáda
oni mluví jako rozhodnutí palebné a úderné kapacitě pozemních sil. Toto je bojové vozidlo pěchoty. Páteř každé armády. Tento
kousek je ovšem téměř půlstoletí starý. Na nákup nových tzv. délek se čeká už několik let.

Petr CZVALINGA, 72. mechanizovaný prapor Přáslavice 
Bylo navržené Sověty, licenčně vyráběné na Slovensku. Je to devítimístné, asi 4 lidi osádka, o je zbytek zdroj. Je tam řidič,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 76 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


chemický pozorovatel, střelec a velitel celého vozu. Je to lehké vozidlo, vážilo až okolo 14 tun. Jezdí na naftu, ale můžete mezi
jezdit na petrolej letecký benzín, ten rozsvítil si v podstatě cokoliv má okolo 300 koní. Dokáže to je zhruba 60 km rychlostí
dopředu 7 km hodně poplave dopředu dozadu.

Michal ŠENK, moderátor 
Teď limity. Jde zejména o elektroniku špatnou viditelnost vozu dále jedno z největších problémů, který zní k až komicky. Vojáci
pěchoty puškami Bren 2.k Jsou ovšem do vozidel nevhodné.l Vojáků se nevejdou do střílen. Slabým m místem mechanizované
brigády jsou pak tanky.

Jiří ŠEDIVÝ, armádní generál v záloze, bývalý náčelník Generálního štábu AČR 
Máme sice modernizované, ale pořád tanky T-72 stačí se podívat, jak vypadá zásah do tanku T-72, což je tank, který
absolutně nepovedený a bohužel, v uvozovkách, bych řekl nebezpečný i vlastní osádce.

Petr PAVEL, armádní generál ve výslužbě 
Pokud by tato brigáda měla být nasazena ostré bojové situaci, pak by byla slabým článkem. O tom není pochyb.

Michal ŠENK, moderátor 
Válka se dnes nevede jen skrze souboje vojáků a železna, ale také v kyberprostoru.

Miroslav FEIX, brigádní generál 
NATNO někdy v roce 2016 prohlásil kyber jako kybernetickou doménu jako prostor, kde se plánují a vedou operace, a to samý
vlastně v informačním prostoru. V současné době nás je asi 300 a do konce roku 20-30 by nás mělo být přibližně 600. Máme
na starosti ochranu armádních informačních systémů. Je taková ta klasická kybernetická bezpečnost, jak ji známe z každého
většího korporátu, tak je to podpora strategické komunikace armády. Další jsou informační operace nebo informační působení.

Michal ZDOBINSKÝ, šéfredaktor ATM 
Dojde k propojení třeba jeden letoun bude schopný ovládat 10 bezpilotních strojů. Pošle je v podstatě před sebou do té kritické
oblasti. Tak už jenom z toho důvodu jasné, že že jakoby potřeby nebo nutnost té kybernetické války bude bude stále důležitější
a v podstatě její role bude stále větší.

Michal ŠENK, moderátor 
Kromě vyřazování bojové techniky na dálku může jít o útoky na základní infrastrukturu, včetně třeba nemocnic, nebo ještě lepší
boj v podobě vlivových operací po internetu a dezinformačních kampaní. Podle řady odborníků bude také stále těžší odlišit, co
bude válkou, útokem, nepřátelským aktem a kromě vládních armád se budou do konfliktu zapojovat soukromé instituce firmy,
jednotlivci.

Petr PAVEL, armádní generál ve výslužbě 
Elon Musk poskytl Ukrajině satelitní internet Starlink, který Ukrajině umožňuje vysoce přesně navádět svoje bezpilotní
prostředky. Jsou tam prvky jako Anonymous, kteří nejsou státem nebo někým řízeni. Prostě se rozhodnou, jaký druh cílů, v jaké
zemi budou napadat, a tím ovlivňují průběh, průběh té operace.

Michal ŠENK, moderátor 
Jsme se zmínili aktivních zálohách. To jsou lidé, kteří mají normální civilní zaměstnání, ale v případě potřeby jsou ochotni
armádě pomoci.

muž 
Když se člověk se přihlásit, tak ten postup je velmi jednoduchej. Stačí, /nesrozumitelné/ kostka, přidat se. Tady je formulář,
který se vyplní.

Michal ŠENK, moderátor 
Michal Ptáček vede zpravodajský portál CzechCrunch, který se zaměřuje na startupy, technologie, inovace. Pomoci armádě
přemýšlel už dřív.

Michal PTÁČEK, zakladatel ChzechCrunch.cz 
Tím, že se považji za českého patriota, tak chtěl jsem být k dispozice, ať už by to bylo v případě nějaké konflikt, tak je v případě
například nějaký přírodních katastrof a podobně.

Michal ŠENK, moderátor 
Ještě než Rusko zaútočilo na Ukrajinu, stihl Ptáček původní přijímač v podobě víkendových základních testů.

Michal PTÁČEK, zakladatel ChzechCrunch.cz 
Tak pro mě to bylo nejtěžší ten závěrečný pochod, ono vás, když vás ve tři ráno vzbudí někdo a říká ať si naložíte ten batoh 25
kily, a jdete na šesti, sedmihodinovou víceméně tu hru, tak je to docela náročný.

Michal ŠENK, moderátor 
Až další fáze přijímači dokončí, stane se podporou čtyřicátého třetího výsadkového pluku v Chrudimi, který si sám vybral.

Michal PTÁČEK, zakladatel ChzechCrunch.cz 
Cviky, které to jsem se díval, jsou několikrát do roka, takže čekám, protože čekám že třeba místo toho, abychom jeli na
dovolenou k moři, tak já budu třeba běhat v tu dobu někde v lesích, a učit se střílet a pracoval třeba s buzolou.

Michal ŠENK, moderátor 
O něco dál, než Ptáček je vědkyně Tereza Bartoníčková. Jinak také poručice kybernetických sil aktivních záloh. Jak v civilu, tak
v armádě se zaměřuje na internet. Absolventka Oxfordu založila v Česku internetový institut. Radí vládě ohledně digitalizace,
do armády se dostala ta, že ji náboráři oslovili na konferenci, kde vystupovala.
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Tereza BARTONÍČKOVÁ, zakladatelka Internetového institutu 
Výcvik obsahuje vše od toho, že se musíte seznámit s naprostými základy, jako jsou hodnosti, jakým jednáním máte jednat s
nadřízenými, podřízenými. Je to prostě štábní kultura. Je to armáda. Vše od tohoto až přes to fyzické samotné cvičení. Obecně
si myslím, že zdatný občan je s to s přehledem výcvik absolvovat. Já umím odstranit závadu na zbrani, rozložit a složit zbraně
potmě do 40 sekund.

Michal ŠENK, moderátor 
Známé rčení praví, že situace na bojišti se mění každou vteřinou. Jaké jsou trendy, kam směřuje vývoj, když zároveň víme, že v
mnoha ohledech dobýváme současnost. Světové mocnosti vyvíjejí účinné sonické zbraně. Pušky, které střílí za roh, stíhačky s
vertikální startem. Vojáci speciálních jednotek vypadají mnohdy jako ze sci-fi filmů.

Michal ZDOBINSKÝ, šéfredaktor ATM 
Ty prvky umělé inteligence se na bojiště začínají skutečně objevovat. Některé nové zbraňové systémy tomu operátorovi umožní
vyhledávat, klasifikovat cíle. Upozorňovat například na to, který z těch cílů je pro něj nejnebezpečnější. A to nemluvím třeba o
robotizovaných vozidlech.

Jan FIALA, podplukovník 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec 
Kdo ponese odpovědnost, když ten systém nebude dobře fungovat. On se může nějakým způsobem pokazit a zabije třeba
civilisty, pokud se stane běžnému vojákovi, tak tady máme jeho nadřízený, kteří ho pošlou k vojenskému soudu, ale kdo
ponese odpovědnost za toho mrtvého, kterého zabil ten autonomní systém, a navíc ti roboti budou levnější, než prostě ten
člověk, který se musí vycvičit, živit, takže se může stát, že počet těch válek, právě díky té robotizaci vzroste.

Michal ŠENK, moderátor 
Tabulka rozbitého skla a jeden úplně standardní prstem. Otočíte a ejhle.

Máme progresivní vývoj a schopnost u nás vyrábět a vybavovat armádu těmi nejnovějšími technologiemi, které možná přijdou?
V něčem a ne. Česko bude mít například brzy vůbec poprvé v historii svůj vlastní špionážní satelit. Vzniká tu i řada jiných
zajímavých projektů. Některé zatím ve fázik prototypů. Jiné už došly do sériové výroby. Tady teda asi nějaký speciální pancíř.

Petr PAVEL, armádní generál ve výslužbě 
Jo aktivní ochrana vozidla před střelami typu RPG, anebo kumulativním střelami. Funguje tak, že radarová čidla, která jsou
rozmístěny v Horním Poloru prostoru vozidla, monitorují okolí vozidla, jak měl vždycky přilétávající mající střelu, která by mohla
zasáhnout vozidlo tak, a odpálí příslušné protiopatření Tady vidíte a prototyp proti nové sedačky, což je sedačka, která se
používá ve vojenských vozidlech, které mají mít určitou odolnost proti nám, tato sedačka umožní to, že ten tlak, ten šok z toho
výbuchu se nepřenáší přímo na vojáka, ale do určité míry ho eliminuje ta sedačka.

Michal ŠENK, moderátor 
Tady vidím nějaké mikrofony, odposlouchávání možná mě napadá.

Michal PTÁČEK, zakladatel ChzechCrunch.cz 
Je to prototyp detekční hlavy, která je schopna detekovat drony, například na letišti a na podobných infrastruktura, kde se mají
nacházet.

Michal ŠENK, moderátor 
Vojenský výzkumný ústav a jeho 160 zaměstnanců pracuje ročně asi stovce projektů. Rozpočet ústavu nabádání a pokud
možno převedení výzkumu do praxe, je 160 000 000 Kč. Například auta libereckých chemiků, která jste viděli na začátku dílů,
vznikla z velké části právě tady. Ještě vám dlužíme vysvětlení těch nafukovaček ze začátku dílu.

Vojtěch FRESSER, jednatel společnosti Inflatech 
Kdybych já byl na nějaké akci, tak se snažím každému konfliktu předejít, takže tohle to by mi mohlo určitě pomoc nepřítele
zastrašit ještě, než by přišel dělat na moje území nějakou neplechu.

Michal ŠENK, moderátor 
Jičínská společnost Inflatech se už několik let zabývá vývojem a výrobu nafukovacích návnad vojenské techniky. Nechcete, aby
vám ptáci kradli úrodu, dáte na pole strašáka, chcete budit dojem silnější armády, anebo předejít útoku na reálnou techniku.
Nafoukne si letadlo nebo tank.

Vojtěch FRESSER, jednatel společnosti Inflatech 
Dokážeme niko tepelně nebo termicky naváděné střely, když se na to pocítíte nějaký radarovou vlnou, tak to, co se vám odrazí
zpátky v, první fázi uvidí hromadu železa tak, jako kdyby to byl tan... Dokážeme nasimulovat těch dejme tomu dvacet, třicet tun,
kolik potřebuje i přestože je reálná váhá, jak vidíte, třeba 30 jenom kilogramů.

Michal ŠENK, moderátor 
Aktuálně v severočeské dílně vyrábějí kolem 15 kusů takovýchto návnad měsíčně. Kvůli rostoucí poptávce plánují kapacity
navýšit na dvojnásobek. Atrapy vyjdou zákazníky řádově stovky tisíc korun. Mezi reference inflace Chu se podle firmy řadí
mnohé armády NAT. nZde si to tedy celé shrneme, jakou armádu máme, na co vlastně momentálně připravujeme?

Aleš OPATA, náčelník Generálního štábu AČR 
Co se týče hrozeb, na který se připravuje nejenom česká armáda, ale celé na to. Jedno z nich je Rusko a druhá z nich je
terorismus. Jsou věci, který jako armáda vnímáme komplexně, a připravujeme se na to z hlediska zabezpečení obrany České
republiky a splnění našich závazků v rámci aliance.
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Podezřelé výbuchy. Ukrajinci přenesli válku do Ruska, hoří tam sklady munice i paliva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Novák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 05:52 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za
měsíc: 26 400 000
Válka se po více než dvou měsících od začátku invaze neodehrává už jen na Ukrajině, ale také v Rusku. V posledních týdnech
zasáhly ničivé exploze či požáry ruské základny ve Voroněžské, Kurské a Bělgorodské oblasti, nedaleko hranic s Ukrajinou.
Hořelo ve skladech s palivem i municí.

Moskva také přiznala, že sabotáž v neděli zničila koleje a most v Kurské oblasti, kudy proudí na Ukrajinu ruské zbraně. Oheň
přitom zachvátil i objekty, které jsou od Ukrajiny dost vzdálené. Sedmnáct lidí zemřelo při velkém požáru výzkumného ústavu
ministerstva obrany v Tveru u Moskvy, kde ruští odborníci projektovali například balistické rakety Iskander nebo systém
protiletadlové obrany S-400.
Vzplála i chemická továrna Dmitrijevskij severovýchodně od Moskvy, která se rovněž podílí na produkci raketové vojenské
techniky. Proti plamenům museli hasiči zasahovat také v Moskevském leteckém institutu. Snad jen požár uhelné elektrárny na
ostrově Sachalin na Dálném východě zřejmě s Ukrajinou nesouvisel.

Kyjev se přímo k útokům a sabotážím nehlásí. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že jde možná o "karmu" za ruskou invazi.
Jeho poradce Mychajlo Podoljak označil jeden z výbuchů ruského muničního skladu za boží dílo, další Zelenského poradce
Alexej Arestovič pak tvrdil, že objekty zapalují sami ruští zaměstnanci, aby zakryli korupci a rozkrádání.
Náměstek britského ministra obrany James Heappey prohlásil, že nemá problém s tím, když ukrajinská armáda použije
dodávané britské rakety nebo jiné zbraně k útokům v Rusku. Označil to za legitimní.
Mazaná taktika
Fakt, že se Ukrajinci přímo k akcím uvnitř Ruska nehlásí, připomíná taktiku Izraele. Ten občas udeří proti svým nepřátelům na
jejich území a obvykle takové operace nekomentuje. Posledním příkladem je smrt íránského jaderného vědce Mohsena
Fachrízádeha v listopadu 2020. Zastřelil ho na dálku ovládaný kulomet na silnici nedaleko Teheránu.

"Nejpravděpodobnější verzí je, že za útoky a požáry v Rusku stojí Ukrajinci. Válku nevyhrají, pokud ruské zásobovací trasy
pohonných hmot a zbraní zůstanou mimo jejich dosah, čili musí přenést válku i na ruskou stranu hranice. Ale musí to dělat
mazaně, aby nedali ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi záminku k vyostření konfliktu nebo k mobilizaci. Proto si myslím, že
se k těmto úderům moc nehlásí," vysvětlil deníku Aktuálně.cz Emil Aslan, který působí na Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze .
Odborník ale upozornil, že Putin si záminku k vyhrocení války může vyrobit sám. "Klidně třeba nechá vybuchnout obytné domy,
a svede to na Ukrajince," dodal Aslan. Podezření, že tuto taktiku ruské vedení již použilo, se týká explozí v obytných domech v
Moskvě, Bujnaksku a Volgodonsku v roce 1999, při nichž tehdy zemřelo 307 lidí. Kreml z útoků následně obvinil čečenské
teroristy. Existují ale svědectví, že za nimi stojí ruská tajná služba FSB s cílem zdůvodnit invazi do Čečenska.

Odhodlaná ukrajinská obrana
Rusům se invaze na Ukrajinu příliš nedaří. Z blízkosti Kyjeva a severu země se stáhli, na Donbase zatím postupují pomalu.
Podařilo se jim ovládnout pouze pás území na jihu, který přiléhá k okupovanému Krymu. Vojenští analytici jako jeden z důvodů
ruských neúspěchů uvádějí ukrajinskou schopnost narušovat ruské zásobovací konvoje.
Emil Aslan je co se týče nynějších ukrajinských šancí optimistický. Podle něj Kyjev dostává mnoho zbraní ze Západu a má velké
šance se Rusku na Donbase ubránit. "Odhodlání a efektivita ukrajinské obrany mě překvapila. Především ve srovnání se
začátkem války na východě země v roce 2014, protože si pamatuji, že tehdy se mnoha Ukrajincům moc bojovat nechtělo.
Tentokrát je ale ukrajinská obrana skvěle zorganizovaná," míní Aslan.
Zatím poslední výbuchy na svém území Rusko hlásilo v noci na pondělí v Bělgorodské oblasti. V sobotu poškodila tlaková vlna
z exploze ropný terminál v Brjanské oblasti, která leží na hranici s Ukrajinou i Běloruskem. V pondělí explodovala muniční
továrna v Permu, dva lidé zahynuli.
Video: Evakuace civilistů z oceláren Azovstal v Mariupolu

Michael Romancov: Použití fyzické síly ze strany Ruska nelze ničím omluvit
Podcast , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 06:47 , Pořad: De Facto FSV UK ,
Země: Česko
Komentář politického geografa k aktuální situaci na Ukrajině. Překvapilo něčím
Rusko? A jak podle něj společnost celý konflikt na Ukrajině vnímá? 
Hostem podcastu De Facto byl Michael Romancov z Institutu politologických
studií FSV  UK  .

Ráno na Rádiu Z 06:00
RÁDIO , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 08:11 , Poslechovost pořadu: 1 371 ,
Pořad: 06:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 218 050,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Poslanci sejdou ke zrušení EET.

mluvčí 
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Korespondenční volbě zdravotním platbám v Praze na Chodově hořelo v bytovém domě škoda odhadnutá na 100 000 000 Kč.
Johnson promluví k ukrajinskému parlamentu, oznámí další vojenskou pomoc. Dnes naměříme maximálně 22 °C. Bude oblačno
čekáme dešťové přeháňky.

Ke sporným předlohám o úplném zrušení elektronické evidence tržeb nebo zavedení možnosti korespondenční volby poslanců
prezidenta pro Čechy ze zahraničí se poslanci sejdou na mimořádné schůzi, která začne dnes dopoledne na jejím programu je
také kontroverzní snížení plateb za státní pojištěnce zdravotnictví od poloviny roku a zpřísnění zákona o střetu zájmů, zejména
ve vlastnictví některých médií. Tato novela zejména zpřísňuje ustanovení, které brání poslancům senátorům nebo členů vlády
provozovat rozhlasové televizní vysílání a vydávat periodický tisk. To okomentovala ve vysílání rádia zet místopředsedkyně
sněmovny za hnutí STAN Věra Kovářová.

mluvčí 
Ten zákon reaguje především má na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil některá ustanovení a dále do Poslanecké
sněmovně čas do konce roku 2020 a dnes máme rok 2022 tento zákon není schválena a tzn. že občané nemohou nahlížet na
majetková přiznání politiků a mě moc mrzí, že než v minulém období ano zablokovalo schválení tohoto zákona.

mluvčí 
Požár bytového domu na pražském Chodově způsobil podle odhadu škodu 100 000 000 Kč. Vypukl včera odpoledne v jednom
z bytů. Rozšířil se i do střešní izolace. Evokoval no bylo několik desítek lidí. Hasiči vyhlásili zvláštní tedy nejvyšší stupeň
poplachu. Nikdo ale nebyl zraněn. Požár se podařilo hasičům lokalizovat před dvacátou hodinou poté pokračovali dohašování,
vyplývá to z informací pražských hasičů na Twitteru.

Britský premiér Boris Johnson dnes prostřednictvím videohovoru promluví k ukrajinskému parlamentu. Oznámí další vojenskou
pomoc Ukrajině ve výši 300 000 000 liber. Úřad předsedy britské vlády o tom informoval s tím, že půjde o první projev
zahraničního lídra ukrajinskému parlamentu od začátku ruské invaze 24. února.

Do Ústí nad Orlicí se vrátila houslařská soutěž. Desítky hudebníků budou měřit své schopnosti celý týden. Víc dodá reportér
Oldřich Tamáš.

mluvčí 
1 rok byla Kociánová houslová soutěž kvůli covidu zrušena loni se konal alespoň distančně letos mezinárodní klání mladých
houslistů do města vrací 4 šedesátý ročník festivalu Kociánovo ústí začal včera a potrvá až do soboty. Celkem se na něm sejde
44 soutěžících. Kromě tuzemských jsou tady také umělci ze 14 dalších zemí světa. Oldřich Tamáš, rádio.

mluvčí 
Zet.

mluvčí 
Českou.

mluvčí 
Fotbalovou reprezentaci nadále povede trenér Jaroslav Šilhavý. Šedesátiletý kouč se dohodl s vedením asociace v čele s
předsedou Petrem Fouskem na podmínkách nové smlouvy, kterou podepsal na příští kvalifikační cyklus mistrovství Evropy,
tedy do konce roku 2023. Součástí v případě postupu automatické prodloužení na závěrečný turnaj v Německu 2024. Původní
kontrakt vyšel Havel mu vypršel v červenci. Šilhavý řekl, že ho nabídka těší a post kouče reprezentace se podle něho
neodmítá.

mluvčí 
Baráží ve Švédsku, kdy jsme jsme šanci ztratili, tak tak nám nebylo zpěvu a byli jsme zklamaní hodně zklamaný. Si myslím, že,
že nebyli daleko to k úspěchu. Nicméně jsme to nezvládli, také jsme byli domluvený tady s předsedou a potažmo s výkonným
výborem, že se v tom, řekněme, ty baráží a že to rozebereme atd. my jsme samozřejmě připraveni všechno.

mluvčí 
To byly zprávy v 6 hodin ráno v úterý 3. května a teď ve vysílání rádia zet připravena repríza interview Martina Kováře. Ten si
pozval na rozhovor politického geografa Jana Kofroně. Řešili spolu mimo jiné i válku na Ukrajině. Podle Kofroně je
pravděpodobnost použití jaderných zbraní malá, pokud ovšem do hry nevstoupí. Na.

mluvčí 
Politický regionální geograf v současné době pracuje odborný asistent zástupce vedoucího katedry. Politologie fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a současně působí komentátor info cz. Dnešním hostem je Kanada Josef Jan Kofroň.

Lze výstava zastali dobrý den. Těšili jsme se na Ukrajinu všichni, tak vám moc děkuju, že se snažil čas. První otázka taková
obecnější pak budeme konkrétní, jak můžeme číst současnou vojenskou situaci na Ukrajině, když se dívám do různých
světových novin různých serverů, tak ty zprávy nejsou úplně jednoznačné, jak jak to vypadá viděno vašima očima?

mluvčí 
Tak tenhle ten okamžik bych to asi označil za nějaký víceméně pád nebo skoro patovou situaci. Rusové mají velký problém
postupovat rychleji vpřed. A je vidět, že i když se nějakým způsobem poučili, tak přece jenom a ten jejich výkon není úplně
optimální. Na druhou stranu jsou to pořád Rusové, kdo mají tu, řekněme, taktickou nebo operační iniciativu a Ukrajinci tím
pádem nejsou schopní a vzít nějaké větší kusy toho území protiútokem před 14 dny třemi týdny. Ono už to možná bude měsíc
se ohlašovaly různé ofenzívy směrem na Carlson, ale v reálu k tomu zatím vlastně nedošlo nebo ta situace tam nezměněna,
znamená to ukrajinská armáda schopná nějakých lokálních protiútoků, ale není tenhleten okamžik není tenhle ten okamžik ve
stavu, že by byla schopna podniknout nějakou skutečně zásadnější ofenzívu a vzít si zpět nějaké třeba významnější město,
jako je Carson nebo nějaký význačný bod a podobně.
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mluvčí 
Dneska už dost překvapuje nikoho, že ta ruská armáda vypadá tak, jak vypadá, ale zpočátku jsme byli všichni asi zaskočení. Ty
pověsti o výkonem válečném stroji byl značně nadsazené, taky vás překvapilo nebo jste to věděl, jak to bude vypadat?

mluvčí 
Určitě jsem nevěděl, jak to bude vypadat. Na druhou stranu. A tady byly nebo kolovaly tu z mého podle z mého pohledu
naprosto jako nepochopitelné domněnky typu, že Rusko za 4 dny obsadí Ukrajinu v zásadě jako nemožné. Neumím si
představit, co by se muselo stát, aby k něčemu takovému došlo. Já jsem vždycky před válkou říkal minimálně horizont pro tu
válku jsou, řekněme, 2-3 týdny, když to Ukrajincům opravdu nevyjde. A Rusové pak budou schopni získat třeba tu východní
část Ukrajiny budou mít třeba jen v uvozovkách, jen 2-3000 mrtvých. Za den jsem říkal, ale stačí pár chyb nebo naopak
dobrých rozhodnutí na straně obránce. A v ten okamžik ta válka by mohla takhle říkal jsem 2-3 měsíce se budu mít třeba 10
000 plus mrtvých, jak tomu 30 40 000 raněných. To, že se ta válka vyvinula směrem k tomu pesimističtější scénáři a zřejmě
ještě překoná. To je z mého pohledu určitě překvapení, ale zároveň jako ruská armáda prostě nikdy nebyla považována v
posledních letech za nějakou úžasnou jako bojovou sílu, to zase přijde jako poněkud přemrštěné, jiná věc je, že i díky tomu, že
jsem maličko skeptičtější v těchhle těch věcech, tak bych reagoval k tomu, co dnes někteří dělají, že říkají, že ta ruská armáda
absolutně jako neschopná, na co bych byl opatrný, protože prostě oni ony ty ofenzívní operace jsou obecně výrazně těžší než
ty obranné bránit před přesně tak tzn. to, co vidíme určitě nějaké selhání na na ruské straně, ale jenom buďme opatrní, když
se Rusové někdo brání, tak ono za tímto relativně jde.

mluvčí 
Blíží se 9. květen. Datum taneční přehlídky rudé náměstí je reálné, aby Rusové do té doby dosáhli nějakého pokroku na
některé front takového, aby to bylo možné označit jako aspoň dílčí vítězství?

mluvčí 
Já bych si dovolil říci, že to je extrémně extrémně nepravděpodobné, kdybysme před týdnem týdnem a půl psali s kolegou, tak i
menší článek pro info, kde jsme dali simulaci bitvy o Donbas oblouk a těch scénářů, v kterých vlastně Rusko schopno a dojít k
nějakému obklíčení v tom částečném obklíčení těch sil na Donbase. To jsou prostě malá procenta, malá promile, muselo by se
sejít spousta faktorů prostě různě šťastných pro ně velmi šťastných. Já, co co znamená jako teoreticky se to stát může léta
šance, kolik 23 4 % bychom, jestli takhle málo, co se může povést nějaký dílčí úspěch, a to samozřejmě možné je, ale to asi
není něco, co by šlo potom 9. května prezentovat jako velké vítězství chybí 1 týden. To není moc.

mluvčí 
Vlastně jasně Lee, ono vlastně máme dneska druhého přesně tak. Tak. Vy jste to jsem před chvilkou řekl u mnoha hasiči už za
války může být dlouhá, kde komentátor to opakuje. A teď ale co tzn. dlouhá válka, 23 měsíce půl roku několik let.

mluvčí 
Dobrá otázka, nedokážu na ni tenhleten okamžik odpovědět a faktem, že jsme prostě v nedávných letech nebo dekádách
zažily, jak konflikty velmi krátké typické izraelsko arabské války, které trvaly pár týdnů, bylo hotovo, ale zažili jsme také války
jako a irácko íránskou válku v osmdesátých letech a ta trvala přes 8 let, a to byl plně konvenční konflikt s několika miliony
vojenských obětí zná tohle to je také nějaký představitelný extrém, který, který nemůžeme vyloučit, byť samozřejmě všichni asi
doufáme, že to trvání bude výrazně kratší.

mluvčí 
No, pane to byli zastaveni chvály, kterou jsem vnímal. Pan doktor je to se dá číslo říkal mě stane pan slzy v očích 84, takže on
jenom četl. Já jsem oni taky samozřejmě četla jako domovy domovy pozorovatel pan doktor americké noviny píšou, že jakkoliv
se nám to tak nemusí dělit ruské cíle mohou být stále stejné jako na začátku války, můžou mít pravdu ti Američani.

mluvčí 
Já se trochu bojím, že asi ano, do ne neřekl bych jako na 100 % tam samozřejmě nějaké asi limity jsou Rusové si to uvědomují,
ale přijde, že v posledních týdnech to, co jsme viděli, že oni třeba na vjezdu do ukrajinských měst přebarvit ukrajinskou vlajku a
na nápisu názvu toho města na ruskou, že začínají říkat a v těchhle těch územích se bude platit problém, začínají vydávat své
vlastní rodné certifikáty. To ukazuje na nějaký dlouhodobější plán je dlouhodobě statek na nějakou dlouhodobější strategii.

mluvčí 
Dnešním hostem je kamarád Josef politický regionální geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Pan
doktor na jedné straně se mluví o míru Emmanuel Macron mluvil od pomocí vpraví část třeba. Na druhé straně Ukrajinci
oznámili nebo dům, je známo jejich zdrojů, že se Putin už rozhodl po útok v Moldavsku. Může to nastat, dneska jsme to četli na
sazbách nejenom českých a dokonce.

mluvčí 
Teoreticky může nastat leccos. Na druhou stranu. Ti Rusové prostě tenhleten okamžik nemají dostatečnou leteckou nebo
námořní převahu, aby v té oblasti, aby to spustili bez nějakého extrémního rizika tzn. mohou vyzkoušet, pokud to vyzkouší tak
šance, že skončí nějakým totálním fiaskem pro ně na moři ve vzduchu je opravdu velká, takže tohohle důvodu já bych byl
možná maličko pesimističtější.

mluvčí 
Teď vždycky aspoň jednu otázku od posluchačů, tak schválně, na co se posluchači nejčastěji ptali. Tak jestli může dojít pro
dívky staly napuštěných zbraní třeba v nějakém omezeném měřítku, když se válka dlouhodobě nebude dařit podle představ
Moskvy, nebo kdyby třeba kurzy začaly růst zatlačovat na východ.

mluvčí 
Může, ale ta pravděpodobnost podle mého velmi malá, bavíme se o malých procentech, jiná situace by byla, kdyby do hry
vstoupilo NATO v ten okamžik samozřejmě Rusko by hrozila skutečná porážka velká porážka a tam samozřejmě ta šance na
použití jaderných zbraní ve snaze tohleto zvrátit by začala docela výrazně růst.
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mluvčí 
A.

mluvčí 
Vladimir Putin vyslal na frontu. Náčelník generálního štábu armády Ruské federace Valerije Gerasimova. To není úplně
standardní záležitost.

mluvčí 
Není jako.

mluvčí 
Jak se točí, tak se dočte politický ilegální geograf odborník tyhle věci?

mluvčí 
Já nějak dokážu číst prostě ruské velení cítí nebo vedení cítí, že ta ofenzíva se nevyvíjí tak, jak by měla, takže logicky tam
pošlou někoho z vyšší však žijí, aby udělal, tak říkajíc pořádek, jenže většinou tahle ta snaha. A spíš se dělá, že svazuje
rozhodování těch lidí, kteří jsou na místě. No, nevěstí to prostě nic dobrého pro tu stranu, která tohle to dělá.

mluvčí 
Bývá kontraproduktivní.

mluvčí 
Buďto to nemá velký efekt, anebo dokonce kdy bývá kontraproduktivní.

mluvčí 
Je to 1, že tam jsou generálové, jste v uvozovkách, první vlny, to je ten důvod, proč mají tolik mrtvých mezi vysokými
důstojníky?

mluvčí 
Určitě zároveň ten fakt, že třeba nižší generálové a plukovníci to, že jsou někde poblíž fronty, to bych neviděl jako něco
špatného jako něco nekompetentního. Naopak to ukazuje jsou ochotni riskovat otázku, jestli ne příliš. A toto není úplně jako
nutně nutně špatná věc. Spíš chce já jakoby otázkou, který mohou si musíme klást, proč tak často jsou poblíž fronty, jestli to
není, protože prostě Rusové zjistili, že i jejich velitelé na úrovni prostě velitelů praporů nejsou příliš kvalitní a snaží se to dohnat
tím, že prostě čím dál tím víc k místům těch bojů posílají relativně vysoké a důstojníky, kteří mají, jak si vymoci svojí autoritou
plnění toho plánu a podobně, což by zase indikovalo nějaký problém a ve vedení a té té válečné operace na straně Rusů.

mluvčí 
O.

mluvčí 
Když zmiňoval graf mohli už jsme u těch jmen. Do toho Putinova vnitřního okruhu asi nikdo nevidí. Často se zmiňují někteří
možní nástupci v té souvislosti, kde otázky je vůbec na místě dnes, tak ho řešit je aktuální podle vás WHO bavit se v téhle chvíli
o nějakých nástupcích kutila.

mluvčí 
A tak na teoretické rovině se o tom určitě věc.

mluvčí 
Kterou určitě.

mluvčí 
A faktem, ale je, že já jsem vždycky k tomuhle trošku skeptický zřejmě přijde někdo vidí prostě Putinovi se zatřese ruka hned se
spouští on má Alzheimera nebo za půl roku už to nebude. Já když si vybavím x let nazpět, kolikrát jsme slyšeli, že Putin už je v
nějakém terminální stadium nějaké nemoci nějak tak tak, tak to bylo 4× 5× a jako nikdy se to nenaplnilo, takže já bych tady v
tom možná doporučil vývoz můžeme prostě není o tom spekulují ne pojďme se bavit o tom, kdo je třeba možným nástupcem,
ale nečekejme, že se to stane za měsíc nebo za.

mluvčí 
2 roky, tak chcete, co teď jste se o to pan doktor mi to odpustit. Víte, co jsi to řekl, tak ti možní nástupci.

mluvčí 
Nejsem úplně jakoby tak, tak říkajíc Kremlu LOK, abych, abych tohle to dokázal kvalifikovaně odpovědět. Já bych asi řekl, že
před válkou jedním jednou z těch klíčových postav by mohl být Šojgu, jenže díky tomu, jak se ta operace nevyvíjí dobře a on
vlastně za armádu odpovědný, tak ty jeho naděje asi tady na to výrazně klesají, takže já bych skoro tipnul, že by to mohl být
někdo z prostředí zase zpátky těch tajných služeb.

mluvčí 
Tedy 100 % z toho vzešel sám Vladimir Putin.

mluvčí 
Někdo jako na lišky někde někdo takový, ale to berme to jsou to fakt jenom spekulace a ta situace se může výrazně proměnit.

mluvčí 
Tak zůstaňme ještě v Rusku, jak moc Putinův režim reálně oslabují sankce sestavy západu. Zatím aspoň tak, jak se dočtu já,
ale v není to ani v náznaku moje téma, tak se nezdá, že by to mělo nějaký drtivý dopad, anebo jenom otázka času, než se to
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projeví. Dneska jsme četli texty o tom, že tohle to bude hodně těžké? Tak.

mluvčí 
Určitě po ekonomické stránce a Rusy ty sankce zasahují to jasné určitě část podnikatelské elity z toho jako nešťastná to asi
celkem pochopitelné, ale zároveň mi třeba z výzkumů docela víme, že sankce nemají takový efekt na zahraničně politické
rozhodování nebo na stabilitu režimu, jak se to většinou představujeme tzn. pokud prostě ten režim přečkal těch úvodních 14
dní 3 týdny dokázal to scrabble kritické dokázat ale nějakým způsobem stabilizovat prostě nějakým způsobem potřel tu vnitřní
opozici část lidí, kteří s tou válkou nesouhlasili, odjeli ze země, tak tenhle ten okamžik ten režim dalších několik měsíců
pravděpodobně schopen vydržet, protože než se nakumuluje ta nespokojenost lidí, že nemají a já nevím a různé produkty žen
si nemohou koupit lepší auto, že nejde lítat, že rubl ztratil na hodnotě něco, co se prostě neprojeví během měsíce dvou, to se
začne projevovat třeba za půl roku za rok za 2 až všichni začnou cítit ten ekonomický úpadek.

mluvčí 
Zažil být naštvaní.

Dnešním hostem výjimka nadále můžete politický regionální geograf z Kosova UK Jan Kofroň. Tak pojďme teď mezinárodně
politickým důsledkům války. Z evropského úhlu pohledu pusu viděno ze Spojených států se stal se teď vrátil z Ameriky. Santo
Rusku je, že dost dost výrazné izolaci, ale taky jsme vrátili kamarádi z blízkého Středního východu. A tam už je ten obrázek
úplně jiný, takže z globálního pohledu to asi o složitější, než jak to vidíme v české 1 naším českýma očima.

mluvčí 
Je to je to přesně tak. A my se musíme uvědomit, že NATO si na tu současnou realitu nahlížíme našima očima a s naší
geografické perspektivě tzn. jsme poměrně blízko Rusku jsme slabší než shozená z Ruska objektivně bojíme. Máme s Ruskem
velmi nehezkou historickou zkušenost. Tohle tyhle ty 3 věci.

mluvčí 
To jste teda pregnantně shrnul ten vztah k Rusku vlastně tam bylo, prosím, úplně všechno.

mluvčí 
A v případě třeba takové Brazílie Indie tohleto prostě neplatí. Oni velmi často se koukají podobně negativně. My se koukáme
na Rusko třeba na Spojené státy na Velkou Británii kvůli koloniální minulosti. A díky tomu ten jejich pohled na tu současnou
situaci, než byl vysloveně pro ruský, ale bývá mnohem komplikovanější, než my si tady dokážeme představit.

mluvčí 
Jakou v celé záležitosti čísla na to se posluchači taky hodně ptali na 2 země Čína Indie máš náhled na to.

mluvčí 
Tak v případě jenom té Indie Indie prostě docela výrazným odběratelé a ruských zbraní a 100 už jenom tohohle titulu si nějaké
dramatické přetrhání vztahu s Ruskem by byl problém tzn. ať už si Indové myslí osobně cokoliv té invazi, tak z jejich pohledu
dává smysl nějakým způsobem spolupracovat s Rusy. V případě Číny.

mluvčí 
Do ještě v Indii ostatně byl tam nedal budu Johnson a bylo to téma, o kterém se skoro nemluvilo. Indicko ruské vztahy
příznačné.

mluvčí 
Ano, přesně tak v případě a Číny, tak se mi to ještě mnohem komplikovanější, protože Čína je samozřejmě ekonomicky velmi
silným hráčem hráčem, který no a není úplně nadšen z dominance USA. Zároveň Čína z řady důvodů nevystoupí otevřeně na
podporu ruská, co by tím získala, ale nedává z pohledu Číny smysl nějak usilovat o velmi rychlé vyřešení toho konfliktu, protože
přiznejme si, že ten fakt, že USA budou vynakládat nějaké prostředky na Ukrajinu na východní Evropu, to je to jsi něco, co
Číňanů vyhovuje. Vždyť oni se bojí toho, že USA budou věnovat většinu své energie a pozornosti do oblasti východní Asie,
která je z pohledu Číny primární nebo ta hlavní na tohle ten okamžik to nebude tak lehké pro Spojené státy právě proto, že se
budou muset věnovat Ukrajině, takže z pohledu Číny tohoto není zas tak špatná situace.

mluvčí 
Vezměme Čínu zima na začátku konfliktu se často zmiňovalo v souvislosti s válkou na Ukrajině jedno slovo tady vám to asi
sledují tu ukrajinskou válku s velkým napětím, jsem šajtlí 2× a popravdě řečeno, vždycky ty obavy, čili list jako úplně
hmatatelné.

mluvčí 
Je to je to pochopitelné, protože samozřejmě v nějakém dlouhodobém horizontu ten Taj Wan bude slabší slabší oproti té Číně
začíná prostě už není jenom velkou ekonomikou, ale to je relativně moderní ekonomika minimálně v některých částech. Ono se
to začíná popisovat do té její armády. Zároveň ale ten konflikt taky ukazuje, že i výrazně menší stát výrazně omezenější zdroji je
schopen se nějakým způsobem bránit výrazně většímu protivníkovi, pokud ten protivník udělal některé chyby tzn. z pohledu Taj
Wanu, to samozřejmě ukazuje na to, že oni nejsou odsouzeni k záhubě v horizontu třeba 10 15 let, ale samozřejmě budu muset
osoba velmi chytře.

mluvčí 
Když se už bavíme o mezinárodních vztazích. Ruský ministr zahraničí Lavrov rozhodl, zda se vyjádřením dnešním pro italské
noviny, pokud to tak skutečně řekl, že fakt, že má v sobě odnesl dánský židovskou krev. Neznamená, že na okraji nemůže být
nacismus, prořekl. Ostatně Hitler měl v sobě taky prostřelil hlavu dělat, nechce se mi věřit, že by mu jenom tak uteklo. Je to
snaha postavit třeba Izrael proti sobě zneklidnit ho a využito třeba podobně kontextu blízkovýchodní politiky?

mluvčí 
Já si s tou úplně nemyslím. Já si myslím, že tohleto prostě byl spíš jako neobratný výrok. Lavrov si ten okamžik neuvědomil, že
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přišla tohleto řekne, tak vyzvali tohle to musí logicky vyvolá tak dobře technicky, když tak vezmeme, tak on má pravdu tohle té
argumentaci. Ano, můžeme říct, jen vypadá v kontextu té situace tak jako zrůdně jako opravdu jako odporně, že málokdo jako
soudní bych chtěl něco takového říkat. Já, takže můj tip je, že spíš posila vdov nedomyslel, co tímhletím argumentem, který
skutečně jako technicky může může být pravdou, tak co tím vlastně způsobí zejména v situaci, kdy ten Izrael se jako k řekněme,
že přibýval obě oči, když diskutoval otázku otázku a Ukrajiny s Ruskem a podobně či zda je jeden z mála složité.

Situace tak tak tak je to jeden z mála západních států, který přece jenom jako nezaujal tak jednoznačné stanovisko jako jako
třeba Británie USA a podobně.

mluvčí 
Ostatně pokud židovský potvrdil Zelenského, tak tam není, to není žádné tajemství. Pana doktora skončila ruskou agresi na
Ukrajině 1 éra moderních minimálně evropských dějin, která trvala od přelomu osmdesátých devadesátých let. Je to fakt konec
jedné epochy klubu udělalo ano.

mluvčí 
Ano.

mluvčí 
Nemám co dodat.

mluvčí 
Vlastně ano, tak jo, tak a teď ta druhá otázka, co bude dál. Co Evropa před sebou zima a východní ty ty krvavé země bývalé
země Sovětského bloku chrání je chrání nás Sotio dostatečně.

mluvčí 
Chrání nás žádná. Žádná smlouva žádná dohoda mezinárodním prostoru není stoprocentní, ale ten čl. 5 v rámci Nata
samozřejmě patří k těm silnějším, ale potřeba říct ještě jednu věc. Je velkou chybou, že my si často říkáme, že nás chrání
NATO, tak snad v prvním případě roste v prvním pádě. Chráníme my sami sebe, jako znal jako členové, to není tak, že prostě
ty členské státy se na to vykašlou a pak se to nějak jako zázračně hmotný armáda na to ne. Ty ozbrojené síly na to jsou právě
a pouze jen ty síly, které mají jednotlivé státy a pokud oni nebudou investovat do obrany, zejména ty státy, které jsou nejvíce
ohroženy, tak samozřejmě na to nemám moc, jak pomoci, to je celkem jednoduché, takže nás čekají výrazně větší investice do
obrany a čeká nás výrazně větší zájem o naší obranu, protože v opačném případě riskujeme samozřejmě naše přežití.

mluvčí 
Zvolí v potaz, jakou nechutí se evropské země zavazovali plnění nebo naplňovali. Ta tolik diskutovaná 2 %, tak tenhle budíček
ukrajinským jsem přišel pravou chvíli.

mluvčí 
Asi ano, zároveň nepřeceňujme to, já si myslím, že když se sejdeme za 2 za 3 roky a podíváme se na to aktuální výdaje, tak
určitě budou státy, které to budou plnit zejména ty státy na východě a státy jižní a v jihozápadní Evropě. Můj tip je, že tohle to
samozřejmě pořád plnit nebudou, protože ta hrozba je prostě příliš daleko pro ně.

mluvčí 
Poslední otázka, jaké důsledky může mít pro sever Evropy pro nás to byl on vztahy NATO Rusko, Finsko Švédsko případný
vstup Finska Švédska do aliance?

mluvčí 
Tak určitě by to samozřejmě posílilo NATO v téhleté oblasti a jenom to ukazuje na to, jak vlastně Vladimír Putin se nádherně
přepočítal.

mluvčí 
A to už nic neříkejte, prosím, moc pěkný konec. Moc vám děkuji, že jste udělal čas na naše posluchače a přeju pěkný den,
mějte hezky.

mluvčí 
Díky za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Dnešním hostem je Kanada využil politický regionální geograf. Z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň,
pěkný den.

Roberta Basche vystřídá po třinácti letech v čele Nadace OSF Martina Břeňová z Avastu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: feedit.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 08:53 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 , AVE:
6 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc: 36 536
Jedna z největších veřejných nadací v České republice bude mít od července 2022 novou ředitelku.

Stane se jí Martina Břeňová, bývalá ředitelka pro program a rozvoj soukromého Nadačního fondu Avast. V pozici naváže na
Roberta Basche, který byl do funkce zvolen v roce 2009 a bude nadále pokračovat jako člen správní rady. Jedná se o druhou
změnu ve vedení organizace, která letos oslaví 30 let od svého založení. První ředitelkou Nadace OSF se v roce 1992 stala
Marie Kopecká. 
George Soros, Marie Kopecká, Robert Basch 
Poté, co Georgi Sorosovi předložila plán na rozvoj občanské společnosti v Česku, přešla Marie Kopecká z pozice programové
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manažerky Nadace Charty 77 na pozici první ředitelky nově vzniklé Nadace OSF v Praze. Marie vedla Nadaci celých 17 let a
hned od počátku těžila z jejího napojení na mezinárodní síť. Za Mariina vedení se Nadace stala průkopníkem inovací a nových
témat, mezi ně patří například paliativní péče (péče o umírající), dobrovolnictví, reforma vzdělávání, podpora nezávislých médií,
transparentních státních institucí a komunitních rolí muzeí a knihoven, a nových způsobů práce. Nadace jako jedna z prvních
poskytovala zahraniční stipendia a stáže pro lidi z byznysu, umělce (David Černý, František Skála, Kryštof Kintera), lékaře. Více
než na propagaci své práce se soustředila na podstatu a rozvoj svých programů a zviditelnění podpořených témat, organizací
a jejich práce. 
To se mělo změnit s nástupem nového ředitele, kterým se stal v roce 2009 Robert Basch. Už tehdy se očekávalo
osamostatnění nadace od mezinárodní sítě Open Society Foundations, kterou založil právě americký filantrop a vizionář
George Soros. Zlom přišel v roce 2012, kdy bylo financování evropských nadací včetně české OSF oficiálně ukončeno. Velkou
výzvou pro nového ředitele bylo vybudování samostatného fundraisingu a PR. A pokračování v odkazu George Sorose a Marie
Kopecké – rozvoje silné občanské společnosti, zodpovědného státu a silné demokracie. 
„ S Georgem Sorosem mě čekala schůzka hned po mém nástupu do nadace. Soros se tehdy chtěl osobně znát s každým
výkonným ředitelem, ať již místní nadace nebo globálního programu. Znal je všechny a všechny si je pamatoval. Setkání pro
mne byl v nadačních začátcích skvělý zážitek. Na první pohled by člověk nepoznal, že sedí u stolu s jedním z nejbohatších lidí.
Působil velmi skromně, neměl potřebu moc mluvit, spíše poslouchal, ptal se, věci komentoval. Zvídavý chlapík. Fascinoval mne
jeho přehled o tom, co se v které zemi děje, “ říká Robert Basch. 
V České republice vznikaly pod vedením Basche průkopnické iniciativy, jako je Rekonstrukce státu, Nadační fond Eduzměna
nebo třeba Česko.Digital. Basch stál u počátků Novinářské ceny a zrodu Fondu Otakara Motejla. Díky kontaktům s dalšími
evropskými i mimoevropskými organizacemi sítě Open Society Foundations zachoval Nadaci mezinárodní rozměr a možnost
přinášet do ČR inspiraci ze zahraničí. Udělal z Nadace jednu z největších OSF nadací v regionu střední a východní Evropy. Z
organizace o šesti zaměstnancích se stala profesionální organizace se čtyřnásobným počtem zaměstnanců. Atraktivní
organizace pro české soukromé dárce, kteří umí investovat do dlouhodobých změn. 
„ Práce v Nadaci OSF pro mne byla od začátku velká výzva. Přišel jsem do organizace s velkou historií a velkou zodpovědností.
Lákal mne způsob práce, unikátnost v českém prostředí a také napojení na to mezinárodní. V nadaci se povedlo za ty roky
vybudovat skvělý tým motivovaných a loajálních lidí, otevřený přístup vůči našim partnerům na všech úrovních, postavený na
důvěře. A jsem moc rád, že mne nahradí právě Martina. Těžko si dovedu představit někoho vhodnějšího, “ doplňuje Basch. 
Nadace OSF: Zkušený inovativní leader v oblasti filantropie v Česku 
Martina Břeňová přichází do nadace z byznysového prostředí a s veřejnými nadacemi má bohaté zkušenosti. Společně s
Robertem pomáhala zakládat Nadační fond Eduzměna, spolupracovala s Nadací VIA a nyní svými zkušenostmi podporuje
nadace v oblasti paliativní péče. S Nadací OSF spolupracuje od roku 2020. Nadaci vidí jako inovativního leadera, který
kultivuje dynamicky se rozvíjející oblast filantropie v ČR. Umí otevírat nelehká a nepopulární témata a posiluje sebevědomou
spolupráci občanského sektoru s tím soukromým a státním. 
„ Nadace OSF v sobě spojuje silnou vizi a tradici, zahraniční know-how, stabilní nadační jmění a inovativní přístup. Málokterá
česká nadace má zkušenost se správou 2 mld. Kč, které OSF investovala do české společnosti i mezinárodních projektů,
leadershipu a rozvoje nových oblastí, které dnes bereme jako samozřejmost. Ve své práci v Nadačním fondu Avast, který
například financoval systémovou změnu paliativní péče v České republice, jsem se programovým přístupem OSF zásadně
inspirovala, “ říká Martina Břeňová. 
S Robertem se znají z působení v organizaci Člověk v tísni a spolupracují spolu už přes 10 let. Jak sama Martina říká, díky
Robertovi přebírá v současnosti programově nejsilnější veřejnou nadaci v Česku. Nadaci s nadčasovým posláním, která umí
čerpat ze svého bohatého know-how a zásadně formuje oblast filantropie v Česku. 
„ Jednoduchost, důvěra, systémová změna a seed fund princip práce. Nadace OSF formovala několik generací a má stále co
říct. V tomto měl George Soros opravdu nadčasovou vizi, která je stále funkční. Poslední tři roky a dvě velké krize jasně
ukazují, že máme stále hodně práce před sebou. A to mě baví. Stejně tak to, že OSF podporuje nepopulární, okrajová témata.
Mám ráda výzvy, nevybírám si v životě jednodušší cesty, ale ty, které mi dávají větší smysl a pořád mě posouvají. Nadaci a
lidem v ní hodně věřím, “ doplňuje Břeňová. 
Pro editory: 
Nadace OSF: 
Nadace OSF je českou nadací s třicetiletou historií. Jejím posláním je pečovat o demokracii v Česku; podporovat živou
občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí.
Nadace otevírá citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledá průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál. Po
dobu svého působení podpořila Nadace OSF až 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou vyšší
než 2 miliardy Kč. 
Robert Basch 
Robert se stal ředitelem Nadace OSF v roce 2009, byl členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, členem správní
rady Nadačního fondu Eduzměna, nové iniciativy Česko.Digital a Rady Novinářské ceny. V minulosti získával zkušenosti jako
výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a
v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika
mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . 
Martina Břeňová 
Martina se profesionálně zabývá rozvojem filantropie a tématem spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru,
která přináší do společnosti dlouhodobé řešení konkrétních problémů. Osm let působila jako ředitelka pro program a rozvoj
soukromého Nadačního fondu Avast a podílela se mj. na strategickém rozvoji paliativní péče a jejím systémovém ukotvení v
České republice. V současné době úzce spolupracuje v roli filantropické konzultantky s Českou filharmonií, pomohla založit
Nadační fond Eduzměna podporující vzdělávání a Nadační fond Kliniky paliativní medicíny VFN, dlouhodobě pomáhá manželům
Vlčkovým s jejich filantropickými projekty. S Nadací OSF spolupracuje od roku 2020. Martina absolvovala Filozofickou fakultu
MU v Brně, získávala zkušenosti na Yale University v New Haven a v současné době se věnuje tématu filantropie ve veřejném
sektoru na akademické půdě Fakulty humanitních studií UK. 
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Nejlepší návrh kolejí a komunitního centra ve Varšavě představila Fakulta stavební ČVUT URL
Automatický překlad
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Národní kolo 17. ročníku mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain pro mladé architekty zná své vítěze.

S návrhem výstavby nových studentských kolejí ve Varšavě a přeměnou staré továrny na komunitní centrum si nejlépe poradili
studenti z Fakulty stavební ČVUT a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vítězové získali finanční
odměnu 40 a 30 tisíc korun a budou se moci zúčastnit mezinárodního kola soutěže ve Varšavě, kde se utkají s nejlepšími týmy
z celého světa. Letos porota vybírala z 11 architektonických návrhů. 
Ze všech odevzdaných návrhů revitalizace studentské oblasti sousedící s vlakovým nádražím Varšava – východ vybrala porota
dva vítězné týmy. První místo obsadil tým studentů z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT Jan Suchý a Lucie
Formanová. Druhé místo si odnesl Vladimír Vacík z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Tito tři studenti
budou Českou republiku reprezentovat již na začátku června v mezinárodním kole soutěže, které letos proběhne v polské
Varšavě. Tam představí návrhy v konkurenci šedesátky týmů z celého světa. Mimo evropské země zde bude zastoupena třeba
i Jihoafrická republika, Mexiko či Jižní Korea. 
Architektonickou studentskou soutěž Saint-Gobain, dříve soutěž Multikomfortní dům Isover, pořádá od roku 2004. První ročník
se konal v Srbsku, o rok později se již soutěž stala mezinárodní. Do loňského ročníku, jehož finále probíhalo v Paříži, se zapojilo
více než 2800 budoucích architektů, projektantů a stavebních inženýrů. ¨ 
Letošní zadání spočívalo v rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k integraci místní komunity, a výstavby nových
obytných budov, z nichž budou velkou část zaujímat soukromé koleje a studentské byty. Účastníci soutěže měli sedm měsíců
(od září 2021) na vytvoření vize rozvoje oblasti a vzít při tom v úvahu jak charakter lokality, tak ambici města Varšavy na
splnění klimatických cílů roku 2050 i očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit. Projekt musel být inovativní,
udržitelný a v souladu s technickými požadavky připravenými Saint-Gobain. „Je skvělé, že si studenti vyzkouší, jak vnést do
projektů ekologický přístup, a naučí se řešit hospodaření s vodou, tepelné ztráty, fotovoltaiku či elektromobilitu,” komentuje
podmínky soutěže Luboš Knytl z FSV  ČVUT, který letos poprvé zasedl v porotě. 
Finále příštího 18. ročníku soutěže by se mělo konat v portugalském Lisabonu. „Zadání tak bude zaměřeno na některou z
oblastí tohoto živého města,“ říká hlavní organizátor soutěže v Česku Tomáš Truxa z Isoveru. 
Další články k tématu 
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Miroslav Macek: Vždy, když některý z ministrů české vlády něco vyhlásí, neděste se URL
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Úterní glosy Miroslava Macka.

Včera večer jsme se vrátili z Wachau a z Wagramu a jen sděluji, že válka na Ukrajině viditelně není válkou zdejších obyvatel:
modrožlutou vlajku jsme tam nezahlédli ani jedinou.

Vždy, když některý z ministrů české vlády něco vyhlásí, neděste se. Času na to budete mít dost, až premiér ohlásí, že ministr se
spletl a platit bude něco stejně nesmyslného.

Odběratelé plynu v desítkách polských měst a obcí ve Velkopolském, Malopolském a Mazovském vojvodství, kteří měli
uzavřenou smlouvu na odběr plynu se společností Novatek Green Energy vlastněnou druhým největším ruským producentem
plynu OAO Novatek, byli od středečního odpoledne bez dodávek.
„Vládu zaskočily výsledky vlastního rozhodnutí. Udělala si z těchto lidí pokusné králíky, aby na nich vyzkoušela, jak se jim bude
dařit bez plynu,“ komentoval to list Gazeta Wyborcza.

Zajímavá logika bezpečnostního experta Jana Ludvíka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , proč musí Rusku
vyhlásit Ukrajině válku:
V tuhle chvíli je dost možná Rusko na Ukrajině přečísleno obránci a potřebovalo by mobilizovat síly. A proto je třeba říct, že je
to válka. Pokud to není válka, tak Rusko nemůže použít brance. Rusko je nějakým způsobem na Ukrajině používá v rozporu se
svými vlastními zákony.

Podplukovník Vojtěch Kaprál, člen Speciálních vojenských sil ve výslužbě:
Domnívám se, že Moskvě jde o odříznutí Ukrajiny od Černého moře, což už se zčásti Ruské federaci podařilo, a o obsazení
celé Doněcké a Luhanské oblasti, které zčásti ovládají ukrajinské síly. Není známo, jestli dojde u těchto republik k přičlenění k
Ruské federaci. Vsadil bych se, že ano.
Sdílím od prvopočátku stejný názor a nikdy jsem nevěřil na řeči o obsazení Pobaltí a zastavení se až v Praze nebo Lisabonu,
jak nás doposud někteří politikové straší - viz heslo „Na Ukrajině se bojuje za Prahu“. Za co se bojuje na Ukrajině, píšu ve
svých glosách už týdny.

Pro někoho, zdá se, je to však náhlé překvapení:
Spojené státy mají „vysoce důvěryhodné“ zprávy od rozvědek o tom, že se Moskva brzy pokusí anektovat část východní
Ukrajiny, řekl v pondělí novinářům americký velvyslanec při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Michael
Carpenter.

Komentátor Tucker Carlson na Fox News:
Válka na Ukrajině není o záchraně demokracie nebo ochraně posvátných hranic suverénního státu. Bidenově administrativě o
nic takového zřetelně nejde. Ne. Válka na Ukrajině je naplánována ke svržení režimu v Moskvě.
Po násilných nepokojích o velikonočním víkendu, které si vyžádaly více než sto zraněných policistů, švédská premiérka
Magdalena Anderssonová ve čtvrtek připustila, že integrace přistěhovalců ve Švédsku selhala.
„Segregace zašla tak daleko, že ve Švédsku máme paralelní společnosti. Žijeme ve stejné zemi, ale ve zcela odlišné realitě.
Budeme muset přehodnotit naše dosavadní pravdy a učinit těžká rozhodnutí.“
To je tedy překvapení, že ano? Osočování těch, kteří to tvrdili celá léta, snad konečně ustane, ale spíše ne. Budou se hledat
výmluvy, proč se to nepovedlo a hledat viníci mimo vlastní řady.

Tisková konference Expertní skupiny pro Ukrajinu na téma migrace a kriminalita URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: tv.iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 12:34 , Celková návštěvnost: 1 500 000 , RU /
měsíc: 1 265 178 , RU / den: 88 068 , Rubrika: Živě , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Tisková konference Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  při příležitosti vzniku Expertní skupiny pro Ukrajinu. V rámci
TK představí první téma Migrace a kriminalita: nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům. 

Foto:
Ukrajinské uprchlice s dětmi v klášteře v polské Jaroslawy (23. března 2022)
Reuters
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Michael Mareš se po 11 letech vrací do Hospodářských novin, jako reportér URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: mediar.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 14:39 , Celková návštěvnost:
176 040 , RU / měsíc: 84 214 , RU / den: 8 714 , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10

Michael Mareš 

Po 11 letech se do Hospodářských novin vydavatelství Economia vrací Michael Mareš. Posiluje byznysovou redakci deníku, od
května v ní působí na pozici seniorního reportéra. „Bude přinášet velké příběhy a rozhovory, především ze světa miliardářů,
velkého byznysu a technologií, kde má největší zkušenosti,“ sdělil Médiáři šéfredaktor HN Jaroslav Mašek.

Mašek a Mareš se tak znovu potkávají v jedné redakci, společně v minulosti působili v českém Forbesu. Tam Mareš pracoval v
letech 2011 až 2020, vedl projekty Forbes Next nebo 30 pod 30. Před dvěma lety přešel do Livesportu na místo manažera
agregátoru zpravodajství FlashNews. V Hospodářských novinách Mareš pracoval v letech 2004 až 2011, jako sportovní
redaktor a vedoucí sportovní rubriky. Loni vydal knihu Nápad za miliardu.

"Chci na stránky a web Hospodářských novin přinášet zprávy a příběhy z prostředí, které je mi blízké a kde jsem si vybudoval
síť kontaktů. Byznys je koneckonců hlavně o lidech,“ říká Michael Mareš, který vystudoval žurnalistku a mediální studia na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , semestr strávil na výměnných pobytech na Danmarks Medie- og
Journalisthojskole v Aarhusu a na State University of New York v USA.

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 14:55 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 087 100,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V inscenaci se představí na 6 desítek členů činohry baletu opery. Divadlo původně připravovalo ke svému výročí české scény
v Olomouci. Uvedena bude v režii Janky Ryšánek Schmidtové, která ke svému přístupu říká.

mluvčí 
Já jsem si vzala dramatizace pana Miroslava Krobota, protože jsem přesvědčená, že pokud něco dobře funguje, že se to nemá
předělávat jenom proto, aby to bylo předěláno. Hlavně chtěla jsem vzdát nějakým způsobem poctu tady té inscenační tradici
roku na vsi, ale jinak vlastně stavíme celý ten příběh úplně od nuly, tak, jak jsem se představovala. Já úplně jinak
interpretujeme některé postavy, nevycházíme teda úplně přesně z toho románu, ale vytváříme inscenaci na základě adaptace.

mluvčí 
Úvodním kolem pokračuje na Štvanici tenisový Prague Open v dnešním programu se představí kvarteto českých hráčů a
dvojnásobek jejich kolegyň. Jak se jim daří, to už nám přímo z místa prozradí sportovní redaktor Jan Hloch, dobré odpoledne.

mluvčí 
Hezké odpoledne. Domácí fanoušci se museli smířit s odstoupením hlavní hvězdy olympionika z Tokia Tomáše Machače,
kterého trápí bolesti mezižeberní oblasti. Radost jim však udělal Martin Krumich, který po dvouapůlhodinovém boji udolal
šestého nasazeného Nizozemce de Jonga ve dvou tie breacích, a to přestože v utkání vyrobil 8 dvojchyb. Právě teď hrají na
centru Jonáš Forejtek Němec Geršl, český hráč v koncovce úvodní sady prohrává 45 Jan Hloch rádio Praha.

mluvčí 
5 let po čtrnácté hodině hezké odpoledne. Tak začíná se mluvit o tom, že by prezident Vladimír Putin mohl vyhlásit válku
Ukrajině, a to 9. května mělo by tedy dojít k oficiálnímu prohlášení, tvrdí to alespoň stanice CNN. Ta uvedla, že si myslí někteří
američtí a další západní představitelé. Tak těžko říct, co bude 9. května, to se musíme počkat ještě 6 dní, tak každopádně je to
závažná informace, tak se o ní popovídáme s odborníkem na postsovětský prostor z institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Janem Šírem už za pár minut tady odpolední vysílání rádia teď 6 minut po čtrnácté
hodině. Já vám přeji hezké úterní odpoledne.

9 minut po čtrnácté hodině jste právě za ruský prezident Vladimir Putin by mohl oficiálně vyhlásit válku Ukrajině 9. května, kdy
se v Rusku slaví vítězství nad nacistickým Německem. Podle stanice CNN si to myslí někteří američtí a další západní
představitelé. Tento krok by Putinovi umožnil nařídit plnou mobilizaci ruských záložníků. Já teď ve vysílání vítám odborníka na
postsovětský prostor z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Šíra, dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak, co by je podle vás na ten den vítězství mohl Putin oznámit jako vojenské úspěchy při konfliktu na Ukrajině?

mluvčí 
Tak těch věcí, které připadají do úvahy s obavami, je vícero. První je to, co jste zmínil, tzn. učinit nějaký velký krok všeobecné
mobilizace, protože bez mobilizace dodatečných zdrojů bez další eskalace zejména vertikálně eskalaci toho konfliktu Rusko
nemá šanci nejen porazit, což s sebou nese velký problém pro legitimitu toho putinského režimu, protože ten režim už dneska
stojí jenom nás na represích na válce. A nicméně jsou připadají v úvahu další věci, jak jsem zmínil, myslím si, že je potřeba
počítat s snahou o připojení dalších území, tzn. mohl bych oznámil to ani v Donbasu, respektive učinit co roky v tomto směru
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rozpor třeba nějakého vozy referenda a podobně. Mohl by vyhlásit o tom se také spekuluje o nezávislost personu, což je
vlastně jediná oblast na Ukrajině, kterou se Rusku podařilo už v průběhu té poslední kampaně obsadit prakticky celou a stejně
tak připadat uvaří nějaká provokace ve směru Podněstří, což je část Moldavska, kde Rusové mají v rozporu s mezinárodním s
právem svoji armádu a současně s tím je potřeba zmínit, že probíhají už poměrně aktivní propagandistická kampaň vás anexi
regionu Cchinvali, což je to, co se u nás nazývá Jižní Osetii, to je část Gruzie, kterou ruská armáda okupuje důsledku už Rusko
gruzínského konfliktu z roku 2008.

mluvčí 
Z Ruska také v posledních týdnech přicházejí stále častěji zprávy o explozích požáry skladů paliva nebo munice. Jak si to
vysvětlujete, snaží se Rusko vytvořit zdání, že se na něj útočí nebo jsou to nějaké sabotáže, ať už prováděné Rusy, anebo se
daří nějakým silám odjinud prostě provádět sabotáže na území Ruské federace?

mluvčí 
Tak terminologicky by se najednou sobota našeho spíše diverzi. Já se kloním k názoru nebo k závěru, že minimálně část těch
úspěšných útoků proti, zejména tedy skladům pohonných hmot a dopravní infrastruktuře v těch oblastech Ruska, které čekají
Ukrajině, stojí skutečně ukrajinské diverzní síly a letos součástí jsou skryté komunikace z Ukrajiny, že Ukrajina je schopná má
prostředky a má vůli k tomu přenést probíhajících zbraně konflikt i na území Ruské federace. Pokud pokud se něco takového
bude potřeba. Nicméně spekulací ohledně těch těch incidentů se samozřejmě vyrojilo vícero a určitě podobným situacím
nahrává úroveň korupce a obecně nějakého pohrdání, jakými bezpečnostními normami a obecně nepořádku v Rusku
samotném.

mluvčí 
Prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o zavedení odvetných sankcí. Reaguje tak na nepřátelské kroky některých zemí
mezinárodních i o organizací o tom informovala agentura TASS, co se dá ohledně mimo vojenských aktivit od Putina čekat za
odvetné akce?

mluvčí 
Tak určitě bude tady jeho snahu zasáhnout cílové země v místech, které jsou pro ně zranitelné, což je, což jsou lidé a což je
majetek tzn. já jsem já jsem vám teď přiznám jsem ještě nečetl, tak toho posledního Putinova výnosu, takže nejsem schopen
tady blíže komentovat, ale určitě tady půjde o kroky směrem k další šikaně. Poslední zbývající se západní subjektů, které
operují na ruském trhu a případně zabavování západního majetku, ať už se jedná tedy o majetek západních zemí a nebo firem
registrovaných na západě i mohou být ještě rostl.

mluvčí 
A dá se z toho posledního vývoje nějak číst, zda má Rusko nedostatek lidských sil nebo vojenských silná a vedení válečných
nebo bojových operací.

mluvčí 
Dá se z toho vyčíst určitě to, že celou proces, jak Rusko zpustla, kdysi nazývají, neprobíhá podle plánu a no a je potřeba tady
říci, že všechny zaskočil nejenom ukrajinští odpor nejenom krajské odhodlání bránit, a ale pochopitelně na tu situaci na místě
zóně konfliktu má čím dál větší vliv i postup mezinárodní společnosti v podobě dodávek vyspělých zbraňových systémů na
Ukrajinu a současně s tím sdělení jeho informacích, zejména informací získaných nějakou výtvarnou činností, včetně kosmu v
reálném čase, to jsou faktory, které dlouhodobě hrají proti Rusku včera Rusku dosud nedovolili, aby Rusko dosáhlo
výraznějšího výsledku v průběhu té zdravotní ani.

mluvčí 
Čím to je vlastně ta válka už dávno neskončila ve chvíli, kdy Ukrajina má dodávky zbraní pokročilých systémů ze západu
dostává informace právě ze západu má prostě silného partnera nebo silné partnery a v zádech a přesto se vlastně nedaří tu
válku ukončit, aby byl definitivně konec.

mluvčí 
Akce, protože Ukrajina a jsou partnery, kteří pomáhají je samozřejmě dobře to u Ukrajiny pomohl se ubránit tzn. zabránit tomu,
aby Rusové postupovali dál, ale je potřeba samozřejmě tu pomoc, včetně vojenské pomoci navýšit tak, aby Ukrajina byla
schopna Rusy vyhnat z toho čerstvě zabraného území, tzn. musí mít výraznější převahu na tom by se tolik, a to nějakou dobu
ještě potrvá tak daleko ještě nejsme, ale válka probíhá proto, protože žádná ze stran není ochotná slevit z těch svých
požadavků, ať už se jedná tady legitimní požadavky Ukrajiny na zachování nezávislosti svrchovanosti územní celistvosti, což
implikuje nutnost odchodu veškerého kompletní odchodu ruských okupačních armád z Ukrajiny, anebo ať už jde o ty
nelegálních a legitimní požadavky starosta do vesmíru ukrajinské kapitulace zřeknutí se části hraniční území a potopení své
Ukrajiny ruské vedení. Tohle to jsou cíle, které jsou navzájem velice obtížně slučitelné a z toho důvodu je třeba bojovat tak
dlouho až na stranu poslanec.

mluvčí 
Co by vlastně znamenalo to vyhlášení té války vyroste na úvod toho našeho povídání mluvil o tom, že by třeba dala vlastně
mobilizovat část těch záložníků, nicméně jak, aby to působilo, řekněme, z toho pohledu nějakého pí AR Ruska, že vyhlašuje
válku, ta se, řekněme, nebyl úplně pozitivní krok navrhl, aby to dobré světlo na Rusko, když by oficiálně řekl, jdeme do války.

mluvčí 
Já si myslím, že jary asi to poslední, co ruská letecká řeší, protože Vladimir Putin se stal vyvrhelem mezinárodního společenství
a s čistým svědomím a v podporu už a které můžeme říci, že Vladimir Putin zločinnost mezinárodní zločinec, protože myslím, že
nějaké své Pierre tolik neřeší a on teďka řeší holé přežití jenom sama sebe nejen svého režimu, ale dost možná i Rusko jako
takového v případě, že roztok válku prohraje tady je tím, že ti slovním spojením vyhlásit válku dochází k určitému zkreslení, tady
nejde, co nutně vyhlásit válku. Tady tady jde o to vyhlásit válečný stav, což je ten právní institut, který umožní následně
mobilizaci sil. Tady se nemusí pouze o záložáky verbování záložáků vysloužilých veteránů a případně dobrovolníků pro boj na
Ukrajině probíhá už teďka skrytě, nicméně to vyhlášení válečného stavu by umožnilo spustit tu celostátních mašinérii a v tomto
ohledu tak, aby mohlo dojít i všeobecné mobilizace, tzn. mobilizaci i i běžných občanů na osmi let a také zjednodušit.
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mluvčí 
Říkáte, že jde o přežití vlastně celého Ruska, co by znamenala ta prohra Ruska pro celou tuto zemi a pro další její fungování
pro obyvatele Ruska?

mluvčí 
No, vzhledem k tomu, že Vladimir Putin tak hloupí, že si dovolil část území cizích států anektovat a toto území Rusko v případě
prohraje prohraje v té válce samozřejmě přijde, tak to z pohledu vnitrostátního zůstává zakládá precedent v tom smyslu, že část
území Ruska se může od ruského státu trhnout a myslím si, že by to mohlo spustit dohromady Domino, které vedlo území
integraci ruského státu.

mluvčí 
Říká odborník na postsovětský prostor z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan. Šír na
slyšenou.

mluvčí 
Děkuju zavolali.

mluvčí 
13 14 hodin 20 minut jste s rádiem zet. My se teď z Ruska přesuneme trochu víc na západ, ale i přesto budeme pořád ještě na
východ od českých hranic. Čeká nás Slovensko, tam totiž řeší vydání Roberta Fica k vazebnímu stíhání.

14 22 úterý 3. května posloucháte rádio zet poslanci slovenské vládní koalice dnes hlasováním prosadili noční jednání
sněmovny. O návrhu vydat obviněného expremiéra šéfa opoziční strany SMER sociální demokracie Roberta Fica k vazebnímu
stíhání rozprava, která začala ve čtvrtek dosud postupovala pomalu i kvůli taktice zákonodárců. Právě za stranu SMER sociální
demokracie. Ve spojení jsme s politickým analytikem agentury polis Slovakia Jánem Baránkem, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den trend.

mluvčí 
Takže jaký je váš odhad skončí Robert Fico po jednání slovenské sněmovny ve vazbě a jak dlouho může to jednání trvat,
budou se slovenští poslanci snažit závodit s českými, které také asi čeká docela dlouhé jednání dneska?

mluvčí 
No, jsou tam snahy některých lídrů politických koalici, abych končil povede. Ale všecky samozřejmě tam třeba z toho vyňati reds
potvrdit proti parlamentu Borise Kollára, kterého by to s ním dál nejede, dá i obec bez ale děje jen o kvalitě. To souvisí s tím
moc jsou, takže řídí může takto ono ono já si myslím, že taktika poslanců SMERu a až hrajeme a proč do parlamentu je v tom,
abych to odvolávání to rokování odvolání k diskuzi, aby to trvalo tak dlouho. Jim jim proběhnutí výpovědi těch světskou a a ta.
Ta věc buď neaktuální. Já si myslím, že té značky kraj momentálně tak ze strany poslanců SMERu, takže ti tímto skončí volby v
nemocnici, to nejsou vůbec to já vám samozřejmě ten povede.

mluvčí 
Když říkáte, že ta vazba nebude aktuální tzn. cože ti svědci by v podstatě potvrdili, že Fico nic neprovedl a že tudíž není důvod.

mluvčí 
On on navíc do kolu nevěří, aby neovlivňoval sovětskou. Máme pokrytý špičkově už dolům, s jakým ho neodvolají nebo Matějů.
Spoje loni budou vypovídat teď takovou navedl banku, tak potom ztratí vznikl.

Nebo bouře, na koho neobvinila. Teď už o tom četl výpovědi?

O české zadruhé vyšetřovat, jak je tomu moc zdržovat, takže to bude také také proti času na jedné na druhé straně, kdo to tak
je značen.

mluvčí 
Fico opakovaně označil své stíhání za politickou mstu a snahu o zlikvidování opozice. Jak to vnímá veřejnost, jak velká část
Slováků věří expremiér Robert Fico, jak kdo věří naopak současné vládě?

mluvčí 
Tam to zhruba rozloze 4 ku strom 44 ja, který se čtvrtým zhruba o svou jakou si myslí, že to je politický politický boj o to, ale
zhruba 40 per cent na názor, že vládne koalice asi tímto, jako kdyby naplňovat ten protikorupční předvolební program story, čili
oni, takže není to není to nějak jasné. Ale plic, ale těch sada povede, že 40 45 per cent o voliče na Slovensku, například k
tomu, že je to vražda i politického boje v rámci kryto jaksi kriminalizovat užití.

mluvčí 
Policie Fica spolu se exministr vnitra Robertem kaly nějakém a dalšími dvěma obviněnými podezírá, že zneužívali policie
finanční správu proti politickým oponentům v době, kdy byli u moci, jak vyargumentované je to obvinění Roberta Fica, protože
se poukazuje na to, že občas ty argumenty jsou takové dost chabé a dost na vodě.

mluvčí 
To je úplný. Já jsem počítal těch 108 stran. Nevím, nevím, kdo dopis psal, někdo řekl topí, ale nejsem teda právník, alespoň se
ty praxe víc obtížné komentovat. Politiku to je všecko postavené návodně. A já osobně velmi zklamaný tím amatérismu
vyšetřovatelů volba mezi námi zavádějící Ficovy vlády těch 12 roku bylo obrovský tlak kauz korupčních Torrese za ODS
zametali pod koberec. Já jsem tedy byla o tom týká toho, co se dělo zdravotní v.o.s. tak tam mám jako jak vrtule a zdravotníci,
ale v řadě a skla namísto toho, že tím to obvinění to až do dnes se obvinil, kdo tam bylo napsané, oni ho jako chyby toho sice
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vyvinil jisté korupci je nebo tam korupci nic za těch 12 roku, která tu volat tam nějaká zločinecká skupina, kterou bude údajně
organizoval, aby mohl kriminalizovat expres tedy prezidenta stejně tak tisku a Mattovi část těchto pryč Matovič je dokázané
zdroje daňový podvodník jako datum pro občany. Kiska by vám tento týden budu týden sud, takže to je celé postavené úplně
zle. To je to je hrubián, tedy místo jeho tým vyšetřovatelů dopustili a chce být dělej svou zplyňování, ale nevede k tomu a
myslím si, že, že ten politický establishment, který na tomto kurzu, který pracuje to absolutně to je ono takto postaveno obvinění
zaútočit i oni národu oznámil, že tito nás velmi podobný nenašli, ale snažil šatů jako premiér vytvořit nějaký donutit uber úplně
úplně to sice doby vrátit politického boje se snaží teda označit za organizovat to pivo, to je úplně od hlouposti, může takové
úplné úplné amatérské vůbec.

mluvčí 
Říká analytik agentury polis Slovakia Ján Baránek. Díky za to a přeji vám hezký den, na slyšenou.

mluvčí 
Děkujeme podobně to určitě.

mluvčí 
Za 2 minuty bude potřetí o půl třetí nabídneme na rádiu zet té další zprávy a po zprávách repríza dnešního dopoledního hosta.
Už teď vám položím otázku, která vás navnadí k jeho poslechu. Sbírali jste v dětství něco nebo sbíráte třeba teď a je to
kuriózní. Pokud ne, tak, co se dá všechno sbírat vás třeba inspiruje právě ten host, který tady bude po zprávách.

Návrh a realizace Zvěrotického železničního tunelu podle principu observační metody, 2. díl URL
Automatický překlad
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měsíc: 104 524 , RU / den: 7 466 , AVE: 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Druhý díl článku o Zvěrotickém železničním tunelu je zaměřený na uplatňování observační metody při volbě konstrukčního typu
ostění a jeho provádění, optimalizaci hydroizoačního a drenážního systém tunelu i význam geotechnického monitoringu pro
ověřování předpokladů technického návrhu při výstavbě.

Autor: 
Studoval na FSv  ČVUT v  Praze  obor konstrukce a dopravní stavby se specializací na geotechniku. Po profesních začátcích
ve firmě METROPROJEKT nastoupil k firmě ILF Consulting Engineers, s.r.o., od roku 2005 IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Nyní pracuje jako hlavní projektant ve firmě HOCHTIEF CZ a.s. Je členem předsednictva České tunelářské asociace ITA-AITES
a výboru České betonářské společnosti ČSSI. 
Provádění stavební jámy 
Práce na stavební jámě byly zahájeny 2. října 2019 skrývkou ornice v prostoru stavební jámy i přilehlého prostoru pro deponii
vytěženého materiálu. Po vyhloubení první etáže stavební jámy bylo možné zahájit přípravné práce pro vrtání pilotových stěn.
Pro dosažení požadované přesnosti sloužily železobetonové vodicí zídky (obr. 2), které určovaly jak polohu, tak svislý směr
vrtání. Provádění pilotových stěn včetně betonáže převázek a jejich kotvení probíhalo v období od 2. prosince 2019 do 18.
ledna 2021. Celkem bylo odvrtáno 4 772 m pilot, na které bylo včetně vodicích zídek a převázek použito 4 900 m betonu a 580
t výztuže. Povrch pilotové stěny a horninového masivu mezi pilotami byl stabilizován vrstvou stříkaného betonu o ploše 3 200 m
. Pro kotvení pilotové stěny bylo do vrtů osazeno celkem 8 424 m lanových kotev. 
Od vjezdového portálu probíhalo hloubení stavební jámy v dobrých geotechnických podmínkách se zajištěním svahů první
etáže pouze protierozní matrací, druhá a třetí etáž již byla zajištěna kotvami a stříkaným betonem se sítí. Rampy do stavební
jámy byly navrženy jednak do zářezu před vjezdovým portálem, jednak za pilotovou stěnou směrem k vjezdovému portálu. Těžit
se tak mohlo na dvou nezávislých pracovištích. To bylo důležité zejména s ohledem na proudový způsob výstavby, kdy od
vjezdového portálu byly již realizovány práce na betonáži základových konstrukcí a horní klenbě tunelu, zatímco směrem k
výjezdovému portálu se ještě těžila stavební jáma. Celkový přehled o rozdělení tunelu na úseky svahované stavební jámy a
střední úsek zajištěný pilotovými stěnami, o situování deponie vytěženého materiálu i vazbě na dálnici D3 poskytuje obr. 1. 
Po dobu hloubení probíhal geotechnický monitoring, který sledoval vliv výstavby na režim podzemní vody, deformace svahů
stavební jámy 3D měřením bodů osazených na povrchu svahů nebo případné posuny horninového masivu ve větší vzdálenosti
od její hrany inklinometry. Měření na inklinometrech by případně signalizovala vznik smykové plochy. V úseku pilotové stěny 3D
měření deformací pilot i zhlaví kotev doplňovala inklinometrická měření na inklinometrech vsazených do pilot i mimo obrys
stavební jámy a měření sil v kotvách dynamometry. Obr. 3 ukazuje osazený dynamometr a terč pro měření 3D deformací
převázky. Jednotlivá měření byla seskupena do měřických profilů, takže bylo možné výsledky interpretovat komplexně a
zjišťovat závislosti, mezi silami v kotvách, deformací pilotových stěn i horninového masivu za nimi. Po celou dobu výstavby se
výsledky měření pohybovaly v očekávaných mezích a nikdy nebylo dosaženo varovného stavu. Zemní práce na těžení stavební
jámy byly ukončeny 25. března 2021. 
Observační metoda a optimalizace provádění tunelového ostění 
Změny rozsahu použití doznalo i rozdělení tunelu podle typů konstrukce ostění. Zadávací dokumentace předpokládala v
úsecích svahované stavební jámy použití typu ostění založeného na pasech, mezi pilotovými stěnami pak byl použit typ
založený na spodní klenbě, případně se spodní klenbou usazenou na železobetonové desce. Na přechodu mezi svahovanou
stavební jámou a pilotovými stěnami byl použit blok betonáže ostění založený částečně na pasech a částečně na spodní
klenbě. Tento typ nebyl v realizační dokumentaci použit vzhledem k obtížně stanovitelnému statickému chování takto navržené
konstrukce. Stejně tak nebyl použit typ se spodní klenbou a základovou deskou. Tím se počet typů zúžil pouze na dva. 
Pro rozhodování o typu konstrukce tunelového ostění založeného na základových pasech nebo na spodní klenbě bylo
zásadním kritériem maximální napětí v základové spáře. Ostění se spodní klenbou bylo nutné použít v prostředí, které nebylo
schopné přenášet napětí větší než R = 400 kPa. Toto prostředí odpovídalo podle uvedených geotechnických parametrů třídě
zeminy F4 konzistence pevné, případně typům zemin s nižší únosností Rd. Pro stanovení prognózy použití typů ostění byla
použita tabulka geotechnických parametrů z geotechnického průzkumu (tab. 2 – viz 1. díl článku). Tato tabulka udávala
hodnoty tabulkové únosnosti R podle v současnosti již neplatné ČSN 73 1001. Při použití těchto hodnot je však nutné si
uvědomit, že tabulkou stanovené hodnoty únosnosti základové půdy odpovídají hloubce založení 0,8 m až 1,5 m a šířce
základu 3 m. Úroveň základové spáry tunelu se však pohybuje v hloubce 11 m až 16 m, tedy výrazně větší, než předpokládá
norma. S ohledem na primární napjatost horninového masivu v této hloubce se dalo předpokládat, že i po odlehčení vlivem
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výkopu bude únosnost základové půdy výrazně vyšší než hodnoty uváděné normou. 
Vyhodnocení podmínek zastižených na stavbě probíhalo v rámci geotechnického monitoringu, který prováděla firma GeoTec-
GS, a.s. Na základě uvedeného kritéria byl pak v průběhu výstavby úsek tunelu se spodní klenbou na začátku a konci
pilotových stěn ještě zkrácen o dva bloky betonáže, tj. celkem o 20 m. Geotechnické podmínky na začátku pilotové stěny, na
základě kterých bylo rozhodnuto o prodloužení úseku tunelu založeného na pasech, ukazuje obr. 4. 
Další úprava technického řešení souvisela s technologickým postupem výstavby, realizací záchranných výklenků a nouzového
osvětlení tunelu. Kabely k nouzovému osvětlení jsou vedeny v chráničkách v horní klenbě tunelu. Rozteč světel nouzového
osvětlení v zadávací dokumentaci neodpovídala délce bloku betonáže. V bloku betonáže se záchranným výklenkem bylo
umístěno jedno světlo nad výklenkem, v sousedním bloku betonáže pak byla umístěna světla dvě. Betonování záchranných
výklenků současně s tunelovým ostěním by znamenalo výrobu speciálního bednění rubu ostění. Zhotovitel se proto rozhodl
betonovat výklenky dodatečně až po betonáži tunelového ostění s tím, že mezi bednění líce a rubu ostění byl v místě výklenku
vkládán speciální díl. Tento postup výstavby byl podmíněn situováním nouzového osvětlení mimo záchranný výklenek, protože
vedení chrániček vzniklou pracovní spárou mezi ostěním a výklenkem by bylo z hlediska provádění velmi rizikové. Došlo proto
ke změně technického řešení a poloha nouzového osvětlení byla posunuta mimo záchranný výklenek. Rovněž se sjednotila
vzdálenost světel (a tím i niky pro vyústění kabelů) s délkou bloku betonáže. Tím se výrazně zjednodušilo provádění a snížilo
riziko poškození chrániček při betonáži, a to při současném splnění požadavků předpisů na bezpečnost provozu a zachování
požadované intenzity světla na záchranné cestě 2 luxy. Napojení výztuže ostění a nouzového výklenku umožňovala vylamovací
výztuž osazená do ostění tunelu. 
Výztuž základových pasů byla montována na podkladní betony, které byly připraveny v celé délce svahované stavební jámy od
vjezdového portálu (obr. 5). Vlastní betonáž základových pasů ostění byla zahájena 5. června 2020. V průběhu července byly
ze Španělska naváženy a montovány jednotlivé díly bednicího vozu a po jeho smontování a vyzkoušení funkčnosti zhotovitel
zahájil 25. srpna 2020 betonáž první klenby tunelového ostění (obr. 6). Do konce roku 2020 bylo vybetonováno 70 m
kompletního ostění tunelu a betonáží atypického portálového bloku na výjezdovém portále byly práce na tunelovém ostění 6.
října 2021 ukončeny (obr. 7). Jako na každém tunelu závisela rychlost postupu prací na secvičení osádky provádějící
vyztužování i betonáž ostění. Délka pracovního cyklu zahrnující očištění a ustavení bednicího vozu, montáž výztuže, zaklopení
vnějšího bednění, betonáž bloku ostění a posun bednění na novou pozici dalšího bloku betonáže začínala na dvanácti dnech,
ale po vyladění všech pracovních postupů došlo ke zkrácení na sedm dnů. V jednom bloku betonáže délky 10 m bylo do horní
klenby uloženo 155 m betonu a 19,9 t výztuže. V případě tunelu založeného na základových pasech jejich objem betonu
představoval 30,7 m při hmotnosti výztuže 4,7 t. U tunelu založeném na spodní klenbě její objem betonu dosahoval 170 m ,
zabudovaných 20,4 t výztuže znamenalo 120 kg výztuže na 1 m klenby. Celkem bylo na tunelové ostění použito 8 440 m betonu
a 1 100 t výztuže. 
Úprava konstrukce bednicího vozu 
Vodonepropustnost tunelového ostění a těsnění pracovních spár vnitřními těsnicími pásy představovala podle koncepce
požadované zadávací dokumentace pojistku v případě poškození hydroizolace. Tento systém vyžadoval speciální úpravu
bednění čela bloku betonáže, která umožňovala vložení vnitřního těsnicího pásu (obr. 8). V případě, že vodonepropustnost
zajišťuje pouze hydroizolační fólie, je spřažení vnějšího a vnitřního bednění prováděno několika řadami táhel osazovaných do
chrániček zabetonovaných do ostění. Ty je pak nutné po posunu bednění utěsnit. Ve snaze o minimalizaci prostupů ostěním a
snížení rizika průsaků se zhotovitel rozhodl konstrukci bednicího vozu koncipovat tak, aby se spřažení omezilo pouze na dvě
řady táhel na každém boku tunelu. Ve spolupráci se španělskými konstruktéry firmy PERI se podařilo konstrukci bednicího vozu
pode požadavků zhotovitele upravit, ale za cenu zesílených výztuh pláště vnějšího bednění a speciálních kotevních prvků
zabetonovaných do základové konstrukce betonované v předstihu před horní klenbou tunelu (obr. 9). Kotevní prvky
zachytávaly síly vyvozené tlakem betonové směsi, které při standardním konstrukčním řešení zachycovala spřahovací táhla.
Masivní výztuhy vnějšího pláště zvýšily hmotnost každého dílu bednění až na cca 50 t (obr. 10). To mělo negativní dopad na
manipulaci s bedněním na další blok betonáže. Prvotní představa o pojezdu bednění po podkladním betonu ztroskotala na
drcení betonu pod koly a zabořování do podkladního betonu. Původní úpravu bednicího vozu ukazuje obr. 11. Z toho důvodu
bylo nutné ocelová kola vnějšího bednění podkládat ocelovými pláty tloušťky 20 mm. I při této tloušťce se pláty pod tlakem
bednění deformovaly. V zimní pauze v betonování ostění byla proto do kol vnějšího bednění vyfrézována drážka a kola byla
upravena na pojezd po ocelových profilech navařených na ocelové pláty. Tak vznikla „kolejnice“ spolehlivě roznášející zatížení
do podkladního betonu. Tato úprava se osvědčila a posun vnějšího bednění již probíhal bez problémů. Vnitřní bednění o váze
cca 100 t tvoří ocelový most o délce bloku betonáže, na jehož plášti jsou osazeny příložné vibrátory a jehož součástí jsou
rovněž plnicí otvory, které umožňují symetrické plnění bednění betonovou směsí. Vnitřní bednicí vůz pojíždí po kolejnicích
osazených na základových pasech a po usazení do polohy bloku betonáže je v základové konstrukci zajištěn ocelovými čepy
(obr. 12). Tyto čepy brání sevření bednicího vozu vlivem vodorovných sil od tlaku betonové směsi. Ke kvalitě vnějšího povrchu
ostění přispělo i zmenšení nezabedněné části ostění ve vrcholu klenby na šířku pouhé 2 m. Tato část ostění se při betonáži
upravuje stahováním latí a tomu musí odpovídat i konzistence betonové směsi, aby nedošlo k jejímu roztékání (obr. 10). 
Optimalizace hydroizolačního a drenážního systému 
V průběhu zpracování realizační dokumentace došlo i ke změně materiálu hydroizolace. Původní plnoplošně natavované pásy
z modifikovaného asfaltu byly po odsouhlasení investorem nahrazeny hydroizolační PE fólií tloušťky 3 mm se signální vrstvou.
Hydroizolační fólie je při provádění svařována dvoustopým svarem. Vzniklý kanálek tak umožňuje ověřit kvalitu svaru tlakovou
zkouškou, kdy se po určitý čas sleduje pokles tlaku vzduchu mezi svary. V případě poškození hydroizolační fólie je vada
prakticky neopravitelná. Je proto nutné jak svařování materiálu, tak ochraně hydroizolace při provádění zásypů věnovat
maximální pozornost. Po obou stranách byla hydroizolační fólie ochráněna geotextilií GEONETEX 1 000 g/m . Tak byla
zajištěna jak ochrana před protlačením ze strany ostění, tak před poškozením ze strany zásypu (obr. 13). Proti mechanickému
poškození hydroizolační fólie při provádění zásypu chránil hydroizolační souvrství ještě obsyp jemnozrnným materiálem o
tloušťce min. 1 m. Pro zaizolování tunelu bylo použito celkem 9 300 m hydroizolační fólie a dvojnásobná výměra ochranné
geotextilie. Spáry mezi bloky betonáže proti případným průsakům poškozenou hydroizolační fólií těsní 870 m vnitřních těsnicích
pásů. 
K největšímu pokroku v úpravě technického řešení oproti zadávací dokumentaci došlo při změně systému odvodnění tunelu.
Původní návrh vycházel z dosud standardně používaného systému drenáží, kdy boky tunelu odvodňuje boční tunelová drenáž
s čisticími šachtami umístěnými do záchranných výklenků. Pláň tunelu odvodňuje středová drenáž situovaná do osy tunelu.
Čisticí šachty středové drenáže mají poklopy umístěné pod štěrkovým ložem mimo oblast čističky štěrkového lože. Čistění
střední tunelové drenáže je tak možné pouze po odstranění vrstvy štěrkového lože nad poklopem čisticí šachty (obr. 15). To je
spojeno s výlukou provozu v tunelu. Na koridorové trati však znamená i krátkodobá výluka značné náklady a čistění střední
tunelové drenáže je prakticky neproveditelné, což se může po zanesení drenáží negativně projevit v degradaci pláně podzemní
vodou. Projektant realizační dokumentace navrhl změnu systému odvodnění pláně jejím jednostranným vyspádováním,
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umístěním drenážního potrubí podél základu klenby ostění a napojením drenážního potrubí na šachty pro čistění boční
tunelové drenáže (obr. 16). Návrh vyžaduje použití speciálních plastových šachet, do kterých kromě průtočného potrubí boční
tunelové drenáže zaúsťují i drenáže pláně procházející základem ostění. Poloměry kolen musí být voleny tak, aby umožnily
jednak vysokotlaké čistění a jednak průjezd vozíku s revizní kamerou pro kontrolu stavu drenážního potrubí (obr. 14). Ze
šachty umístěné do záchranného výklenku je tak možné čistit jak boční drenáž, tak drenáž pro odvodnění pláně. 
Tento systém drenáže nebyl dosud v České republice v železničním tunelu použit a povede kromě odstranění šachet na čistění
středové drenáže hlavně k výraznému snížení provozních nákladů, resp. k reálné možnosti čistění drenáže pro odvodnění
pláně. Jedná se o praktické využití zkušeností projektového týmu získaných při projektování tunelů v zahraničí. O správném
fungování navrženého systému je možné se přesvědčit již při výstavbě, kdy je voda prosakující dnem tunelu odváděna po
povrchu spádového betonu do drenážního potrubí. 
Pro filtrační obsyp drenáže nebyl použit mezerovitý beton, jak bývá u tunelů zvykem, ale pouze štěrk, ze kterého se nevyplavuje
sintr zanášející drenážní potrubí. Lze proto očekávat větší časový interval pro čistění tunelových drenáží. 
Provádění zpětných zásypů 
Po realizaci hydroizolačního a drenážního systému mohlo být zahájeno zasypávání tunelu. I když zadávací dokumentace
předpokládala ochranu hydroizolačního souvrství vrstvou jemnozrnného materiálu pouze v tloušťce 0,5 m, tento požadavek
nebylo možné ve stísněných podmínkách stavební jámy prakticky dodržet a jemnozrnným materiálem bylo nutné vyplnit celou
spodní etáž stavební jámy. Zásypový materiál se dopravoval menší mechanizací (obr. 17), hutnění v dolních partiích stavební
jámy bylo možné pouze hutnicí deskou. Teprve po zasypání nejhlubší etáže stavební jámy se prostor mezi tunelem a svahy
stavební jámy nebo pilotovými stěnami zvětšil natolik, že bylo možné vrstvu ochranného obsypu oddělit od zásypového
materiálu odebíraného z deponie na boku tunelu. Až od této úrovně bylo také možné pro hutnění použít těžký vibrační válec.
Zasypávání tunelu probíhalo po vrstvách výšky max. 300 mm. Podle statického výpočtu nesměla případná nesymetrie v úrovni
zásypu na levé a pravé straně tunelu překročit 1 m. 
Při použití materiálu z výkopu stavební jámy a hutnění na parametry předepsané projektovou dokumentací je propustnost
zásypového materiálu poměrně malá. Je však výrazně větší než v případě rostlého horninového masivu. Objednatel se proto
rozhodl řešit zvýšené průsaky srážkové vody do podloží vytvořením jílové těsnicí vrstvy. Tímto způsobem je možné prostor nad
tunelem opět bez omezení využívat jako zemědělskou půdu. Těsnicí jílová vrstva tloušťky 0,5 m byla vytvořena v úrovni 1 m
nad vrcholem klenby tunelu. Na zásyp byla položena vrstva geotextilie zamezující rozplavování jemných částic těsnicí vrstvy do
spodních vrstev zásypu (obr. 18). Dá se rovněž očekávat, že po zanesení geotextilie jílovými částicemi dojde k omezení
průsaku a bude působit jako izolace proti vodě. Stejná geotextilie byla položena i na horní líc těsnicí vrstvy. Nad touto vrstvou
byl zásyp dokončen až do úrovně vrstvy ornice. 
Zasypávání tunelu probíhalo ve směru od vjezdového k výjezdovému portálu. Nová trasa železnice přerušila místní komunikaci
napojující část Soběslavi na dálnici D3. Bylo proto nutné nad tunelem v oblasti vjezdového portálu vybudovat novou
komunikaci (obr. 19). Tuto skutečnost bylo nutné při provádění zásypů zohlednit. Pod komunikací je hydroizolační systém
chráněn před mechanickým poškozením kromě již zmiňované geotextilie i deskami z recyklované gumy, není prováděna jílová
těsnicí vrstva a jsou kladeny zvýšené nároky na parametry hutnění. 
Pro tunelové ostění statický výpočet definoval nejen přípustnou nesymetrii úrovně zásypů po pravé a levé straně tunelu, ale i
očekávané deformace v jednotlivých etapách zasypávání a varovné stavy, které by neměly být při zasypávání překročeny. Na
ostění byly osazeny měřické body, které umožňují v rámci geotechnického monitoringu sledovat 3D deformaci ostění a
naměřené hodnoty porovnávat s očekávanými hodnotami (obr. 20). Měření probíhala po celou dobu provádění zásypů a
všechny naměřené hodnoty se pohybovaly v předpokládaných tolerancích. Pro správnou interpretaci výsledků měření bylo
nutné vždy uvádět úroveň zásypu po levé i pravé straně tunelu. 
V rámci zásypů došlo ještě k jedné významné změně oproti zadávací dokumentaci. Původně navržené technické řešení
portálových svahů v přirozeném sklonu neumožňovalo překrýt zásypem příčnou pracovní spáru mezi portálovými a navazujícími
bloky betonáže (tunelovými pasy). Ze stejného důvodu by nebylo možné tuto spáru překrýt hydroizolační fólií, která musí být
proti mechanickému poškození i klimatickým vlivům chráněna zásypem. Bylo tedy nutné na obou portálech zvýšit svah nově
navrženými gabionovými zdmi výšky 5 m. Portálové svahy jsou nad korunou gabionových zdí chráněny lomovým kamenem, což
představuje prakticky bezúdržbové řešení. Jak ukazují zkušenosti z již provozovaných tunelů na IV. železničním koridoru,
uchycení náletové vegetace je v lomovém kameni velmi obtížné. 
Vnitřní vybavení a opatření k zajištění bezpečnosti provozu 
V rámci vnitřního vybavení železničního tunelu jsou pod služebními chodníky po obou stranách jízdní dráhy vytvořeny
kabelovody pro převedení inženýrských sítí. Kabely jsou vedeny v chráničkách zabetonovaných pod chodníkem. Zatahování
kabelů umožňují kabelové šachty situované jak před portály tunelu, tak ve služebním chodníku. Kabelové šachty jsou zakryty
těžkými železobetonovými poklopy, které bez speciální mechanizace není možné otevřít. Společně s kamerovým dohledem na
obou portálech je tak sníženo riziko krádeže kabelů. Kabelovody také v tunelu tvoří samostatný požární úsek. 
Pro zajištění bezpečnosti údržby jsou v tunelu umístěna po obou stranách 1,1 m nad služebním chodníkem ocelová madla a po
20 m záchranné výklenky, které slouží k úkrytu v případě, že by tunelem při pochůzce jel vlak. Mezi výklenky jsou na ostění
vyznačeny šikmé bílé pásy, které mají vrchol ve středu vzdálenosti mezi výklenky. Klesání pásu proto vždy ukazuje směr k
nejbližšímu záchrannému výklenku. Služební chodník šířky min. 800 mm není určen pro veřejnost a vstup do tunelu je zakázán i
informačními tabulemi na obou portálech. V záchranných výklencích jsou umístěny šachty na čistění tunelové drenáže. 
V původním návrhu byly v tunelu kromě šachet na čistění drenáže a kabelových šachet navrženy ještě šachty pro napojení
hadic na požární vodovod při provádění zásahu v tunelu (obr. 14). V realizační dokumentaci projektant navrhl technické řešení
používané na již provozovaných tunelech na IV. železničním koridoru a pro vyústění armatury požárního vodovodu využil
dostatečně prostorné šachty na čistění boční tunelové drenáže. Tím se snížil počet šachet v tunelu o třetinu. S tím souvisí
nejen snížení pracnosti v době výstavby, ale i snížení provozních nákladů spojených s údržbou šachet. Vypuštění vody z
potrubí po požárním zásahu je tak možné nejen v nejnižším bodě potrubí na vjezdovém portále, ale částečně i do tunelové
drenáže v takto sdružených šachtách. Sdruženou šachtu na čistění tunelové drenáže a požárního hydrantu v etapě provádění
kabelovodu pod služebním chodníkem ukazuje obr. 21. Poklopy na šachty jsou v tomto případě vyrobeny z plechu, aby bylo
možné šachtu bez větší námahy otevřít a snadno se tak dostat k požárnímu hydrantu. Proti odcizení jsou kovové poklopy
připevněny řetězem k boku šachty. 
Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu jsou na obou portálech instalovány protidotykové zábrany jako ochrana před
kontaktem s trakčním vedením, dále je v tunelu instalováno nouzové osvětlení a nezavodněné potrubí požárního „suchovodu“.
Obecně se řídí zajištění bezpečnosti provozu v železničních tunelech nařízením Komise EU č. 1303/2014 o technické
specifikaci pro interoperabilitu (TSI) týkající se bezpečnosti v železničních tunelech železničního systému Evropské unie. Tento
předpis definuje požadavky nejen na stavební a technologickou část tunelů, ale obecně uvádí ucelený soubor opatření ke
snížení rizika v tunelech. Členské státy mohou stanovit nové a přísnější požadavky pro konkrétní tunely v souladu s článkem 8
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směrnice 2004/49/ES. Tyto požadavky jsou oznámeny Komisi před jejich zavedením. Takové přísnější požadavky se musí
opírat o vyhodnocení rizik a musí být zdůvodněny konkrétní rizikovou situací. Podle TSI je nutné zajistit místa pro hašení u
tunelů delších než 1 km. Podle ČSN 73 7508 Železniční tunely se požadavek na instalaci nezavodněného požárního potrubí
vztahuje na tunely delší než 500 m. Pro zajištění požární bezpečnosti Zvěrotického tunelu je v prostoru pod pravým služebním
chodníkem nadstandardně umístěno nezavodněné potrubí požárního „suchovodu“ DN 125. Podle požárněbezpečnostního
řešení je zásobování požární vodou zajištěno z požární nádrže umístěné nad vjezdovým portálem o objemu 130 m . Doplňování
vody do požární nádrže umožňuje napojení na vodovodní řad. V případě zjištění požáru v tunelu bude dálkově ovládanými
šoupaty se servopohonem otevřen přívod vody do nezavodněné části požárního suchovodu a ten bude před příjezdem hasičů
zavodněn. Požadovaný tlak vody v potrubí si jednotky HZS zajistí připojením čerpadla na požární potrubí v místě armaturní
šachty na nástupní ploše IZS před vjezdovým portálem. Vzhledem k tomu, že předpis TSI ukládá osádce vlaku v případě
mimořádné události v tunelu s vlakem vyjet ven a vzhledem k délce tunelu 370 m je požární zásah v tunelu jen velmi málo
pravděpodobný. Povinnost vyjet s vlakovou soupravou z tunelu platí i v situaci, kdy by v soupravě vypukl požár. Vzhledem k
tomu, že z hlediska požadavků normy ČSN 73 7508 ani evropského předpisu TSI není nutné ve Zvěrotickém tunelu požární
vodovod instalovat, řídí se projekt požárního vodovodu požadavky požárněbezpečnostního řešení, které bylo součástí zadání,
a jeho revizemi zpracovávanými v době výstavby tunelu. 
Geotechnický monitoring 
Geotechnický monitoring tvoří nedílnou součást stavby každého tunelu. Projekt geotechnického monitoringu vycházel z měření
a sledování definovaných v zadávací dokumentaci. Byl však upraven pro potřeby sledování a měření požadovaných realizační
dokumentací. Autorem projektu geotechnického monitoringu je firma SAGASTA s.r.o., měření a sledování na stavbě provádí
firma Geotec-GS, a.s. V rámci geotechnického monitoringu probíhala 3D měření deformací svahů stavební jámy, měření
deformací zhlaví inklinometrů a převázek lanových kotev v úsecích pilotových stěn i měření deformací pilotových stěn v místě
osazených dynamometrů určených k měření napětí v lanových kotvách. Inklinometry byly osazeny jak v úsecích svahované
stavební jámy, tak přímo do pilot k ověření průběhu jejich deformace a sledování vlivu odtěžování stavební jámy i vnášení
předpětí do lanových kotev v jednotlivých etapách hloubení stavební jámy. Jednotlivá měření byla sestavována do sdružených
měřických profilů, takže chování horninového masivu bylo možné komplexně vyhodnotit na základě výsledků všech měření v
rámci měřického profilu. Součástí projektu geotechnického monitoringu byla kritéria pro sledování navržených konstrukcí, bez
kterých by nebylo možné výsledky měření a sledování vyhodnotit a použít pro aplikaci observační metody. Kritéria stanovil
projektant realizační dokumentace na základě statických a stabilitních výpočtů. 
Kromě geotechnických měření se geotechnicky hodnotily v každé fázi výstavby stěny a dno stavební jámy, včetně
fotodokumentace. V případě potřeby byly prováděny, pro ověření předpokladů projektové dokumentace a upřesnění prognózy
geotechnických podmínek, kopané sondy. Vyhodnocoval se i výnos z vrtů velkoprůměrových pilot. 
Vliv výstavby na režim a chemismus podzemní vody byl průběžně sledován jednak v hydrotechnických vrtech, jednak ve
studních v objektech, které se nacházejí v zóně ovlivněné nejen výstavbou tunelu, ale i navazujících stavebních objektů. Pro
sledování hladiny podzemní vody bylo nasazeno jak kontinuální měření dataloggery, tak individuální odečty probíhající v
určených časových intervalech. 
Další důležitou kapitolou geotechnického monitoringu byla pasportizace a sledování objektů v zóně ovlivnění a sledování vlivu
výstavby na tyto objekty. 
Výsledky měření a sledování jsou s minimální časovou prodlevou publikovány prostřednictvím webové aplikace SIISEL a jsou
tak dostupné účastníkům výstavby, kteří mají do systému přístup. Aplikace umožňuje zobrazení časového průběhu
sledovaných veličin a jejich porovnání s kritérii nastavenými v realizační dokumentaci. Geotechnický monitoring a vývoj
aplikace pro jeho vyhodnocování a publikování výsledků provádí firma GeoTec-GS, a.s. Velkou výhodou tak byla možnost
spolupráce s programátorem aplikace, který ochotně vycházel projektantovi realizační dokumentace vstříc a možnosti
vyhodnocování upravoval podle jeho představ. V době publikování článku již v rozsahu geotechnických měření dochází s
postupujícím zasypáváním stavební jámy k útlumu měření a sledování se zaměřuje na chování tunelového ostění v průběhu
provádění zásypů. Obr. 22 ukazuje časový průběh sedání jednotlivých měřických bodů ve staničení tunelu TM 163 v závislosti
na postupném provádění zásypů. Obdobným způsobem je možné v každém bodě zobrazit i další složky deformace nebo časový
průběh vektoru deformace. 
Díky vstřícnému přístupu investora i zhotovitele se podařilo do konstrukce ostění osadit ve dvou blocích betonáže čidla pro
sledování průběhu teploty po tloušťce betonového průřezu. Zároveň s teplotními čidly jsou do ostění osazovány tenzometry pro
sledování napětí v konstrukci. Teplotní čidla jsou do konstrukce osazována s roztečí 50 mm a umožňují dlouhodobé sledování
průběhu teplotního gradientu v ostění v závislosti na klimatických podmínkách. Cílem měření je zjištění teplotního namáhání
konstrukce. To umožňuje rozlišit namáhání ostění vyvolané teplotním zatížením od namáhání známým zemním tlakem zásypu i
vlastní tíhou ostění. V případě poruchy ostění za provozu (zejména vznik trhlin) tak bude snazší zjistit její příčinu a navrhnout
účinné opatření k její sanaci. Jedná se o dlouhodobý systém měření, která by měla v budoucnu probíhat ve všech tunelech a
po získání statisticky významného souboru dat by mohla být podkladem pro stanovení teplotního zatížení ostění tunelů v
podmínkách České republiky. Osazování měřických profilů i vlastní měření realizují zástupci Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Betonový trámeček s teplotními čidly osazený na boku ostění a tenzometr upevněný k výztuži ukazuje obr. 23. 
Závěr 
Výstavba dvoukolejného tunelu Zvěrotice probíhala a probíhá bez problémů. Konstrukce závislé na geotechnických
podmínkách a zatížené tak určitou mírou nejistoty jsou již dokončeny. V době publikování článku je zrealizována hrubá stavba a
probíhají práce na vnitřním vybavení tunelu. 
Zkušenosti získané při projektování a realizaci tunelu opět potvrzují význam správného rozsahu geotechnického průzkumu a
jeho komplexního vyhodnocení. Při výstavbě se v principu potvrdila prognóza stanovená v realizační dokumentaci a rozsah
jednotlivých typů konstrukcí již nemusel být výrazně měněn. Jedinou výjimku představuje rozsah tunelu se spodní klenbou,
který byl předpokládán v celé délce pilotových stěn. Skutečně zastižené geotechnické podmínky v začátcích pilotových stěn
však umožnily zmenšit jeho délku o dva bloky betonáže, tj. o 20 m, a tunel byl na začátku a konci úseku s pilotovými stěnami
založen na základových pasech. Tunel se nachází v těsné blízkosti Soběslavi a nelze zcela eliminovat dopady jeho výstavby na
životní komfort obyvatel. Bylo proto nutné komunikovat jak s občany, kterých se výstavba železnice bezprostředně týká, tak s
vedením města, které občany zastupuje. 
V průběhu výstavby došlo v souladu s požadavky zadávací dokumentace k aplikaci principů observační metody. Na základě
skutečně zastižených geotechnických podmínek byla provedena celá řada úprav technického řešení. Další změny technického
řešení vyvolané iniciativou projektanta realizační dokumentace zhotovitel i investor akceptovali, neboť se jednalo o změny
vedoucí ke snížení rizik pří výstavbě nebo zvyšující užitné vlastnosti tunelu a snižující provozní náklady. Dobré vztahy mezi
jednotlivými účastníky výstavby napomáhají k hladkému průběhu stavebních prací i schvalování realizační dokumentace. 
Technické parametry stavby 
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Rychlost pro naklápěcí vlakové soupravy: až 200 km/h 
Rychlost standardní vlakové soupravy: 185 km/h 
Základní údaje o stavbě 
Stavebník: Správa železnic, státní organizace 
Zhotovitel: stavbu tunelu provádí pro sdružení firem STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS, a.s., a Metrostav a.s. firma HOCHTIEF
CZ a.s. 
Geotechnický monitoring: GeoTec-GS, a.s. 
Geofyzikální průzkum: GEONIKA, s.r.o. 
Projektant realizační dokumentace: SAGASTA s.r.o., Ing. Libor Mařík 
Doba výstavby: Předpokládaná doby výstavby traťového úseku je od září 2019 do května 2023. Vlastní výstavba tunelu byla
zahájena 2. října 2019 zemními pracemi na stavební jámě. 
Zahájení provozu: je plánováno v listopadu 2022 

Kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zakládá Univerzita Karlova expertní skupinu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: was , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 15:47 , 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
Nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním
příspěvku na téma migrace a kriminalita. V úterý škola představí nový expertní skupinu pro Ukrajinu. Přímý přenos tiskové
konference sledujte v přímém přenosu na portálu iDNES.cz.

Příchozí uprchlíci z Ukrajiny patří podle vládní strategie pro zvládání migrace mezi velmi zranitelnou skupinu lidí. Většinu z nich
tvoří ženy a děti, kterým podle dokumentu například hrozní sexuální vykořisťování, nelegální zaměstnávání, ale také například i
předsudečná nenávist.

„Univerzita Karlova v Praze se snaží pomoci stávajícím ukrajinským studentům, ale přijímá ke studiu i nové studenty a vyučující
z řad ukrajinských uprchlíků před ruskou invazí,“ řekl Tomáš Karásek, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK .

Svůj pohled na problematiku představí i expertní skupina Univerzity Karlovy, v souvislosti s tématem migrace a kriminality se ale
hodlá zaměřit spíše na trestnou činnost vůči ukrajinským uprchlíkům.

Vláda se chce pro zajištění bezpečnosti v komunitě ukrajinských uprchlíků primárně zaměřit na prevenci. „Pro předcházení
negativních jevů je třeba posílit jak preventivní aktivity zaměřené nejen na samotné uprchlíky, ale i na občany České republiky,
tak samotný výkon policejních činnosti,“ píše se ve vládním dokumentu.

Foto:
Drtivá většina uprchlíků ve Vyšních Lhotách jsou děti do 10 let a ženy do 40 let. (27. dubna 2022)
Petr Topič, MAFRA

Ptejte se, dokud jsme tady
TISK , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: Říčanský kurýr , Strana: 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 16:05 , Rubrika: Informace z
radnice , Země: Česko
Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle Kurýra, město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany a za podpory Nadačního
fondu obětem holocaustu realizuje projekt k připomenutí 80. výročí transportů židovských obyvatel na Říčansku do
koncentračních táborů. První akcí projektu je mezigenerační kavárna. V době, kdy jsme projekt připravovali, nás vůbec
nenapadlo, že kvůli situaci na Ukrajině téma války, genocidy národa či masového vraždění bude tak aktuální. Jsme rádi, že
pozvání do kavárny přijaly dvě ženy, jejichž matkám se podařilo hrůzy koncentračního tábora přežít a jsou ochotny se o svoje
vzpomínky s námi podělit. Krátký rozhovor s nimi berte prosím jako pozvánku do naší kavárny. Těšíme se setkání s vámi napříč
generacemi v pondělí 30. 5. 2022 v 10 hodin. 

Zuzana Peterová 

se narodila 25. října 1950 do židovské rodiny. Její rodina trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v koncentračních
táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných. Otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech ve vykonstruovaném
procesu odsouzen na dlouhé roky do kriminálu. Z kádrových důvodů nemohla jít studovat na gymnázium. Podařilo se jí to až v
roce 1966. Následně vystudovala Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 1969 se provdala a narodily se jí čtyři
děti. Při mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii. V současné době se věnuje literární tvorbě a v pražské
Židovské obci působí jako psychoterapeutka. 

Když proti zlu nic neuděláme, zasáhne vše 

Věnujete se lidem, kteří přežili holocaust a jejich potomkům. Je to stále aktuální? Přenášejí se traumata z pronásledování Židů
do dalších generací? 
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Kdo prožil holocaust – nemůže zapomenout. A čím je jeho věk vyšší, tím se vzpomínky bohužel víc a víc přibližují. Souvisí to
totiž s dlouhodobou pamětí, která se věkem čím dál víc přibližuje, zatímco ta krátkodobá naopak vzdaluje. V praxi to znamená,
že si náš mozek vzpomíná čím dál zřetelněji na situace, které jsme prožili v dávné době, zatímco co jsme měli včera k obědu je
v naší paměti nenávratně pryč… Často se hovoří o tzv. přenosu trauma na další generace, a to mohu z vlastní zkušenosti
potvrdit. Sama pocházím z rodiny, která byla těžce holocaustem poznamenána. Z koncentračních táborů se vrátilo žalostně
málo příbuzných. Moje maminka i babička mi pak vyprávěly mnoho vzpomínek z doby války a já jsem vlastně žila a žiji tou
dobou poznamenaná, i když jsem ji sama na vlastní kůži neprožila. A moje čtyři děti si zase ode mě přebraly toto dědictví a
poznamenalo to i je. Proto ke mně chodí na terapie jak druhá, tak i třetí a dnes i čtvrtá generace po holocaustu. 

Jaké dotazy nebo reakce Vás při diskuzích zasáhnou – ať už mile či znepokojivě? 

Dlouho jsem si myslela, že po vyprávění mých drahých přeživších – maminky a babičky – není už mnoho informací z té doby,
aby mě tolik zasáhly. Ale mýlila jsem se. Každý člověk, který mi vypráví o svém „poselství“ z holocaustu přináší mimořádný
příběh, ojedinělý osud svůj nebo svých příbuzných. Obdivuji tyto lidi – jejich sílu do života… 

Jsme svědky války na Ukrajině a masakrování civilního obyvatelstva. To máme skutečně tak krátkou paměť? Proč je
nebezpečné mít lhostejný postoj ke zlu? 

Zlo je nebezpečný signál: když proti němu nic neuděláme – rozšíří se a zasáhne vše, co mu přijde do cesty. Jako rakovina.
Proto je tak důležité zasáhnout proti zlu co nejdřív. A že si nepamatujeme odkaz našich předků ohledně prožitého zla? Myslím
si, že pokud někdo skutečně něco zlého neprožije – bereme zlo jako dávnou „věc“, která snad ani neexistuje. Ale je tady,
pořád. Proto buďme ostražití, vyplatí se to. 

Alena Lehovcová 

převzala štafetu po své mamince Anně Hyndrákové, která letos v únoru zemřela ve věku 94 let. Celý svůj život zasvětila
sepisováním a nahráváním vzpomínek ostatních přeživších, a pokud jí síly stačily, vyprávěla je na nejrůznějších besedách.
Alena Lehovcová se ve své profesi specializuje na virologii, alergologii a imunologii. 

Musíme se naučit kriticky myslet 

Vaše maminka sepisovala a nahrávala vzpomínky ostatních přeživších, věnovala tomu spoustu energie a času. Neměla někdy
chuť všeho nechat? A proč vy pokračujete její v práci? 

Maminka se léta věnovala historii holocaustu nejen přeživších Židů, ale i Romů a Sintů. Dospěla k tomu ovšem až dlouho po
skončení války a dlouho po návratu z koncentračních táborů. Nikdy neodmítla žádnou besedu na toto téma, pro děti, žáky,
studenty, zkrátka pro nikoho. I když ji to v posledních letech velmi vyčerpávalo, považovala svoji výpověď za důležité svědectví
o tom, co se stalo a předávala ho v naději, že podobné hrůzy se již nikdy nebudou opakovat. Protože se občas i v dnešní době
lze setkat s popíráním hrůz, které se v koncentračních táborech odehrávaly, považuji za důležité v její práci pokračovat.
Přímých svědků již mnoho není a myslím, že my, tzv. druhá generace bychom měli usilovat o zachování vzpomínek, osudů
našich blízkých, z nichž drtivá většina byla zavražděna. 

Na co máte v lidském jednání alergii – vzhledem k vaší profesi :-)? 

Snažím se být tolerantním člověkem, ale jsou věci, které tolerovat nelze. Jsem „alergická“ na neomalenou hloupost – když
například dostanu na diskuzi seriózní otázku, kdo jim v tom koncentráku pral? Na rozmazlenost a naprostou absenci vděku –
máme všechno a stále si stěžujeme na malichernosti (hrůza, prodloužili interval tramvaje ze 4 minut na 6 minut). Na agresivitu a
netoleranci – já s rouškami nesouhlasím, nenasadím si ji a na všechny budu křičet (i když jsem na oddělení, kde je většina
klientů imunologicky oslabených). Na druhé straně mě velmi těší česká solidárnost, která projevila například v souvislosti se
živelnými katastrofami nebo zejména nyní s Ukrajinou. 

Aktivně se podílíte na tom, aby se nezapomínalo a pravda se nepřekrucovala. Je výhodou, že s dnešními technologiemi se lidé
na celém světě dozvědí o hrůzách na Ukrajině hned? 

To je těžká otázka. Nikdo jsme si nemysleli, že se dožijeme války, tak blízko od nás a skoro v přímém přenosu. Je určitě dobře,
že jsme informováni o tom, co se děje. Představme si, že by zprávy byly falšovány a zkreslovány tak, jak tomu dochází nyní v
Rusku. Ještě si dobře pamatuji, jak bylo obtížné získat pravdivé a relevantní informace o tom, co se ve světě děje před rokem
1989. Jak jsme seděli večer u rušených stanic, jak jsme si potají nosili samizdaty. V souvislosti s tím, co jsem psala o předávání
vzpomínek jako varování, je pro mě velmi těžké sledovat zprávy o zvěrstvech, která se na Ukrajině odehrávají. Možná právě
proto je nutné nemlčet, pomáhat, vzdělávat se. Jednoduše – kriticky myslet. A ruské teze o denacifikaci země s prezidentem se
židovskými kořeny je až úsměvně absurdní. Pokud je někdo fašistou a nacistou v rusko-ukrajinském konfliktu, pak to jistě není
napadená a statečně se bránící Ukrajina, jejíž hlavním „hříchem“ je touha vydat se vlastní a demokratickou cestou. 

Foto popis:   Maminka Aleny Lehovcové Anna Hyndráková.
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Policie se musí zaměřit na budování důvěry uprchlíků, míní socioložka UK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: was , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.05.2022 16:18 , 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
Nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním
příspěvku na téma migrace a kriminalita. „Téma migrace a kriminalita bývají často spojovány, ale z výzkumů vyplývá, že
kriminalita migrantů nebývá větší než domácí kriminalita,“ prohlásila socioložka Marie Jelínková.

Škola v úterý představila nový expertní mezioborový tým pro Ukrajinu. Deset odborníků pochází z řad akademiků Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a budou se zaobírat různými tématy od bezpečnosti po sociální problémy.

Enormní pozornost by měla být podle expertního týmu věnována trestné činnosti páchané vůči uprchlíkům, zejména protože
příchozí uprchlíci z Ukrajiny patří mezi velmi zranitelnou skupinu lidí. Hrozní jim například sexuální vykořisťování a nelegální
zaměstnávání.

„Na policii leží nelehký úkol vytváření důvěry ze strany migrantů,“ podotýká socioložka Marie Jelínková z expertního týmu. Často
se podle ní totiž stává, že uprchlíci úřadům ze strachu nehlásí, když se jim děje nějaké příkoří. Mezi uprchlíky se také šíří
dezinformace, že pokud kontaktují policii ztratí nárok na vízum nebo na sociální dávky.

„Například spolupracujeme s Centrálou organizovaného zločinu, kterým jsme posílali nějaká naše doporučení a ještě budeme
společně řešit, jak by měli policisté přistupovat k těm obětem,“ řekla Jelínková.

Vláda se chce pro zajištění bezpečnosti v komunitě ukrajinských uprchlíků primárně zaměřit na prevenci. „Pro předcházení
negativních jevů je třeba posílit jak preventivní aktivity zaměřené nejen na samotné uprchlíky, ale i na občany České republiky,
tak samotný výkon policejních činnosti,“ píše se ve vládním dokumentu.

Nejen mladým lidem pomáhá samotná pražská Univerzita Karlova. „Snažíme se pomoci stávajícím ukrajinským studentům, ale
přijímáme ke studiu i nové studenty a vyučující z řad ukrajinských uprchlíků,“ řekl Tomáš Karásek, děkan Fakulty  sociálních
věd  UK .

Foto:
Drtivá většina uprchlíků ve Vyšních Lhotách jsou děti do 10 let a ženy do 40 let. (27. dubna 2022)
Petr Topič, MAFRA
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Zemřel politolog Bořivoj Hnízdo (†70): Jeho přednášky byly legendární URL
Automatický překlad
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měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Krimi , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 , Návštěvy za měsíc: 26 500 000
Zemřel politolog a vysokoškolský pedagog Bořivoj Hnízdo, bylo mu 70 let. Na webu o tom informovala Fakulta  sociálních  věd
( FSV ) Univerzity  Karlovy , kde léta přednášel a v letech 2003 až 2010 působil jako ředitel Institutu politologických studií (IPS).
Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 4. května v Písecké bráně.

Hnízdo, který zemřel 27. dubna, patřil mezi ty, kdo po svém návratu z britské emigrace v polistopadovém Československu a
později České republice obnovovali obor politologie. Zapojil se do budování nově vznikající Fakulty  sociálních  věd  UK .
Zaměřoval se především na politickou geografii a geopolitické proměny ve 20. a 21. století, byl odborníkem na Británii a státy
Commonwealthu.

Jeho přednášky se nejen na FSV  staly pro několik generací studentů legendární. „Velmi inspirativně přednášel, podporoval
spolupráci fakulty a institutu se zahraničím, pod jeho vedením vznikly desítky absolventských prací. Několik let předsedal
Akademickému senátu FSV  UK  a působil zde také jako proděkan pro zahraniční styky. V této funkci a také jako vedoucí IPS
zakládal anglojazyčné studijní programy, které dnes významně přispívají k dobrému jménu FSV  a Univerzity  Karlovy  v
zahraničí,“ uvedla na webu FSV  Hnízdova kolegyně Malvína Krausz Hladká.
V kurzech politické geografie a kurzech věnovaných současným geopolitickým problémům podle ní nepůsobil jako autoritativní
lektor, ale jako podněcovatel myšlení a otevřené diskuze. Jeho monografie Mezinárodní perspektivy politických regionů byla ve
své době průlomová, informace a geopolitické souvislosti z ní čerpala celá generace politologů a politických geografů.

Hnízdo také založil renomovaný časopis The Annual of Language and Politics and Politics of Identity, byl členem mnoha
vědeckých a odborných institucí, přednášel na Diplomatické akademii českého ministerstva zahraničí a dalších českých i
zahraničních univerzitách. Bořivoj Hnízdo byl také častým hostem v médiích.
Výuka byla pro Hnízda na prvním místě po celou dobu jeho akademické kariéry. „Až do svých posledních dnů přednášel a
konzultoval studentské práce. Přinesl noblesu a galantnost, představoval gentlemanství a kosmopolitismus - všechno tak
žádané a ceněné hodnoty i v současném světě,“ dodala Krausz Hladká.

FOTO:
FSV  UK
Bořivoj Hnízdo.

Kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zakládá Univerzita Karlova expertní skupinu URL
Automatický překlad
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mluvčí 
Krásné odpoledne, 4 minuty po půl páté ve společnosti rádia zet podle západních odborníků expertů, jak informuje CNN, aby
Rusko mohlo vyhlásit 9. května válku Ukrajině, tak o tom budeme za chvíli mluvit tady v odpolední vysílání rádia zet do té doby
ještě Depeche mode.

Ruský prezident Vladimir Putin by mohl oficiálně vyhlásit Ukrajině válku, a to už 9. května, kdy se v Rusku slaví vítězství nad
nacistickým Německem. Podle stanice CNN si to myslí někteří američtí a také další západní představitelé. Tento krok by
Putinovi umožnil nařídit plnou mobilizaci ruských záložníků. Já jsem právě o tomto kroku a o tom, jak by mohl vypadat den
vítězství a zdá opravdu Putin vyhlásí válku. Mluvil s odborníkem na postsovětský prostor institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Janem Šírem.

mluvčí 
Tak těch věcí, které připadají do úvahy s obavami, je vícero o první je to, co jste zmínil tzn. učinit nějaký velký krok všeobecné
mobilizace, protože bez mobilizace dodatečných zdrojů bez další eskalace zejména vertikální eskalaci toho konfliktu. Rusko
nemá šanci nejen porazit, což s sebou nese velký problém pro legitimitu toho putinského režimu, protože ten režim už stojí
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jenom nás na represích na válce. Nicméně jsou připadají v úvahu další věci, jak jsem zmínil, myslím si, že je potřeba počítat s
snahou o připojení dalších území tzn. mohl bych oznámil to ani v Donbasu, respektive učinit co roky v tomto směru rozpor třeba
nějakého vozy referenda podobně, mohl by vyhlásit o tom se také spekuluje nezávislost personu, což je vlastně jediná oblast
na Ukrajině, kterou se Rusku podařilo už v průběhu té poslední kampaně obsadit prakticky celou a stejně tak překladů hoří
nějaká provokace ve směru Podněstří, což je část Moldavska, kde Rusové mají v rozporu s mezinárodním s právem svoji
armádu a současně s tím je potřeba zmínit, že probíhají už poměrně aktivních propagandistická kampaň za anexi regionu na
Cchinvali, což je to, co se u nás nazývá Jižní Osetii, to je část Gruzie, kterou ruská armáda kupuje důsledku už Rusko
gruzínského konfliktu z roku 2008.

mluvčí 
Z Ruska také v posledních týdnech přicházejí stále častěji zprávy o explozích požáry skladů paliva nebo munice. Jak si to
vysvětlujete, snaží se Rusko vytvořit zdání, že se na něj útočí nebo jsou to nějaké sabotáže, ať už prováděné Rusy, anebo se
daří nějakým silám odjinud prostě provádět sabotáže na území Ruské federace?

mluvčí 
Tak terminologicky by se najednou sobota našel spíše diverzi. Já se kloním k názoru nebo k závěru, že minimálně část těch
úspěšných útoků proti, zejména tedy skladům pohonných hmot a dopravní infrastruktuře v těch oblastech Ruska, které čekají
Ukrajině, stojí skutečně ukrajinské diverzní síly a letos součástí skryté komunikace z Ukrajiny, že Ukrajina je schopná má
prostředky a má vůli k tomu přenést probíhajících zbraně konflikt i na území Ruské federace. Pokud pokud se něco takového
bude potřeba. Nicméně spekulací ohledně těch těch incidentů se samozřejmě vyrojilo vícero a určitě podobným situacím
nahrává úroveň korupce a obecně nějakého pohrdání, jakými bezpečnostními normami a obecně nepořádku v Rusku
samotném.

mluvčí 
Prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o zavedení odvetných sankcí. Reaguje tak na nepřátelské kroky některých zemí
mezinárodních i o organizací o tom informovala agentura TASS. Co se dá ohledně mimo vojenských aktivit od Putina čekat za
odvetné akce?

mluvčí 
Tak určitě bude tady snahu zasáhnout cílové země v místech, které jsou pro ně zranitelný, což je, což jsou lidé a což je majetek
tzn. já jsem já jsem vám teď přiznám jsem ještě nečetl, tak z toho posledního Putinova výnosu, takže nejsem schopen tady blíže
komentovat, ale určitě tady půjde jeho kroky směrem k další šikaně poslední zbývajících západní subjektů, které operují na
ruském trhu a případně zabavování západního majetku, ať už se jedná tedy o majetek západních zemí a nebo firem
registrovaných na západě mohou být ještě rostl.

mluvčí 
A dá se z toho posledního vývoje nějak číst, zda má Rusko nedostatek lidských sil nebo vojenských silná a vedení válečných
bojových operací.

mluvčí 
Další z toho vyčíst určitě to, že celou pracuje jako v Rusku slučovat, jestli nazývají neprobíhá podle plánu a je potřeba říci, že
všechny zaskočil nejenom ukrajinský odporné ukrajinské odhodlání bránit, a ale pochopitelně na tu situaci na místě zóně
konfliktu.

Postup mezinárodní společnosti v podobě dodávek vyspělých zbraňových systému na Ukrajinu. A současně s tím sdělení jeho
informacích, zejména informací získaných jako vyzvednou činnosti, včetně kosmu v reálném čase to jsou faktory, které
dlouhodobě hrají proti Rusku včera Rusku dosud nedovolili, aby Rusko dosáhlo výraznějšího výsledku usnul výstupem té
obrany paní.

mluvčí 
Čím to je vlastně ta válka už dávno neskončila ve chvíli, kdy Ukrajina má dodávky zbraní pokročilých systémů ze západu
dostává informace právě ze západu má prostě silného partnera nebo silné partnery v zádech, a přesto se vlastně nedaří tu
válku ukončit, aby byl definitivně konec.

mluvčí 
Tak, protože Ukrajina a jsou partnery, kteří pomáhají samozřejmě dobře s tou Ukrajině, pomohlo se ubránit tzn. zabránit tomu
Rusové postupovali dál, ale potřeba samozřejmě tu pomoc, včetně vojenské pomoci navýšit tak, aby Ukrajina byla schopna
Rusy vyhnat z toho čerstvě zabraného území, tzn. musí mít co výraznější převahu na tom by se tolik, a to nějakou dobu ještě
potrvá tak daleko ještě nejsme, ale válka probíhá proto, protože žádná ze stran není ochotná slevit z těch svých požadavků, ať
už se jedná tady legitimní požadavky Ukrajiny na zachování nezávislosti svrchovanosti územní celistvosti, což implikuje nutnost
odchodu veškerého kompletní odporu ruských okupačních armád z Ukrajiny, anebo ať už jde o ty nelegálních a legitimní
požadavky starosta vesmíru ukrajinské kapitulace zřeknutí se části franské území a potopení člen Ukrajiny ruské hry. Tohle to
jsou cíle, které jsou navzájem velice obtížně slučitelné a z toho důvodu se bude bojovat tak dlouho až na stravu.

mluvčí 
Zemřela sběratelka mecenáška a historička umění Meda Mládková ve věku 102 let podlehla zdravotním obtížím souvisejícím s
pokročilým věkem. Informovala o tom nadace Jana Medy Mládkových a také Museum Kampa, které Mládková založila. Já jsem
právě o Medy Mládkové mluvil v odpoledním vysílání s europoslancem, ale hlavně předsedou správní rady nadace Jana Medy
Mládkových Jiřím Pospíšilem a ptal jsem se ho na osobní vzpomínku na paní medu.

mluvčí 
Já ji vnímal jako mně blízkého člověka jako rodinného příslušníka. Večer tady hovořil o tom silně vnímal jako babičku, to byl asi
muselo infantilní, ale on tak často pocit, že vedle mých rodičů bylo Meda Mládková asi tím člověkem, který mě v mém životě
nejvíce ovlivnil a za poslední mimořádně vděčný, a to nejen ve vztahu k umění, ale ke společnosti, tak k tomu, jak ona vnímá
své demokracie, jak vnímala svět, takže politicky paradoxy ovlivnila, ale i třeba ke zvířatům, ona byla velká bojovnice za práva
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zvířat, takže to, že třeba jsem 5 let, takže tady Jánem naživo v ruce vůbec dále při debatách o zvířatech berou Mládkovou,
střetnou postupně dospěl, takže vidíte ještě větší celá řada, ale je to spíš soukromá věc. Nevím, jestli tohle je pro vaše diváky
poskočil zajímavé, ale ovlivnil hlavně možná ještě více než teď třeba dokáže připustit.

mluvčí 
Díky právě paní Mládkové se stalo světoznámým třeba jméno malíře Františka Kupky. Jak vlastně ona promluvila toho toho
světa umění.

mluvčí 
Meda Mládková.

mluvčí 
Padesátých letech potkala Františka Kupku. Chtějí jeho tvorba jí strašně nadchla a ona považovala za strašně nespravedlivé,
že takto skvělý výtvarník je v zásadě zapomenutí, protože on celý život byla velká bojovnice a lékařka bojovala proti všem
nespravedlnostem, které o kterých věděla, tak proti tomu bojovala a bojovala tím, že prezentovala jeho tvorbu kupovala jeho
obrazy dělala výstavy, jezdil odborné semináře a díky tomu hlavně díky této práci dneska Kupka nejznámější a také výdrž 4 až
nejdražší, víte český malíř obrazy se pohybují v řádu desítek někdy i stovek milionů korun. Nebýt soustavné práce Medy
Mládkové, tak by to podle mého názoru zastalo.

mluvčí 
Co vlastně stálo za to motivací takto podporovat české umělce asi podporovat mnohem víc než dělá jenom obyčejný mecenáš,
který si tím možná spíš někdy chce třeba tak jako koupit svoje lepší svědomí.

mluvčí 
No, to právě je úplně odlišný příběh Medy Mládkové od současných takzvaně mecenáš jo. Dneska jsou to často lidé, kteří
získali peníze podivnými způsoby nebo berou nákup umění pouze určitou investici. Já to respektuji ve skladu měně možné, ale
příliš živě právě úplně odlišný. Ona chtěla něco dělat pro český národ. Měla jsem nakladatelství podporovat, když se atd.
podporovat národ, který měl podle ní přežít. Ten byl dobou komunismu a našla si právě prostor v oblasti kultury. Ty
podporovala kultur neoficiální, zakázalo kulturu umělci, kteří doby komunismu nemohli vystavovat, nemohli prodávat, tak ta je
právě nakupovala a vystavoval v zahraničí a ta sbírka vznikla v zásadě jako vedlejší produkty, tak řeknu v této ocelářské
činnosti prvotní byla pomoc, je to umělců. Ona byla přesvědčena, že komunismus u nás jednou padne. Bude potřeba, aby
tento národ měl svoji silnou kulturu, protože ona často mluvila o tom, že národ je tak veliký, a tak silný, jak si nová kulturu, jak
má kvalitní umělce, skladatele, hudebníky, malíře sochaře atd. co hovořil o tom, že jsme sice malý národ nemáme mimořádně
kvalitní i umělce, a to z nás dělá národ velký.

mluvčí 
60 tých letech vlastně začala zjišťovat Československo právě podporovala ty umělce ještě před revolucí. Co bylo potom po
revoluce, byla spokojená zklamaná s tím, jakým směrem šel ten vývoj právě na poli kultury v našem státě?

mluvčí 
V roce 89, bohužel zemřelý manžel, ona byla tedy putovala rozhlase, se vrátí do Československa a že zde dokončí společné
dílo tzn. sbírku, kterou vytvořili umístí do Prahy, to bylo ještě 1000 jaksi přání pana Mládka zemřel na tom celou dobu
podporoval současně se politicky angažovala. Odbavila v těch kruzích kolem pana prezidenta Václava Havla, kterého obrovský
chtěla, byla přítelkyně podporovatelkou Karla Schwarzenberga, tzn. z pohledu typologie prezidenta Zemana byla jako typickou
součástí pražské kavárny. Fidel pohledu to byla velká humanistická člověk, který navazoval myšlenky Tomáše Garrigua
Masaryka, obhájkyně demokracie svobody lidských práv, jo, a to všechno jí ovlivnilo, proč tak jsem si třeba do tábora příznivců
Havla z Vartemberka atd. z toho vývoje u nás často byla zklamaná, když se ty divoký kapitalismus některé věci v posledních
letech politiky vždycky velmi zajímala vždycky vášnivě debatovalo. I to byl důvod, proč jsem 2 seznámili, ona mě oslovila první
jako mladého politika. Chtěla se mnou právě o politice debatovat. Ten důvod zní, proč jaksi se mladý politik seznámil, zkus
historičkou umění pro mnoho lidí nepochopitelná kombinace, ale Meda byla obou politiků, musí strašně ozývalo ve hře vidění
politika a je v tom širším slova smyslu to, co může udělat pro ten národ, co můžu africkou kulturu, je toto toto, toto je politika, jo,
co můžete prospěšného udělat pro věci veřejné pro celé společnosti, ve které žijete a takto to ona vnímala takto uvažovala, ať
už byla Meda mecenáška, Meda aktivistka za práva zvířat nebo Meda podporující ze sociální projekty atd.

mluvčí 
bude nějaká teď vzpomínková akce třeba v muzeu Kampa, kde si vlastně zakladatelku budete připomínat jsou takové nějaké
myšlenky nebo ještě brzo.

mluvčí 
Kdo, kdo chce paní medu si připomenout pěkně, tak o jeho domečku je takový prostor, kam lidé zprávy, květiny hořící svíce v
areálu muzea Kampa, protože každý, kdo by chtěl památce paní Medy poklonit, tak může přidat to individuální dobu za a bude
mše, o které budeme informovat veřejnost až dosud s paní Medou duchovně rozloučit, tak samozřejmě může přijít na takovouto
mši, protože jsme se rozhodli pro církevní pohřeb v kostele paní Meda byla svým způsobem věřící člověk, že budeme touto
cestou poslední rozloučení.

mluvčí 
Podařilo se jí vychovat si své nástupce, aby ta nadace, a to muzeum, no vlastně nejde jenom tu Kampu, ale třeba i Portheimka
nebo Werichovu vilu tak, aby mohly fungovat dál ve stejném duchu.

mluvčí 
To se ukáže v budoucnu samozřejmě ale paní vedl před několika lety, kdy začínala mít pocit, že ubývá sílil či ubývající tak velmi
moudře stanovila jasný postup, jak spravovat muzeum, jak spravovat svoji nadaci. V zásadě veškerý majetek tedy převedla na
nadaci Jana Medy Mládkových, takže nemusí nikdo obavu, že by tady se jí zmocňoval jejího majetku všechny nemovitosti a
sbírky byly převedeny na nadaci a byl stanoven nějaký manuál, jak do budoucna postupovat. Špatně třeba říci, že poslední 2
roky, co paní Meda už ve správě muzea věnovala spíše méně sporadicky, takže to muzeum už dneska takzvaně funguje nebo
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běží bez dříve jaksi účasti, když to takto řekl nevhodně paní Medy, takže naší základ tady dám já doufám, že se podaří do
budoucna tohle mít 3 dál rozvíjet ta si třeba zase jednou já předám další správci. Je to pro českou kulturu hodně důležité.

mluvčí 
Stále jste ve společnosti rádia zet bude v 17 hodin Martin Karlík se s vámi pro dnešek loučí. Těším se, na slyšenou. Opět zítra
odpoledne. Teď po zprávách v 5 tady bude byznys s Miroslavem Honců s Prima zoom a po půl šesté interview Martina Kováře.
Hostem bude předseda zahraničního výboru senátu Pavel Fischer. Přeji vám. Hezký den.

Policie se musí zaměřit na budování důvěry uprchlíků, míní socioložka UK URL
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Nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům, vyzývají experti Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve svém prvním
příspěvku na téma migrace a kriminalita. „Téma migrace a kriminalita bývají často spojovány, ale z výzkumů vyplývá, že
kriminalita spojená s příchodem migrantů nebývá větší než domácí kriminalita,“ prohlásila socioložka Marie Jelínková.

Škola v úterý představila nový expertní mezioborový tým pro Ukrajinu. Deset odborníků pochází z řad akademiků Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a budou se zaobírat různými tématy od bezpečnosti po sociální problémy.

Enormní pozornost by měla být dle odborníků věnována trestné činnosti páchané vůči uprchlíkům, zejména protože příchozí
uprchlíci z Ukrajiny patří mezi velmi zranitelnou skupinu lidí. Hrozní jim například sexuální vykořisťování a nelegální
zaměstnávání.Uprchlíci se bojí obrátit na policii

„Na policii leží nelehký úkol vytváření důvěry ze strany migrantů,“ podotýká socioložka Marie Jelínková z expertního týmu. Často
se podle ní totiž stává, že uprchlíci úřadům ze strachu nehlásí, když se jim děje nějaké příkoří. Mezi uprchlíky se také šíří
dezinformace, že pokud kontaktují policii ztratí nárok na vízum nebo na sociální dávky.

Jelínková navrhuje zaměstnávat do bezpečnostních sborů i lidi z řad migrantů a podporovat právní poradenství pro uprchlíky
zdarma včetně zohlednění regionální dostupnost.

„Spolupracujeme například s Centrálou organizovaného zločinu, kterým jsme posílali nějaká naše doporučení a ještě budeme
společně řešit, jak by měli policisté přistupovat k těm obětem,“ nastínila Jelínková, jak se mohou akademická doporučení dostat
do praxe.

Vláda se chce pro zajištění bezpečnosti v komunitě ukrajinských uprchlíků primárně zaměřit na prevenci. „Pro předcházení
negativních jevů je třeba posílit jak preventivní aktivity zaměřené nejen na samotné uprchlíky, ale i na občany České republiky,
tak samotný výkon policejních činnosti,“ píše se ve vládním dokumentu.

Zatím není podle děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  Tomáše Karáska z české strany jasné, jak k uprchlíkům obecně
přistupovat, zda-li je začleňovat do společnosti a počítat, že zde zůstanou, nebo spíše předpokládat, že jde pouze o situaci
dočasnou, která s koncem války odezní a lidé se budou chtít vrátit zpět na Ukrajinu.

Pomáhá i Univerzita Karlova. „Snažíme se pomoci stávajícím ukrajinským studentům, ale přijímáme ke studiu i nové studenty a
vyučující z řad ukrajinských uprchlíků,“ řekl Karásek.

Foto:
Drtivá většina uprchlíků ve Vyšních Lhotách jsou děti do 10 let a ženy do 40 let. (27. dubna 2022)
Petr Topič, MAFRA

PostgreSQL 15: podpora ANSI SQL/JSON a další uživatelské novinky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: root.cz , Autor: Pavel Stěhule , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 00:42 , Celková návštěvnost:
789 100 , RU / měsíc: 181 016 , RU / den: 15 633 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,17
V článku věnovaném PostgreSQL 14 jsem napsal, že novinky v této verzi nejsou pro uživatele Postgresu extra viditelné.
Většina vylepšení byla ukryta „pod kapotou“. U patnáctky to rozhodně neplatí.

Téměř úplná podpora ANSI SQL/JSON je bomba, a úplností tohoto implementace standardu je Postgres v čele SQL databází
(také se na tomto patchi pracovalo od roku 2017). Implementace příkazu MERGE, opět naprosto jasně uživatelsky viditelná
funkce. Podpora ICU collations pro celé databáze, atd atd. Další rok vývoje je dobře vidět.
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SQL

MERGE

SQL rozeznává základní DML přkazy: INSERT, UPDATE, DELETE. Kombinací těchto příkazů je příkaz, který se často označuje
jako UPSERT. V Postgresu už pěknou řádku let máme možnost použít klauzuli ON CONFLICT DO příkazu INSERT, což je
efektivně právě příkaz UPSERT. V ANSI/SQL je UPSERTem příkaz MERGE. INSERT ON CONFLICT DO má o něco jednodušší
syntax, jedná se ale o proprietární rozšíření SQL v PostgreSQL. Syntaxe příkazu MERGE je definovaná standardem (a není
extra složitá). Navíc podporuje i mazání řádků.

postgres=# SELECT * FROM foo;
-¦¦¦¦T¦¦¦¦¬
- id - v -
?====?====?
- 1 - 10 -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SELECT * FROM boo;
-¦¦¦¦T¦¦¦¦¬
- id - v -
?====?====?
- 1 - 20 -
- 2 - 30 -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦-
(2 rows)

postgres=# MERGE INTO foo

USING boo ON foo.id = boo.id

WHEN MATCHED THEN UPDATE SET v = boo.v

WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES(id, v);
MERGE 2

postgres=# SELECT * FROM foo;
-¦¦¦¦T¦¦¦¦¬
- id - v -
?====?====?
- 1 - 20 -
- 2 - 30 -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦-
(2 rows)

V Postgresu můžeme také použít příkaz INSERT ON CONFLICT:

-- zapis pres korelovany poddotaz
INSERT INTO foo

SELECT id, v FROM boo b

ON CONFLICT(id)

DO UPDATE SET v = (SELECT v FROM boo WHERE foo.id = boo.id);

-- zapis pres exluded
INSERT INTO foo

SELECT boo.id, boo.v FROM boo

LEFT JOIN foo ON boo.id = foo.id

ON CONFLICT(id)

DO UPDATE SET v = EXCLUDED.v;

Ačkoliv MERGE a INSERT ON CONFLICT DO dělají skoro totéž, nejsou implementovány stejně, a na různých datech mohou být
jinak rychlé. Na jednoduchých příkladech, které jsem si dělal, jsem si nevšiml signifikantních rozdílů v rychlosti. Spíš tam
vnímám drobnou nuanci v sémantice. MERGE je primárně hromadný příkaz. Syntaxe INSERT ON CONFLICT DO se hodí pro
práci s jedním řádkem. Hlavní benefit je nejspíš pro datové analytiky, kteří znají příkaz MERGE z jiných databází, a nemusí se
přepínat na proprietární příkaz v Postgresu.

Omezení (constraint) UNIQUE NULLS DISTINCT
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Omezení UNIQUE zaručuje unikátní hodnoty ve sloupci. Za unikátní hodnotu se ale nepovažuje NULL. Což je to, co většinou
chceme. V některých případech můžeme požadovat, aby hodnota NULL byla ve sloupci pouze jednou. Tento požadavek
můžeme řešit funkčním indexem a zrovna tak i podmíněným indexem. I když tento index bude malý (bude vždy obsahovat max.
jednu hodnotu), bude to další index navíc. V Postgresu 15 můžeme u omezení UNIQUE použít frázi NULLS DISTINCT, čímž
dosáhneme požadovaného chování omezení ( NULL bude považováno za hodnotu, která má být unikátní).

JSON

V Postgresu 15 můžeme používat funkce pro práci s typem JSON definované v ANSI/SQL 2016 v části SQL/JSON. Prototyp
implementace byl k dispozici relativně brzo. Tuším už v roce 2018. Byl to ale mega patch, který bylo potřeba rozdělit na menší
části, zrevidovat a dočistit. Většina kódu je poměrně jednoduchá vyjma implementace JSONPath a implementace funkce
JSON_TABLE. Podpora JSONPath se dostala do Postgresu 12. Zbytek, včetně JSON_TABLE, se dostal do nové verze. V
MySQL je už asi dva, možná tři roky implementace JSON_TABLE, která obsahuje základ, který je dostačující více než na 99%.
Patch s implementací do Postgresu obsahoval úplnou implementaci standardu včetně tzv plánů (což dost zkomplikovalo review
patche). V Postgresu jsme na podporu SQL/JSON museli čekat relativně dlouho. Nyní má ale Postgres jednu z nejúplnějších
implementací SQL/JSON.

Nové funkce lze rozdělit do několika kategorií: dotazovací funkce ( JSON_EXISTS, JSON_QUERY, JSON_VALUE), funkce pro
vytvoření a serializaci JSONu ( JSON, JSON_SCALAR, JSON_SERIALIZE), funkci pro transformaci JSONu na relaci (
JSON_TABLE) a operátor IS JSON.

Začnu samopopisnou ukázkou operátoru IS JSON ...

postgres=# SELECT '[1,2,3]' IS JSON ARRAY;
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- ?column? -
?==========?
- t -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SELECT '{"a":1, "b":"ahoj"}' IS JSON OBJECT;
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- ?column? -
?==========?
- t -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SELECT '"ahoj"' IS JSON SCALAR;
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- ?column? -
?==========?
- t -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

Funkce json provádí přetypování na typ JSON z typu text, bytea, … json_scalar generuje json ze ze základních SQL skalárních
typů. json_serialize umožňuje serializovat hodnotu do bytea a umožňuje změnit kódování nebo formát . V tuto chvíli je
podporován pouze kódování UTF8 a formát JSON. V dalších verzích mohou být podporována jiná kódování nebo formáty
(např. BSON):

postgres=# SELECT json('{"a":1}');
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- json -
?=========?
- {"a":1} -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SELECT JSON_SCALAR('ahoj'), JSON_SCALAR(current_date), JSON_SCALAR(1);
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- json_scalar - json_scalar - json_scalar -
?=============?==============?=============?
- "ahoj" - "2022-04-27" - 1 -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SELECT JSON_SERIALIZE(json('{"a":1}') RETURNING bytea);
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- json_serialize -
?==================?
- \x7b2261223a317d -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
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(1 row)

Parametrem dotazovacích funkcí je JSON hodnota a JSONPath výraz. JSON_EXISTS vrací true, pokud výraz vrací alespoň
jednu hodnotu. json_value vrací přesně jednu hodnotu, JSON_QUERY vrací objekt nebo pole. Dalšími klauzulemi lze reagovat
na prázdný výsledek nebo chybu:

postgres=# SELECT JSON_EXISTS(jsonb '{"a": 1, "b": 2}', '$.* ? (@ > $x && @ Sort (cost=781.01..796.63 rows=6250 width=10)
(actual time=24.099..26.300 rows=6250 loops=1) -
- Sort Key: nazev -
- Sort Method: external merge Disk: 112kB -
- Buffers: shared hit=59, temp read=26 written=32 -
- -> Seq Scan on obce (cost=0.00..121.50 rows=6250 width=10) (actual time=0.031..1.895 rows=6250 loops=1) -
- Buffers: shared hit=59 -
- Planning Time: 0.195 ms -
- Execution Time: 28.517 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(10 rows)

Zajímavou informací může být velikost zápisu do wal logu:

postgres=# EXPLAIN (ANALYZE, WAL, BUFFERS) INSERT INTO foo VALUES(10),(20);
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- QUERY PLAN -
?
====================================================================================================
=========?
- Insert on foo (cost=0.00..0.03 rows=0 width=0) (actual time=0.085..0.087 rows=0 loops=1) -
- Buffers: shared hit=2 -
- WAL: records=2 bytes=118 -
- -> Values Scan on "*VALUES*" (cost=0.00..0.03 rows=2 width=4) (actual time=0.011..0.020 rows=2 loops=1) -
- Planning Time: 0.081 ms -
- Execution Time: 0.133 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(6 rows)

V pg_stat_statements také nově najdeme souhrné statistiky JIT výrazů (Just In Time kompilace výrazů). JIT u komplexnějších
déletrvajících dotazů může výrazně pomoct, ale naopak u složitějších krátkých dotazů má nepříjemně velkou režii. Je zcela
patrné, že aktivace JIT poze na základě ceny dotazu nestačí. Uvažuje se i kalkulaci ceny JITu na základě komplexity dotazu. Než
se problém s neadekvátním použitím JITu vyřeší, můžete nyní pomocí pg_stat_statements snadno identifikovat dotazy, kde je
doba JIT kompilace neadekvátní celkové době exekuce.

Možnost povolit přístup ke konfiguračním proměnným původně zpřístupněných pouze super uživateli

Konfigurace Postgresu je postavená na používání tzv konfiguračních proměnných. Často se setkáte se zkratkou GUC (Grand
Unified Configuration). Tyto proměnné se typicky dělí podle možnosti nastavení: nastavení pouze v konfigu, nastavení
superuserem, nastavení běžným uživatelem. I některé nekritické parametry vyžadují super usera. Od nové verze je možné
povolit přístup slabším rolím k těmto parametrům.

postgres=# CREATE ROLE tom LOGIN;
CREATE ROLE

postgres=# GRANT SET ON PARAMETER autovacuum_max_workers TO tom ;
GRANT

Pozor. Efektivně tento mechanizmus funguje pouze na proměnných, kde pro modifikaci je vyžadovaný superuser. Na ostatních
konfiguračních proměnných lze práva nastavovat, ale nemá to žádný reálný efekt. Například by někdo mohl chtít znepřístupnit
změnu work_mem běžným uživatelům. To nejde. V commit message je to zdůvodněno nemožností zajištění omezeného přístupu
k GUC definovanými extenzemi. Diskuzi k tomuto patchi jsem nesledoval, takže netuším nakolik je toto omezení finální.

Informace o využití sdílené paměti

V Postgresu se masivně používá sdílená pamět. Drtivá většina této paměti se používá jako sdílená cache datových stránek. Ve
sdílené paměti je řada dalších cache, a nyní i provozní statistiky. Většinou chcete znát velikost sdílené paměti, protože ji chcete
dostat do huge pages (pozor – na některých virtualizačních platformách a při určité zátěži to možná nechcete). V PostgreSQL
15 se jednoduše dostaneme k velikosti sdílené paměti i k počtu nezbytných huge pages:

postgres=# SHOW shared_memory_size;
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- shared_memory_size -
?====================?
- 145MB -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SHOW shared_memory_size_in_huge_pages;
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-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- shared_memory_size_in_huge_pages -
?==================================?
- 73 -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

Logování ve formátu JSON

Co si vzpomínám, tak parsování logů Postgresu nebylo úplně triviální, a to i když se použil formát CSV. Dneska je formát JSON
podporován všude, a od verze 15 Postgres umí logovat v tomto formátu. V konfiguráku je potřeba zapnout log_destination =
'jsonlog', logging_collector = on, a restartovat Postgres. V dedikovaném souboru s příponou .json je pak log ve stylu:

{"timestamp":"2022-04-25 10:07:31.784 CEST","user":"pavel","dbname":"postgres","pid":199522,"remote_host":"
[local]","session_id":"626656c1.30b62","line_num":1,"ps":"SELECT","session_start":"2022-04-25 10:07:29
CEST","vxid":"3/3","txid":0,"error_severity":"ERROR","state_code":"22012","message":"division by zero","statement":"select
0/0;","application_name":"psql","backend_type":"clientbackend","query_id":-8981983488509566257}

Nastavení komprimace

Výchozí komprimační metodou v PostgreSQL je PGLZ. Pokud si vybavuji, tak komprimace se v Postgresu aplikuje při zápisu
větších než 2KB hodnot, při zápisu do transakčního logu a u backupů. V předchozí verzi přibyla možnost nastavit komprimaci
TOAST hodnot metodou LZ4. V syntetických benchmarkách (realita může být jiná) komprimuje LZ4 cca o 10% hůře než PGLZ,
ale 2× rychleji. V patnáctce můžeme LZ4 použít i pro komprimaci transakčních logů.

Komprimovat data umí také pg_basebackup s hodnotou gzip volby --compression. Nově můžeme použít hodnotu server-gzip
(nebo server-lz4, která vynutí komprimaci dat serveru už na straně serveru. Zvlášť na pomalých sítích nebo na VPNkách
komprimace na straně serveru razantně zrychluje klonování.

Replikace

Skrz logickou replikaci se nyní protlačí dvou fázový commit. To umožňuje použít logickou replikaci i pro datově kritické aplikace.
Co jsem četl na blogu autora, tak se spíš jedná o první krok k budoucí možnosti budovat nad Postgresem a logickou replikací
distribuované databáze, než o reálně použitelnou kompletní funkci. I když na druhou stranu 2PC opravdu výrazně navyšuje
garanci konzistence dat v distribuované databázi.

Zjednodušuje se zveřejnění všech tabulek ve schématu klauzulí FOR
ALL TABLES IN SCHEMA příkazu CREATE PUBLICATION. Pokud se použije tato klauzule, tak nově přidaná tabulka se
automaticky přidá do seznamu zveřejněných tabulek. Pro refresh odběru je nutné zavolat příkaz ALTER SUBSCRIPTION
REFRESH PUBLICATION.

Novinkou v PostgreSQL 15 je možnost publikovat (replikovat) pouze vybrané sloupce tabulky. Představuji si, že užitek to může
mít jak bezpečnostní, tak výkonnostní. Do účetnictví nepotřebuji posílat oskenovanou fakturu uloženou jako hodnotu bytea
typu.

Nově Postgres obsahuje pohled pg_stat_subscription_workers se statiskami odběrů (statistiku uvidíme na straně konzumenta
logické replikace).

Optimalizace

Optimalizace filtrování monotonních window funkcí

Planner nyní dokáže rozpoznat monotonní window funkce jako je row_number nebo rank, a vygenrovat plán s uzlem Run
Condition:, který dokáže efektivněji filtrovat (filtr se posune v prováděcím plánu níže) řádky s výsledkem použité window funkce.
Největší přínos této optimalizace je v případech, kdy není použita klauzule PARTITION BY.

postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM (SELECT row_number() OVER (), * FROM obce) s WHERE row_number Seq
Scan on obce (cost=0.00..121.50 rows=6250 width=41) (actual time=0.028..0.030 rows=4 loops=1) -
- Planning Time: 0.309 ms -
- Execution Time: 0.138 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(5 rows)

-- PostgreSQL 14:
postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM (SELECT row_number() OVER (), * FROM obce) s WHERE row_number
WindowAgg (cost=0.00..199.62 rows=6250 width=49) (actual time=0.077..10.270 rows=6250 loops=1) -
- -> Seq Scan on obce (cost=0.00..121.50 rows=6250 width=41) (actual time=0.058..1.996 rows=6250 loops=1) -
- Planning Time: 0.998 ms -
- Execution Time: 11.725 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(7 rows)

I u komplexnějších použití window funkcí (s klauzulí PARTITION BY) tato optimalizace může pomoci (s vytvořeným
vícesloupcovým funkčnm indexem create index on obce(okres_id,
(pocet_muzu + pocet_zen));):
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postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT *

FROM (SELECT row_number() OVER (PARTITION BY okres_id

ORDER BY pocet_muzu + pocet_zen), *

FROM obce) s

WHERE row_number WindowAgg (cost=0.28..478.17 rows=6250 width=53) (actual time=0.098..14.228 rows=227 loops=1) -
- Run Condition: (row_number() OVER (?) Index Scan using obce_okres_id_expr_idx on obce (cost=0.28..353.17 rows=6250
width=45) (actual time=0.061..10.190 rows=6250 loops=1) -
- Planning Time: 0.357 ms -
- Execution Time: 14.554 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(6 rows)

-- PostgreSQL 14:
postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT *

FROM (SELECT row_number() OVER (PARTITION BY okres_id

ORDER BY pocet_muzu + pocet_zen), *

FROM obce) s

WHERE row_number WindowAgg (cost=0.28..478.17 rows=6250 width=53) (actual time=0.079..25.158 rows=6250 loops=1) -
- -> Index Scan using obce_okres_id_expr_idx on obce (cost=0.28..353.17 rows=6250 width=45) (actual time=0.051..9.041
rows=6250 loops=1) -
- Planning Time: 0.315 ms -
- Execution Time: 26.698 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(7 rows)

Další optimalizace

Podporu optimalizátoru dostala i funkce starts_with (všimněte si mnohem lepšího odhadu v prováděcím plánu):

postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM obce WHERE starts_with(nazev, 'Be');
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- QUERY PLAN -
?
===================================================================================================?
- Seq Scan on obce (cost=0.00..137.12 rows=67 width=41) (actual time=0.056..6.676 rows=48 loops=1) -
- Filter: starts_with((nazev)::text, 'Be'::text) -
- Rows Removed by Filter: 6202 -
- Planning Time: 0.405 ms -
- Execution Time: 6.774 ms -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(5 rows)

-- postgresql 14
postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM obce WHERE starts_with(nazev, 'Be');
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
- QUERY PLAN
?
====================================================================================================
=
- Seq Scan on obce (cost=0.00..137.12 rows=2083 width=41) (actual time=0.030..5.704 rows=48 loops=1)
- Filter: starts_with((nazev)::text, 'Be'::text)
- Rows Removed by Filter: 6202
- Planning Time: 0.144 ms
- Execution Time: 5.756 ms
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
(5 rows)

Od předchozí verze se dohledání hodnoty v delším seznamu hodnot (val IN (var1, var2, …)) efektivněji nahrazuje hledáním v
hashovací tabulce. Ve verzi 15 se používá stejná optimalizace i na operaci NOT IN
(seznam).

V implementaci operace sort došlo v PostgreSQL 15 k několika mikrooptimalizacím. Na menších datech zrychlení bude spíš
jenom v procentech. Na větších datech by to mohlo být zajímavější. Zvětšením bufferu používaného pro komunikaci mezi
paralelně bežícími procesy zpracování jednoho dotazu by mělo dojít k zajímavému zrychlení výpočtu paralelních dotazů.
Nezkoušel jsem, ale nemám důvod nevěřit autorům. Jednou z důležitých interních struktu je tzv tuplestore. Do velikosti
work_mem si drží data v paměti. Pokud je potřeba uložit víc dat než je nastavení work_mem, tak data ukládá do dočasného
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souboru. Od nové verze se používá jiný mechanismus alokace paměti, díky kterému stejná data zaberou méně paměti. Asi
největšího efektu se dosáhne u 4 bajtových integerů – 6000 hodnot v 14ce vyžaduje 915kB, v 15ce pouze 806kB. Tím se
mírně zvyšuje šance, že data zůstanou čistě v RAMce, a že při sortu se použije rychlejší quick sort namísto external sortu. V
reálu ten efekt nemusí být tak velký, ale poskytuje to vývojářům určitou rezervu. Jiné nové optimalizace mohou mít jinak
nastavený worst case, a díky různým byť malým mikrooptimalizacím je nová verze ve všech ohledech rychlejší nebo alespoň
stejně rychlá.

Odhady rekurzivních dotazů pracují s magickou konstantou 10. Nově je možné změnit tuto konstantu v konfigurační proměnné
recursive_worktable_factor.

Ostatní

Uložené procedury lze v Postgresu psát v několika programovacích jazycích. Nejčastější je PL/pgSQL, který vychází z
Oraclovského PL/SQL. Výrazně méně se používá PL/Perl a PL/Python. I když se používají méně, mají své využití. V nové verzi
došlo k odstranění podpory dvojkového Pythonu. Tudíž procedury napsané v Pythonu 2 je nutné přemigrovat do Pythonu 3.

V provozních statistikách si Postgres udržuje informace o počtu operací nad tabulkami, indexy, atd. Doposud se tato data
držela v paměti dedikovaného procesu a v dočasných souborech. U databází s větším počtem databázových objektů tyto
dočasné soubory mohly dosáhnout megabajtů a mohly se až 2× za sekundu přepisovat (v GD jsme s tím měli docela velký
problém, a adresář se statistikami jsme linkovali na efemeral disky). Komunikace s procesem dedikovaným pro uložení statistik
probíhala prostřednictvím UDP. Od verze 15 jsou provozní statistiky uložené ve sdílené paměti.

Nově také příkaz CREATE DATABASE nevyžaduje checkpointy (starší verze provedly na jednu novou databázi dva
checkpointy). Checkpointy mohou být nepříjemně náročné na databázích s větším provozem a větší share_buffers. Pokud je
ale zdrojová databáze (default template1) větší, pak nová metoda může být naopak výrazně pomalejší. Ke staršímu způsobu se
lze vrátit použitím klauzule STRATEGY

Od verze 14 je v Postgresu funkce pg_log_backend_memory_contexts, která do logu Postgresu vypíše seznam a velikost
používaných paměťových kontextů. Tato informace může být zajímavá pro diagnostiku problémů s pamětí, případně pro
diagnostiku memory leaků. Dříve tuto funkci mohl volat pouze uživatel s právy superusera. Od nové verze může super user
nagrantovat exekuci této funkce i uživatelům bez superusera.

Nově také Postgres umí při zpracování dotazu na cizím serveru provést vzdáleně výrazy obsahující CASE. Optimalizátor by měl
také častěji používat asynchronní čtení dat z cizího serveru.

Pro zobrazení obsahu transakčních logů máme v Postgresu nástroj pg_waldump. Nově tento nástroj doplňuje extenze
pg_walinspect, která umožňuje prohlížet obsah transakčního logu z SQL.

postgres=# select start_lsn, end_lsn, prev_lsn, xid, resource_manager, record_type, record_length, main_data_length,
fpi_length, description from pg_get_wal_records_info('0/14F9A30', '0/15011D7');

start_lsn / end_lsn / prev_lsn / xid / resource_manager / record_type / record_length / main_data_length / fpi_length /
description
-----------+-----------+-----------+-----+------------------+--------------+---------------+------------------+------------+---------------------

0/14FA118 / 0/14FB4B0 / 0/14F9958 / 725 / Btree / INSERT_LEAF / 5013 / 2 / 4960 / off 246

0/14FB4B0 / 0/14FD050 / 0/14FA118 / 725 / Btree / INSERT_LEAF / 7045 / 2 / 6992 / off 130

0/14FD050 / 0/14FD0A8 / 0/14FB4B0 / 725 / Heap2 / MULTI_INSERT / 85 / 6 / 0 / 1 tuples flags 0x02

0/14FD0A8 / 0/14FD0F0 / 0/14FD050 / 725 / Btree / INSERT_LEAF / 72 / 2 / 0 / off 155

0/14FD0F0 / 0/14FD138 / 0/14FD0A8 / 725 / Btree / INSERT_LEAF / 72 / 2 / 0 / off 134

0/14FD138 / 0/14FD210 / 0/14FD0F0 / 725 / Heap / INSERT / 211 / 3 / 0 / off 11 flags 0x00

0/14FD210 / 0/14FD250 / 0/14FD138 / 725 / Btree / INSERT_LEAF / 64 / 2 / 0 / off 246

Hodně šikovné neatomické typy v Postgresu jsou typ range a multirange (od PostgreSQL 14). Nově je možné použít funkci
range_agg i pro typ multirange (to je spíš dodělávka implementace multirange z minulé verze):

postgres=# SELECT range_agg(nmr) FROM (values ('{[1,2]}'::nummultirange), ('{[5,6]}'::nummultirange)) t(nmr);
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- range_agg -
?===============?
- {[1,2],[5,6]} -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

postgres=# SELECT range_agg(nmr) FROM (values ('{[1,2]}'::nummultirange), ('{[2,3]}'::nummultirange)) t(nmr);
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- range_agg -
?===========?
- {[1,3]} -
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L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(1 row)

Kontinuální backupy se v Postgresu implementují skrze shellový příkaz zadaný v konfigurační proměnné archive_command. Na
zatížených serverech už může mít volání shellu nezanedbatelnou režii a způsobovat další latence. Od PostgreSQL 15 je možné
nahradit archive_command kódem v extenzi (s callbackem). Extenze se aktivuje uvedením jejího názvu v konfigurační
proměnné archive_library.

Po mnoha letech se „dokončila“ implementace unlogged tabulek, a to podporou unlogged sekvencí.

Co se nestihlo

Rozdělané práce je pořád dost. Do PostgreSQL 15 se nedostala replikace sekvencí. Plánuje se přepis implementace kontroly
referenční integrity. Letos se trochu posunul vývoj implementace session proměnných, ale je na tom ještě dost práce. Uvažuje
se o velké změně v implementaci jsonu. Stávající typ jsonb by se měl přejmenovat na json (aby to odpovídalo ANSI/SQL), a
stávající typ json by měl být implementován jen jako varianta jsonb (s jinou serializací). Tomáš Vondra pracuje na mezi
tabulkových statistikách, pracuje se na integraci šifrování. Na tak velkém projektu jako je PostgreSQL a implementace
ANSI/SQL je práce pořád dost.

Kvůli rizikům spojeným s covidem se přesunula konference P2D2 z únorového termínu na červen. Díky tomu Vás mohu pozvat
na letos 14 ročník této konference. Koná se pod patronací FSV  v budově Fakulty architektury v Dejvicích 2. 6. 2022. Setkat
se můžete s našimi i zahraničními vývojáři PostgreSQL (z hierarchie vývojářů dvou top vývojářů s právem commitu do
repozitáře Postgresu). Detaily naleznete na webové stránce https://p2d2.cz/rocnik-2022.

Sergej Lavrov trvá na svých výrocích o Židech
TV , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 569 344,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Moskva prohlubuje ostrou diplomatickou roztržku s Jeruzalémem. Stojí za výroky svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že
tak jako ukrajinský prezident Zelensky měl židovskou krev i Adolf Hitler a že největšími antisemity jsou sami Židé. Provokativní
slova odsoudili vedle Izraele i západní státníci a historici.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Ruský ministr zahraničí obhajoval, proč Rusko označuje Ukrajinu za nacistickou, i když v jejím čele stojí člověk židovského
původu.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničí 
Pokud si pamatuji správně, mohu se plést, ale Hitler měl také židovské kořeny, takže to neznamená vůbec nic.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Slova šokující a pro mnohé skandální, především ale historicky chybná.

Jair LAPID, izraelský ministr zahraničí 
Říci, že Hitler byl Žid, je jako říci, že se Židé během holocaustu zabíjeli sami, a to je neodpustitelné tvrzení.

Mario DRAGHI, italský premiér 
Můj názor je, že to, co řekl ministr Lavrov, je nehorázné. A pokud jde o tu část, kde se zmínil o Hitlerovi a o tom, že byl Žid, tak
to bylo opravdu nechutné.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Podle vědců má antisemitismus v Rusku historické kořeny. Silný byl především na přelomu devatenáctého a dvacátého století
za vlády caru Alexandra III a Mikuláše II.

Jiří PLACHÝ, historik, Vojenský historický ústav 
Sama ruská společnost vlastně emancipačním procesem neprošla, protože dál tam zůstávali zakořeněny vlastně ty středověké
předsudky proti, proti židovskému etniku, které potom přebírala, přebíraly konzervativní složky ruské společnosti.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
I proto mnoho Židů ještě před první světovou válkou z Ruska emigrovalo. Perzekuce židovského národa ale pokračovala i po
vzniku Sovětského svazu.

Jiří PLACHÝ, historik, Vojenský historický ústav 
V dnešním Rusku je řada, konzervativních seskupení, které přijímají, dá se říct, tu horší z té minulosti. Jednou z těchhle těch
věcí je i antisemitismus. Myslím, že jeho část, velká část třeba ruské pravoslavné církve podporuje politická hnutí, která nejsou
úplně snášenlivá vůči Ruskému etniku.

Jan ŘÁPEK, redaktor ČT 
Milionová komunita rusky mluvících Židů je i v Izraeli. Tamní občanství získal třeba i oligarcha Roman Abramovič. Jan Řápek,
Česká televize.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Antisemitské výroky ruského ministra zahraničí zanalyzuje politický geograf Michael Romancov, dobrý večer.
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Michael ROMANCOV, politický geograf 
Dobrý večer.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Vzhledem k tomu, že Moskva alespoň ve vztahu k západu své diplomatické postavení nejspíš už nemůže o moc zhoršit, proč
Sergej Lavrov něco takového říká nebo sám tomu věří?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Jestli tomu věří nebo ne, netuším, ale přinejmenším Sergej Lavrov je podle mého názoru vzdělaný člověk a měl by vědět, že
tohle to, co vypustil jaksi ze svých úst, to není jenom nehoráznost, přičemž nehoráznosti jsou pro ruskou politickou elitu
naprosto standardní, ale že to je hloupost a historická prostě nepřesnost. Čili já se domnívám, že je to vlastně dáno tím, že
Lavrov má potřebu, respektive má zadání, aby ukázal, že Rusko je to, jak sami Rusové vlastně charakterizují, velmoc. To
znamená, neohlížejí se napravo, nalevo. Dělají si to, co prostě sami považují v daný okamžik za vhodné, potřebné nebo možné
a tohle je podle mého názoru jeden z těch příkladů. Právě tak jako nedávalo smysl to, jakým způsobem Rusko vlastně vědomě
destruovalo svoje vztahy směrem k západu, tak teď si vybral další cíl.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Rusko je místem zrodu nejslavnějšího antisemitského falzifikátů, tzv. protokolů sionských mudrců a z ruského impéria prchali
před pohromy také lidé, kteří založili stát Izrael. Kde se bere ten důvod pro ten historický systematický útlak Židů?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já myslím, že vlastně Rusové systematicky utlačovali všechna etnika, která vlastně se ocitla v dosahu jejich moci. To se
zdaleka netýkalo pouze Židů, být zrovna vlastně v kontextu toho dnešního výroku je to ex..., nebo dnešního, toho nedávného
výroku, je to extrémně viditelné. Ale ono se to právě tak týkalo například Čerkesů nebo řady vlastně národů obývajících Kavkaz
ve střední Asii a týkalo se to samozřejmě i řady příslušníků těch evropských národů. Poláci jsou toho velice dobrým příkladem.
A ten útlak vlastně začal extrémním způsobem stoupat v okamžiku, kdy se svět začal velice rychle dramaticky měnit, kdy
nastoupila modernizace tažena primárně průmyslovou revolucí, tak tehdy vlastně ruské impérium přestalo být schopné vlastně
komunikovat přinejmenším s elitami těch podrobených národů, které, řekněme, nově strhlo na svou orbitu a Židé v tomto
ohledu představovali prostě ideální cíl perzekuce ze strany ruských orgánů, protože vlastně to není vlastně v tomto ohledu
výjimečné, že prostě Židé byli vděčným terčem pro kdekoho, Rusko v tomto ohledu nevyjímaje.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Historickým faktem, zaznělo to v reportáži, že v Izraeli žije v tuto chvíli zhruba 1 100 000, 1 200 000 lidí, kteří ruštinu mají za svůj
buďto první nebo druhý jazyk a zároveň podle různých odhadů kolem 400-600 000 lidi židovského původu i nadále jsou
občané Ruské federaci. Nakolik je toto důležité pro vztah sice s malou, ale minimálně na Blízkém východě velmi vlivnou a
obchodě pro Rusko zajímavou zemí jménem Izrael?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já myslím, že donedávna to bylo velice podstatné, nicméně právě tím, jak se zpřetrhávají vlastně ty institucionální vazby Ruska
na západ a Izrael v tomto ohledu navzdory tomu, že vlastně v kontextu té současné krize stál Izrael stranou, tak prostě Izrael je
součástí toho tzv. kolektivního západu. A myslím si, že se můžeme dočkat něčeho podobného, ve smyslu toho obratu, jako byl
vlastně ve čtyřicátých letech, kdy Stalin nejprve podporoval vznik státu Izrael, protože si od toho sliboval nějaký vlastně úspěch
v tom citlivém regionu Blízkého východu, aby v okamžiku, kdy se ukázalo, že Izrael se přiklání spíš jiným významným aktérům,
tak aby vlastně ta politika Moskvy byla víceméně taková, řekněme, nemastná, neslaná a pak při první příležitosti, když se
ukázalo, že je možné naopak na svou stranu strhnout tehdy arabský svět, tak stát Izrael byl hozen přes palubu a byl z ní
vlastně udělám takový velký viditelný terč, vůči němuž se Sovětský svaz údajně v zájmu arabské věci primárně vymezoval.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
V tomto velice složitém vztahu Rusko-židovských, Rusko-izraelských vztahů, jak si vysvětluješ ten relativně vysoký počet těch
takzvaně Putinových židovských oligarchů, protože jejich počet, jejich množství zdaleka převyšuje poměr ruských Židů vůči
celkovému obyvatelstvu?

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já myslím, že tady je zapotřebí si uvědomit to, že vlastně Židé historicky patřili mezi ten vzdělanější segment ruské společnosti
už v těch imperiálních dobách a ono to potom vlastně jaksi přetrvávalo i v té sovětské epoše. Prostě vzdělání v kontextu
židovské komunity mělo úplně jiný rozměr, jiný význam, než u toho, řekněme, většinového ruského etnika. A Židé byli vlastně
strukturování, nebo jejich rodiny fungovaly na základě vlastně výrazně někdy i odlišného způsobu organizace života,
komunikaci v těch rodinách, než jak u toho tomu bylo v té většinové ruské společnosti. Vždycky tady byl právě, protože byl
kladen důraz na vzdělání, tzn. třeba na schopnost zvládnout jazyky, vypořádat se vším tím novým, co připod..., co do těch
společností přicházelo z vnějšku, tak tam byla daleko vyšší míra adaptability na změněné poměry. Jednou z těch velkých změn,
řekněme, byly ty události let 1904, 1905 a potom 1917, obě ty revoluce. Druhou takovou obrovskou změnou potom byl ten
vývoj na konci osmdesátých, začátkem devadesátých let minulého století.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Hostem Horizontu byl Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky a hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf 
Já děkuju za pozvání a přeji hezký večer.
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Lavrov by měl vědět, že jeho výrok o Zelenském je hloupost, řekl Romancov URL
Automatický překlad
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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov je vzdělaný člověk a měl by vědět, že jeho výrok o židovství je nehoráznost, hloupost a
historická nepřesnost, řekl v Horizontu ČT24 politický geograf Michal Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Šéf ruské diplomacie v neděli prohlásil, že židovský původ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
neznamená, že na Ukrajině nejsou nacisté. Na svém si trvá i po pobouřené reakci Izraele.

Kvůli výrokům si rovněž v pondělí izraelské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance a izraelský ministr zahraničí
Jair Lapid výroky označil za „neodpustitelné, šokující a historicky chybné“. „Říci, že Hitler byl Žid, je jako říci, že se Židé během
holocaustu zabíjeli sami – a to je neodpustitelné tvrzení,“ poznamenal.

Ruské ministerstvo zahraničí v úterý naopak obvinilo Lapida, že dělá „protihistorické“ poznámky o holocaustu, které „do značné
míry vysvětlují kurz současné izraelské vlády, která podporuje neonacistický režim v Kyjevě“. Resort v prohlášení dodal, že
„bohužel historie zná tragické případy spolupráce Židů s nacisty“.

V Izraeli žije milionová komunita rusky mluvících Židů, tamní občanství získal například i ruský oligarcha Roman Abramovič.
Analytik Romancov nyní zmiňuje, že v případě postoje Ruska k Izraeli se můžeme dočkat určité změny.

„Tím, jak se zpřetrhávají vazby Ruska na Západ – a Izrael je součástí toho takzvaného kolektivního Západu – tak se můžeme
dočkat obratu, který by byl podobný tomu ve 40. letech,“ řekl s tím, že sovětský diktátor Stalin byl po válce pro vznik Izraele,
podporoval ho a sliboval úspěch. Poté však otočil. „Při první příležitosti, kdy se ukázalo, že může na svou stranu přilákat
tehdejší arabský svět, tak byl Izrael hozen přes palubu,“ míní.

Podle historiků má v Rusku navíc historické kořeny antisemitismus. Silný byl na přelomu 19. a 20. století během vlády cara
Alexandra III. A Mikuláše II. „Celá ruská společnost emancipačním procesem neprošla, takže tam zůstávaly zakořeněny
historické předsudky proti židovskému etniku,“ říká Jiří Plachý, historik z Vojenského historického ústavu. Proto řada Židů z
Ruska emigrovala. Perzekuce pokračovala i po vzniku Sovětského svazu.

Podle Romancova měl Lavrov při svých výrocích zadání, „aby ukázal, že Rusko je to, co sami Rusové charakterizují jako
velmoc – neohlížejí se napravo nalevo a dělají to, co považují za vhodné a potřebné,“ míní.

Podle něj jde jen o další cíl. „Stejně jako nedávalo smysl, jak Rusko vědomě destruovalo svoje vztahy směrem k Západu, tak
teď si vybralo další cíl.“ Dodal, že Židé byli zkrátka i v minulosti snadným cílem pro kdekoho.

Útlak všech etnik

Zdůraznil, že útlak menšin v Sovětském svazu či v Rusku je historicky přítomen a začal stoupat v době, kdy se svět začal velice
rychle měnit, kdy například nastoupila modernizace tažená průmyslovou revolucí. „Tehdy ruské impérium přestalo být schopné
komunikovat s elitami porobených národů, které nově strhlo na svou orbitu, a Židé v tomto nebyli výjimkou,“ dodal.

V případě Ruska však nejde jen o Židy. „Rusové systematicky utlačovali všechna etnika, která se ocitla v dosahu jejich moci.
Netýkalo se to zdaleka jen Židů, ale například také Čerkesů, řady národů obývajících Kavkaz, střední Asii i příslušníků řady
evropských národů – Poláci jsou toho velice dobrým příkladem,“ uvedl.

Romancov současně upozorňuje, že Židé historicky patřili mezi vzdělanější segment ruské společnosti už v imperiálních
dobách, což přetrvávalo i v sovětské epoše. „Vzdělání mělo jiný význam u Židů než u většinově ruského etnika. Jejich rodiny
fungovaly na základě odlišného způsobu života, komunikace. Kladen byl důraz na vzdělání, učení jazyků a vypořádání se se
vším novým, co do společnosti přicházelo zvnějšku,“ řekl.

Parašutisté, domácí odboj, heydrichiáda… A pak bylo ještě i jiné jaro roku 1942 URL
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Seriál Přepište dějiny: Květen roku 2022 bude bezpochyby ve znamení připomínek osmdesáti let od úspěšné vojenské akce –
odstranění Reinharda Heydricha – a logicky také připomínek hrůz tzv. heydrichiády. Pozornost bude intenzivněji věnována
hrdinství parašutistů, útoku samotnému, následným represím a statečnému boji v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Tento příběh už se za poslední léta v našich hlavách ustálil a skrze něj nahlížíme jaro roku 1942. Když však zkusíme z tohoto
heroického a zároveň tragického modelu vystoupit, možná se objeví i jiné nasvícení tehdejší reality.

V květnu a především v červnu 1942 plní přední strany deníků, jako například Národní politiky nebo Lidových novin, nejen
situace vyvolaná útokem na Heydricha a pak jeho smrtí, ale také palcové titulky ohlašující úspěchy německých vojsk na
Východě – padají jména jako Charkov a Sevastopol.

Titulní strana Národní politiky čtyři dny po útoku na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Foto: archiv Michala Stehlíka
Stejně tak jsou občané protektorátu přesvědčováni, že německá a italská vojska úspěšně útočí v severní Africe či že Japonsko
má větší sílu letadlových lodí než Spojené státy americké. Samozřejmě musíme vnímat roli propagandy a snahy vyvolat dojem
jednoznačných úspěchů (ve skutečnosti například právě v roce 1942 válečná výroba Spojenců překonala investice, které do
zbrojení dávaly země Osy), na druhé straně propaganda pracovala vlastně s reálným obrazem Evropy a světa.
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V té době vůbec nebylo zřejmé, že Německo válku prohraje, natož že by se český a moravský prostor [lock]vymanily z
německého područí. Již jen toto uvědomění by nás mělo vést k velkému respektu k tehdejší odvaze podporovatelů parašutistů.
Jejich cílem byl ideál svobody, nikoliv nějaké racionální přesvědčení, že velkoněmecká říše je na kolenou. Zlom ve válce má
teprve přijít, ale atmosféra poloviny roku 1942 o něm zdaleka nesvědčila.

Nerozhodný rok

Právě na jaře 1942 totiž ustala poměrně krátká protiofenziva, kterou Rudá armáda na východní frontě odrazila wehrmacht od
Moskvy. Jaro zaplavilo bojiště takřka neprostupným blátem a postup se zastavil, což Němcům umožnilo konsolidovat síly a
podniknout alespoň dílčí útok na jihu fronty. Bojovalo se na Kavkaze, na Donbasu, u Charkova a během léta a podzimu se
wehrmacht dostal až ke Stalingradu. Obrat začal až v listopadu 1942, ale to je od jara dost daleko.

V Africe právě v květnu 1942 podnikl generál Erwin Rommel svou druhou ofenzivu, Britové ztratili Tobruk a zastavili „lišku
pouště“ až sto padesát kilometrů před Káhirou. Než došlo na podzimní boje u El Alameinu, muselo britské velení generála
Bernarda Montgomeryho masivně podpořit své zásoby. Ani listopadová americká invaze generála Dwighta Eisenhowera boje v
Africe ještě nerozhodla. Zničující bombardování německými letouny zažíval na jaře 1942 také strategicky významný ostrov
Malta, přezdívaný „nepotopitelná letadlová loď ve Středozemním moři“.

Brity navíc trápila ponorková válka v Atlantiku, která ohrožovala především americké a britské zásobovací konvoje. Pokud by
byl admirál Karl Dönitz úspěšnější, porážka Britů na moři by stále ještě mohla smazat jejich vítězství v letecké bitvě o vlastní
ostrov v roce 1940. Ostatně Britové stále ještě nerozluštili kód vylepšeného německého šifrovacího stroje Enigma a své
defenzivy si právě v době pražského útoku na Heydricha byli dobře vědomi.

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 zamýšlel nad ruskými, respektive
sovětskými výboji v moderních dějinách. Upozorňoval, že Putin vždy nejbrutálněji trestá ty země bývalého SSSR, které se
dostaly nejdál na cestě k samostatné existenci. Trestá je za smělost, s jakou se od původní oligarchizace postsovětských
bossů začaly přibližovat západním standardům.

Stejný problém řešily také arktické konvoje zásobující sovětská vojska. Když Britové začali pochybovat, zda masivní množství
zničeného a potopeného arzenálu stojí za tolik rizika, trval Stalin na zásobování s odůvodněním, že na sebe přece váže masivní
síly wehrmachtu na Východě. Navíc v červenci 1942 došlo k tragédii konvoje PQ-17, který Britové preventivně na moři
rozpustili, aby se nemohl stát snadným cílem německého bombardování. Z 35 lodí ale stejně šlo ke dnu 23, což německá
propaganda samozřejmě masivně využila.

Zkrátka, jen letmý pohled na světová bojiště právě v květnu a nejbližších měsících roku 1942 nedává občanům protektorátu
mnoho důvodů k víře, že jejich oběti během heydrichiády mohou mít vliv na budoucí, a snad dokonce blízký vojenský zlom, jak
se nám to dnes může možná jevit.

Slováci na Kavkaze

Stejně poučný jiný náhled na tehdejší situaci by nám mohl dát osud mnohem bližšího Slovenského státu, někdejší součásti
Československa, který vznikl jako Hitlerův vazal, ale v reálu si prostě Slováci uvnitř vládli sami. Dnes jej zhusta redukujeme na
postavu prezidenta Jozefa Tisa, ale od roku 1940 byl velmi mocným mužem na Slovensku Vojtech (Béla) Tuka, který v sobě
kumuloval funkce premiéra, ministra zahraničí, a dokonce rektora bratislavské univerzity.

Adolf Hitler a prezident Slovenského státu Jozef Tiso. Foto: archiv Michala Stehlíka
Rok 1942 je pro Slováky – na rozdíl od Čechů – odlišný také v jiné situaci: část slovenského vojska došla až na Kavkaz. Z
původních asi 60 tisíc vojáků šlo ale už jen o jednotku o síle asi 18 tisíc mužů. Slováci tak měli reálnou přímou zkušenost s
válkou, zvěrstvy na Východě – a navrátivší se vojáci vnášeli tuto depresivní a frustrující zkušenost zpět do slovenské
společnosti.

V tom jsme si opravdu hodně nepodobní. Jistou podobností pak mohou být první systematické židovské transporty z jara 1942,
které se odehrávaly jak na Slovensku, tak v protektorátu. Samozřejmě s odlišnou rolí státní správy v obou zemích. Navíc,
slovenští ľuďáci si pochvalovali, že mají přísnější zákony než samotné Německo.

Ahoj, český dělníku

V protektorátu vypadala situace tak, že na jedné straně odjížděly z mnoha míst židovské transporty do Terezína, zatímco
docela jiné vlaky vezly dělnické rekreanty například do Luhačovic. Podpora „českého dělníka“ byla jednou ze strategií
okupační moci a ve filmovém týdeníku dané doby můžeme vidět rozjásané obličeje rekreantů a jejich odpočinek v lázeňském
prostředí.

Titulní strana týdeníku Ahoj deset dní po vyhlazení Lidic, červen 1942. Foto: archiv Michala Stehlíka
Právě film, fotografie a vůbec obraz roku 1942 nám zůstávají v jakési doslova černobílé šabloně starých týdeníků nebo
fotografií. Když si však zalistujete například týdeníkem Ahoj, objeví se vám „barevné“ dějiny. V Ahoji musela být na první straně
vždy velká fotografie. A tak se v týdnech mezi útokem na Heydricha a Lidicemi můžete naladit na optimistické obrázky pláže či
vysmátých basketbalistů na hřišti kdesi u veřejné plovárny. Děs a tragédie heydrichiády jsou překrývány „všedním dnem“, a to
vše ve snaze, aby český dělník nadále pracoval.

Týdeník Ahoj, červen 1942. Foto: archiv Michala Stehlíka
Fenoménu českého dělníka se ostatně dotklo i jednání mezi československým exilem a velmocemi. Právě v roce 1942 vedla
londýnská exilová reprezentace čím dál intenzivnější hovory se Sověty. Londýnský rezident sovětské tajné služby NKVD Ivan
Čičajev tehdy vytýkal šéfovi exilové československé rozvědky plukovníkovi Františku Moravcovi, že je v protektorátu klid, dělníci
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se nebouří, nejsou tu žádné sabotáže a plzeňská Škodovka vesele vyrábí pro Říši.

Moravec sice kontroval výtkou, že ani Sověti nezničili fabriky u Kyjeva a Charkova, které pak pracovaly pro Němce, ale marně.
Čičajev i útok na Heydricha viděl jako málo využitý a cynicky argumentoval – stálo vás to pár tisíc životů, to je přijatelné. Kdyby
zastavení Škodovky vykoupily desetitisíce, měli byste do toho jít, nabádal exponent Moskvy.

Rakouská zkušenost

Pokud máme naše dějiny logicky položeny „bohemocentricky“, pro pochopení tehdejší situace (a také naší role) je vždy dobré
opustit naše hranice a zkusit srovnání či nadhled. Zajímavým referenčním bodem obrovské rozdílnosti v malém
středoevropském prostoru by tak pro nás mohlo být Rakousko.

To bylo přičleněno k třetí říši již v březnu 1938 – ostatně při předávání moci nechyběl ve Vídni s Heinrichem Himmlerem ani
Heydrich. Poslalo pak na fronty více než milion vojáků, z nich třetina padla. Opět docela jiná válečná zkušenost. Navíc i další
čísla či zajímavosti hovoří o docela jiné roli Rakouska za války. Například 95 % příslušníků gestapa na jeho území bylo
rakouské národnosti – nešlo tedy o nějaký nacistický německý import.

Také Rakušané se přitom v zámoří pokusili založit vojenskou jednotku, jež by bojovala proti Německu, ale tento pokus byl spíše
smutným fiaskem. Jednotka o síle 193 mužů vznikla v dubnu 1943, ale byla již v květnu téhož roku rozpuštěna, protože výrazná
část členů nebyli ani Rakušané.

Sikorského plán v troskách

Dnes v zásadě zapomenutou epizodou druhé světové války a československého exilového snažení je pokus o československo-
polskou unii, který zkrachoval právě v roce 1942. Původně polský návrh na vytvoření velkého soustátí ve střední Evropě, které
by mělo společnou měnu, diplomacii, ekonomiku, obranu, obchod i vzdělávání, Čechoslováci zpočátku podporovali. V lednu
1942 dokonce vzniklo prohlášení o poválečné konfederaci. Velká Británie a USA plán podporovaly, Sovětský svaz nejprve
mlčel. I když moskevský vyslanec Zdeněk Fierlinger varoval Londýn, že toto mlčení si rozhodně nelze vykládat jako souhlas.

Edvard Beneš a Władysław Sikorski, exiloví představitelé Československa a Polska. Foto: autor neznámý, Wikimedia Commons
V červenci 1942 skutečně Sověti vzkázali Janu Masarykovi, že s plánem nesouhlasí. Na své straně už v tu chvíli fakticky měli
Edvarda Beneše, který úspěch budoucí unie podmiňoval právě souhlasem Moskvy. Při jednáních s Poláky vedenými jejich
exilovým premiérem Władysławem Sikorským dokonce znovu otevřel problematickou otázku Těšínska a jeho hranic, ve které
cítil podporu SSSR. Sikorski chtěl jednat bez ohledu na Moskvu, se kterou sice zatím navázal diplomatické styky, ale své
spojence viděl spíše na Západě. Navíc jakékoli sovětsko-polské vztahy skončily objevením hrobů polských důstojníků v Katyni
na jaře 1943.

Plán na budoucího silného hráče ve středu Evropy, který by snáze odolával německé i ruské expanzi, byl v troskách. V
červenci 1943 v Gibraltaru sám Sikorski za dodnes nevyjasněných okolností zahynul při pádu letadla. Trpkou ironií osudu je, že
jediný přeživší katastrofy byl český pilot letadla Eduard Prchal. Beneš naopak pokračoval v budování stále větší opory
poválečného Československa v Sovětském svazu. Rok 1942 byl právě pro tento příklon zcela zásadní.

Vidět dění v kontextu

Máme přirozenou tendenci rok 1942 pod dojmem operace Anthropoid a přidružených tragédií redukovat ve veřejném prostoru
hlavně na 38 dnů výjimečného stavu, který platil od 27. května do 3. července 1942. Ano, přinesly nesamozřejmé okamžiky
odvahy a je nutné je připomínat, poznávat v dobovém kontextu a kriticky nahlížet. Uniknout by při tom ale neměl celek toho
roku. Hrdinství výsadkářů i jejich podporovatelů z řad domácího odboje bylo ohromující, odehrávalo se však v souvislostech
zahraničních událostí i domácí reality protektorátu.

Nic nebylo ještě rozhodnuto a dění v Praze bylo sice zásadní a vzhledem k vývoji na bojištích přímo mučednické, ale zdaleka
nebylo soudobými aktéry vnímáno jako jakási hlavní událost tohoto roku. A i když třeba Británie ve výsadcích sehrála důležitou
roli, její starosti toho roku byly mnohem různorodější a podstatu dění viděla určitě jinde než v pražské holešovické zatáčce, kde
k útoku na zastupujícího říšského protektora došlo.

Stručně

Na letošní jaro připadá osmdesáté výročí úspěšné vojenské akce československého exilu během druhé světové války –
odstranění Reinharda Heydricha – a logicky také hrůz tzv. heydrichiády.
Skrze tuto událost vnímáme zhruba celou první půli válečného roku 1942, ale ne vždy si uvědomujeme další tehdejší události a
souvislosti.
Nacistická mašinerie jela tehdy na plné obrátky a nic nenasvědčovalo tomu, že bude v dohledné době poražena.
Hrdinství výsadkářů i jejich podporovatelů z řad domácího odboje bylo ohromující, odehrávalo se však v souvislostech
zahraničních událostí i domácí reality protektorátu. A ty nebyly nijak oslnivé.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.
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mluvčí 
Ve škole. Jsem se seznámila s metodami výuky, jak dětí nevidomých slabozrakých, tak děti neslyšících, takže je to hodně o
kombinování informací z těchto dvou oboru.

mluvčí 
Takže dalo by se říct, že učitelé, jak na školách pro hluché, tak na školách pro slepé jsou připraveni učit hluchoslepé děti?

mluvčí 
No připraveni nejsou řekl, že NATO se člověk nepřipraví právě, protože se s těmito dětmi tak často nesetká, takže člověk, který
učí děti nevidomé, tak se zaměřuje na metody práce, které souvisí s tímto handicapem. My zase se soustředíme na práci s
dětmi neslyšícími, takže ta připravenost obecně si myslím, že není moc.

mluvčí 
Co se týče té výuky, vyučuje se všechno, co se vyučovat, anebo je to nějak zkrácené oproti dětem vlastně s nějakou vadou
sluchu?

mluvčí 
Se nemohou zobecnit, ale můžu mluvit, konkrétně ve vztahu ke Karolíně se Karolínka je vyučována v souladu se školní
vzdělávací program naší školy má individuální vzdělávací plán, ale nepotřebuje žádnou redukci učiva zatím to zvládáme
všechno podle plánu pěkně.

mluvčí 
Je 4 funguje, když přijde do školy. Vy vlastně musíte s ní být takhle v kontaktu už, když vlastně přichází.

mluvčí 
Maminka přivede Karolinku ráno do školy. Já si přibírám jdeme spolu do šatny. Ta moje práce v tom, že se snažíme tu Karlíku
podpořit a vedla co nejvíce samostatná, takže necháváme dělat s sebou slušné věci co nejvíce věcí ve škole jakoby
samostatně. Musíme samozřejmě dělat průvodce, takže odvedl do třídy. A část dne probíhá, kdy jsme součástí té třídy, kde
jsou ostatní děti s jinou paní učitelkou a část výuky probíhá tady individuálně, ale jsme spolu v kontaktu celý den.

mluvčí 
Jak rozsáhlé, když se zeptám, je to postižení, co všechno Karolinka vidí slyší.

mluvčí 
Karolínka, co se týče toho zrakového postižení. Nevím, jestli někdo dokáže úplně přesně říct, jak ona vidí. Podle mého názoru
registruje pohyb registruje o sobě v tmavém oblečení vidí možná nějaké obrysy, neviděl jsi detaily ze začátku na začátku
školního roku jsme dělali různé grafy motorická cvičení, kde psala hrubým černým fixem, tak vím, že si to kontrolovala, že si
papír přiblížila velice blízko k očím, ale na funkční využití třeba pro čtení to není, co se týče toho sluchového handicapu, tak
přestože Karolínka má kochleární implantáty na obou uších, tak zatím nebo funguje bohužel jenom 1 náš 40 % takže ty zisky
nejsou moc velké ani toho sluchu.

mluvčí 
Jak komunikuje se spolužáky, když vlastně vás musí držet, tak spolužáci dokážou s ní vlastně mluvit, dokážu s ní mluvit tak, jak
s ní mluvíte vy.

mluvčí 
Tady v tom jsme na začátku, protože i pro ty chlapce v té třídě je to něco nového, oni mají Karolinku moc rádi moc pomáhají,
ale také jsme museli učit, že pokud chtějí oslovit, musí kontaktovat dotykem na předloktí, nemůžu za ni přijít hned vyhladit,
protože ona se lekne a nejvíc, co se děje. Ale jak jste viděli v úvodu toho našeho zahájení dne ve škole, tak jsou kluci, kteří se
osmělí a sami se pouští do komunikaci s ním prostřednictvím také mýho znakového jazyka, ale, aby to bylo, takže ona sama vy
navážete kontakt, že si sama oslovit chlapce tak tak to zatím není tam ještě nás čeká kus práce, který má před sebou.

mluvčí 
Znamená i v té třídě se vlastně ti chlapci musí učitel něco navíc, aby s ní dokázali interagovat.

mluvčí 
Učí se být ohleduplní v tom smyslu, že zasouvají židle ke stolu, nenechávají papuče poházené po zemi, aby když ona jde, aby
nezakopla, když máme nějaké společné aktivity, tak se snažíme, aby s tou Karolinku komunikovali i oni, takže na začátku týdne
vždycky v pondělí máme takový kroužek vyprávíme, co jsme dělali o víkendu a než začnou kluci mluvit, tak vždycky, kdo povídá,
tak za ní nedotkne se jí nemocní ze znaků je alespoň jednu větu, ale já musím říkat, kdo v té třídě je, protože ona to neví, takže
ji musím říci, tady paní učitelka Katka je tam paní asistentka. A kdo z těch kluků tam je v případě, že přijde někdo nový, nebo že
odejde, protože to ona nezaregistruje sama od sebe.

mluvčí 
Rozhodla jste se vy sama, že budete takhle Karolinku učit nebo prostě se nějak rozhodovalo v kolektivu, kdo teda bude
učitelem, který s ní takhle stráví celý den.

mluvčí 
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To byla spíš taková souhra náhod Karolin Karolince jsem věděla, protože tady už navštěvovala mateřskou školu, ale
samozřejmě úplně jsem neměla hned v plánu, že by se stala její pedagožku, protože jsem učila jinou třídu tady na prvním
stupni, ale když jsem potom Karolinku začala poznávat a zjistila jsem si o té kombinaci postižen nějaký informace, tak jsem se
rozhodla, že možná je to nějaká výzva možnost se nějak posunout a věřím, že jsme si přínosem proto k Lyonu, takže nebylo
úplně jednoduché rozhodování. Samozřejmě tam bylo spousta otázek, jak to bude, jestli to zvládnu, nikdy jsem neučila dítě. My
jsme 1 na jednu víc jsme součástí třídy, takže nedokázala jsem odhadnout, jestli třeba nevyhoří brzy jako profesně, ale zatím
se to neděje a spolupráce s Karolinkou perfektní. On velice pozitivně naladěný dítě a průběhu dne zažijeme spoustu legrace,
takže zatím je to práce moc baví naplňuje.

mluvčí 
Takhle to bude až do deváté třídy. Takhle to bude pokračovat vlastně až do konce školní docházky.

mluvčí 
To vám teď neřeknu takhle úplně jako do budoucna, to nevíme. Uvidíme, jak dlouho zvládnu tu práci já. A po tom budeme řešit
co dál. Je možné, že při přechodu na druhý stupeň by Karolínka mohli pouze s tlumočníkem, že už by nepotřebovala druhého
pedagoga, ale to je všechno otázka budoucnosti. Ona teď v první třídě a vše závisí na tom, jak se naučí číst, jak se naučí číst
porozumění, Karolínka nějaká paní, jak se naučit číst porozumění, protože toto je zrovna otázka. U dětí se sluchovým
handicapem nebo ta pneumatika taková náročnější, takže není to tak jednoduché.

mluvčí 
Takže ten výhled na tu samostatnost, ale nějaký je na nějakou větší samostatnost.

mluvčí 
Při správné podpoře, pokud se Karolince dostane, tak jako nějaká samostatnost myšlení v učení určitě, co se týče i s sebou
sucha. Co se týče samostatnosti pohybu, tak tam. Vždycky asi bude potřeba někoho nějakého průvodce, který někam dovede,
ale zase ve známém prostředí. Ona se naučí orientovat a třeba se podívat i samostatně, protože vím, že doma se pohybuje bez
problémů.

mluvčí 
Já vám děkuji za rozhovor.

mluvčí 
Také děkuji.

mluvčí 
A já už jen dodám, že společnost normu pro hluchoslepé evidovala v roce 2021 231 lidí v Česku s tímto postižením.

mluvčí 
Před sedmou hodinou pro vás máme ještě přehled očekávaných událostí. Dobré ráno. V 8 hodin ráno začne druhý den
mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Členové dolní komory schůzi přerušili ve 4 ráno poté, co po 18 hodinách jednání
neschválili ani jeden ze šesti bodů schůze. Tu od jejího začátku provázejí opoziční obstrukce. Nepomohlo ani to, že po sedmé
večer sněmovna na návrh vládní koalice přistoupila k omezení řečnické doby změnilo pořadí projednávaných bodů.

Předseda Evropské rady Charles Michel navštíví Moldavsko s prezidentkou Majou Seidlovou bude jednat o nedávné žádosti
země země členství v Evropské unii. Setkání se uskuteční v době rostoucího napětí v moldavské separatistické oblasti
Podněstří. Podle Ukrajiny Moldavska Moskva zřejmě plánuje rozšířit válku i do tohoto proruského regionu.

Senátní hospodářský výbor projedná snížení spotřební daně z benzínu nafty. Vládní návrh počítá s tím, že sazba dočasně
klesne o korunu 50 haléřů na litr. Kabinet opatřením reaguje na prudké zdražení pohonných hmot, které je způsobeno zejména
ruskou invazí na Ukrajinu a válkou souvisí i další norma, kterou výbor posoudí. Jedná se o možnost odečíst dary poskytnuté na
podporu Ukrajiny od daňového základu.

Slovenská sněmovna bude odpoledne hlasovat, jestli vydá k vazebnímu stíhání bývalého premiéra šéfa opoziční strany směr
sociální demokracie Roberta Fica. Ten čelí podezření, že v době, kdy byl předsedou vlády, zneužíval policii a finanční správu
proti politickým oponentům. Obviněn byl spolu s exministrem vnitra Robertem kaly nějakém a dalšími dvěma osobami. Fico vinu
odmítá.

mluvčí 
Dobrý den. Já přidám přehled vysílání ČT sport házenkářské semifinále mezi Zubřím a Plzní má na programu čtvrté utkání.
Hráči Zubří vedou 21 na zápasy jsou tak krok od postupu do boje o titul proti Karviné. Ta ve druhém semifinále přehrála Duklu
střetnutí. Vysíláme přímým přenosem od 16 55.

Fotbalisté Slovácka Sparty se v Uherském Hradišti utkají ve finále domácího poháru MOL Cupu. Moravský tým bude na třetí
pokus usilovat o premiérový triumf v soutěži. Naopak Pražané by osmým pohárovým vítězstvím vylepšily vlastní rekord
samostatné historii. Utkání je vyprodané v přímém přenosu ho můžete sledovat na ČT sport od 18 40.

Druhý finalista fotbalové Ligy mistrů dnes vzejde ze souboje Realu Madrid s Manchesterem City. Bílý balet půjde do utkání jako
čerstvý španělský šampion proti vedoucímu týmu anglické ligy, ale musí obrátit nepříznivé skóre 34 z úvodního střetnutí. Vše
důležité z dnešního zápasu se dozvíte v sestřihu, který vysíláme od 20 10 na

mluvčí 
Migrace a kriminalita spojení dvou témat, která často využívají dezinformátoři nebo prokremelská média. Podle vědců ale spolu
souvisí minimálně v případě lidí, kteří utekli z Ukrajiny před válkou, neevidují odborníci jejich významné zapojení do nějaké
trestné činnosti. Naopak upozorňují, že se oni sami často stávají terčem kriminality. Jedná se totiž naprosté většiny matky s
dětmi nebo seniory. V situaci sleduje tým fakulty  sociálních  věd . Hostem studia 6 Dr. Tomáš Karásek, děkan fakulty
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sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vám přeji.

mluvčí 
Dobré.

mluvčí 
Ráno, začněme obecně něco má největší vliv na to, zda uprchlíci budou nebo nebudou páchat kriminální činnost, jak tomu
případně předcházet?

mluvčí 
Ta analýza, kterou kolegyně z institutu sociologických studií dali včera zveřejnili, poukazuje na to, že vlastně ukrajinská migrace
do České republiky má momentálně poměrně specifické složení. Prchají nám primárně ženy s dětmi tzn. že ani ten hlavní
typický vevnitř kriminality migrantů, pokud k ní dochází tzn. typicky mladí muži vlastně není příliš není příliš přítomen. A hlavní
vliv tak jako obecně kriminality, má se mají samozřejmě specifické podmínky, v nichž se ti lidé ocitnou plus pochopitelně nějaká
případná součinnost organizovaného zločinu, který jednak samozřejmě v naší zemi funguje a jednak typicky souvisí s nějakými
migračními vlnami, nicméně to, co vlastně analýza, kterou kolegyně Jelínková z institutu sociologických studií publikovala,
zdůrazňuje, že žádná vlastně ze studií, které se dlouhodobě statisticky věnovali kriminalitě migrantů vlastně nedošla k závěru,
který by potvrdil předpoklad, že kriminalita migrantů je vyšší než kriminalita populace, kde se nachází.

mluvčí 
Jakými prostředky jakou formou tedy tím situaci sleduje a ještě také setkali jste se s tím, že by třeba ukrajinští uprchlíci na
území Česka páchali nějaké přestupky?

mluvčí 
Když začnu od konce. Určitě se dá říci, že nějaké míře kriminality dochází, protože stejně jako jakékoliv jiné sociální skupiny
prostě část lidí, která při přichází cena kriminalitě bude podílet. Část se může podívat na té kriminalitě z důvodů, které souvisejí
vlastně třeba cesta špatným pochopením právního prostředí právní regulace v České republice. Konkrétní případy by určitě
byla věděla přesně například Policie České republiky, s níž je vlastně kolegyně v kontaktu je i v kontaktu s národní centrálou
pro organizovaný zločin, takže i kvůli snaží se monitorovat jakýmikoliv kanály, to jde, jak se vlastně situace vyvíjí, ale poukazuje
znovu spíše na to, že je potřeba zamýšlet nad tím, jaká forma kriminality vlastně páchána migrantech zle z a zejména vzhledem
k tomu, že pro kam přicházejí právě primárně ženy děti.

mluvčí 
Na to se chci právě zeptat, jestli máte právě nějaké konkrétní jaksi zkušenosti z toho výzkumu s tím, čemu čelí běženci na území
Česka, tedy především ženy, jakým nátlakům nebo velkých, jakým situacím naopak, které je ohrožují?

mluvčí 
Ty obecné faktory jsou v zásadě 2 prvním je možnost vlastně nějakého pracovního využívání nebo zneužívání a druhým
faktorem, který se typický projev migračních vlnách stejně jako samozřejmě ozbrojených konfliktech je riziko sexuálního
zneužívání. Ten první faktor souvisí s tím, že přicházející uprchlíci vlastně přichází do prostředí, kde regulace profesí, v nichž
se velmi často budou pohybovat, což je například profesor typu typu pečovatelky nebo domácí političky relativně slabá. A
samozřejmě to souvisí s tím, že jejich povědomí o tom, jaké jaká práva vlastně v České republice mají mohou uplatňovat bude
bude poměrně slabé. Pokud jde o sexuální zneužívání, tak už kolegové zaznamenali případy, kdy vlastně jsou zveřejňovány
inzeráty, které jsou velmi specificky formulované a dávají tušit, že vlastně cílem například nabídek ubytování by mohla být
nějaká forma sexuálního zneužívání žen, ale třeba také třeba také dětí tzn. je to něco, co vlastně zjevně zjevně hrozí. Nicméně
zdá se, že, že vlastně systém podpory uprchlíků se tímto snaží zatím úspěšně vyrovnávat tím, že vlastně ty například typicky
nabídky ubytování filtruje a snaží se z nich vyřadit ty, které se prostě zjevně zdají být nevhodnými, nebo dokonce nebezpečný.
Jaké.

mluvčí 
Jsou ještě další třeba cesty osvěty, jak běžence před dopady kriminální činnosti chránit třeba před lichvou a podobně?

mluvčí 
Tady je pochopitelně důležitá nezastupitelná role státních orgánů, ať už jsou to orgány veřejné správě, ať už jsou to orgány
místních samospráv, aby pokud možno přístupným dostupným a také samozřejmě jazykově pochopitelným způsobem pro
migranty vlastně předávali informace o tom za prvé, jaká mají práva za druhé, jakým způsobem můžou uplatňovat, jak se
mohou domáhat. Za třetí vlastně, aby migranty nebo uprchlíky uklidňovali, že pokud prostě svá práva uplatní, tak to pro ně
nebude mít negativní následky, stává se oblasti migrace. Otázka nakolik to bude platit pro současnou migrační nebo
uprchlickou vlnu z Ukrajiny, že lidé se vlastně bojí hlásit hlásit typicky na policii, aby nahlásili třeba kriminalitu nebo trestný čin
spáchaný proti nim, protože se obávají toho, že by to na ně mohla mít negativní dopady nakonec třeba ve smyslu vyhoštění,
což patrně nehrozí v současné době, protože protože pochopitelně obecný postoj takový, že ukrajinští uprchlíci jsou tady vítáni
vlastně v kombinaci, řekněme, občanských snáší i státní státní politiky, takže dá se říci, že to obecné naladění společnosti
momentálně velmi vstřícné a teď je potřeba, aby vlastně orgány, které to mají na starosti, včetně policie vlastně důsledně
srozumitelně jednoduše, ale cíleně komunikovali vlastně to, co to, co my, nebo čeho se mi migranti uprchlíci mohou, mohou
vlastně domáhat a zajistili tak, že v případě nějakých problémů budou informováni a budou moci ty ty problémy řešit, pokud
možno preventivně rychle.

mluvčí 
Vaše fakulta vytvořila mezioborový tým, který bude chování uprchlíků dále sledovat, jaké jsou hlavní cíle toho týmu?

mluvčí 
Já možná jenom doplním, že ten tým se nezaměřuje vlastně pouze na uprchlíky. Ten tým má vlastně poskytnout expertizu
fakultní napříč obory, které pěstujeme, řekněme, od sociologie přes politologii ekonomii mediální studia o teritoriální studia a
jeto expertiza, která vlastně šířeji zaměřené na ukrajinský konflikt, respektive ruskou agresi boje, které na Ukrajině probíhají
bezpečnostní aspekty mezinárodní dopady ekonomické dopady dopady mediálním prostoru a smyslem je vlastně dávat v
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podobě krátkých analýz policy riffů k dispozici jednak vlastně institucím, které se příslušným otázkami zabývají a potom také
médiím a s nějakou zhuštěnou informaci, která vychází z expertizy kolegů kolegyň, kteří se daným problémy na fakultě zabývají.

mluvčí 
Tomáš Karásek, děkan fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane doktore, moc vám děkuji za rozhovor. Pěkný den
přeji na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Přepis: Jak to vidí Jan Kofroň – 3. května 2022 URL
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40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem byl politický geograf Jan Kofroň.

Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes politický geograf Jan Kofroň z Institutu politických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKDobrý
den a díky za pozvání.Vladimír KROC, moderátorJaká může být další strategie ruských agresorů na Ukrajině, chystají ofenzívu
na Donbase, k čemu tlačí Kreml v souvislosti se Dnem vítězství 9. května, jak efektivně využívá ukrajinská armáda moderní
zbraně ze západu a jaké poučení z probíhajícího konfliktu by si měla vzít Armáda České republiky? I o tom si dnes budeme
povídat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Jestli správně počítám, jsme v 69. dni agresivní války Ruska na Ukrajině. V
tomto pořadu jste mluvil ve 26. dnu konfliktu, kdy jste říkal, že Rusům dochází dech, co se od té doby změnilo?Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKTak Rusům ten dech došel. Ne teď trošku přeháním, zmínilo se hlavně
toho, že Kyjev jako hlavní město už není přímo ohrožen, což je docela podstatná věc a Rusům se nepovedlo od té doby
provést nějaký zásadní průlom, získat nějaké zásadní vítězství. Zároveň je ale fér říct, že když se stahovali od Kyjeva, tak to
bylo v zásadě jejich rozhodnutí, byť vynucené těžkými ztrátami a to samotné stažení zvládli poměrně dobře. Minimálně na to, jak
ten začátek operace byl z ruské strany zpackán. Ukrajinská strana z druhé strany tenhle ten okamžik prostě není schopná přejít
do protiútoku, takže není schopná nějaké významné území získat zpátky a Rusové se v tenhle ten okamžik, řekněme, týden,
týden a půl pokoušejí o obklíčení nebo nějakou větší ofenzívu v oblasti Donbasu.Vladimír KROC, moderátorPoučilo se tedy
Rusko z předchozích chyb?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKAspoň do určité míry ano. To,
co teďka vidíme na tom Donbasu, tak z pohledu jejich doktriny, taktiky, dává nějakým způsobem smysl. Je to mnohem,
řekněme, promyšlenější postup. Postup, kdy se snaží skutečně využít svého dělostřelectva, které je třeba naváděna drony a
podobně. Snaží se použít aspoň do nějaké míry letectva, v kombinaci právě s útoky pozemních sil, ať jsou to tanky,
mechanizované jednotky nebo pěchota. To znamená v tomhle tom smyslu ano. Zároveň prostě ta ruská armáda bude mít
nějaké strukturální problémy, které během několika málo týdnů odstranit nepůjde.Vladimír KROC, moderátorCo bylo v počátku
hlavní chybou agresora, že hrubě podcenil bojeschopnost nepřítele a Ukrajince vůbec?Jan KOFROŇ, Institut politických studií,
Fakulta  sociálních  věd , UKUrčitě vypadá to, že Rusové prostě šli do té operace s extrémně optimistickými očekáváními a že
v zásadě asi neměli žádný plán B pro situaci, kdyby se Ukrajinci bránili. Takže my jsme třeba na začátku viděli, že už se vlastně
ani nevyužívaly pořádně ty výhody, které mají třeba v tom dělostřelectvu a podobně. Ten postup byl sice extrémně rychlý, první
3-4 dny, ale byl v zásadě nekoordinovaný a taky se zdálo, že oni prostě vsadili všechno na tu politickou kartou, že se jim podaří
pod tím tlakem rychlého postupu, donutit vládu v Kyjevě, aby uprchla nebo prostě se vzdala, něco takového. A že prostě to
politické vítězství jim takříkajíc zajistí ten vojenský zbytek operace. A teď vlastně se ukázalo, že tohle to vůbec neplatí a oni
budou muset prostě vybojovat to vítězství s tou ukrajinskou armádou. Což je něco, na co asi na začátku by si nevsadili.Vladimír
KROC, moderátorTo, že to půjde takto hladce, ten předpoklad vycházel ze zkušenosti v roce 2014, kdy vlastně podobným
způsobem anektovali Krym?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKJe to možné, ale upřímně
řečeno, z mého pohledu to prostě nedává smysl. Ta ukrajinská armáda, vždyť jsme spekulovali o tom, jak je silná, slabá a tak
dále, tak ona pořád prošla nějakou změnou od toho roku 2014. A v tom roce 2014 ono pořád platilo, že třeba na tom Krymu
byla nemalá část vojáků, kteří chovali poměrně velké sympatie k Rusku. Ostatně není náhodou, že potom zejména z
námořnictva ukrajinského, které bylo dislokováno na Krymu, tak já nevím, jestli to byla polovina nebo dokonce dvě třetiny těch
kariérních důstojníků, tak přešla k Rusům. To znamená, to byla situace, kdy se něco takového mohlo skutečně podařit, ta země
byla Ukrajina v rozkladu, v extrémně těžké situaci, to prostě dneska neplatí.Vladimír KROC, moderátorTlačí teď ruské velení
čas? Měli by dosáhnout k 9. květnu nějakého úspěchu, který by Putin potom mohl prezentovat lidu jako vítězství?Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKTakto, pokud by k tomu Rusové takto přistupovali, tak pro Ukrajinu
jenom dobře, protože by to samozřejmě znamenalo, že musí jako poměrně hodně chvátat a to chvástání samozřejmě jak to tak
obvykle bývá, k ničemu dobrému nevede. A na druhou stranu, pokud jsou mírně racionální, tak takhle samozřejmě prostě
postupovat nemohou. Já jenom můžu říct, že prostě do 9. května žádné velké vítězství nezískají.Vladimír KROC, moderátorJe
to pro vás překvapení, jak neorganizovaně a chtělo by se skoro říct neschopně ta invazní armáda působí?Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKDo určité míry ano, ale zdůrazním jednu věc. My třeba na těch videích,
které dostáváme od Ukrajinců, tak vidíme výběr takříkajíc výběr z hroznů ruské neschopnosti. Samozřejmě, že Ukrajinci
nebudou ukazovat ty situace, kdy jim to nevyšlo. Nebudou ukazovat situace, kdy se Rusové zachovali takticky, kompetentně.
Nedejbože situace, kdy ti Rusové zvládli ty Ukrajince poměrně lehce nebo snadno porazit. A určitě takové situace budou též,
protože jak jsme si řekli, Ukrajincům se vlastně žádný větší protiútok zatím nepovedl, což také něco naznačuje.Vladimír KROC,
moderátorKdybychom se ještě vrátili na ten začátek, proč tedy podle vás nevyšel záměr Kremlu na tu bleskovou válku?Jan
KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKTak já tam vidím teď asi dva nebo tři důvody. První skutečně
prostě ta ukrajinská armáda se nějakým způsobem změnila a jasně třeba to není nejšpičkovější bojová síla na světě, ale prostě
je výrazně někde jinde než ta síla Ukrajiny v roce 2014. Zároveň ten fakt, že Rusové v podstatě okupují Krym a Donbas,
Luhansk, tak to znamená, že nejvíc proruské oblasti najednou zůstaly mimo Ukrajinu. To znamená, takový ten problém, takový
ten rozkol, který na Ukrajině do nějaké míry byl, před tím rokem 2014 tak vlastně tou ruskou okupací zmizel. A v tenhle ten
okamžik samozřejmě Ukrajina se začala formovat jako, řekněme, klasický národní stát s povědomím identity, a to dneska vidíme
na Ukrajině, že prostě oni se považují za Ukrajince a dovolím si říct, že po tom 24. únoru ještě víc než předtím, a to je něco, co
si podle mě Rusové opravdu jako nepřipustili, že tu vzniklo něco jako ukrajinský národ a že to je velmi, velmi jako jednoznačně
definováno. A že už jako nejde mluvit o tom, že by Ukrajinci byli takoví vlastně nepovedení Rusové.Vladimír KROC,
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moderátorMáte nějaké vysvětlení pro to, proč ta invazní armáda postupuje tak brutálně proti civilnímu obyvatelstvu, což už
myslím, že je jednoznačné, těžko to zpochybňovat.Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKUrčitě,
tady si dovolím malý zastavení. Všimněme si, že první tři nebo čtyři dny, dokud byl ve hře spíš ten politický cíl, tak se Rusové
snažili chovat jako na jejich poměr jako překvapivě slušně a korektně. To se pak jako rázem změnilo a viděli jsme ty závěry z
Buči a podobně, které jsou jako opravdu otřesné. Ale tady je nutné říct, ruská armáda v zásadě takhle postupuje poměrně
běžně. Ať už je to Čečensko, ať už je to Sýrie, v jistém ohledu se musíme ptát, proč by měla postupovat jinak, když tohle to je
standardní modus operandi.Vladimír KROC, moderátorJak významná je americká pomoc Ukrajině, jak důležité jsou dodávky
těch moderních zbraní?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKJá bych řekl, nebavme se jenom o
moderních zbraních, bavme se teď o zbraních jako o celku, zejména o těžších zbraních. A v prvních dnech ten efekt by byl,
řekněme, relativně malý, protože prostě Ukrajina nějaké své zbraně měla. To, že jim dodáte nějaký, nějaký počet kusů techniky,
nehraje zas tak velkou roli. Určitou výjimkou by byly třeba jeveliny, které mohly vykrýt některé slabiny v oblasti protitankového
boje Ukrajiny, ale i tam bych jako řekl, že ten jako reálný efekt nebude zas tak gigantický. A v tenhle ten okamžik díky tomu, že i
Ukrajina má zřejmě ne úplně malé ztráty, tak tyhle ty zbraně, zejména ty těžší budou umožňovat Ukrajině klást organizovaný
odpor o několik týdnů, případně měsíců dále. To záleží na těch ztrátách Ukrajiny na tom, jak oni umně budou schopny, schopni
tu techniku využívat. A jak říkám, to se týká jak té obstarožnější techniky, to byly třeba ty naše T72M1, tak řekněme těch
modernějších zbraní, jako budou třeba francouzské houfnice Caesar a podobně. A samozřejmě je faktem, že ty zbraně, které
jsou technologicky na výši, tak dají tomu obránci nějakou výhodu v tom smyslu, že on třeba bude schopen pálit na protivníka,
kterej, který na něj nebude zpětně schopen dosáhnout, takže určitě nějaká výhoda to je.Vladimír KROC, moderátorJá jsem
záměrně použil termín moderní zbraně, protože jsme směřoval k tomu, že nejde samozřejmě jenom o tu materiální pomoc, že je
otázka, jak rychle jsou pro ukrajinskou armádu využitelné takové zbraně.Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta
sociálních  věd , UKSamozřejmě to, to na školení na tyhle ty zbraně a zařazení do nějaké nebo jako vytvoření nějaké
smysluplné organizační struktury a třeba někdy i změna doktrinálního přístupu nebo taktických přístupu k využití těchhle těch
zbraní, které jsou třeba o generaci dále než ty, které zrovna slouží na Ukrajině, tak to chvíli samozřejmě trvá. A taky
podotkněme, že tam je podstatná jedna věc, když bysme se bavili třeba o dělostřelectvu, které střílí na 40 kilometrů nebo 35
kilometrů, tak samozřejmě tam vstupuje do hry významný faktor a to je detekce cíle. To znamená, tam najednou obrovskou roli
začne hrát kvalitní Intel, kvalitní zpravodajství. Také umožňuje plně využít ty schopnosti té zbraně. Ta zbraň sama o sobě jenom
těmi svými technickými parametry, ten boj v zásadě není schopná rozhodnout. Ten, ten efekt bude relativně malý. Ale v
okamžiku, kdy se sejde ten průzkum, dobré začlenění nebo dobrý plán využití těchhle těch třeba kvalitnějších zbraň a
samozřejmě s těmi technickými schopnostmi těchto zbraní, tak tam samozřejmě ten efekt může být poměrně velký. Ale máte
naprostou pravdu, je to otázka třeba i týdnů a podobně.Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je dnes politický
geograf Jan Kofroň. Jak složité je takovou zbrojní pomoc ze západu logisticky zabezpečit?Jan KOFROŇ, Institut politických
studií, Fakulta  sociálních  věd , UKZáleží na typu techniky. V případě třeba tažených houfnic, tak tam to bude relativně
jednoduché, protože ta mechanická komplikovanost se omezuje v podstatě jenom na to dělo. Pak jde o to najít prostě nějaký
náklaďák nebo případně BVP, něco takového, co prostě potáhne tu houfnici. Pokud bysme se bavili o třeba modernějších
systémech, které jsou už na vlastním podvozku, tak tam se k té komplikovanosti třeba toho děla nebo toho samotného
zbraňového systému, přidává komplikovanost toho podvozku, motoru a tak dále. A všechny tyhle ty věci mohou být radikálně
odlišné oproti tomu, co používá ukrajinská armáda. To znamená, tam najednou vstupuje do hry celé to kolečko té, řekneme
údržby toho zbraňového systému, nahrazování opotřebovaných dílů, případně nahrazení dílů, které byly poničeny v boji. A to
už jsou samozřejmě poměrně komplikované věci.Vladimír KROC, moderátorA jak složité je tedy zaučit obsluhu?Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKZáleží jak na co. Třeba na ten Javelin se říká, že.Vladimír KROC,
moderátorA to je co, promiňte.Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKJavelin, protitanková řízená
střela, tepelně naváděná a na Javelin prostě v západních armádách ty kurzy trvají standardně dva týdny, když jde o to udělat
nějaký crash kurz pro lidi, kteří, kteří to potřebujou používat okamžitě, tak řekněme během tří, čtyř dnů toho člověka vycvičíte
tak, aby to byl schopen relativně a efektivně používat. V případě, že se bavíme o tancích nebo houfnicích, tak se bavíme o
týdnech ale reálně. A pak další týdny může trvat třeba cvičení do nějaké větší, do nějakého většího organizačního celku.
Protože bylo by chybou si představovat, že to dělostřelectvo pracuje na tom bojišti samostatně. Aby bylo efektivní, tak je ideální
sladit manévr silami, to znamená třeba mechanizovanými silami, tankovými silami právě s palbou toho dělostřelectva. Tak, aby
se nějakým způsobem doplňovali.Vladimír KROC, moderátorOny existují i vlastně výzkumy, jak efektivní je používání v různých
armádách, v různých situacích těch moderních bojových prostředků. Paradoxně z toho vyplývá, že ta, jestli to teď řeknu hodně
zjednodušeně, technika není rozhodující?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKUrčitě ta
technika standardně hraje mnohem menší roli, než si lidé mají tendenci myslet. Mnohem podstatnější je výcvik a samozřejmě
potom nějaký smysluplný plán. Bez smysluplného plánu to nikdy nepůjde. A ten výcvik je naprosto elementární a jde říct, že čím
sofistikovanější technika, tím větší dopad výcviku nebo kvality výcviku na celkovou efektivitu toho zbraňového systému. Ono to
není tak překvapivé. V okamžiku, kdy budu mít poměrně primitivní tank nebo primitivní tělo, tak samozřejmě ten výcvik nemusí
být nějakým způsobem sofistikovaný a velmi rychle ti vojáci dosáhnou na maximální mez, řekněme, schopnosti toho daného
systému. V okamžiku, kdy se ale jedná o skutečně jako sofistikovaný zbraňový systém, tak samozřejmě, aby byli schopni využít
všech schopností toho systému, tak ten výcvik bude muset být relativně dlouhý nebo minimálně jako velmi, velmi důkladný tak,
aby právě byli schopni využít všechny ty jednotlivé aspekty a dílčí výhody toho systému.Vladimír KROC, moderátorCo nám ta
současná zkušenost říká o úrovni výcviku ruské armády?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd ,
UKNic moc, samozřejmě budou různé jednotky, jak jsme si řekli, buďme opatrní na určitý takříkajíc /nesrozumitelné/. Protože my
opravdu z té ukrajinské strany vždycky vidíme ty situace, kdy se Rusům něco nepovede, ne kdy se jim něco povede. Ale
vidíme, že třeba ta úroveň taktické kompetence, kompetence menších jednotek je velmi slabá. Zároveň to není úplné
překvapení, to je něco prostě, co bylo na nebo u Rusů to bylo známé i u Sovětů. Co je možná zajímavější, že spousta z nás si
myslela, že Rusové se budou snažit nějakým způsobem relativně umně využívat těch svých taktických pracovních skupin a že
už na úrovni třeba roty, praporu ta schopnost, taktická kompetence bude relativně dobrá. A to se ukazuje, že i tam mají zjevně
docela velké mezery.Vladimír KROC, moderátorSpekuluje se, že Putin chystá mobilizaci, co by takový krok mohl znamenat, byli
by to branci, kteří nemají žádnou bojovou zkušenost?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd ,
UKTakhle dovolím si říct dvě věci. Za prvý ta mobilizace může mít efekt i ekonomický, protože by to umožnilo přejít na nějaké
třeba válečné hospodářství, nejsem odborník na ekonomii, ale samozřejmě z pohledu Ruska vzhledem k těm sankcím by tohle
to mohlo dávat nějaký smysl. Co se týče té vojenské roviny, ano, ti branci třeba nemají nějaké bojové zkušenosti, ale upřímně
řečeno to ti ukrajinští branci nemají též a přesto bojují docela dobře. Zároveň je nutné říct, že v ruské armádě existují takzvaný
kontraktníky, to znamená lidé, kteří vstoupili do kontraktu s armádou a jsou obdobou našich profesionálních vojáků. Ale pozor v
Rusku často tyhle ty kontrakty bývají relativně krátkodobé na několik měsíců. A neplatí to o všech, ale ne úplně malá část lidí
těch kontraktníků má takhle krátké kontrakty. To znamená i oni mohou být relativně nebo ta jejich úroveň bude podobná těm
brancům. To znamená nemyslím si, že by ty ruští branci byli o tolik horší než část těch kontraktníků zejména v případě běžných
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útvarů nebude to platit o výsadkářích. Tam je situace samozřejmě jiná. Takže, takže myslím, že ten rozdíl by nebyl zas tak velký
a samozřejmě Rusku by to umožnilo minimálně vykrýt ty lidské ztráty, které na Ukrajině nebudou úplně malé.Vladimír KROC,
moderátorPodle analytika mezinárodních vztahů Vladimíra Votápka by neúspěch Putina na Ukrajině, velmi pravděpodobně
znamenal konec jeho režimu, vidíte to podobně?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKUrčitě a
tohle to bude platit dvojnásob, pokud Putin přistoupí k mobilizaci, protože tam umírají ty kontraktníky, byť samozřejmě někdy
ten kontrakt byl podepsán pod nátlakem, tak v okamžiku, kdy tam padnou skutečně branci tak a nedosáhne se jednoznačného
úspěchu, tak to pro ten režim bude velmi, velmi těžké. Zároveň ten režim díky tomu, že kontroluje média, tak je schopen
definovat, co je pro něj úspěch a co je neúspěch.Vladimír KROC, moderátorJak tedy může být, nebo jaká může být další
strategie Ruska na Ukrajině? Plánuje ofenzívu v Donbasu?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd ,
UKAno, ta už probíhá, asi já bych řekl, tak cirka desátým dnem, něco takového. A Rusové dosáhli nějakých velmi omezených
dílčích úspěchů. Můj tip je, že v horizontu dvou týdnů nebudou schopni dosáhnout obklíčení těch ukrajinských sil. Co se bude
dít potom, strašně závisí na stavu munice, jak na straně Rusů tak Ukrajinců, na ztrátách jedné i druhé strany. Ale na žádné
rychlé vítězství to nevypadá. Rusové můžou vyhlásit, že část těch územně jako je třeba Cherson a podobně, že tam vytváří
nějaké republiky nezávislé, případně to připojit k Rusku, protože teď už ty sankce jsou tak obří, že v zásadě jim to může být
jedno. Čímž by vlastně před domácím publikem řekli, tak podívejte se, my jsme osvobodili, v uvozovkách, osvobodili kus
Ukrajiny, ne že by si ta, tato část Ukrajiny to přála, ale hold taková je realita a povedlo se nám Rusko rozšířit, já nevím o 80 tisíc
km2.Vladimír KROC, moderátorMluvíte-li o osvobození.Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKV
uvozovkách.Vladimír KROC, moderátorRozumím, jak si vysvětlit, že když jsem se ptal na brutální postup Rusů vůči civilnímu
obyvatelstvu, že takto postupuje i vůči tomu ruskojazyčnému?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd ,
UKTo je jako zajímavá otázka. Viděli jsme v té Buči případy lidí, kteří byli proruští, a přesto je Rusové zastřelili. Jak říkám, já se
domnívám, že prostě tohle to vychází z nějakého zaběhlého modu operandi ruské armády. Že prostě ruská armádám v
okamžiku, kde je nikdy mimo kontrolu, tak se začne tímhle tím způsobem chovat. Způsobí, podle mě to souvisí samozřejmě i s
nastavením společnosti, kde hodnota lidského života, a to mimochodem i samotných ruských vojáků není prostě příliš velká. A
zároveň to souvisí pro mě i s tím, že v podstatě v minulosti, když se podíváme, kolik ruských vojáků bylo odsouzeno za válečné
zločiny? Já vím o jednom případu v Čečensku, kde byl někdo odsouzen za znásilnění a podobně, ale když se podíváme na
Sýrii, na Čečensko, těch, těch případů je opravdu jako minimum. To znamená, jakoby se ti vojáci vlastně měli nějakým
způsobem krotit.Vladimír KROC, moderátorAle i to se mění, protože teď už to vypadá, že je dostatek důkazů, které mohou i
třeba díky sociálním sítím dostihnout ty jednotlivé konkrétní milníky?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta
sociálních  věd , UKJe to pravda, ale to by ti viníci museli cestovat z Ruska.Vladimír KROC, moderátorExistuje možnost, že by
Ukrajina mohla v tom konfliktu i díky masivní pomoci západu zvítězit?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta
sociálních  věd , UKPokud by ta masivní podpora byla opravdu velká, dlouhodobá, pokud by Rusko udělalo řadu chyb,
opravdu řadu chyb, tak teoreticky se Ukrajina může dostat k tomu, že by třeba, já nevím, vzala část těch /nesrozumitelné/ těch
separatistických republik zpět. Byl bych opatrný na Krym, protože Krym je prostě v Rusku vnímaný, a to i opozicí jako ruské
území a tam by do hry vstupovalo právě okamžitě zapojení branců do bojů, případně zapojení jaderných zbraní. Ale Ukrajina,
ale je fér říct, že v tenhle ten okamžik se domnívám, že pořád Rusové jsou ti, kteří mají tu hru nějakým způsobem ve svých
rukou, byť bez té mobilizace to budou mít čím dál tím víc progresivně těžší.Vladimír KROC, moderátorJak se díváte na úvahy,
že třeba Spojené státy zneužívají té situace a vedou takzvanou proxy válku proti Rusku zástupnou?Jan KOFROŇ, Institut
politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKJá si myslím, že tohle to je možná takové jakoby přetažené. Samozřejmě, když
už k té válce došlo, když už Rusko do ní vstoupilo. A bylo to Rusko, kdo se rozhodlo intervenovat. Tak samozřejmě z pohledu
USA dává smysl oslabit Rusko tak, jak to jenom jde. A v zásadě je na Rusech, aby si vybrali, jakým způsobem z toho chtějí
vycouvat. A byli Rusové, kdo v zásadě i v okamžiku, kdy se jim ten původní záměr, ten politický záměr, svrhnout tu vládu
nepovedl, tak stále trvali na tom, že musí mít celý Doněck, Luhansk. Že musí mít, že musí demilitarizovat ukrajinskou armádu a
podobně. Jsou přece jen, jako přiznejme si, to jsou pořád jako docela zásadní požadavky a teďko, pokud Rusové tedy chtějí,
no tak dobře, tak nechť si to tady vyzkouší vzít celou.Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí je politický geograf
Jan Kofroň. Podle britského premiéra Borise Johnsona může válka na Ukrajině trvat do konce příštího roku. Z jakých poznatků
může takový odhad vycházet?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKJá bych tohle to bral prostě
jako čistý odhad. Každopádně máme příklady konfliktů, které prostě se táhly celé roky. My jsme před začátkem pořadu
vzpomínali Iránsko-iráckou válku celá jedna dekáda vysoko intenzivního konvenčního konfliktu. To znamená, proč by Ukrajina
na konci nemohla skončit něčím podobným. Jenom, řekněme si, že tohle to byla tragédie a zároveň, abych trochu zmínil to, co
jsem řekl před chvílí. Samozřejmě, že by dávalo smysl, obrovský smysl, aby došlo k nějakým pro tu Ukrajinu relativně příznivým
mírovým jednáním, kdyby ten konflikt byl ukončen. Protože to co se tam odehrává, je obrovská lidská tragédie.Vladimír KROC,
moderátorK čemu se budu vás schyluje v Mariupolu? Rusko prý umožní evakuaci civilistům, jaký pak bude osud lidí
skrývajících se v objektu železáren Azovstal?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKV případě
těch vojáků, tak se obávám, že příliš dobrý ne. Prostě Rusové se postupně budou snažit tyhle ty obránce eliminovat. Zároveň
na mariupol jakožto součást té Doněcké oblasti bude pohlcen DNR. A pokud Ukrajinci na bojišti nezvítězí, tak prostě definitivně
o něj Ukrajinci přišli.Vladimír KROC, moderátorA mohou se uchýlit i k použití nějakých nekonvenčních zbraní?Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKUmím si představit, že by došlo na použití třeba chemických
zbraní.Vladimír KROC, moderátorJaké poučení by si měla z té ukrajinské války vzít česká armáda?Jan KOFROŇ, Institut
politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKLekce číslo 1 je, že armáda nebo při takto intenzivním boji obrovskou roli hraje
schopnost nahrazovat ztráty, jak ty lidské, tak ty materiální. To znamená, není možné spoléhat na to, že nějakou náhradní
techniku a podobně budeme dostávat až ex post. Ta armáda musí být schopná několik minimálně dní nebo týdnů bojovat s tím,
co má a musí být schopna nahrazovat aspoň část těch ztrát. Jinak se velmi rychle rozpadne a ta její bojeschopnost bude, bude
velmi, velmi nízká. To je lekce číslo jedna. To znamená zálohy materiální, lidské. Lekce číslo 2, ten vysokointenzivní konflikt je
přece jenom v řadě ohledů výrazně odlišný od konfliktu někde třeba v Africe nebo v Afghánistánu. Ten protivník, který má
relativně solidní zbraně, má aspoň nějakou základní úroveň výcviku a nějaké organizace. Tak právě dokáže působit ty těžké
ztráty. Je schopen, i když řadu věcí udělá špatně, tak je pořád schopen, proniknout třeba do hloubky našeho území a podobně.
Tak jako se Rusům povedlo první dny. To znamená, aby, aby to zase jako nevypadalo, že ty Rusové jsou zcela neschopní, to
by bylo velmi, velmi chybné. Zároveň si ale všimněme, že výrazně slabší protivník, jako je Ukrajina, dokáže klást poměrně
dlouho efektivní organizovaný odpor. To znamená, my s Polskem bychom měli být schopni vytvořit takové síly, které nebudou
schopny zastavit Rusko navěky, to asi není možné. Ale měli bysme být schopni připravit takové síly, která budou, řekněme,
důvěryhodně odstrašovat nějaký pokus o případnou akci, zejména kdyby se Rusko rozhodlo, že zůstane v Bělorusku.Vladimír
KROC, moderátorNení obrněná technika už minulostí? Nevyplatí investovat spíš například do bojových dronů?Jan KOFROŇ,
Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKTohle je obrovská otázka a já bych k tomu řekl takhle, i když se
podíváme na ty Ukrajince, oni pořád žádají ty tanky, pořád žádají obrněná vozidla, proč? Protože většinu těch ztrát na bojišti
stejně na konci působí, způsobí dělostřelectvo. A ty tanky, DVP a podobně, tak vůči tomu dělostřelectvu, pokud to není
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dělostřelectvo s chytrou municí, tak jsou relativně, relativně odolné. Zatímco pěšáci třeba v lehkých autech a podobně, anebo
čistě pěší, tak v jejich případě v podstatě neexistuje účinná ochrana proti dělostřelbě s výjimkou toho, že se prostě zakopají a
doufají, že to přežijí.Vladimír KROC, moderátorJaké možnosti pomoci Ukrajině má v tuto chvíli Evropa, potažmo
Severoatlantická aliance?Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKTak jednak je to finanční
pomoc, protože samozřejmě Ukrajině spadne radikálně HDP, budou mít výrazně nižší daňový výběr. A jim hrozí to, že byť třeba
vojensky tu situaci jsou schopni nějakým způsobem uplatit nebo držet v nějakých, v nějakých mezích, tak jim hrozí nějaký
ekonomický kolaps. A to by samozřejmě celou tu situaci zvrátilo, takže tohle to je bod 1. Bod 2 dodávky zbraní, protože
samozřejmě ten ukrajinský průmysl ozbrojený teď, protože se stal samozřejmě cílem útoků, tak není schopný vykrývat ty
potřeby ukrajinských sil. Zejména jak jsme se bavili o to, o té nutnosti nahrazovat tu sílu a nahrazovat ty ztráty no a s tím
souvisí potom ještě jedna věc. Samozřejmě je tam nějaká diplomatická pomoc. Je tam nějaká pomoc humanitární a podobně.
Ale samozřejmě zároveň ta Evropská unie, případně USA, NATO, tak by měly hledat cesty, jak se pokusit dosáhnout příměří
nebo míru. Samozřejmě teď je otázkou, co jsou ty přijatelné meze z pohledu Ukrajiny a i nás a co už je, co už je
nepřijatelné.Vladimír KROC, moderátorHostem pořadu Jak to vidí, byl politický geograf Jan Kofroň. Děkuju, na shledanou.Jan
KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UKDěkuju za pozvání, na shledanou.Vladimír KROC,
moderátorPříjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
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Národní kolo 17. ročníku mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain pro mladé architekty zná své vítěze. S návrhem
výstavby nových studentských kolejí ve Varšavě a přeměnou staré továrny na komunitní centrum si nejlépe poradili studenti z
Fakulty stavební ČVUT a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Vítězové si domů odnesli finanční odměnu ve výši 40 a 30 tisíc korun a budou se moci zúčastnit mezinárodního kola soutěže ve
Varšavě, kde se utkají s těmi nejlepší týmy z celého světa. Letos porota vybírala z celkem jedenácti architektonických návrhů. 
Ze všech odevzdaných návrhů revitalizace studentské oblasti sousedící s vlakovým nádražím Varšava – východ vybrala porota
dva vítězné týmy. První místo obsadil a finanční odměnu ve výši 40 tisíc korun získal tým studentů z Katedry architektury
Fakulty stavební ČVUT, jmenovitě Jan Suchý a Lucie Formanová. Druhé místo a 30 tisíc korun si odnesl Vladimír Vacík z
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Tito tři studenti budou Českou republiku reprezentovat již na
začátku června v mezinárodním kole soutěže, které letos proběhne v polské Varšavě. Tam představí své návrhy v konkurenci
necelé šedesátky týmů z celého světa. Mimo evropské země zde bude zastoupena třeba i Jihoafrická republika, Mexiko či Jižní
Korea. Třetí příčku pak v soutěži obsadil tým z Fakulty stavební ČVUT ve složení Jiří Krátký a Tomáš Gaál, který obdržel výhru
20 tisíc korun. 
Architektonická studentská soutěž Saint-Gobain, dříve soutěž Multikomfortní dům ISOVER, je pořádána od roku 2004. První
ročník soutěže se konal v Srbsku, o rok později se již soutěž stala mezinárodní. Do loňského ročníku, jehož finále probíhalo v
Paříži, se zapojilo více než 2 800 budoucích architektů, projektantů a stavebních inženýrů. Čeští zástupci Jiří Petrželka a
Kristýna Klůsová z ČVUT vloni získali na mezinárodním klání cenu studentů. 
Letošní zadání spočívalo v rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k integraci místní komunity, a výstavby nových
obytných budov, z nichž budou velkou část zaujímat soukromé koleje a studentské byty. Účastníci soutěže měli celkem sedm
měsíců (od září 2021) na to vytvořit vizi rozvoje této oblasti a vzít při tom v úvahu jak charakter lokality, tak ambici města
Varšavy na splnění klimatických cílů roku 2050 i očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit. Projekt musel
být inovativní, udržitelný a v souladu s technickými požadavky připravenými společností Saint-Gobain. „ Je skvělé, že si studenti
vyzkouší, jak vnést do projektů ekologický přístup, a naučí se řešit hospodaření s vodou, tepelné ztráty, fotovoltaiku či
elektromobilitu, ” komentuje podmínky soutěže Luboš Knytl z FSV  ČVUT, který letos poprvé zasedl v porotě. 
Na rozdíl od minulých let měli soutěžící z řad studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, Fakulty umění a
architektury Technické univerzity v Liberci a brněnského VUT možnost své návrhy osobně představit porotě a zodpovědět
případné dotazy porotců. „ Velmi oceňuji, jak kvalitní projekty studenti vytvořili letos, kdy měli oproti minulému ročníku značně
kratší dobu na jejich vypracování, ” říká Josef Hoffmann z ISOVERu, který se z bývalého vítěze soutěže vypracoval na jednoho
z jejích porotců. 
Společně s Hoffmannem soutěž kdysi vyhrál Martin Stark, který nyní působí jako architekt a pedagog na ČVUT. Právě on spolu
s Jiřím Novákem a Ladislavem Kalivodou vedl i letošní vítěze. „ Vyučuji konstrukční ateliéry a ateliéry architektonické tvorby,
kde se zadání soutěže pravidelně věnujeme. Vidím tedy, jak se každoročně rozrůstá. Někteří studenti se navíc na tento
předmět zapisují právě proto, aby se jí mohli účastnit,” říká. „Zadání nebývají snadná, studentům se spolu s kolegy musíme při
jejich plnění intenzivně věnovat, někdy i mimo vyučovací hodiny. Výuku pak doplňujeme o tematické přednášky zaměřené
například na principy navrhování pasivních domů, výpočtové ověřování návrhu stínění či grafiku a vizualizaci, ” dodává. 
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mluvčí 
Přesně zprávy na rádiu zet přináší Jan Doležel. Přeji krásné ráno všem. Snížení zdravotních plateb státu zdravotnický systém
podle ministra Stanjury neohrozí. Ukrajinské úřady plánují na dnešek další evakuaci z Mariupolu. Fotbalisté Slovácka Sparty se
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utkají ve finále domácího poháru. Nad Českem bude dnes převážně oblačno. Teploty se budou pohybovat do 22 stupňů.

Ministra financí Zbyňka Stanjuru překvapilo, že si opozice vybrala jako jeden z cílů útoku na vládu navrhované snížení
zdravotních plateb za státní pojištěnce od poloviny roku. Podle něj zdravotní pojišťovny mají dostatečné zůstatky na účtech.
Nižší státní platby systém neohrozí. Stanjura to řekl dnes po půlnoci ve sněmovně v úvodním kole projednávání novely debatu
poslanci přerušili ve 4 hodiny. Po 18 hodinách od zahájení mimořádné schůze ke sporným koaliční předloha. 2 dvouhodinové
hygienické přestávky si vzali opoziční kluby, ano SPD. Dolní komora se znovu sejde 8 hodin. Ukrajinské úřady plánují na
dnešek evakuaci dalších civilistů ruskými jednotkami obleženého přístavního města mariupol a podle Ukrajiny a agentury Union
o tom informovala vicepremiérka 1 vede šoková víc se dění na Ukrajině bude věnovat reportáž ve vysílání rádia zet už za chvíli.
Vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách znamená podle bývalého českého velvyslance ve
Francii dnes senátora Pavla Fischera kontinuitu a pro Českou republiku záruku bezpečnosti, kdyby zvítězila Marine Le Penová,
pořádně by podle něj celé Evropě zatopila, řekl to v interview Martina Kováře na rádiu zet.

mluvčí 
Nemůžeme říct, že by Macron reprezentoval většinový názor ve Francii, ale je to legitimně zvolený prezident a musíme s ním,
tak to také nakládat. Já mám za to, že kdyby zvítězila Bendová, tak bychom se ještě divili, nestačili bychom se možná divit, jak
by komplikované byly některé agendy nejenom v rámci EU, ale třeba i v rámci Severoatlantické aliance, a to už se týká naší
bezpečnosti, takže bych řekl, že ta volba z hlediska bezpečnosti České republiky dopadla dobře.

mluvčí 
Finanční analytický úřad zablokoval majetek ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel v souvislosti se sankcemi proti Rusku
kvůli válce na Ukrajině. Podle vedení firmy Vítkovice Steel ke zmrazení jejího majetku nedošlo, jaký je rozdíl mezi zablokováním
majetku a jeho zmrazení rádiu zet vysvětlil prezident Svazu obchodu cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.

mluvčí 
Provokování znamená, že majitelé nemůžou prodat firmu, nemůžou si vybírat zisky, nemůžou dělat prostě různé operace typu
prodej část podniků a podobně, ale skluz v tom běžném provozu a ta firma funguje dál a může vyrábět může vyplácet mzdy
může nakupovat materiál pro výrobu Chile a tohle opatření vlastně říká firma může fungovat v běžném provozu bez problémů,
ale ti majitelé nesmí těžit výnosy z té firmy či různých vyplácet dividendy nebudou si jinak spíš své podíly.

mluvčí 
Testy z němčiny, ruštiny, francouzštiny španělštiny končí dnes pro maturanty období didaktických testů. Skládaly dnes bude
1851 studentů, kteří upřednostnili cizí jazyk před volbou matematiky. Zhruba 56 000 maturantů, kteří si vybrali angličtinu a psal
test už v pondělí. Povinnou češtinu skládali všichni v úterý většina letošních zhruba 70 000 sta maturantů, tak má didaktické
testy už za sebou.

Fotbalisté Slovácka Sparty se v Uherském Hradišti utkají ve finále domácího poháru MOL Cupu. Moravský tým bude na třetí
pokus usilovat o premiérový triumf v soutěži naopak Pražané by osmým pohárovým vítězstvím vylepšily vlastní rekord
samostatné historii. Utkání má výkop v 19 hodin a je už teď vyprodané.

mluvčí 
Správy a Honza Doležal už nastínili téma, kterému se budeme věnovat v příštích minutách. Ukrajinské úřady plánují na dnešek
evakuaci dalších civilistů z obleženého přístavního města mariupol. Dodáme tomu podrobnosti. V této hodině nebude chybět
ani přehled dnešního tisku, tak zůstaňte s námi dobré ráno a dobrý poslech.

V 7 hodin 8 minut posloucháte ranní vysílání rádia zet hezké ráno. Ukrajinské úřady plánují na dnešek evakuaci dalších civilistů
ruskými jednotkami obleženého přístavního města mariupol. Podle agentury Union o tom informovala vicepremiérka Irina Vary
šoková. Víc informací teď do studia přináší redaktor Ondřej Albrecht, dobré ráno. Dobré ráno. Ondro, jak vlastně fungují ty
humanitární koridory?

mluvčí 
Tak tohleto jako v úterý informovala OSN zmaru polských oceláren a zůstal, které jsou poslední baštou ukrajinského odporu v
tomto strategicky položeném městě se podařilo zachránit asi stovku lidí. Podle vicepremiérky vede štukové se ukrajinské úřady
i dnes pokusí zajistit odvoz civilistů i s Vasilem ke ležící jižně od Záporoží a také z města tokamak ležící o několik desítek
kilometrů od jihovýchodně od baziliky.

mluvčí 
Máme nějaké podrobné informace o tom, jaké evakuace bude probíhat.

mluvčí 
Napsala agentura DPA. Podle ní je v Mariupolu evakuace plánovaná od nákupního centra Port City na západě města. Leží
ovšem několik kilometrů od zůstalo, kde se podle starosty Vadima boj členka ukrývají asi 2 stovky civilistů a také obránci
Mariupolu. Jinde ve městě dalších asi 100 000 civilistů, což je čtvrtina počtu, který tam žil před ruskou invazí. O evakuaci lidí.
Zůstalo mu omluvil v úterý večer ve svém videu poselství také ukrajinský prezident volby mrzí loňský a ten řekl, že konečně jsou
lidé v naprostém bezpečí. Jejich záchrana podle něj výsledkem velké snahy dluhy vyjednávání a také pomoci různých
zprostředkovatelů. Podílí se na ní zástupci Organizace spojených národů nebo Mezinárodního výboru Červeného kříže.

mluvčí 
Ondro, jaké jsou teď další možné kroky Ruska.

mluvčí 
Mluví se o tom, že by mohl Vladimír Putin vyhlásil válku oficiálně, aby zmobilizoval další síly. Ostatně o taktice mluvil ve vysílání
rádia zet včera Jan Šír. Odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
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mluvčí 
Myslím si, že je potřeba počítat s snahou o připojení dalších území, tzn. mohl bych oznámit to ani 7 hlasů, respektive učí něco
kroky v tomto směru sporty třeba nějakého vozy referenda podobně, mohl by vyhlásit o tom se také spekuluje nezávislost
personu, což je vlastně jediná oblast na Ukrajině, kterou se Rusku podařilo už v průběhu té poslední kampaně obsadit
prakticky celou a stejně tak připadal v úvahu nějaká provokace ve směru Podněstří.

mluvčí 
Ještě doplním, že ve Lvově vnitru a také u Kyjeva a kterou Hradské oblasti zazněly včera večer silné výbuchy. Podle
ukrajinských médií šlo o další ostřelování ukrajinských měst ruskými raketami a také střelami s plochou dráhou letu.

mluvčí 
Evakuaci civilistů z ukrajinského Mariupolu sleduje i nadále redaktor rádia zet Ondřej Albrecht. Díky za informace hezké ráno.
Hezké ráno. V 7 hodin 11 minut za chvíli nabídneme další krátké zprávy. Jsme rádi, že vstáváte ve společnosti rádia zet.

7 15 zprávy a Jan Doležal.

mluvčí 
Hezké ráno.

Slovenský parlament dnes odpoledne hlasováním rozhodne, zda vydá k vazebnímu stíhání expremiéra šéfa opoziční strany
směr sociální demokracie Roberta Fica. Policie ho před dvěma týdny obvinila spolu s exministrem vnitra Robertem k nějakému
a dalšími dvěma osobami pro podezření, že zneužívali policii a finanční správu proti politickým oponentům v době, kdy byli u
moci. Při úterní srážce cisterny s benzínem s mikrobusem autobusem ve vinařské oblasti. Na severozápadě Ukrajiny zemřelo 27
lidí. Uvedl to podle agentury Union poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Radčenko. Jde podle něj o nejhorší dopravní
nehodu za posledních 10 let. Úřady původně informovali o 16 obětech. Středočeští policisté hledají třiašedesátiletého
schizofrenika, který v úterý odešel z domova v Příbrami a od té doby je nezvěstný. Hledaný muž může mít výbušnou náladu.
Pro okolí ale není nebezpečný.

mluvčí 
Poslouchat rádio zet dobré ráno. Eurozónu symbolicky rozdělí nový krizový nástroj, tak zní název dnešního komentáře
spolupracovníků deníku E15. Napsal ho Dominik Stroukal, hlavní ekonom platební instituce Roger.

mluvčí 
Evropská centrální banka v červenci zvýší poprvé po dlouhé dekádě úrokové sazby. Pobaltským zemím to pomůže krotit inflaci,
ale otazníky se kreslí nad osudem Itálie. Pokud by v ní začaly významně růst náklady na obsluhu státního dluhu, mohla by se
dostat na kraji recese. I proto Evropská centrální banka plánuje zapojení nového měnově politického nástroje, který by situaci
mohl zachránit, ale za cenu symbolického rozdělení eurozóny na minimálně 2 části. Evropská centrální banka neprozradila, o
jaký nástroj se jedná, ani to nechtěla nějak víc komentovat. Jen víme, že by mělo jít o způsob, jak krotit problémy s výnosy
dluhopisů v zemích, u kterých by to bylo mimo jejich kontrolu. Víc nebylo potřeba říkat výnos desetiletého italského dluhopisu
mírně klesl. O všem je totiž jasné, že se jedná právě o Itálii. Jde o hodně Itálii obrovská ekonomika. Devátá největší na světě a
třetí největší v eurozóně hned po Německu Francii. Jen pro srovnání Řecko je ve světě až hluboko na padesáté čtvrté příčce,
protože co do produkce je skoro desetinové a není to zas tak dávno, abychom zapomněli, jak velké problémy dokázaly rostoucí
úroky v Řecku způsobit. Itálie je děsivě veliká. Naneštěstí pro politiku centrální banky střežící euro ale není inflace eurozóny
sladěná. Zatímco Francie či Malta, aby si mohli snadno obhájit setrvání sazeb na nule a vyčkávání. V Pobaltí by už zoufale
potřebovaly sazby zvýšit, protože je tam inflace ještě vyšší než u nás. Sazby tedy nahoru půjdou, musejí, bohužel ale inflace
není jediný parametr, u něhož v Evropě chybí sladění. Problémem je extrémní rozdíl zadlužení jednotlivých zemí. Zatímco
Estonsko patří mezi světové premianty a svůj dluh by snadno platilo. Itálie je úplně na opačném konci tohoto žebříčku. Patří
mezi nejzadluženější místa na světě. Stručně řečeno, hodilo by se zacházet s Estonskem jinak než s Francií a úplně jinak než s
Itálií.

mluvčí 
Takový byl dnešní komentáře deníku E15. Za chvíli se na rádiu zet podíváme, co píšou dnešní noviny ve středu 4. května
hezké ráno.

Dnešní noviny prolistujeme s editorkou ranního vysílání ano, Vítkovou, hezké ráno. Hezké ráno všem Hospodářské noviny
přinášejí rozhovor s Josefem Středulou šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů. Ten v něm podotýká, že pěti
tisícovým příspěvkem vláda říká, že všichni jsou chudí člověk, který má průměrnou mzdu prý potřebuje podporu státu.

mluvčí 
Deník N píše, že hradní kancléř Vratislav Mynář žádal o schůzku šéfa elitního policejního úsporu a řeč měla být skartaci
vrbětické zprávy.

mluvčí 
Jih Moravy si neví rady s romskými běženci z Ukrajiny. To se dočtete zprávu. Skupina asi 80 uprchlíků se podle novin zabydlela
na zeleném plácku u hlavního nádraží zaměstnala policii i sociální pracovníky.

mluvčí 
O působení mecenášky českého umění Medy Mládkové, která včera zemřela, píše blesk. Podle něj odešla v klidu a ve spánku.

mluvčí 
Zájem o byty uvadá, ale ceny neklesají. To zjistily Lidové noviny prodej bytů v posledních 10 letech zpomalil. Praha Ostrava,
Liberec nebo Plzeň hlásí nejmenší poptávku za celou dekádu.

mluvčí 
Mladá fronta DNES přináší reportáž ze základní školy severočeské Bílině, kde skupiny dětí terorizují svoji okolí. Žáci učitelé se
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tam dokonce bojí o život.

mluvčí 
Tolik pohled do dnešních novin ve středu 4. května psanou Vítkovou. Díky za to hezké ráno premiéra. Ovšem hezké ráno. I
vám rádi, že posloucháte rádio zet za chvíli další zprávy?

Americký stát Oklahoma výrazně omezí přístup k potratům
RÁDIO , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 10:40 , Poslechovost pořadu: 38 604
, Pořad: 09:00 Zprávy , AVE: 217 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Lenka JANSOVÁ, moderátorka 
Americký stát Oklahoma výrazně omezí přístup k potratům. Umělé přerušení těhotenství dovolí jen do šestého týdne. Pozdější
provádění interrupcí bude v Oklahomě nezákonné, a to i když k početí dojde znásilněním nebo incestem. Zákon, který
podepsal republikánský guvernér státu Kevin Stitt, začíná platit okamžitě.

Tomáš HAVLÍN, redaktor 
Oklahoma se přidává ke státům ovládaným republikány, jako jsou Texas, Idahu nebo Wyoming. Ty schvalují přísné zákony
proti potratům ještě předtím než americký Nejvyšší soud příští měsíc rozhodne o ústavnosti zákona zakazujícího v Mississippi
interrupce po patnáctém týdnu těhotenství. Rozhodnutí Nejvyššího soudu může vrátit na federální úrovni 50 let platné ústavní
právo na potrat a podle neziskových organizací tak ztížit zejména chudším ženám z venkovských oblastí přístup ke zdravotní
péči. Asi 3 desítky amerických států, včetně Kalifornie nebo Connecticutu se snaží právo na potrat naopak posílit. Tomáš
Havlín, Český rozhlas.

Lenka JANSOVÁ, moderátorka 
Dodám, že téma podrobněji rozebereme na Plusu s Jiřím Pondělíčkem z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  v následující půlhodině vysílání.
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Praha zjišťuje, jak ukončit nájem Slovanského domu. Profituje z něj oligarcha napojený na Putinovu elitu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Mikel, Martin Štorkán , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 12:09 ,
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
Pražský magistrát prověřuje, jestli je možné ukončit pronájem Slovanského domu. Jak totiž nedávno upozornil Radiožurnál,
lukrativní městskou budovu má v pronájmu i ruský oligarcha Michail Arustamov, který je spojený s okolím prezidenta Vladimira
Putina. Město Slovanský dům pronajalo v roce 1997 na 77 let. Předběžné stanovisko legislativního odboru by podle radní Hany
Kordové Marvanové za hnutí STAN mělo být hotové během týdne.

V minulosti se smlouva, kterou Praha uzavřela na pronájem Slovanského domu, stala terčem kritiky. V roce 1997 totiž hlavní
město svěřilo dům na lukrativní adrese Na Příkopě do pronájmu firmě Pražské komunikační a společenské centrum na 77 let.
Nyní by ale délka kontraktu paradoxně mohla magistrátu pomoci smlouvu vypovědět.

„Existují nálezy soudů, podle nichž lze na smlouvy uzavřené na takto dlouhou dobu pohlížet jako na smlouvy na dobu
neurčitou,“ popsala radní Hana Kordová Marvanová (za STAN). Jako první na to upozornila Česká televize.

Marvanové vadí, že v Pražském komunikačním a společenském centru má od roku 2020 skrz kyperskou firmu podíl i ruský
oligarcha Michail Arustamov napojený na nejbližší okolí ruského prezidenta Vladimira Putina, jak minulý týden upozornil
Radiožurnál.

Předběžné stanovisko legislativního odboru by mělo být hotové během týdne. „Měli bychom se ekonomicky jako Česká
republika i jednotlivá města oddělit od ruského režimu a jeho podporovatelů,“ vysvětluje svou motivaci politička.

Radiožurnál se pokoušel získat vyjádření Arustamova nebo českých zástupců Pražského komunikačního a společenského
centra, ti ale na aktuální postoj magistrátu dosud neodpověděli.

Muž od ruského potrubí

Experti, které již dříve Radiožurnál oslovil, se shodují, že Arustamov, dlouhodobě udržuje dobré vztahy s ruskou elitou. Ředitel
tamní pobočky protikorupční organizace Transparency International Ilja Šumanov pro Radiožurnál popsal, že je Arustamov v
Rusku dobře známý. „Je velmi bohatý, můžeme o něm hovořit jako o oligarchovi,“ zmínil Šumanov.

A pokračoval: „Je jeden top manažerů s kontakty na ruskou vládu, který vydělal své bohatství v době, kdy zastával zásadní
posty ve státem vlastněných společnostech.“

Šumanov upozorňuje, že Arustamov má vazby na vlivné osobnosti z Putinova nejužšího kruhu. Udržuje i kontakty na velké
hráče z ropného a „potrubního“ byznysu. Ty získal v době, kdy působil jako viceprezident ruské státní společnosti Transněft,
která provozuje v Rusku ropovody.

Právě dlouholetý šéf Transněftu Nikolaj Tokarev patří mezi Arustamovovi blízké spojence. Tokarev sedí v čele státního podniku
už patnáct let a zároveň patří k blízkým spolupracovníkům ruského prezidenta Putina. V minulosti byl – stejně jako Putin –
členem KGB. Potkali se dokonce při plnění úkolů v Drážďanech. I s ohledem na blízkost Kremlu se Tokarev dostal na sankční
seznamy EU.

„Arustamov je určitě mezi lidmi, kteří jsou na něj napojeni,“ ??popisuje jejich vztah Karel Svoboda z Institutu mezinárodních
studií FSV  Univerzity  Karlovy .

Tokarev zároveň sehrál v Arustamově kariéře zásadní roli. Na začátku milénia spolu působili ve státní ropné společnosti
Zarubežněft. V roce 2007 se ovšem Tokarev posunul ještě o úroveň výš, když byl jmenován šéfem Transněftu. A přivedl si s
sebou právě Arustamova, který posléze působil dokonce jako první viceprezident státního podniku a ruská média o něm psala
jako o důležitém Tokarevově poradci. Arustamov opustil Transněft v roce 2012.

Jejích blízký vztah a zároveň historickou vazbu na Česko dobře ilustruje i fakt, že mezi lety 2005 a 2012 měl Arustamov podíl v
české firmě spolu s Tokarevovou manželkou Galinou. Arustamov v Česku podniká i nadále. Vlastní podíl ve společnosti 3ton,
která provozuje stejnojmenného virtuálního mobilního operátora. Právě přes tuto společnost se Radiožurnál pokusil
Arustamova zkontaktovat, ale neúspěšně.

Neprůhledná struktura

Arustamovo angažmá ale není jediný moment, který v případě Slovanského domu stojí za pozornost. Kromě toho má v
Pražském komunikačním centru podíl i další kyperská společnost. U ní však skutečného majitele nelze dopátrat.

Podle vedoucího analytika české pobočky Transparency International Milana Eibla přitom současná majetková struktura
nájemců Slovanského domu může být potenciálně riziková. „Veřejný majetek, který je součástí byznysu neprůhledné skupiny
využívající ruský kapitál, představuje nejen v dnešní době zvýšené riziko,“ popsal Eibl pro Radiožurnál.

Současné nastavení vlastnické struktur umožňuje totiž podle analytika skrýt některé skutečné majitele. „Logicky se nabízí
otázka, jestli takto skrytá osoba kupříkladu není na sankčním seznamu,” upozorňuje Eibl. A dodává, že by se Praha měla ujistit,
kdo v současné době z pronájmu Slovanského domu skutečně profituje.

Zapojení do spletitých struktur je přitom podle Svobody z Institutu mezinárodních studií FSV  UK  mezi ruskou elitou běžné.
„Funguje to tak, že pokud chcete být její součástí, musíte být namočen do podivných schémat, abyste byl vydíratelný,“
vysvětluje odborník na Rusko a odkazuje na to, že Arustamov figuroval také v kauze Panama Papers.
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mluvčí 
A přesně ve 2 hodiny další zprávy čtyřiadvacítky. Hezké odpoledne i ode mě. V šestém balíku evropských sankcí chybí podle
českého ministra průmyslu mechanismus přerozdělování ropy. Pokud ji bude kvůli zákazu dovozu z Ruska nedostatek. Josef
týkala to řekl před jednáním vlády, která se novým protiruským balíčkem zabývá. Ministři se shodují na tom, že bude nutné
hledat společné evropské řešení dopadů za důležité považují posílení dovozu suroviny z jiných zdrojů.

mluvčí 
Samozřejmě, že řešíme celou řadu věcí, abychom spravedlivě rozdistribuovat ten dopad napříč Evropu.

mluvčí 
Klíčové ale zároveň bude, jaký bude ten další přísun ropy dalších zdrojů, a to může ve výsledku opravdu nahradit. Ten balík z
Ruska.

mluvčí 
Ceny ropy se od rána zvyšují. Trh reaguje právě na oznámení Evropské komise, která navrhla do konce letošního roku úplně
zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie. Cena severomořské ropy Brent kolem půl jedné odpoledne stoupla téměř na 109
USD za barel. Americká lehká ropa se prodávala přibližně za 106 USD.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu označil vozidla na Ukrajině, která přivážejí zbraně ze zemí NATO za legitimní vojenský cíl.
Moskva v posledních týdnech hlásí větší počet útoků na ukrajinskou infrastrukturu. Potřebnou pro dodávky vojenského
materiálu. Ruská vojska oznámila zničení elektrických rozvoden na pěti železničních stanicích, včetně Lvova. Včera měla
zasáhnout hangár v Oděse. Tureckými drony mají rektorem.

Provozní zisk automobilky Škoda auto klesl v prvním čtvrtletí tohoto roku meziročně zhruba o čtvrtinu. Podle zprávy mateřského
koncernu Volkswagen se snížil na 337 000 000 EUR v přepočtu asi 8 miliard 300 000 000 Kč. Podle společnosti měla na
výsledky negativní dopady válka na Ukrajině s ní související další výpadek součástek. Mírné navýšení ale automobilka
zaznamenala čtvrtletních tržeb.

Opozice ředitelů škol se uchází málo lidí, uvádí to nezisková organizace eduin. Téměř v polovině případů totiž konkurzní komise
na základních školách uplynulých letech nevybíraly ani ze dvou uchazečů. Za příznivé naopak považuje Česká školní inspekce
to, že se od novely konkurzní vyhlášky z roku 2019 musíme hledisko odbornosti při posuzování uchazečů. Za poslední 3 školní
roky zorganizovali zřizovatelé podle nových pravidel zhruba 1700 konkurzu.

A znovu opakuji, Evropská unie se chce začít zbavovat své závislosti na dodávkách ruské ropy. Brusel navrhuje její dovoz do
půl roku úplně zakázat plány součástí šestého balíčku protiruských sankcí, které představila předsedkyně Evropské komise
Ursula von Der Leyenová unijní poslancům. A teď už výsledky jednání vlády živě na ČT24.

mluvčí 
Tady realizují parlamentu uskuteční v parlamentu opoziční politické.

mluvčí 
Strany. Číňanům tzn. například ano, v čele s panem.

mluvčí 
Předsedou Babišem.

mluvčí 
Věnoval alespoň zpoloviny minulost aspoň zpoloviny tak.

mluvčí 
Intenzivně zajištění energetické bezpečnosti České republiky v tom minulém období tak, jak se teď věnuji obstrukcím, tak jsme
měli polovinu práce a Česká republika by mohla být v klidu. Nemuseli bychom řeší takové problémy, jaké teď máme, bohužel
minulá vláda to nedělala, proto se naše vláda musí zabývat zajištěním surovin a energii poměrně dlouho dělali jsme to
intenzivně dělali jsme to i na dnešním jednání vlády. Jak víte, už proběhlo v médiích, tak v Bruselu se jedná o dalším šestém
balíčku sankcí vůči Rusku. My podporujeme sankce podporujeme co nejtvrdší sankce vůči Rusku na tomto našem postoji se
nic nemění, ale od začátku také zastáváme pozici, že ty sankce nesmí poškodit více české občany než ruskou federaci. V
případě toho návrhu, který se v tom šestém balíčku sankcí objevuje, a to je, že by existovalo embargo na ruskou ropu, které by
platilo už od konce tohoto kroku, tak Česká republika intenzivně jedná o tom, že jsme připraveni toto rozhodnutí podpořit za
předpokladu, že Česká republika bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které do České republiky
mohou ropu dopravit, jak říkám, jednáme velice intenzivně na různých úrovních. Já jsem od víkendu v kontaktu, jak s panem
předsedou evropské rady Michelem, tak s paní předsedkyně Evropské komise von Der Leyen. Pan ministr týkala se intenzivně
účastní těch jednání a snažíme se dosáhnout toho, aby com ten odklad na 2 nebo popřípadě 3 roky získaly a pak jsme
samozřejmě připraveni tento balíček sankcí podpořit. Vedeme v této věci intenzivní jednání s jinými evropskými zeměmi. Já
jsem vás informoval o výsledcích svého jednání v Polsku, které se týkalo, jak ropy, tak samozřejmě hlavně plynu v případě těch
ropovodů potřebujeme shodu s dalšími zeměmi, jako je Německo, Rakousko, Itálie. Teď skutečně čas, aby se projevila
evropská solidarita a aby ta společná snaha o odstřižení Ruska nebo brus ruských dodávek a aby se Evropa zbavila té ruské
energetické té závislosti, ne, promiňte, energetické závislosti na Rusku, abychom toto dovedl do konce, tak k tomu potřebujeme
právě solidaritu evropských zemí pracujeme na tom, a to to bude bezesporu jedním z témat mého zítřejšího jednání v Německu
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jednání s německým kancléřem Šulce.

mluvčí 
Krásný.

mluvčí 
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych krátce navázal na pana premiéra Petra Fialu. Já mohu potvrdit, že jako Česká
republika podporujeme další sankce proti Rusku a přesně takovou pozici jsem prosazoval také na pondělním mimořádném
jednání rady ministrů pro energetiku v Bruselu. Je ale třeba dodat i v to BE tedy, že podmínkou pro jakékoliv sankce musí být
to, abychom nastavili koordinovaný a solidární postup napříč Evropskou unií. Základem funkčního sankčního mechanismu. Je
totiž podle nás to, že dopady sankcí na občany a na průmysl žádného z členských států nebude mít závažnější dopady než na
samotnou ruskou federaci, a proto tento mechanismus chceme přesně tak nastavit i v případě České republiky, abych uvedl
konkrétní čísla zajistit dodatečné a dostatečné dodávky ropy od alternativních dodavatelů nám trvalo podle mých informací
přibližně 30 40 dní. Toto období by spolehlivě pokryly zásoby ze státních hmotných rezerv, které vydrží přibližně na 94 dní
podle současného stavu, jenže k tomu, aby bylo možné do České republiky dopravit dostatek ropy je třeba zajistit rozšíření
kapacit přepravní infrastruktury. Zvažovali jsme několik možností. Zkoumali jsme přesně, jaké máme k dispozici trubky, které
trubky by se daly rychle dostavit, které ty trubky ty staré projekty by bylo možné rychle obnovit a vyhodnotili jsme, že
nejvhodnější je bezesporu navýšení kapacity ropovodu Tal, který vede z italského Terstu. Tento ropovod má nyní kapacitu
přibližně 38 000 000 tun ročně a technicky je připravena navýšení přibližně o 2,5 milionu tun ročně. Toto navýšení nyní čeká
na povolení od bavorských úřadů. Já jsem v březnu požádal německého ministra hospodářství Roberta Hájka o zrychlení
tohoto povolovacího řízení. Pan ministr přislíbil pomoc a podle informací, které mám v tuto chvíli k dispozici se v této věci ledy
pohnuly tím správným směrem, abychom nahradili ropu z ropovodu Družba do České republiky. Budeme ale potřebovat ještě
další navýšení kapacity tohoto ropovodu na 48 000 000 tun ročně, což by podle našich odhadů mělo trvat přibližně 2 roky,
protože tam je potřeba už doplnit dodatečná čerpadla. Jedná se o investiční záležitost. Budeme se také snažit získat podíl na
tomto navýšení takový, aby nahradil současnou kapacitu ropovodu Družba, což jsou přibližně 4 000 000 tun ročně, a právě o
tom jednáme s Německem Rakouskem Itálií, ale také Evropskou komisí kvůli financování tohoto projektu, takže ano, jak říkal
pan premiér je nyní potřeba, aby se naplno projevila solidarita napříč Evropskou unií, abychom společně nejen uvalovat-li
sankce na Rusko na jeho agresi proti Ukrajině, ale abychom také společně nesli důsledky a ty nepříjemné věci, které tyto
sankce přinesou.

mluvčí 
Děkuji děkuji.

mluvčí 
Dobrý den zeptal ještě pana premiéra. To, co jste dohodli na minulé vládě mezi 5 000 Kč jednorázový příspěvek pro rodiny s
dětmi dobrého, tedy hrubého je to nakonec jsem se zeptat, vy jste chtěl to mít schválenou poměrně brzy. Podle pana ministra
Jurečky pan mistr Kupky bude za 14 dní, tak, jak je časový harmonogram, aby se to opravdu stihlo tak, jak jste si to představili,
že, že už v srpnu se o to bude moci žádat. Asi to bude muset být poměrně rychle tak, kdybyste mohl přiblížit celé celý ten
proces se tedy zůstává tou klíčovou prioritou vlády pomoc v boji proti dopadu inflace. Děkuji.

mluvčí 
Těch opatření.

mluvčí 
Které vláda dělá, udělala pro to, aby chovu se vyrovnali s dopady inflace na občany pomohli občanům a současně bychom
zastavili inflaci samozřejmě celá řada. Tady jenom připomenu, že tím prvním klíčovým opatřením byl protiinflační rozpočet, který
jsme rozdíl předcházející vlády připravili a který právě zajišťuje to, že se nebudou roztáčet, že se nebude roztáčet inflační
Spirála, že se občané nebudou znehodnocovat úspory, že nebudou neustále věci zdražovat. To je jedna z hlavních věcí, kterou
vláda samozřejmě dělá v té racionální rozumné hospodářské politice v tom hospodaření se ze státními prostředky v tom
musíme pokračovat dále myslím, že to ukazujeme i v těchto v těchto těžkých chvílích udělali jsme také řadu opatření, která
pomáhají občanům, kteří se dostávají do ekonomických problémů, skoro bych řekl existenčních problémů v důsledku
rostoucích cen energií rostoucích cen potravin nákladů na bydlení, proto jsme výrazným způsobem rozšířily sociální dávky,
hlavně množství těch, které na ty sociální dávky dneska dosáhnout, připomínám jenom příspěvek na bydlení připomenu taky
navýšení existenčního životního minima a další věci, které naše vláda udělala současně potřeba připomenout, že se zvyšují
výrazným způsobem penze, to pocítí naši senioři velmi pozitivně to navýšení, které je teď připravováno ta valorizace, ta bude
znamenat v průměru pro každého seniora v penzi až 1 000 Kč zhruba kolem tisíce korun navýšení to zase pomůže našim
seniorům, aby si pomohli náslechy drahoty a s těmi všemi důsledky, které negativními, které projekty od inflace přináší a teď
míříme s těmi našimi opatřeními na ty, kteří nejsou v situaci, že vybrali sociální dávky, ani nejsou senioři patří ke střední třídě a
jsou taky postižení tou těmi vzrůstajícím cenami, a to jsou rodiny s dětmi. Lidé, kteří mají děti samoživitelé samoživitelky, proto
jsme se rozhodli poskytnout jednorázový pětitisícový příspěvek s tím, ale že ten bude limitován, aby to nebylo plošné opatření
pro ty, kteří to nepotřebuji tím milionem hrubého příjmu pro domácnost dohromady a teď k tomu časovému harmonogramu my
skutečně chceme, aby lidé tento příspěvek dostali v srpnu. Ten srpen má spoustu důvodů, ať už z hlediska dopadů těch cen,
které teďka rostou, tak z hlediska toho, že lidé, kteří mají děti, tak v srpnu začátkem září mají zase další výdaje v souvislosti s
nástupem dětí do školy, takže ten srpen takto záměrně vybrán a budeme to časovat tak, aby jsme to do toho srpna bez
problémů v rámci legislativního procesu stihli na to skutečně znamená, že na vládě tento materiál schválíme během dvou nebo
tří týdnů. Ten problém tam není žádný, ale abychom to dobře nachystali a hlavně, a to je důležité, abychom zajistili to, že ten
proces získávání toho příspěvku dokazování toho nároku bude co nejméně byrokratický bude co nejméně zatěžovat. Lidi bude
buďto maximálně digitalizovaný nebo prostě nějakým způsobem úplně jednoduchý, tak na to právě potřebujeme potřebuje
ministerstvo práce sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvem financí zlými, kteří zabili digitalizaci na to právě potřeba těch 14
dní, respektive 3 týdny a já bych upřednostnil to, ať je to klidně za 3 týdny, ale ať je to kvalitní, ať je to dobře připraveno, ať je
to takové, že, že tam nebudou žádné problémy.

mluvčí 
Si otázku praktickou, ve kterém se nás hodně lidí ptá, kdy to bude točit, neschválili stovkám odstraněn vládě dobu během
května tady ve sněmovně, dejme tomu, v červnu. V červenci už se o tom budou moci lidé žádat, aby to v srpnu dostali, protože
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to o to asi nepůjde žádat pouze týden, tam potřeba aspoň měsíc, aby to zvládaly úřady tu tu nit to bude pak úplně tragický
vlastně.

mluvčí 
Rozumíte otázce, a to právě vyjasníme během těch příštích 14 dnů, protože tam je i varianta, že minimálně část těch lidí bylo to
vlastně žádat nemusela, ale prosím, počkejme, počkejme na ten mechanismus. Jde nám opravdu o to, aby to bylo, aby to bylo
co nejjednodušší. Samozřejmě jsou tu nějaké legislativní limity, to se prostě nedá vyplácet jen tak, ale nějaký ten mechanismus
toho ověřování tam být my si musí nám jde o to, aby to byl prostě pro lidi absolutně jednoduchá. Ti toho chceme dosáhnout.

mluvčí 
Děkuju, další dotaz rozhlas.

mluvčí 
Andrea Kubová, Český rozhlas. Dobrý den. Dotaz pana ministra Rakušana, jestli jste dneska na vládě projednali pomoc vojáků
celníků při předsednictví evropské a případně můžete říct, kolik vojáků by to vyšlo děkuji.

mluvčí 
Ano, dobrý den. Ještě jednou to bylo tématem dnešního jednání vlády. My samozřejmě v rámci předsednictví České republiky
chceme zabezpečit běžnou bezpečnost obyvatel České republiky tzn. aby policie měla čas na veškerou obvyklou agendu, je
potřeba si přiznat, že policie v současné době má samozřejmě plné ruce práce i důsledky migrační krize z Ukrajiny do České
republiky. Proto jsme požádali, aby 120 vojáků v činné službě a 30 příslušníků Celní správy v rámci předsednictví České
republiky, tedy v termínu od července. Do třicáté od 1. července do 31. prosince tohoto roku byli nápomocni a vykonávali tak
rozhodnutím vlády povinnosti, které běžné době přísluší Policii České republiky. Paní ministryně obrany nás podrobně
informovala, o jaké profese se jedná. Jedná se o řidiče, jedná se o pyrotechniky. Jedná se o speciální jednotky, tedy se psy na
kontrolu objektů a podobně, tedy taková činnost, kde armáda mnohdy má ještě větší specialisty než Policie České republiky.

mluvčí 
Jaroslav Gavenda, seznam zprávy jenom dotaz. Na pana ministra sílu, zda máme nějaký krizový plán pro případ odstřižení
ruských dodávek plynu a aby bylo možné říci, kolik plynu máme nakoupeno ve státních hmotných rezervách. Děkuji.

mluvčí 
Krizový plán samozřejmě máme a ten krizový plán vychází z platných norem a předpisů, ale my ho průběžně aktualizujeme a
děláme si přehled největších spotřebitelů plynu a v České republice s tím, že se připravujeme na situaci, kdybychom se dostali
do té do té nepříjemné situace, že by, že by se dodávky plynu museli nějakým způsobem krátit, ale znovu opakuji akcí zjistit
všechny spoluobčany, že pro domácnosti nemocnice, kritickou infrastrukturu a já pevně věřím, že i pro větší část průmyslu a
toho plynu bude vždycky dost ta mi plnými zásobníky průběžně tak jak nám technické možnosti a a současná spotřeba dovolují,
takže k dnešnímu dni ty zásoby zase stouply na nějakou a miliardu 80 000 000 kubíků a ten nákup do státních hmotných
rezerv, to je nějaké, to je nějakých na necelých 240 000 000 kubíků.

mluvčí 
Uvádí.

mluvčí 
Nevidím další dotaz teď tiskovou konferenci. Končím, děkujeme za pozornost. Na.

mluvčí 
Shledanou. Skrze díky musel.

mluvčí 
Britský premiér Boris Johnson včera v projevu k ukrajinskému parlamentu oznámil taky další britskou vojenskou pomoc zemi.
Půjde o radarové systémy, rušičky, GPS nebo přístroje pro noční vidění celkem za 300 000 000 liber.

mluvčí 
Johnson sliboval samozřejmě nové zbraně říká, že tento boj je velice důležitý, protože to boj o demokracii je to boj o svobodu,
je to úplně jasně definovaný boj dobra se zlem, a to zlo reprezentuje. Vladimír Putin měli by se tam dostat během příštích dnů
další dodávka protitankových protileteckých proti lodních střel, také vad roku Terry, kterým se česky, říká čtyřkolky, jsou
vlastně malé vrtulníky se čtyřmi rotory, které jsou a budou velice důležité pro ukrajinskou armádu, protože jsou schopné unést
kolem 70 kg a uletět vzdálenost 60 km, a to samozřejmě bude nesmírně důležité pro ukrajinskou armádu a její zásobování na
frontě při boji s Rusy také tam mají být ony zmiňované radary, které mají právě rozpoznat, kde jsou ruské pozice, odkud
bombardují Ukrajince a nebo také 13 obrněných vozidel, což si přímo řekla. Ukrajinská vláda, co je důležité prezident Ukrajiny
Zelenským, který podle všeho byl poprvé také na při tomto projevu Johnsona odsud z Londýna v parlamentu sníh v Kyjevě tak
mluvil o tom, že najednou se Ukrajinců Britů stali bratři a sestry, takže to bylo velice silné a zřejmě tato podpora od Borise
Johnsona má na Ukrajině opravdu silnou odezvu bylo to vidět v těch ovací.

mluvčí 
A teď postoj Německa Rusko podle kancléře Olafa Scholze porušilo zásadu, že hranice v Evropě se násilím nemění a nelze
proto vyloučit, že se o to ruská vláda pokusí i dalších zemí. Schulz to řekl po jednání premiérka Finska Švédska. Obě země teď
zvažují, jestli kvůli ruské agresi vstoupí do Severoatlantické aliance. Pokud se na to připojí, můžou se podle Šolce spolehnout
na německou podporu. Právě pohled Německa teď probereme s Vladimírem handlem z katedry německých rakouských studií
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte v našem vysílání.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
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Vidíte vy v těch slovech kancléře Scholze, která jsem zmiňovala nějakou změnu nebo třeba zpřísnění postoje Německa vůči
Rusku.

mluvčí 
Myslím, že ta kvalitativní změna nastala skutečně s počátkem té války napadení Ukrajiny od té doby Německa pozice se
poněkud stvrzuje posiluje, ale v zásadě ten kvalitativní zlom nastal skutečně 24. února.

mluvčí 
Nicméně Německu trvalo velmi dlouho, než se odhodlalo například k dodávkám těžkých zbraní bylo velmi zdrženlivé k těm
sankcím i v průběhu samotné války, tak proč teď ten zlom, protože mluvím třeba těch těžkých zbraní, kde se názor změnil až v
minulém týdnu?

mluvčí 
Já myslím, že ta německá pozice je přece jenom na hnán především vývojem na té frontě a chování Ruska jako předat toho
státu, který vyvolal tuto agresi nebo provádí agresi vůči Ukrajině. Skutečně německá politika v podstatě je zdrženlivá zejména
zdrženlivá, pokud jde o použití vojenské síly a Německo není vojenská velmoc, nechce být vojenská velmoc. Německo teď sport
začátku té války vyhlásilo, že bude tedy daleko víc investovat do vlastní obrany letos ještě obranná politika. Německo prakticky
nemá ani zvyk, ani kulturu. Poválečné Německo samozřejmě uvažování o nějaký aktivních aktivní použití si v zahraničí proto
tedy i ta otázka zbraňová byla takto takto citlivá. Nicméně, jak říkám, teď už to už vidíme jenom vlastně postupné kroky, ale ten
kvalitativní zlom skutečně nastal začátkem té války.

mluvčí 
No a co se týká tedy třeba těch dodávek těžké techniky, co podle vás bylo to, co nakonec německou vládu přimělo k tomu
obratu, byl potřeba nějaký většinový názor tamní veřejnosti, anebo události, které sledovala na Ukrajině?

mluvčí 
To mělo několik postupných kroků hlavně asi nejdůležitější krok, myslím, pokud jde o tu praktickou pomoc Ukrajině, to byla ta
dohoda o podpoře exportu vojenské techniky sovětské provenience. Z těch států střední východ Evropy do do Ukrajiny, které
bude mě a Německo naopak to kompenzovat svoji vojenskou technikou už, zda je něco, co prostě bude znamenat okamžitou
pomoc, a to byl zlom, který nastal po zjištění těch událostí tragických puče, čili to je právě ten moment, který Německo dotlačil k
tomu posílení i tohoto vojenského elementu ve své politice a od té doby jsou to spíš jenom pokud postupné kroky. Myslím si, že
tady by samozřejmě velice výrazný tlak toho kolektivního rozhodování v rámci Evropské unie a zejména v rámci NATO
samozřejmě je tady prostě určitá určitý tlak těch východních sousedů Německa, který pro které Německo, to jste toho dělá
málo, je pomalé vlastně stává ztrácí tu důvěryhodnost, přestává být vnímáno jako nějaký evropský lídr, takže ten tlak skutečně
tady je a je tady rostoucí tlak v německé veřejnosti. Německá veřejnost je tedy rozdělena v podstatě napůl mezi ty, kteří jsou
pro dodávky těžkých zbraní proti dodávkám, nicméně to vidět, že to je velká velké téma téma německé politice a samozřejmě
vládní koalice tento rozpor vnitřní také řeší, když zelení a liberálové skutečně jsou daleko aktivnější v tomto jednotnější v tom,
jak přistupovat do exportu zbraní do Ukrajiny, když to SPD v této otázce přece jenom rozdělená a kancléř Scholz evidentně se
vyhýbá nějakému zásadnímu kont konfliktu s tou opoziční nebo s tím s těmi oponenty export zbraní v rámci své strany.

mluvčí 
Když se podíváme na skutečnou německou opozici, co je zajímavé včera právě předseda CDU Friedrich Merz byl prvním
vysoce postaveným německým politikem, který jednal s ukrajinským prezidentem v Kyjevě, jak by tohle čtete, co tím podle vás
případně, jestli něco chtěla Ukrajina Německo vzkázat?

mluvčí 
Teď zpráva, to je dáno najevo určitou spokojenost i bez tou tím tradici německého politika vůči Rusku, která je vnímaná jako
příliš vstřícná, což teda skutečně, jak se ukazuje, dneska se slušnosti z toho vývoje současného byla a bohužel to dávat najevo
určitými, což kontraproduktivní způsoben například tím, že tedy jaksi odmítla přijmout návštěvu prezidenta Steinmeiera, protože
samozřejmě Štajner v tomto smyslu Ukrajině je velice sporná figura, to chápeme, to je možné chápat. Dovézt z druhé strany
všechny představ předseda představitel státu, který patří mezi nej největší sponzory, jak to řekl, ukrajinské, jak transformace,
tak teďka v současné době podpory, jak humanitární ekonomické a které koneckonců vojenské v té současné krizi, takže
nevím, jestli to byla úplně Šťastná, Šťastné gesto, ale skutečně takto takto ukrajinská politika postupuje. Takhle postupuje
zejména ukrajinský velvyslanec velmi, který si dovoluje tedy vystupovat vůči hostitelskému státu, velice razantně bych řekl
nekorektně na některých vyjádřeních. V každém případě německá politika tady musí dávat před musí projevit prostě větší jaksi
trpělivost s tím s tím ukrajinským partnerem, protože to je ten partner, který je prostě ve strašné krizi a ohrožení, takže i ty jeho
nikdy emocionální opozice je třeba chápat trošku přehlížet.

mluvčí 
Poslední věc by mě zajímala jenom stručně, mluvil jste o tom obratu se začátkem války. Zajímá mě až ta válka skončí, jak moc
trvalé podle vás bude to přehodnocení a německého postoje vůči Rusku. Je možné, že se přece jen vrátí k té politice
appeasementu, který právě sociální demokraté už po desetiletí prosazovali?

mluvčí 
Já si myslím, že vlastně Putin to téměř znemožňuje svoji politikou. Co vidíme poprvé v historii německých vztahů s Ruskem, je to
snaha se slušně odříznout od Ruska nejen tedy ohledně těchto dávek teď energo surovin, to samozřejmě klíčová část
německé ruské občanské spolupráce, ale fota v oblasti od ostatních oblastech ekonomické spolupráce. To je skutečně
výsledek tragický výsledek, která Putinovy politiky Německo se úplně poprvé od Ruska od odřezává. Staví ochranný Val před
takto nebo nevypočitatelným partnerem dřívějším partnerem dneska ohrožením. A je to tedy je něco, co jsme nečekali, a ale to
je prostě realita této války.

mluvčí 
Pane handle, moc děkuju za rozhovor. Přeju hezký zbytek dne na shledanou.

mluvčí 
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Nastanou.

mluvčí 
90 prací Alfonse Muchy a dalších umělců je ode dneška k vidění ve čtyřech obcích na jižní Moravě. Jde o místa, která se
postavu českého secesního malíře pojí. S jedním z nich jsou taky Ivančice na Brněnsku, kde se Mucha narodil. V jeho domě
před malou chvílí začala vernisáž výstavy a od té už víc s Klárou Benešovou. Kláro, zdravím. Tak co všechno návštěvníci na
výstavě uvidí?

mluvčí 
Hezký den. Návštěvníci tady uvidí Muchová známá i méně.

mluvčí 
Známá díla, která inspirovala umělce.

mluvčí 
I v druhé polovině dvacátého století. Málokdo ví.

mluvčí 
Ale Mucha byl velmi.

mluvčí 
Populární mezi tzv. generací květinových dětí. Mucha se tehdy dostal z plátna plakátů na přebaly mnoha hudebních alb. Jeho
motivy používali nejen známé rockové skupiny zpěváci inspirovali svými někteří filmaři. Objevil se také amerických japonských
komiksech. Ukázat, jakým způsobem Mucha ovlivnil další umělce, tedy ukázat v roli jakéhosi infocentra právě to cílem cyklu
výstav nadčasový Mucha spojení světů jsou aktuálně ve čtyřech městech. V Ivančicích, kde se Mucha narodil, dále také v
Hrušovanech nad Jevišovkou v Mikulově a v Moravském Krumlově, kde sídlí Muchova slavná slovanská epopej. Výstavy jsou
součástí projektu Muchova stezka, na kterých se podílela nadace Mucha, kromě toho není, ale také podíleli starostové
zmíněných obcí a také hejtman ta výstava, respektive cyklus výstav potrvá až do října.

mluvčí 
A další stručný přehled zpráv právě teď.

Dopady případného zákazu dovozu ruské ropy do států Evropské unie. Podle německé průmyslové obchodní komory výrazně
zasáhne tamní podniky. Uvedla to reakce na návrh šestého balíku sankcí. Upozorňuje přitom, že poptávku po době je sice
možné pokrýt z jiných zdrojů rostoucí ceny suroviny ale znamenají pro podniky vyšší náklady.

Slovensko podle ministra hospodářství Richarda Sulíka podporuje unijní zákaz dovozu ruské ropy. Požaduje ale tříleté
přechodné období. Popřel tím dřívější zprávy některých médií, že se Bratislava nepřipojí další vlně sankcí. Evropská komise
navrhla do konce roku úplné odstřižení od ruské ropy. Dočasnou výjimku by podle diplomatů mohli dostat Maďarsko nebo
právě Slovensko. Oba státy jsou na jejím importu závislá.

Ruský prezident Vladimir Putin podle mluvčího Kremlu 9. května nevyhlásí Ukrajině oficiálně válku. Dodal, že se nechystá ani
všeobecná mobilizace.
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Pomoci se zvládáním důsledků spojených s válkou na Ukrajině chce Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ).
Každé dva týdny budou její experti dávat k dispozici odborné materiály, které mohou využít jak politici, tak státní správa. Jako
první problém si na paškál vzali téma Migrace a kriminalita.

„Cílem ustavení expertní skupiny pro Ukrajinu je přispět do veřejné debaty pokročilou interdisciplinární expertízou, kterou
Fakulta  sociálních  věd  disponuje. Výstupy skupiny budou cílit na ty, kteří rozhodují o široké škále opatření přijímaných v
souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a současně nabídnou odbornou oporu pro probíhající mediální diskuze,” řekl děkan FSV
UK  Tomáš Karásek. 
Témata policy briefů (odborných textů) budou odrážet erudici jednotlivých fakultních expertů. Týkat se tedy budou nejenom
mezinárodněvědním otázkám, ale i ekonomických, sociologickým, nebo mediálním. 
V úterý FSV  představila první text na téma „Migrace a kriminalita: nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíků”, jehož autorkou je
Marie Jelínková z Katedra veřejné a sociální politiky. 
Nejzávažnější oblasti kriminality páchané na migrantech se ve větší míře týkají obchodu s lidmi za účelem sexuálního nebo
pracovního vykořisťování a vykořisťování na trhu práce. Migranti také mohou být snáze oběťmi lichvy a úplatkářství 
„Policy brief má zodpovědět, jak přítomnost migrantů ovlivňuje kriminalitu. Závěry ukazují, že tématem je především kriminalita
na migrantech. A že s ohledem na příchod ukrajinských uprchlíků je třeba věnovat klíčovou pozornost problémům spjatým s
trhem práce,” uvedla Jelínková. 
Vykořisťování na trhu práce 
Velkou výzvou je podle ní vybudovat důvěru mezi migranty a českým právním systémem. Běženci si zatím nejsou vědomi svých
práv a trestné činy na nich spáchané často podhodnocují. 
„Nejzávažnější oblasti kriminality páchané na migrantech se ve větší míře týkají obchodu s lidmi za účelem sexuálního nebo
pracovního vykořisťování a vykořisťování na trhu práce. Migranti také mohou být snáze oběťmi lichvy a úplatkářství,” stojí v
policy briefu. 
Jelínková mezi doporučeními uvádí nabízet právní poradenství zdarma a zaměstnat migranty do řad policie. 
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mluvčí 
Také to tady máme dál a pro další minuty našeho dnešního odpoledního vysílání širší vedení sněmovny se dnes předběžně
dohodlo na dalším postupu mimořádné schůze. Ta se prodlužuje kvůli opozičním obstrukcím. Další noční jednání dolní komory,
tedy pravděpodobně nebude. Uvidíme, jak se to všechno vyvrbí nakonec asi budeme moudřejší teprve zítra ráno. Každopádně
místopředsedou sněmovně Ústavního právního výboru budou o tom mluvit už za malou chvíli tady nerad Joza teď 5,5 minuty
po čtvrté odpoledne. Přeji vám hezkou středu.

Not fair 9 minut po šestnácté hodině na rádiu zet Ředitelství silnic dálnic staví v Plzni Božkově tunel pod modernizovanou
železniční tratí ve směru na České Budějovice. Nejprve se vybuduje tzv. tunelový zárodek, který bude mít 2 tubusy dlouhé asi
180 m. Přijde to na srdce a jednu miliardu korun. Ten tunel by měl být hotový mezi lety 2029-2032 a bude součástí nového
východního okruhu Plzně, což je součást silnice první třídy číslo 20, která právě spojuje Plzeň a České Budějovice. Tolika 1
aktuální informace ze západu Čech, konkrétně z Plzně z Plzně města, které bylo mimo jiné osvobozeno americkou armádou, a
právě do Ameriky, tedy do Spojených států se teď vydáme, tam se totiž včera sešly tisíce zastánců práva na potrat. Lidé
reagovali na uniklý návrh stanoviska Nejvyššího soudu, které by zrušilo dosavadní legalizaci interrupcí na federální úrovni.
Protestující se pod heslem nechte naše těla sešli v New Yorku Atlantě Chicagu tendru, Lost, Angeles nebo světlo. Je teď ve
vysílání vítám amerikanista Jiřího Pondělíčka z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , hezké odpoledne. Hezké
odpoledne. Nejvyšší soud také už potvrdil pravost uniklého stanoviska, které by v podstatě zrušilo garanci práva na potrat na
federální úrovni a věc nechalo na vládách jednotlivých států, proč vlastně ta situace v USA dospěla až do toho budu, kde se
chystá zrušení garance práva na potrat na té federální úrovni.

mluvčí 
No konzervativci měli ten precedentní rozsudek z roku 1973 na paškál už dlouho vlastně už od jeho už od doby, kdy ho soud
vydal, tak se jim to nelíbilo to, dá se říct osmdesátých let dál nejpozději, tak velice cílevědomě pracovali na tom, abych to
Nejvyššího soudu nominovali konzervativní soudce soudkyně, kteří by jim pomohli ten precedentní to procento rozhodnutí
zvrátit s tím, že tedy samozřejmě dlouho ta ten soud nebo na tom soudě byla určitá rovnováha mezi konzervativci a
liberálnějšími soudci nebo umírněnými a za prezidenta Trumpa se to vlastně převážilo díky jmenování tří soudců celkem
výjimečnou počtu na jedno volební období se ta rovnováha zvrátí, ale prostě konzervativců, takže vlastně ten dlouhodobý cíl
bylo možné naplnit.

mluvčí 
Jak to vlastně je s tou, řekněme, legislativou nebo i s těmi judikáty ve chvíli, kdy něco zrušeno na federální úrovni, nebo to
neexistuje federální úrovni nebo něco zakázáno nebo naopak nařízeno tak, jak silná je tam moc jednotlivých států si to změnit.
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Vzpomínám si, když se řešila marihuana, tak ta je vlastně federálně zakázaná, ale některé státy vydaly zákon, kterým říkají, že
své občany nebo své území chrání proti té federální legislativy.

mluvčí 
Ono to je případ případů, jinak samozřejmě platí, že pokud něco explicitně zakázáno federální legislativou, tak to státy prostě
nemohou legalizovat nebo naopak nemohou kriminalizovat. Pokud je to federálním zákonem nebo tady v tom případě nějakým
rozhodnutím Ústavního soudu legalizováno té těch drog je to komplikovanější, protože krom tedy nějaké federální legislativy,
taky jste ho státních legislativ, je to podobné jako třeba u zbraní a na vlastně, pokud člověk se nedostane do střetu s těmi
federálními silami tzn. jejich tlakem furt tendenci nebo SPI, tak ty jeho prostě prohřešky řeší vlastně na úrovni státu a tím
pádem de facto na území, kterou státu můžou být tady ty substance vlastně de facto legální.

mluvčí 
No a co se týče tedy těch potratů, tak tam je to, jak s těmi pravomocemi jednotlivých států a federálních orgánů.

mluvčí 
Státy momentálně ty, které potraty omezovat chtějí dlouhodobě, tak co vlastně snažili nějakým způsobem se jezdit až na mez
toho, co ta předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu povolovala. Tam samozřejmě nelze potraty úplně zakázat, ale státy
samozřejmě regulátoři poskytování zdravotní péče mají právo dokonce povinnost nějaký třeba regulovat poskytovatele
jednotlivé, a tak oni to dělali vlastně, že tvrdili, že jde o nějaké regule, které přispívají k bezpečnosti, takže omezovali počty těch
potratové klinik vydávali další nařízení, jakože třeba žena pokusila o potrat, tak musí v tom městě nebo té potratové klinice
vlastně 2 dny musíte přijet a potom teprve druhý den je možné dělat tu proceduru. Soud vlastně v jednom rozsudku řekl, že
státy nesmějí regulovat tady ty věci svévolně nebo bez nějakého důvodu, ale samozřejmě, co je bezdůvodná regulace nebo co
je test, to je oprávněná, tak to vždycky musel rozhodnout zase soud.

mluvčí 
V rámci USA vlastně už před latte existovala taková potratová turistika. Teďka po tomto rozhodnutí tady hrozí, že těch žen,
které budou muset jet do jiného státu na interrupci asi přebere.

mluvčí 
Samozřejmě při lidé, ale zároveň to pro mnohé z nich bude nepřekonatelná překážka, protože samozřejmě ty v nižších
sociálních vrstev nebudou mít prostředky na to, aby, aby odjeli pro potrat jiného státu, koneckonců už ta regulace, o které jsem
mluvil, třeba ta nutnost zůstat přes noc ne, protože v některých státech třeba jenom 1 potratová klinika v celém státě nebo
několik málo, tak to samozřejmě už to bylo pro mnoho žen nepřekonatelnou překážkou pro pro mnohé z těch nižších vrstev,
takže to samozřejmě se ještě zesílí zároveň, pokud někdo má prostředky, tak pořád zůstává možnost, aby zůstali v případě
došlo k vydání zákazu, což zatím nevypadá pravděpodobně, ale určitě to nedá, tak samozřejmě zůstala možnost nechat provést
interrupci úplně v zahraničí.

mluvčí 
Čím to vlastně je, že právě ta otázka interrupcí je takto diskutovaná právě ve Spojených státech u nás Evropy to známe z
Polska, velmi často se v souvislosti s těmi interrupce v Polsku poukazuje, poukazuje na to, že tedy v Polsku jsou určité závady v
demokracii. Znamená to, že jsou nějaké závady v demokracii právě ve Spojených státech.

mluvčí 
A není to samozřejmě problém demokracie jako takové, ale ale jsem samozřejmě je to omezení nebo demokracie ve smyslu
hlasování lidu, ale to samozřejmě ukrajování svobody v tom smyslu, že prostě do té do této chvíle ta hranice federální
uznávaná, kdy vlastně plotu stává člověk, který už je hoden ochrany, byla byla nastavená do tzv. mobility, čili dá se říct,
okamžik ten plod mohl projekt přežít už alespoň teoreticky mimo dělohu, tak do té do té chvíle postižena měla právo si o tom
rozhodnou, že se to bral jako součást jejího těla, to je tohle právo je jim teďka je upřeno. Samozřejmě vy jste zmiňoval Polsko to
souvisí, protože i v Americe ta hlavní ten hlavní proud, který požaduje zákaz potratů nebo výrazné omezení, také vychází z
náboženského prostředí, teď tedy na rozdíl od Polska to nejsou katolíci, ale především převod především evangelíci.

mluvčí 
Americký prezident Joe Biden slíbil, že bude usilovat o uzákonění práva žen na potrat na federální úrovni. Jak moc je tohle
téma důležité na té americké politické scéně, jak to může ovlivnit třeba primárky prezidentské volby, případně další volby ve
Spojených státech?

mluvčí 
Určitě určitě ovlivní primárky, které teď momentálně vlastně probíhají, ve kterých se vybírají kandidáti do těch podzimních tzv.
poločasový voleb do sněmovny a třetiny senátu určitě to může být pro mnohé demokratické voliče. Pokud navíc můžete
přesvědčit některé váhající, že kteří třeba byli rozhodnutí nejít volit nebo si třeba váhali, jestli ne nevoli republikány kvůli vysoké
inflaci nebo jiným problémům, tak tohle může být něco, co je, co je přesvědčí, aby se vrátili k demokratům, nebo aby hodili svůj
hlas některému z demokratických kandidátů kandidátek, ale uvidíme, jak přesně potom odezní rozhodnutí, jestli dojde třeba
nějakým drobným úpravám, jestli případně tedy vydrží nějakým způsobem to někteří nadšení, ale ta ta síla těch protestů a toho
odporu proti tomuto rozhodnutí.

mluvčí 
Dá se říct, třeba v kolika státech nebo v kterých regionech jsou interrupce zakázané či významně nějak omezované?

mluvčí 
I asi nejde nejvýraznější a zároveň největší stát, kde, kde k tomu dochází také Texas tam už vlastně, když tým v reakci na to
veřejně prohlásili, že hned jak to tohleto rozhodnutí vejde v platnost, tak schválí zákon, který potraty potraty zakáže, jsou to
státy převážně kontrolované republikány, často státy, ve kterých, ve kterých převažují rurální komunity bez patří mezi ně třeba
severní jižní Dakota, které jsou vlastně plně nás severo západě Spojených států amerických větší část toho amerického jihu,
tak tam samozřejmě také jsou potraty už teď je různě omezovány a dá se očekávat. Už to taky ohlásil, že v případě, že to
rozhodnutí bude vydáno tak, jak teď bylo zveřejněno, takže zákony na zákaz potratů tam určitě uvidíme.
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mluvčí 
Říká amerikanista Jiří Pondělíček z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky za to na slyšenou.

mluvčí 
Děkuju za rozhovor na shledanou.

mluvčí 
16 hodin 19 minut je středa 4. května a vy jste ve společnosti rádia. Hezký den.

16 22 v té zprávě ze širší vedení sněmovny se dnes odpoledne předběžně dohodlo na dalším postupu mimořádné schůze ke
sporným koaličním návrhům, kterou provázejí tvrdé opoziční obstrukce. Další noční jednání dolní komory, tedy z dneška na
zítřek. Podle kuloárových informací ještě před schůzkou grémia, aby Beate nemělo. My jsme ve spojení s místopředsedou
sněmovního ústavněprávního výboru za hnutí starosty nezávisle Vladimírem Balašem, dobré odpoledne.

mluvčí 
Byl on.

mluvčí 
Takže zatím se nepodařilo dokončit vlastně jedinou debatu ani o jednom z těch šesti bodů mimořádné schůze. Dokdy tedy
očekáváte, že se bude obstruovat a na čem jste se vlastně domluvili na tom, že se to nějak ukončí nebo na tom, že si alespoň
vždycky dáte pauzu přes noc byste se mohli ve SPAD?

mluvčí 
Zatím ještě se obloukem, že si dáme pauzu, že třeba jedno očima vědy pomoci zítra skutečně stačí jaksi přeruší 1 se chtěli u
uchazeče, aby předešlo činil návrhy, ale těšíte na Jižní Koreji zvýšení, když byly ukončeny, neumí návrh ještě 40 pyšný byli
spolu předkládány, učili pošetřil tak byly projednány v úplně úspěšný dotován čtyřmi.

mluvčí 
Je svaz, můžu poprosit trochu se přemístit o kousek dál, protože signál není úplně nejlepší. Zkusím zatím ještě položit druhou
otázku, když sledujete ty obstrukce s tak z ústavněprávního hlediska jako právník, jak se na to díváte a není tady, řekněme,
čas na úpravu jednacího řádu sněmovny, anebo je to prostě cena za demokracii, že občas, když je nějaké téma, které se
opozici velmi nelíbí, tak obstrukce přijdou.

mluvčí 
Tak, kdyby to bylo včera za demokracii, takže by o čemž měla někoho Poslanecká sněmovna jako výkon měli zákonodárné
moci účastnit tím, že účet za zranění nebo minimálně na hraně ústavnosti. Němeček mobil případě si myslím, že by určitě bude
na místě být žádný legraci žádný. Nepředpokládám, že by si na život, jaký jsem to řešit o přímou, takže jediné řešení, které já
ocitají v Německu činů, autority úspěchy programu mohou večer.

mluvčí 
Ano, to je taková ta známá Berlín roštu, kde tedy berlínská hodina, tak já myslíte, ale, řekněme, tady v ta atmosféra ve
sněmovně vůle něco takového zavést a že by se tedy na tom programu museli dopředu shodnout strany, nebo by někdo musel
napsat ten program a tam jasně bylo řečeno, jak dlouho se budou jednotlivé bude projednávat?

mluvčí 
Naše myslím, že v autě ještě silněji však není třeba coby šestý, tedy pro pivo čekat většinou chtěl připravit pochopitelně ideální,
když máte ještě subjekty politické byly představy pole dohodnout, ale už je to podle mě dělal možností, že nechceme blokovat
třeba výrok na 4 roky, protože si myslím, že když nám podařilo v tomto duchu změnit jednací řád srbské nebyli. Jakkoliv si
myslím, že bychom chodili pracovat ne kvůli sobě, ale tím dalším sněmoven, abychom skutečně bavili jakou práci nejenom ve
výborech, ale také, což bohužel nutno.

mluvčí 
Ve chvíli, kdy tedy vlastně je to už podruhé během pár měsíců, že opozice tak obstruuje, tak není to možná i pro koalice jistý
signál, že by se měly třeba zamyslet nad tím, jak některé věci podávat a třeba možná dopředu projednat nějaká s opozicí a
domluvit se na nějakých ústupcích, aby se do příště vyhnula takovémuto jednání, anebo prostě opozice si chce za každou
cenu prosadit svou i za cenu těch obstrukci.

mluvčí 
Tak pochopitelně jakože, že je dobře přemýšlet o tom, čili ceny průchod péči či lidí důležité, ale konkrétně v tomto případě jde o
body, které jsem spolu překládá i žďárští či, že těch prvních nežili. To jednání nedává vůbec vše a myslím si, že to znovu
potenciální voliče. Jim za to ty, kteří tam část bydlím začít další ročníky ročníky jim 2, že určitě chtějí voliči pochválit.

mluvčí 
Říká místopředseda ústavněprávního výboru sněmovny Vladimír Balaš z hnutí starostů nezávislých. Díky hezký den. Na
slyšenou.

mluvčí 
Děkuji za sezónu. Podobný.

mluvčí 
Za 3 minuty bude půl páté. Vy posloucháte rádio zet půl tady budou samozřejmě další zprávy teď Coldplay a in May place.
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Bude to otázka peněz. Zákaz potratů v USA by nejvíce dopadl na chudé, říká odborník URL
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Soudci Nejvyššího soudu USA chtějí zrušit právo na potraty. Očekává se, že ženy například v Texasu, Mississippi a dalších
konzervativních státech by tak přišly o možnost ukončit těhotenství. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje amerikanista z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jiří Pondělíček, jak rozhodnutí změní život Američanů i jak může ovlivnit
nadcházející volby.

Server Politico v pondělí večer zveřejnil uniklý návrh stanoviska většiny soudců Nejvyššího soudu USA, kteří si přejí zrušit
padesát let starý rozsudek v kauze Roeová versus Wade. Ten garantoval všem ženám po celých Spojených státech právo na
potrat. Pokud by soudci rozhodnutí potvrdili, každý americký stát bude potraty regulovat vlastními zákony - v praxi tak řada z
nich interrupce zakáže nebo velmi výrazně omezí. Oficiální oznámení soudu se očekává na konci června.

Zatím se nejedná o finální rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jaký dopad má ale uniklá informace už teď na společnost?
Nevím o jiném případu, kdy by rozhodnutí Nejvyššího soudu předčasně uniklo. Soud už potvrdil, že materiál je pravý, nicméně
dokud rozhodnutí nevyjde oficiálně, platné není.
Teď se určitě dají očekávat demonstrace, především ve velkých městech - ať už v liberálních nebo konzervativních amerických
státech. Rozdělení americké společnosti je dáno spíše velikostí místa, kde žijí. Potraty jsou navíc natolik zásadní a kontroverzní
téma, že budou mít vliv i na volby do Kongresu, které nás čekají letos v listopadu, a určitě se promítnou i do primárek, jež
nedávno odstartovaly.
Může reakce na uniklý návrh rozhodnutí vést k tomu, že někteří soudci ještě změní názor?
Nemyslím si, že se k tomu soudci budou chtít veřejně vyjadřovat. Stanovisko, které sepsal soudce Samuel Alito, bylo většinové.
Takže takové by mělo být i rozhodnutí Nejvyššího soudu. Podle mě se příliš nezmění, ačkoliv tlak na to bude. Konzervativní
většina na Nejvyšším soudu, která tam je od vlády prezidenta Donalda Trumpa, je rozhodnutá zrušit precedens z roku 1973,
jenž uzákonil právo na potrat. Anebo alespoň výrazně omezit jeho dopad.
Jak důležitá je pozice předsedy soudu Johna Robertse, který je sice konzervativní, ale u stanoviska není podepsán? Může
právě on situaci zvrátit?
Rozhoduje se většinově, takže jestli je John Roberts proti, je jedno, pokud bude přehlasován. Stanovisko, které zveřejnil server
Politico, bylo vydáváno za většinový názor devítičlenného soudu. Nemyslím si, že předseda to teď bude veřejně komentovat.
Navíc pokud bude pět hlasů skutečně pro, je jeho názor irelevantní.

Kdo za zveřejněním dokumentu v médiích může stát? Čeho se možní informátoři snaží dosáhnout?
Slyšel jsem už několik spekulací. Nejpravděpodobnější mi přijde, že informaci vypustil na veřejnost někdo z poradních sborů,
kteří pracují pro liberální soudce. Ale slyšel jsem i teorie, že to mohli být sami konzervativci, kteří chtěli, aby téma začalo žít ve
společnosti už teď a nebylo zveřejněno až těsně před kongresovými volbami v naději, že se do té doby kontroverze trochu
rozptýlí.
Je téma potratů určitou dělicí linií americké politiky?
Určitě ano, ačkoliv si myslím, že téma zatím více mobilizovalo voliče republikánů než demokratů. Uvidíme, jestli se to změní,
když bude dostupnost potratů silně ohrožena. Pro republikány to bylo výrazné téma, protože chtěli rušit status quo, chtěli
změnit situaci, a to vyžaduje aktivitu. Jestli bude změna důležitá pro nerozhodné voliče, nebo dokonce motivační pro skalní
voliče demokratů, aby přišli hlasovat, se teprve ukáže.
Znamená to, že si většina voličů republikánů skutečně přeje zakázat potraty?
Tak to úplně není. Těch, kteří si přejí úplný zákaz potratů, je podle různých průzkumů od 25 do 33 procent. Ale to jsou lidé,
kteří si přejí, aby potraty nebyly dostupné nikdy. U zbytku záleží… Je třeba velká skupina lidí, kteří říkají, že by potraty měly být
dostupné a legální, ale jen v případě zdravotních komplikací. Ta škála je poměrně široká a nelze říct, že to je jen pro a proti.
Drtivá většina těch, kteří podporují úplný zákaz potratů, většinou z náboženských důvodů, volí republikány a je pro stranu
významnou voličskou skupinou. Což ale neznamená, že všichni republikáni podporují zákaz potratů nebo že nadpoloviční
většina Američanů podporuje zákaz potratů.

Přijdou teď na řadu i další témata, o která se vedou ve Spojených státech kulturní války? Například svazky stejnopohlavních
párů, které Nejvyšší soud legalizoval v roce 2015.
Nemyslím si, že by se rušily zrovna svazky homosexuálů, byť nějaké snahy o to být mohou. Řekl bych, že už to není tak
kontroverzní téma. Konzervativci určitě budou mít ambici předkládat Nejvyššímu soudu co nejvíce případů, u kterých by mohl
rozhodnout v jejich prospěch, ale podle mě je otázka potratů v mnoha ohledech výjimečná.
Pokud se soud nakonec rozhodne tak, jak to stojí v uniklém návrhu, jak těžké bude pro ženy ukončit nechtěné těhotenství, když
budou žít ve státech se zakázanými potraty?
Bude záležet, jaké zákony jednotlivé státy zavedou. Nejpravděpodobnější je, že se z toho stane otázka peněz. Ženy, které si to
budou moci dovolit, budou jezdit někam, kde jim potrat provedou. Pro chudší ženy se bezpečný a legální potrat stane
nedostupný, protože jen těžko mohou opustit svůj stát.
Už teď v mnoha konzervativnějších státech hlavně amerického jihu probíhá kampaň na co největší omezení práva na interrupci.
Státy vydávají regulace. Někde je třeba jen jedna potratová klinika a platí nařízení, že žena musí ve městě s klinikou zůstat přes
noc, aby si to promyslela. Jinde se ženy musí před potratem podívat na ultrazvuk plodu a až pak své rozhodnutí potvrdit. I tyto
zákony už nyní nejvíce dopadají na chudší vrstvu obyvatel.
Video: Duka vždycky rád proti někomu zápasí. Jeho styl komunikace církev poškozuje, říká Halík

Mimořádné jednání sněmovny ochromily obstrukce
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 21:59 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 3 207 620,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
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Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Poslanci ve sněmovně jednali s přestávkami skoro 30 hodin. Schůzi blokovala obstrukcemi hnutí ANO a SPD.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Širší vedení dolní komory se nakonec shodlo na odložení sporných bodů z programu, jako bylo zrušení EET nebo zpřísnění
zákona o střetu zájmů.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Na konci schůze poslanci schválili zrušení pandemické pohotovosti, takže lidé už nemusí nosit respirátory ani ve zdravotnických
zařízeních. Všemu tomu ale předcházelo bouřlivé jednání a zdržování ze strany opozice.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér /KDU-ČSL/ 
Skončí soutěž o náčelníka Velká huba. Budeme tady slyšet racionální výstupy, ne předhánění v tom, kdo více blábolí. To, že v
minulosti vyhrál tuto soutěž pan předseda Tomio Okamura, to jsme byli zvyklí. Mě překvapilo, že za včerejšek se do té soutěže
aktivně zapojil předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Andrej BABIŠ, poslanec a předseda hnutí /ANO/ 
Katastrofální, katastrofální a ta rakovina je svinstvo. Včasně zachycený nádor může být navíc léčba mnohem šetrnější s
menším počtem vedlejších účinků. Výhodou je, že nádor je zjistitelný pohmatem a varlata si může prohmátnout každý muž.
Vyšetřujete si proto pohmatem svá varlata pravidelně.

Věra KOVÁŘOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /STAN/ 
Pane předsedo, já se opět omlouvám, prosím, hovořte k věci o zdravotních záležitostech. Sčítáte opět nějaké letáky.

Andrej BABIŠ, poslanec a předseda hnutí /ANO/ 
To není nějaký leták. To je leták výjimečný, ano, správně, který jsem vymyslel – ano, můžete se smát, představte si – děkuju,
děkuju za uznání.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/ 
Každý, kdo něco prezentoval, tak vám řekne, že jestli chcete, aby to mělo nějaký dopad, tak 4 hodiny číst monotónním hlasem
ten dopad je prostě špatný.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Ani poslanci SPD nezůstali pozadu. Třeba Fiala si zase postěžoval na omezování příspěvků na sociálních sítích.

Radim FIALA, poslanec /SPD/ 
Já mám tak omezený Facebook, že přestože tam dávám několik, několik, několik postů každý den nebo fotek nebo nějakých
myšlenek, tak na Facebooku ztrácím ty followery.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Linda Nguyenová, televize Nova.

Martin ČERMÁK, moderátor 
Vypadá to, že se obstrukce, nástroj používaný každou opozicí, v dolní komoře Parlamentu budou objevovat v tomto volebním
období velmi často. Jen schválení programu trvalo poslancům 5 hodin a zákonodárci si už na takovýto způsob jednání pomalu
zvykají.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda hnutí, místopředseda Poslanecké sněmovny /ANO/ 
Zahajuji tímto dvacátou schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Schůze začala včera v 10 hodin dopoledne a poslance pak čekalo téměř 18hodinové jednání v kuse. Na nekonečná jednání si
poslanci, zdá se, zvykají. Přípravu rozhodně nepodcenili a energii doplňovali kávou nebo čokoládou.

Marie JÍLKOVÁ, poslankyně /KDU-ČSL/ 
Všimla jsem si, že automaty na sladkosti a na kávu jsou poměrně v těch pozdních večerních hodinách úplně prázdné.

Vojtěch MUNZAR, poslanec /ODS/ 
Člověk úplně není nejčastější, je takový vevnitř už takový zmačkaný.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Čas na focení se ale vždycky najde. Zvěčnit se nechaly poslankyně hnutí ANO skupinovou fotkou.

Jana PASTUCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku PS /ANO/ 
Stále ve sněmovně. Nás noční jednání nezlomí. Jedeme dál a boj za lidi v této zemi nevzdáme.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Dvě dvouhodinové pauze přišly na řadu až ve 4 hodiny ráno. Vyžádaly si je opoziční ANO a SPD, které u řečnického pultíku
strávily drtivou většinu času. Ani v odpoledních hodinách nemá jednání sněmovny žádný výsledek. Zákonodárci nedokončili
debatu ani o jednom ze šesti bodů. Schválení první z předloh, které poslanci projednávají na mimořádných schůzích, přišlo až
po 26 hodinách. Týká se administrativy u biomasy. Kvůli průtahům musela dokonce vláda zasedat ve sněmovně.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
To není náhoda, je to v důsledku obstrukční politiky, kterou tady realizují v Parlamentu nebo uskutečňují v Parlamentu opoziční
politické strany.
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Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
V situaci, kdy vládní koalici média poskytují mnohem větší prostor, tak se opoziční strany snaží najít skuliny, cesty, jakým
způsobem komunikovat se svými voliči. A ví moc dobře, že o proslovech Parlamentu se bude psát, bude se o nich mluvit.

Linda NGUYENOVÁ, redaktorka 
Několikadenní zdržování poslanci není výjimkou. Patrně to nejdelší bylo v roce 2011, kdy tehdy opoziční ČSSD blokovala
reformní zákony Nečasova kabinetu. 6 dní a 6 nocí. Linda Nguyenová, televize Nova.
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Video s exposlancem Kalouskem hitem internetu
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 13 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 21:59 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 1 751 854,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,67
Martin ČERMÁK, moderátor 
Sociální sítě mají nový hit. Včerejší vystoupení exposlance Miroslava Kalouska. Šel kolem protivládní demonstrace a přijal
pozvání organizátorů vystoupit na pódiu. A tam se do nich pořádně opřel.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 
Svého předřečníka urazil. O demonstrantech řekl, že jsou k ničemu a vysmál se jim, že jich přišlo málo. Vysloužil si za to pískot,
ale i obdiv.

demonstrant 
Víte, pane Kalousku, víte o tom, že Ukrajina zdražila tranzit ropy a plynu, že jo? Vy se smějete, protože vám z toho jdou asi
nějaké chechtáky do kapsy.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí 
Můj předřečník je absolutní debil. A velmi si vážím toho, že debil, který pořádá takovéhle shromáždění v celé milionové Praze
nesežene víc, než tak asi 15 jemu podobných lidí.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Miroslav Kalousek v ráži. S demonstranty na Malostranském náměstí se nemazal.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí 
Bylo mi ctí tady s vámi být. Nejste k něčemu.

osoba 
Natřel jim to.

Otázka je, jak moc to braly obě strany vážně. Takže...

demonstrant 
Takovej člověk jako pan Kalousek nás nemůže rozhodit.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Video s Kalouskovým projevem se objevilo na sociální síti.

Jakub BERNÁTH, odborník na sociální sítě 
Během toho jednoho dne na různých sociálních sítích vidělo video přes půl milionu lidí, což je dost.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí 
Docela mě překvapilo, kolik lidí si toho všimlo.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Říci nebo ukazovat, co si myslí, neměl Kalousek nikdy problém. Své o tom ví Andrej Babiš nebo před lety Piráti.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí 
Vy jste sice pěkní kokoti, ale furt jste sympatičtější než...

Ivan BARTOŠ, poslanec, předseda strany /Piráti/ 
My jsme kokoti, jo?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí 
Jste kokoti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Paroubek.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Miroslav Kalousek už v minulosti dokázal, že od slov a gest umí přejít i k rázným činům a bylo to právě tady na Malostranském
náměstí. V září 2011 tam, lidově řečeno, propleskl mladíka, který byl prý moc drzý. Tehdejší ministr financí za to pak dostal 1
000 Kč pokutu. Pověstný flákanec ale Kalousek také sám inkasoval o rok později před ministerstvem.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí 
Volali, abych mezi ně přišel, tak jsem veřejně přišel.

Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jeho politický styl byl tak osobitý a tak jako specifický, že je asi nezaměnitelný.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Loni v lednu opustil Miroslav Kalousek po 22 letech poslaneckou lavici. Spekulovalo se, že bude kandidovat na prezidenta. On
sám to ale nakonec vyloučil. Ondřej Špalek, televize Nova.

Nejednotnost Evropy ohledně sankcí proti Rusku
TV , Datum: 04.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.05.2022 23:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 778 676,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
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No a teď pojďme otevřít naše dnešní hlavní téma. Dodávky ruské ropy do Evropské unie mají skončit. Podle Evropské komise
se tak má stát do konce tohoto roku. Plán je součástí návrhu šestého balíků protiruských sankcí, který představila šéfka
komise Ursula von Der Leyenová. Postihy se mají dotknout taky tří dalších ruských bank, včetně ta největší Sberbank. Zároveň
míří i na vojenské představitele odpovědné za masakry civilistů v Buče nebo trojici kremelských televizních kanálů.

Ursula von DER LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Budeme dbát na to, abychom se postupně zbavovali ruské ropy systematickým způsobem, který nám a našim partnerům
umožní zajistit alternativní zásobovací cesty. A zároveň chceme být velmi opatrní, abychom zmírnili dopad na globální trh. I
proto ukončíme dodávky ruské ropy do šesti měsíců.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Lukáš Dolanský, zpravodaj České televize v Bruselu, připojí další podrobnosti. Lukáši, zdravím tě. Pokud se nemýlím, o tom
navrhovaném balíku sankcí by už měli jednat velvyslanci členských zemí Evropské unie. Pokročilo to jednání? Víme o tom
něco?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Hezký večer. Nemýlíš se, je tomu tak. Jednají od samého rána. Já musím říct, že to jednání bude velice komplikované a složité,
protože ta samotná materie, koneckonců ty jsi o tom mluvil, je složitá. Je to nejsložitější a nejtvrdší sankční návrh. Do toho
všeho nebo tomu všemu nepomáhá ani ten samotný fakt, že podle našich informací velvyslanci chtěli mít ten samotný balíček k
dispozici už včera, protože tady v Bruselu se mluvilo o tom, že by Evropská komise mohla ten balík i představit už včera, aby ho
měli k dispozici na to dnešní jednání. Nakonec se tak nestalo. Evropská komise, předsedkyně Evropské komise si nenechala
ujít příležitost, aby mohla ten samotný balík představit nejdříve evropským poslancům. A samotní velvyslanci ho dostali tedy až
během dnešní noci. To znamená, že o to méně času nyní mají. A jak jsem říkal, je to složitá materie, bude se jistě velice
konzultovat s členskými státy, což koneckonců už během dnešního dne bylo jasné. Takže já neočekávám, že by to byla otázka
hodin. A možná to nebude ani otázka následujících několika dní.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Velmi často se v těch otázkách sankcí mluví o tom, do jaké míry Evropská unie ukazuje, nebo neukazuje jednotu. Tak u toho
šestého balíku ukazuje v tuto chvíli Evropská unie spíše svoji sílu a jednotu, nebo ty rozpory a ta komplikovanost ukazuje na to,
že ta jednota není zas až tak silná?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Jednota. Co je jednota? Je jednota ten proces, nebo je to výsledek? Já bych, a to je ten můj osobní komentář, já bych řekl, že
jednota spíš záleží na tom, jakým způsobem se dokáží nakonec členské státy dohodnout, tzn. na tom samotném výsledku.
Pokud bychom chtěli, aby Evropa mluvila jen a pouze jedním hlasem, asi by to nebylo možné. Otázka je, jestli by to bylo
správné. Takže to, že některé členské státy mají rozdílný pohled, řekněme, na některé ty aspekty, je poměrně pochopitelné.
Bylo by jistě velice špatné, opět je to můj komentář, kdyby se nakonec členské státy nebyly schopny dohodnout a ukázaly tu
tebou definovanou nejednotnost. Nicméně zatím během těch pěti sankčních balíčků Evropa demonstrovala jednotu a dá se
předpokládat a doufejme, že jí bude demonstrovat i tentokrát.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, Maďarsko a Slovensko by měly dostat přechodnou dobu na embargo na ruskou ropu, což by mohla být cesta k
jednomyslnému souhlasu s tím dalším balíkem sankcí. Víme už, jak dlouhá by ta přechodná doba měla být? Narážím na to, že
Evropská komise mluví o jednom roce, zatímco slovenský ministr hospodářství Sulík dnes mluvil o třech letech, tak co je blíž
pravdě?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Ano, narážíš na to správně, protože skutečně Evropská komise, tedy podle těch informací, které byly původně k dispozici a
které se vlastně dnes potvrdily, tak v tom samotném návrhu stanovila tu přechodnou dobu, řekněme takovou vstřícnost vůči
Slovensku a Maďarsku, na 1 rok. Ovšem ukazuje se a je velká otázka, jestli tohle bylo skutečně dobře konzultováno dopředu
se Slovenskem a s Maďarskem, protože nyní obě tyto země říkají, že jim to nestačí a že chtějí delší. Maďaři dokonce mluví o
tom, že chtějí nekonečnou, že chtějí trvalou výjimku. Takže tohle je věc, která je s otazníkem, jestli Evropská komise skutečně
dobře naslouchala hlasům z Bratislavy a z Budapeště. No a je tedy s velkým otazníkem také, jakým způsobem se k tomu
postaví členské státy. Proč to říkám? Protože tys to sám zmínil, ty samotné sankce musí nyní schválit všechny členské státy,
ovšem schvalují to už pouze a jen pouze členské státy, tzn. nezasahuje do toho ani Evropský parlament ani samotná Evropská
komise. Je to jen a pouze na členských státech, jakým způsobem se tedy nakonec dohodnou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Že chceme přechodnou lhůtu nebo dobu, to dnes zaznělo taky z české vlády, totéž i z bulharské vlády. Přibyly i nějaké další
státy a jaká je šance, že to penzum států, které by mohly mít nějakou přechodnou dobu na embargo na ruskou ropu, bude
širší?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Ono to zásadně navazuje na to, co jsem říkal. Členské státy se budou muset dohodnout. Pokud prostě budou země, které
budou trvat na těch přechodných lhůtách nebo dobách, tak ostatní členské státy budou muset ustoupit nebo najít nějaký
kompromis. Tím se vlastně vracím k té jednotě, o které jsme se bavili před malým okamžikem. Pro mě osobně to stanovisko
České republiky bylo trochu překvapením, protože české delegace i tady v Bruselu velmi často se snažily dávat najevo takový
ten jestřábí postoj, tzn. co nejtvrdší sankce. Skutečně mluvili o tom, že ty sankce musí Rusko skutečně bolet, a proto do jisté
míry bylo pro mě překvapením, že Česká republika nyní žádá tu přechodnou dobu. Na druhou stranu zapadá to i do toho, co
říkal tady v Bruselu v pondělí ministr průmyslu, který říkal, že je potřeba, aby všechny členské státy byly solidární. Co to
znamená? To znamená, že tyto státy, které jsou vysoce závislé ruské ropě, a jsou to státy právě, jako je Maďarsko, Slovensko
a Česká republika, tedy ty, které leží na tom ropovodu Družba, tak chtějí mít jistotu, že se v případě nějaké krize domohou
dodávek od ostatních členských států, tzn. že jim ostatní členské státy pomohou a případně jim dodají, řekněme, chybějící ropu
tím opačným směrem.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 136 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A čím chce nebo kde chce hledat Evropská unie náhradní zdroje ropy za tu ruskou? A jak by měly vypadat společné nákupy
ropy, pokud tedy budou?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Vezmu to odzadu, tvé otázky. Společné nákupy jsem zatím tedy příliš neslyšel, co se ropy týče. Mluví se o společných
nákupech plynu, ovšem v případě ropy to tedy nebyl moment, který by se nějak významně nebo vehementně skloňoval. Odkud
vzít tu ropu? Musí se nakoupit na trzích, tzn. musí se dovézt do Evropy z ostatních jiných částí světa, ze Spojených států.
Ursula von Der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, už komunikovala a konzultovala i tuto možnost se státy, jako je třeba
Katar. Jedná se taky s Alžírskem atd. Jedná se taky s Norskem, i když v případě Norska je to složitější, protože Norové sami
nechtějí příliš navyšovat svoji těžbu nebo těžbu své vlastní ropy. No a je tedy potřeba dostat nějakým způsobem tu ropu do
přístavu, dostat ji do těch případných ropovodů tak, aby ten případný proud mohl proudit tentokrát ne z východu na západ, ale
ze západu na východ.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Lukáši, ještě poslední věc. My dnes budeme podrobně v Devadesátce rozebírat účinnost těch dosud přijatých sankcí nejen
Evropské unie. A zajímá mě, jak je spokojená samotná Evropská unie? Co slýcháš v Bruselu, jak je spokojena s tím, jak
dopadají ty už přijaté sankce na Rusko, nebo naopak nedopadají?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Kdybych to měl říct velmi stručně, kdybych chtěl v zásadě jenom citovat tady unijní představitele, tak unijní představitelé mluví
o tom, že jsou spokojeni, že ty sankce fungují, že je dobře, že Evropská unie se shodla na jejich podobě a že byla jednotná. Na
druhou stranu, a to je jenom velice stručný a můj osobní komentář, ona to je válka. V zásadě je to obchodní válka, kdy jedna
strana útočí a druhá se brání. My vidíme, že Rusové využívají všechny možnosti k tomu, aby se nějakým způsobem ubránili,
aby například zvedli kurz rublu. Já mohu říct, že dnes je rubl na vysokém stupni, tzn. tedy je velmi drahý. Byly doby, kdy jeho
kurz skutečně padnul vysoce nad 100 USD za jeden... Tedy pardon, ano, 100 rublů za 1 USD. Nyní se ten rubl pohybuje někde
kolem 70 rublů za 1 USD, což je tedy skutečně docela dobrý krok ze strany ruské banky k tomu, aby dokázala zabránit vlastně
a ochránit vlastní měnu. Je to soubor různých opatření, které se snaží tedy Rusko najít a nějakým způsobem uvést v platnost.
Byl to třeba ten případ toho, že nutili členské státy, v uvozovkách, k tomu, aby platily za plyn právě v rublech, respektive
převáděly eura na rubly atd. Takže je to boj, který je v tuto chvíli nekonečný nebo zatím nekončící, abych byl přesný. Je
samozřejmě otázka, kdo nakonec tuto bitvu vyhraje. Každopádně dá se říct, že Evropská unie se snaží o to, aby v tuto chvíli ty
sankce Rusko skutečně bolely.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A reportuje z Bruselu Lukáš Dolanský. Děkujeme, hezký večer.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď se pojďme podívat podrobněji na ten navrhovaný šestý balík sankcí Evropské unie proti Rusku. Cílí především na dovoz
ruské ropy, to už jsme řekli. Brusel navrhuje zcela se dodávek suroviny z Moskvy zbavit, a to do půl roku. Řada členských zemí
je ale na dodávkách silně závislá. Očekává se proto, že finální schvalování budou provázet dlouhé diskuze. Případné nové
postihy se dotknou taky tří dalších ruských bank, včetně té největší Sberbank. No a dopadnou i na trojici prokremelských
televizních kanálů. Jejich vysílání ve státech sedmadvacítky skončí. O desítky dalších jména mají taky rozšířit unijní sankční
seznamy. Postihy ovlivní i vojenské představitele odpovědné za masakry v Buče a za útok na Mariupol.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Potlesk to nebyl nikterak silný. Ve chvíli, kdy dnes ráno předsedkyně Evropské komise představila šestý sankční balíček
poloprázdnému sálu Evropského parlamentu.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Dnes vám představujeme šestý sankční balíček. Na prvním místě míří na vysoké vojenské představitele, kteří mají na svědomí
válečné zločiny v Buče.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Překvapení se totiž nekonalo. Komise podle očekávání navrhla třeba trest pro vojenské představitele, další omezení pro
ruskou Sberbank, která se už nebude moci účastnit mezinárodního systému SWIFT, nebo zákaz vysílání ruských
propagandistických kanálů na území EU a pak také očekávanou a zatím nejsilnější sankci - zákaz dovozu ruské ropy.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Bude to naprostý zákaz dovozu ruské ropy těžené z moře i dopravované ropovody.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Komise chce zakázat dovoz na území EU od konce letošního roku, což z těchto sankcí dělá zatím nejsilnější balíček, který
reaguje na pokračující ruskou agresi na Ukrajině. Slabý potlesk poslanců ale také jakoby naznačil, že tohle je první balíček,
který bude zásadně bolet nejen Rusko, ale také samotnou Evropskou unii. Z kanceláří Evropské komise se balíček dnes
přesunul naproti, tedy do budovy rady, kde už ode dneška zasedají velvyslanci členských států a snaží se najít kompromis. Už
dopředu některé státy, jako třeba Maďarsko a Slovensko, avizovaly, že s embargem mají problém právě ze strachu z
nedostatku ropy. Maďarský ministr zahraničí řekl, že jeho země v současné podobě sankce podpořit nemůže. Slovensko pak
žádá výjimku z embarga.

Richard SULÍK, slovenský ministr hospodářství 
My souhlasíme s tou sankcí, ale hovoříme, že budeme potřebovat přechodné období.
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Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
S požadavkem na dvou nebo tříletý odklad dnes překvapivě přišlo také Česko, které má strach, aby ostatní státy byly se
střední Evropou solidární.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Snažíme se dosáhnout toho, abychom ten odklad na 2 nebo případně 3 roky získali.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Mluvčí Kremlu dnes oznámil, že Rusko zkoumá možnosti, jak na sankce odpovědět a dodal, že sankce pocítí běžní občané EU,
což dnes naznačily i trhy. Během dne cena ropy totiž doslova vystřelila, což může znamenat zdražování benzínu a problémy pro
evropské podniky. Přesto je Německo, které původně také váhalo, nakonec se sankcemi spokojené.

Robert HABECK, německý ministr hospodářství 
Ta přechodná doba je dostatečně dlouhá na to, abychom se připravili na nalezení všech alternativ k ruské ropě.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT 
Brusel nyní chce, aby členské státy schválily poslední sankční balíček co nejrychleji, protože sankce mají nejenom trestat
Rusko, ale také ukázat jednotu Evropské unie. Z Bruselu Lukáš Dolanský, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A pojďme podrobněji rozebrat stopku pro ruskou ropu, i to je součástí navrhovaného balíku sankcí Evropské unie proti Rusku.
Petr Zajíc, portfolio Manažer Amundi Asset Management, naším hostem, dobrý večer.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Budeme to rozebírat podrobněji, váš vstupní komentář, zasadila by Evropská unie stopkou pro ruskou ropu silnou ránu Rusku,
nebo by si zadělala primárně na vlastní problémy?

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Oboje. Samozřejmě tohle by byla vlastně první reálná skutečná a okamžitá sankce, kterou by Rusko pocítilo. Příjmy z ropy, z
těžby ropy tvoří přibližně 40 % ruského státního rozpočtu. A když si vezmeme, že polovinu z té produkce Rusko vyváží a vyváží
pak, dejme tomu, ještě třetinu toho, co i samo zpracuje jako v podobě ropných produktů, tak je to samozřejmě velká část,
příjmy, export ropy je 24 % ruského exportu. Takže to je samozřejmě velký dopad, zásadní dopad pro Rusko, příjmy státního
rozpočtu, pro obchodní bilanci, pro hrubý domácí produkt. Samozřejmě pro Evropu ten dopad je taky poměrně zásadní,
protože to obecně vede k tlaku na růst cen. Samozřejmě v Evropě jsou poměrně velké rozdíly v závislosti na ruské ropě. Od
Západu samozřejmě se to výrazně, výrazným způsobem zvyšuje a na Východě ty země jsou na ruské ropě závislé v podstatě
komplet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Koneckonců slyšíme to v té debatě o přechodném období, po kterém volá Maďarsko, Slovensko, ale koneckonců i Česká
republika. Zpátky k Rusku, jak obtížné by bylo pro Rusko sehnat náhradní trhy pro svoji ropu. Odbyt, náhradní odbyt?

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Poměrně zásadní. Ten problém by byl zásadní, protože výhody exportu do Evropy je, že máte vybudovanou infrastrukturu, jsou
tady ropovody, kterými se ta ropa do Evropy dostává. V případě, že by exportovaly kamkoliv jinam do světa, tak tyhle ty
transportní kapacity nemají. Oni samozřejmě můžou vyvážet po moři, využívat tankerů, ale tam samozřejmě jde o to, jaká je ta
jejich nakládací kapacita a potom druhá věc je samozřejmě dostupnost těch tankerů, protože řada rejdařských společností
odmítá vozit ruskou ropu, protože jsou problémy vlastně s jejím udáním a navíc země typu Indie toho poměrně zdárně využívají
a chtějí po Rusku výrazné slevy, tzn., v současné době třeba nakupují o nějakých 30 možná 35 USD za barel za nižší cenu a
ještě jim je to málo, takže uvidíme, jaké ty technické možnosti by vůbec byly.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Nicméně Indie by právě mohla být ten alternativní odběratel například.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Určitě to bude Indie, bude to Čína. Samozřejmě, když přijdete a o 20, 30 % levnějším produktem oproti zbytku, tak samozřejmě
ta poptávka po něm v některých těch zemích, země Afriky, ta poptávka bude, samozřejmě je otázka, jak technicky jsou Rusové
schopni tu ropu na ten světový trh, nebo na ty alternativní trhy dost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už jste říkal, že v Evropě nebo pro Evropu by ropa podražila. Co si z toho má vzít řidič automobilu, který nás poslouchá, jak by
to mohlo být znát na čerpacích stanicích, pokud je to vůbec možné predikovat?

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Tady je samozřejmě velmi těžký říct, jestli by nutně muselo dojít k tomu nárůstu cen. Samozřejmě jedna věc je ta omezení
nabídky. Rusko těží 9 000 000 barelů denně, dejme tomu, 5 000 000 barelů denně vyváží a vyváží nějaký 2,5-2,8 milionů
barelů taky ropných produktů, takže tohle samozřejmě by na tom trhu chybělo. A teď je otázka, jak je trh schopný tenhle
výpadek nahradit, nebo...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
37 % ropy bereme z Ruska.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
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V Česku 37, někteří říkají 50 %, ale třeba v Německu se povedlo během posledních 2 let ten podíl ruské ropy snížit z nějakých
35 asi na 12 %.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ministr průmyslu Síkela, když bychom měli mluvit o pozitivních signálech, dnes mluvil o tom, že Česko by mohlo výpadek
nahradit navýšením kapacity ropovodu Tal z italského Terstu. To je cesta.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Tam, to je vlastně ta podstata toho problému, nebo v těch některých zemí, protože pro Evropu, co se týče toho objemu jako
celku, nahradit to, asi nebude ten největší problém. Najdou se jiní dodavatelé, Perský záliv, byl by tlak třeba na znovuobnovení
obchodu s Íránem a podobně, Spojené státy, těch dodavatelů může být více. Problém je, problém není, jak to dostat do
Evropy, ale jak to distribuovat v Evropě. A tam samozřejmě tyhle ty kapacity, jedna věc je, že některé země nemají vůbec
alternativy, Slovensko, Maďarsku, Česku potom alternativu má, ale nestačí kapacitně, takže tam je potom potřeba pracovat na
tom rozšíření těch kapacit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A potom jsme také slyšeli ujištění firmy PKN Orlen, vyjádření v tom smyslu, že je schopna zásobovat celou střední a východní
Evropu. Tak tomu byste věřil?

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Oni určitě budou schopni to zásobovat do těch svých rafinérií. A tam ještě totiž další problém, který je, a to je technologie
zpracování ropy, které jsou upravené podle toho, jakou ropu odebíráte. A přestože je rozdíl mezi tou ruskou, takzvanou Ural a
Brentem, není tak zásadní jako třeba mezi Brentem a tou americkou ropou, tak stejně potřebujete nějaké technologické změny
nebo změny v těch technologiích, což je právě problém Maďarska, kde, jak rafinérie MOL jak v Maďarsku, tak na Slovensku
Slovnaft, mají tu svoji produkci napojenou nebo připravenou technologicky právě čistě na tu ruskou ropu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Těžkou ropu.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Na tu těžkou ropu, takže pro ní je samozřejmě těžší, nebo jsou tam ještě taky investice do technologií a nějaká časová
prodleva, aby upravili to technologické zpracování.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To je poslední věc, která mě zajímá, dá se odhadnout, jak dlouho to může trvat, a teď narážím na délku toho přechodného
období, kterou si země jako Maďarsko a Slovensko snaží vyjednat. Tak Evropská komise mluví do konce roku 2023, slovenský
ministr průmyslu říkal, potřebujeme 3 roky.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Já si myslím, že ty 2-3 roky, o kterých se mluví, je tak někde ta opravdu úroveň, jak to může probíhat. Na druhou stranu já bych
tady nevyloučil, nebo ještě zmínil jednu věc, a to je ekonomická výhodnost, protože dnes, právě to, že MOL zpracovává ruskou
ropu, kterou nakupuje s výrazným diskontem, tak je to pro ně extrémně výhodná situace a MOL v současné době generuje
rekordní zisky, rekordní rafinérské marže a podobně, protože nakupuje levnou ropu. Ale pak je tady ještě jedna věc, kterou je
podle mě potřeba si, když se bavíme o celých těch sankcích, který se týkají ropy, na to nezapomenou. Ono to zaznělo na
začátku války a pak se to moc neopakovalo, ale Rusové řekli, že bez ropy nebude do Evropy dodávat plyn, protože pro Rusko
plyn je podstatně méně důležitý, to je jenom 5-6 % příjmů, oproti těm 25 až 40, záleží v jakým segmentu, ale plyn je zase
podstatně důležitější pro Evropu, takže pak je samozřejmě otázkou, jak bude vypadat ta odpověď. Ze strany Ruska, jestli potom
nedojde k nějakému omezení dodávek plynu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Koneckonců v první fázi musíme vyčkat, jak to dopadne se schvalováním těch navržených sankcí v šesté balíku, uvidíme.
Děkuju, že jste přišel. Hezký večer.

Petr ZAJÍC, portfolio manažer, Amundi Asset Management 
Hezký večer i vám.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Česko je podle premiéra Petra Fialy připravené podmíněně podpořit zákaz dovozu ruské ropy do zemí Evropské unie.
Předseda vlády ale zároveň mluvil o odkladu pro zajištění dostatečných kapacit ropovodů na 2, případně 3 roky.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Česká republika intenzivně jedná o tom, že jsme připraveni toto rozhodnutí podpořit za předpokladu, že Česká republika bude
mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které do České republiky mohou ropu dopravit.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /STAN/ 
Pokud dojde k zastavení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba, tak potřebujeme dostat do České republiky tu ropu jiným
směrem. A když jsme se podívali na technická řešení, která jsou možná, tak tím nejrychlejším řešením by bylo navýšení
kapacity ropovodu Tal, my potřebujeme zhruba 4 000 000 tun a technicky máme spočítané, že to navýšení by bylo možné
provést do 2 let.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď reakce opozice, předseda hnutí ANO Andrej Babiš je k návrhu Evropské komise skeptický. Považuje za nereálné, aby se
všechny státy sedmadvacítky shodly na případných společných nákupech ropy. S šestým balíkem protiruských sankcí kvůli
dopadům Česko nesouhlasí ani hnutí SPD.
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Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ 
Představa, jak říkal pan premiér Fiala, že společně se něco bude nakupovat, tak jako nereálné. A vidíme, že každý ten stát
postupuje zvlášť, někteří akceptují ruble, druhý platí Gazpromu. Podívejte se na Slováky. Paradoxně Slováci a Maďaři už mají v
tom jasný názor, který je určitě jiný, takže vlastně vyzývat k tomu nějakým společným ekonomickým postupům není, není
reálné, protože za těmi dveřmi se nikdy nedomluví.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ 
My se připojujeme k Maďarsku a ke Slovensku, protože zákaz ruské ropy a plynu najednou do našeho středoevropského
regionu by znamenal destrukci průmyslu a další problémy v ekonomice, spoustu nezaměstnaných a podobně. Prostě my
nemůžeme den ze dne zrušit ruskou ropu a ruský plyn a nahrazovat to, protože nemáme alternativu, čím bychom to nahradili.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak to byla ruská ropa. Teď se pojďme zaměřit na ruské banky. O vyloučení těchto 7 ruských bank ze systému SWIFT
rozhodla Evropská komise v rámci třetího balíku sankcí, který platí už od 2. března. Kromě vyřazení peněžních domů z
platebního systému komise taky mimo jiné zakázala prodávat do Ruska eura, nebo jakkoliv se podílet na projektech spojených
s ruským fondem přímých investic. O dalších sankcích potom komise rozhodla o týden později, kdy seznam vyřazených bank ze
systému SWIFT rozšířila o další 3 běloruské subjekty. Na vyloučení další peněžních ústavů mluvila Ursula von der Leyenová
dnes v souvislosti s už šestým balíkem sankcí, konkrétně jmenovala největší ruskou banku Sberbank a s ní další 2 banky, které
ale nekonkretizovala. Podle zdrojů deníku Politico by mělo jít o moskevskou Kreditní a taky Zemědělskou banku. Sperbank
působila i v Česku. Tuzemská centrální banka česká stejnojmenné pobočce ale tento týden pravomocně odebrala licenci. Za
rizikové totiž označila nadměrné výběry vkladů klientům Sberbank.cz, ještě mohla proti rozhodnutí podat rozklad, tak ale
neučinila.

Anita PLASOVÁ, redaktorka 
Dveře Sberbank jsou pro české zákazníky definitivně uzavřeny. Banka na českém trhu už nesmí působit. Sberbank tak nyní
nesmí přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat jinou činnost, než tu vedoucí k uspokojení věřitelů. Vyplácení jejich vkladů
nad zákonné limity se ale naopak přiblížilo.

Tomáš HEJDUK, vedoucí právník ve společnosti Garanční systém finančního trhu 
Pro klienty Sberbank se mění to, že neuhrazené náhrady vkladů, které nemohly být nahrazeny garančním systémem v
důsledku zákonných limitů, budou moci přihlásit do likvidace.

Petra VOSTRČILOVÁ, mluvčí, ČNB 
V momentě, co bude jmenován likvidátor, vstoupí do banky a připraví tzv. vstupní rozvahu. Podle této rozvahy se potom určí,
zda bude banka vypořádána formou likvidace nebo insolvence.

Anita PLASOVÁ, redaktorka 
Likvidace nastane v případě, že majetek banky převyšuje její závazky. Insolvence pak nastane tehdy, když majetek banky na
všechny její závazky nestačí.

Tomáš PFEILER, portfolio manažer, Cyrrus 
Sberbank můžeme považovat za velmi zdravou banku před vypuknutím rusko-ukrajinské války. Podíl problémových úvěrů v
portfoliu banky dosahoval asi pouze kolem 2%.

Anita PLASOVÁ, redaktorka 
Ke svým penězům by se pak lidé, firmy a obce mohli dostat v řádu měsíců podle rychlosti a také likvidátorem zvolené formy
vypořádání. Anita Plasová, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ekonom společnosti Roger Dominik Stroukal. Dobrý večer.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už v tuto chvíli, tedy před schválením toho šestého balíku sankcí se sankce Evropské unie dotýkají 80 % ruského bankovního
sektoru. Pokud by došlo k tomu rozšíření, jak výrazně by zesílily problémy ruského bankovního sektoru.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Významně, protože Sberbanka je největší banka na ruském trhu a ten podíl je tam, teď se pravděpodobně ten trh přeskupil,
takže my to číslo úplně dobře neznáme, ale ještě předtím byl zhruba třetinový, takže ten podíl je veliký a v podstatě je to finální
sankce pro ten bankovní sektor před ještě poslední bankou, která tam pořádá zůstává, což je Gazprom bank, která je tam z
toho důvodu, že pořád ještě odebíráme plyn z Ruska a platíme přes ní.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Právě, to je ta banka, které by se mělo týkat to ruské navrhované, nebo spíš i obstruované platební schéma. Mohou být ty
sankce na bankovní sektor účinné bez toho, aby se týkaly právě Gazprombank?

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Můžou a jsou, ono samozřejmě se to obcházet dá, ten systém, pokud se uzavře celý, tak tam pořád ještě ty peníze tečou,
ostatně my teďka vidíme, ty toky peněžní, naše platby za plyn prostě neustaly, takže ty peníze tam tečou, ale je to problém.
Koneckonců ta reportáž sama ukazovala, že to byl problém pro české banky. Je to problém pro jejich zisky. Je to problém pro
oligarchy, které ty banky vlastní, takže opravdu je to v mnoha vrstvách velký problém, nedá se úplně říct, že prostě, pokud tam
zůstane jedna banka, tak se ty transakce dají někudy posílat. Pro normálního člověka to tak jednoduché není. Samozřejmě
pokud někdo chce velké peníze někudy posílat, tak se cesta najde, takže v tom je to pravda, ale problém to je.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
S jakým úspěchem, když to možná ještě rozšíříme, se daří ruským bankám obcházet to odstřižení od systému SWIFT,
jednoduše přeposílat ty peníze jinak?

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
On je to jenom komunikační kanál z velké míry, je to standard, tzn., že ty peníze se dají posílat jinudy, to, co je mnohem...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Stačí fax.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Teoreticky by stačilo prostě si zavolat, anebo poslat esemesku, ale to nikdo úplně dělat nechce, proto ten systém vůbec
vzniknul, ale samozřejmě platby se posílaly i předtím, než ten systém SWIFT vznikl, to není tak, že bysme si začali posílat platby
teprve až s ním. Akorát je to jednodušší, je to levnější, je to rychlejší, což ostatně samotný i ten samotný název říká, že to je, že
to rychlý systém. To, co je ale mnohem důležitější, jsou jiné sankce, my jsme si na začátku těch, na začátku toho konfliktu, co
se sankcí týče, k tomu SWIFTu upnuli podle mě až moc, protože jsme si řekli, to je to místo, které je bolavé.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Královna všech sankcí.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Ono to tak vypadalo, ale spousta ekonomů upozorňoval, že to není úplně ta největší sankce. A následně se ukázalo, že
například to zmražení devizových rezerv ruské centrální banky, anebo koneckonců to, co diskutujeme dneska, tzn. znamená to
odstřižení ruské ropy, to jsou mnohem větší finanční sankce, než je odpojení od SWIFTu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a do jaké míry se daří právě zasáhnout bankovní systém tím zmražením těch aktiv, je to nějakých 61 %, pokud se nemýlím,
kterých se ty sankce dotýkají, to taky není úplně 100 %.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Není to 100 %, ale ono to složení těch devizových rezerv, jakkoliv zase teď trošku tápeme v mlze, protože jsou to jenom
odhady, ona ruská centrální banka to přestala úplně zveřejňovat, jak to dělala dříve, ale, řekněme, že nějakých 300 miliard z
600 něco miliard se zmrazilo, ale ta ty likvidní rezervy, které tam byly, tak ty byly ještě jenom částí toho, co jí zůstalo, prostě
některé, na některé ty rezervy si nesáhne jednoduše ani tak, že oni se vyčerpávají, ostatně to přiznala i sama šéfka ruské
centrální banky, že to není nekonečný zdroj, a to, co my opticky vidíme potom někde jako na obrazovkách, že se nezměnil kurz
rublu, a tak dále, tak vypadá, že se pod tím nic neděje, ale to vyčerpání rezerv je rychlé a dlouho to prostě nevydrží.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A k tomu se ještě dostaneme, ke kurzu rubu, dlouho to nevydrží. Dá se odhadnout, jak dlouho ještě Rusku vydrží nějaké
devizové rezervy, třeba ty, které má ve zlatě na svém území.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Rusko se na to připravovalo, to víme, protože ty devizové rezervy předtím bobtnaly a připravilo se na to, jakkoliv já si myslím,
že nečekalo, že se stane něco tak rychlého a tvrdého, jako že se ty devizový rezervy zmrazí, se k tomu přidají země jako je
Švýcarsko, prostě s tím nikdo nepočítal, protože se to historicky nedělo. Ostatně Rusko má už tu historii z roku 2014, také se
nic takového nestalo, takže podle mě nečekalo, že by se, že by došlo až tak k takovým sankcím, takže se sice připravilo, ale ty
odhady jsou různé a pravděpodobně je to něco jako v řadu letošního roku, příštího roku, kdy už by muselo sahat k nějakým
jako dalším nástrojům typu, já nevím, zabavování rezerv veřejnosti, oni už dnes sáhli k některým jako, řekněme, polovičatým
krokům, že prostě podniky musí povinně směňovat a tak dále, ale mohlo by přijít ještě nějaké drakoničtější opatření.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Může se Rusko dostat do platební neschopnosti, aniž bychom přestali nakupovat nejen jeho ropu, ale i jeho plyn?

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Platební neschopnost není úplně černá nebo bílá, ono v určitém kontextu už se do ní může dostat, nebo se dostalo, takže tam
záleží na tom, jakým způsobem si to nadefinujeme, ale ano, samozřejmě to je něco, co Rusku hrozí, ale my se nemůžeme
představovat, že ve chvíli, kdy Rusko přestane platit svoje závazky, tak je to nějaká velká katastrofa, to Rusko pořád tam má
armádu, pořád jí bude platit, akorát prostě nebude důvěryhodné do budoucna, což ostatně není už úplně teď, takže tam zas
tak velká změna s tím, že by Rusko dosáhlo nějaké hranice, kde by se začalo bavit o bankrotu, úplně není, bohužel.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Četl jsem odhady, že i kdybychom přestali nakupovat plyn a ropu, tak by trval rok až 2, než by se Rusko dostalo, byť vy říkáte,
že je to v zásadě jedno, že ztratilo kredibilitu, než by se ale dostalo do té faktické platební neschopnosti.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
To by samozřejmě asi mohlo trvat. Já jsem četl někde ten roční odhad, ale tam pořád..., samozřejmě ekonomové na to
koukáme rádi, prostě finančně a podíváme a řekneme si, ty sankce Rusko zasáhnou, já nevím, odhady a 15 % HDP dolů, a tak
dál, co to všechno způsobí, ale ten kanál, který nakonec dojde až na tu frontu, je strašně daleko, to znamená, že i kdyby prostě
došlo, došly veškeré finance, tak tam stejně na konci budou vojáci, kteří budou zabíjet, budou tam válčit, takže jako ten dopad
až na ten konec, který bysme chtěli těma sankcema vyřešit, je obrovsky daleko. A samozřejmě jako je dobře, že to děláme,
nechci tím zlehčovat, ale nemůžeme si představovat žádné zázraky, ani kdyby Rusko technicky zbankrotovalo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď ten kurz rublu, který je zpátky na předválečných úrovních, možná ještě o něco lépe, tak pohledem laika to vypadá, že
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sankce tímto směrem mířená jsou marnost nad marnost. Tak jsou marnost nad marnost, nebo naopak kurz rublu je vlastně
taková Potěmkinova vesnice?

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
To je přirovnání, které se teď hodně používá a je trefné, protože je, ono to ekonomicky není zas tak složité. Na jednu stranu
samozřejmě Rusko využívá nějakých nástrojů jaksi tomu kurzu pomáhat, ale spíše jsou důležitější věci typu, že nejenom, že se
zastavil export ruských výrobků, ale zastavil se i import, takže ony ty rubly chybí na obou stranách. Ten obchod, když se
zastaví, tak prostě ten kurz sice zůstává technicky někde, ale prostě neslouží tomu obchodu, což je důležité. Potom také
důležité je, že prostě není úplně jednoduché tam si koupit v Rusku dolary, takže sice kurz tam někde je, ale je to tak, jak jsme to
pamatovali u různých věcí za minulého režimu, jsou to, je to prostě z velké části jenom číslo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Takže uměle stanovený kurz...

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Neřekl bych..., z velké části přirozeně, ale z velké části přirozeně proto, protože tam prostě ten obchod není. Takže, takže jako
ty rubly chybí jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Ale důležité je podívat se prostě na ten graf rublu v dalším
období. Ten rubl měl problémy ještě dávno před válkou a propadal se už dlouho dlouho předtím. Tohle to byl prostě jenom
nějaký poslední, poslední krok v poslední měsících, kdy prostě na tom dalším grafu to skoro není ani vidět.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A my už jsme tak lehce naťukli, co všechno Rusko, Ruská centrální banka učinila pro to, aby zpevnila kurz rublu. Součástí toho
koneckonců je to platební schéma, které není obstruované, ale je /nesrozumitelné/, abych byl úplně jasný, ale také zvýšení
úrokové sazby nejdřív na 20, teď tuším, 14,5 % a další opatření, která nutí kupříkladu podnikatele měnit devizové zisky za rubly
a tak dále a tak dále. Je ještě něco, co by ruská centrální banka ve snaze zpevnit kurz rublu mohla použít, nebo už v zásadě
vyčerpala všechny možnosti?

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Ruská centrální banka pořád ještě může zvyšovat sazby, tam je, tam je /nesrozumitelné/ limit, ale to už by samozřejmě se
dotýkalo silně té ekonomiky, ale potom je ještě jako další věc, a to už ale není centrální banka, to už by musela přistoupit vláda
k nějakým těm drakonickým opatřením, o kterých jsem mluvil, to znamená, že by se musela pustit do peněz, které mají lidi mezi
s sebou, ale ani to nebyl žádný zázrak, ona ruská ekonomika není tak bohatá, aby se tam vydělalo tolik peněz.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A pochopil jsem správně, že otázka na to, jak by se dál mohl vyvíjet kurz rubu, je irelevantní, protože ten kurz sice není umělý,
ale chybí tam ten trh.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Jasně. Nás mnohem víc zajímá, jak se bude vyvíjet ruský hrubý domácí produkt, to jsou ta čísla, která ukážou, jak to dopadlo
na tu ruskou ekonomiku a tam to vypadá, že to opravdu může být katastrofa, jako pro srovnání, 15 % dolů, co odhaduje
ministerstvo mezinárodních financí, jsou jako 2 velké recese v jednom roce, což je opravdu hodně, samozřejmě Ukrajině se to
říká mnohem víc, tam odhadují, že to může být 40, 50 %, ale 15 % dolů, to už je jako strmý pád.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak vám děkuju. Přeju hezký večer.

Dominik STROUKAL, ekonom, Roger 
Díky za pozvání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A teď připojím rekapitulaci dosavadních sankčních balíků namířených proti Ruské federaci. Do té doby mimochodem
nejtvrdších sankcí vůči Rusku, první balík schválila Evropská unie hned první den útoku proti Ukrajině. Na sankční seznam,
který se od roku 2014 po ruské anexi Krymu postupně rozšiřuje, tehdy přibylo víc než 300 poslanců Státní dumy, dalších
politiků a oligarchů. Druhý balík sankcí odsouhlasily státy sedmadvacítky o den později. Postihy tehdy mířily na energetiku,
dopravu či obchod. Zasáhly taky ruský bankovní trh a zmrazily majetek prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje
Lavrova. V rámci třetího balíku vyřadila Unie ze systému SWIFT 7 ruských bank a mimo jiné uzavřela svůj vzdušný prostor pro
ruská letadla. Platit začal taky zákaz šíření televize Russian Today a webu Sputnik. Čtvrtý balík sankcí zakázal vývoz luxusního
zboží do Ruska či jakékoliv investice do tamní energetiky. Zasáhla taky ruského miliardáře Romana Abramoviče a některé
oligarchy napojené na Vladimira Putina. Zatím poslední schválený balík sankcí od 10. srpna zakáže Rusku dovážet uhlí do
Evropské unie. Na sankční seznam přibylo 217 ruských činitelů a oligarchů a 18 subjektů. Jsou mezi nimi 2 Putinovy dcery či
několik oligarchů blízkých Kremlu, například Oleg Děripaska. A míříme za dalšími hosty dnešní Devadesátky, Karel Svoboda,
analytik Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ekonom České spořitelny Petr Zahradník. I vám dobrý večer.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pánové, začněme, prosím, tam, kde jsme se lehce pohybovali s Dominikem Stroukalem. Cílem těch protiruských sankcí je
znemožnit Rusku, aby útočilo na Ukrajině. Do jaké míry můžeme říct, že se to už nějakým způsobem daří, anebo naopak vůbec
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nedaří, pane Svobodu.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak ono je otázka, jestli tohle to, co vy jste jmenovali, je tím zásadním cílem, nebo tím základním cílem, protože asi někdo si
nemohl představovat to, že jeden den sankce přijme a druhý den Vladimir Putin řekne, OK, tak jako je to moc drahý, takže,
takže my se stahujeme zpátky a tady máte ještě Krym, to nikdo nečekal..

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je to ten deklarovaný cíl, jednoduše mimo jiné třeba proto, že Rusko přichází o západní komponenty do svých zbraní třeba.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Je to, je to samozřejmě ten cíl v tom smyslu, že to Rusko musí, musí bolet, musí to velmi bolet. A tady tuhle chvíli to samozřejmě
bolí. Ono zatím Rusko dojíždí, řekněme, na těch zásobách, stále má zásoby, ale ty se samozřejmě budou ztenčovat. A třeba
/nesrozumitelné/ mluvila o tom, že někdy od léta vlastně, vlastně odejdou ty zásoby a Rusko nebude mít z čeho brát, bude mít
velký problém. Čeká ho 1,5 až 2 roky velkých problémů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Zahradníku, je vůbec reálné myslet si, že pro Rusko bude kvůli sankcím obtížnější a obtížnější pokračovat ve válce na
Ukrajině?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Bude to komplikace, ale ekonomické sankce a válka jsou 2 různé, 2 různá paradigmata a ekonomické sankce opravdu ani
krátkodobě, ani velmi dlouhodobě zřejmě nemohou válku zastavit, pokud se západ rozhodl, že pomoc Ukrajině bude činit tímto
způsobem, a nikoliv nějakou přímou vojenskou akcí, tak si myslím, že v rámci těch ekonomických sankcí je zcela určitě
potenciál k tomu přidat. Já bych označil ty stávající sankce spíše jakousi light verzi nebo možná pragmatickou verzi, zcela určitě
nejsme na maximu, když si vezmeme celou tu množinu možných sankcí, tak se jedná v podstatě o sankce vůči obchodu, sankce
vůči pohybu osob, sankce vůči investicím a platebním systému nebo finančnímu systému a potom sankce, které jsou spojeny s
nějakou restrikcí majetku nebo bohatství. Mám pocit, že i ten výčet, který jste zmínil na začátku, ukázal, že zejména třeba v tom
obchodu jsme opravdu velmi na začátku a možná bych závěrem dodal, že ty sankce mohou mít buď povahu čistě adresnou a jít
po těch, kteří nějakým způsobem mají přímou souvislost s tou válkou, anebo plošnou, které představují v podstatě jakýsi trest
kolektivní viny. A zatím jsme opravdu někde na směsici velmi mělké podoby sankce.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Samozřejmě dojdeme ke konkrétnostem v jedné i druhé linii. Budeme se o tom bavit, jenom možná ještě pod čarou, když už
jsme naznačili, že asi není možné v praxi čekat, že ty sankce přímo ovlivní to, co se děje na bojišti, tak jako může i laik, nebo jak
by mohl i laik poznat, že ty sankce fungují, že mají nějaký dopad? Co je v tomto směru z vašeho pohledu maximum možného
nebo myslitelného?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Ten ekonomický dopad v rámci nějaké realistické setrvačností se může projevit v tom, že prostě ruská armáda už nebude mít
finanční prostředky na to tu válku financovat, ale pro Rusko bylo typické dávno před válkou, že její fiskál byl velice příkladný,
takže Rusko nemá problém s nějakým financováním státního rozpočtu. Rusko si pro financování státního rozpočtu nemusí
půjčovat v zahraničí. Rusko je v tomto ohledu soběstačné a ty sankce, zejména například teďka navrhované, se projeví až v
řádu možná jednoho roku, zejména v oblasti například dopadů mezi firmami, které vyvážejí ty strategické suroviny a státním
rozpočtem se projevují až v následujícím fiskálním roce, takže tam ta doba je opravdu velmi dlouhá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je už teď, pane Svobodo, možné mluvit o nějaké sankci, kterou byste se znalostí Ruska, mohl označit jako tu, která Rusko
zatím zabolela nejvíc, anebo obyvatele Ruské federace?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak paradoxně to není ta sankce, kterou uvalila Evropská unie nebo jednotlivé státy, ale jsou to ty sankce v podobě odchodu
západních firem. A tady se nebavíme jenom o tom, že si nebudou moct dát dýňové latté nebo nebo co se to vyrábí, ale bavíme
se o tom, že vlastně těm ruským strojům, výrobkům chybí komponenty. A Rusové se hodně vytahovali tím, že vlastně ten jejich
program nahrazování importu byl úspěšný, že já nevím, z 80 % jsou schopni vyrábět vlastní auta, ale tzn. že prostě to auto
vyrobí na 80 %. To, že jako máte auto, který nemá kola a motor, je sice strašně pěkný, máte 80 % auta, ale furt to nejezdí,
takže tohle bych jmenoval jako to nejzásadnější, a to je třeba i to, co vlastně udeří, řekl bych jako úplně první.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ondřej, jak je možné, že od SWIFTu se jedna z největších ruských banka, Sberbank, /nesrozumitelné/ největší, odpojí až teď,
jaký má smysl od toho systému odpojit pouze některé banky, vždyť si potom mohou pomáhat? Je to, pane Svobodo, to
postupné přidávání nebo respektive to, že v tom tuším třetím balíku chyběla kupříkladu Sberbank, bylo to přesně to rozhodnutí,
nad kterým si Rusko mnulo ruce, že to není tak hrozné, jak by to být mohlo?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já si nemyslím, že tohle bylo tak zásadní, ale samozřejmě ty banky jsou přidávány, pardon, základem sankcí je, že musíte
přijímat takové sankce, které ten objekt bolí víc než vás, takže v tuhle chvíli vlastně, pardon, byla vyřazena právě Gazprom
banka, která ještě do toho nepatří. Sberbank šla jako poslední, nebo jde jako poslední v té poslední kohortě právě z toho
důvodu, že existují ještě určité vazby, čili ale zase musím připomenout, a už to tady bylo řečeno, SWIFT je prostě nějaký
komunikační prostředek. To, že pošlete peníze, T banka druhé bance sdělí, že jste poslali peníze, ale když to vezmu hodně
brutálně, tak to zvládne I holubí pošta, akorát to trvá dýl.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Miroslav Pechát: Zabránily sankce, které jsou na Rusko uvalovány od roku 2014 válce na Ukrajině, vrátilo Rusko Krym? Myslí
ironicky. Proč by tyto sankce měly zabrat? Pane Zahradníku, to jste možná už naznačil, že přece jenom ty sankce přitom, že
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jsou stále ještě relativně mělké, jsou jiné.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Navíc sankce, které byly uvaleny po roce 2014, byly proutěnými překážkami proti razanci sankcí, byť jsem si je dovolil před
chvilkou označovat za umírněné či light, ale pořád jsou daleko, daleko robustnější, to se nedá vůbec porovnat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Svobodo, pojďme k těm sankcím, které míří na konkrétní osoby. Jak přesně ty unijní sankce mířící na, a nejen unijní
sankce, mířící na konkrétní osoby, jak přesně cílí, jak moc bolí ty správné osoby, které by měly bolet?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak oni samozřejmě bolí, máme záběr i Slovjova, toho hlavního propagandisty, který naříkal nad tím, že on si koupil vilu na
jezeře Como, že tedy jako co z toho má, když tam ani nemůže jet. A tady se bavíme o mnohamilionových investicí, zase nevíme
úplně, odkud na to vzal peníze, ale to je vcelku jeho problém, ale oni je samozřejmě bolí. Oni nemůžou cestovat, nemůžou
cestovat na Riviéru. Oni nemůžou si užívat nákupy v Miláně. Tohle všechno jsou samozřejmě nepříjemnosti, ale zase jak koho,
jde tam třeba o Rottenbergovi, kteří vlastně veškeré ty svoje zisky, veškeré ty svoje příjmy realizují v Rusku, čili oni je bolí, je to
pro ně omezení. Samozřejmě se jim nelíbí, ale oni vám to neřeknou. To to, že Vladimir Solovjov tohleto přiznal, tak to byl takový
světlý moment, že vlastně bylo vidět, že mu to vadí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je to stále relativně malá komplikace ve srovnání s tím, co by pro oligarchy znamenalo nebýt už loajální k Vladimiru Putinovi?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak nebýt loajální k Vladimiru Putinovi zkusil třeba Oleg Tiňkov. A ten skončil s tím, že musel prodat svůj majetek. Ono celá ta
politická ekonomie současného Ruska je vystavěná prostě tak, že ty majetky, které ti oligarchové mají jsou spíše tak jako
propůjčené, mluví se třeba i o novém feudalismu, kdy vlastně oni to mají...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vlastně úděl.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Oni mají pro půjčené. Oni vlastně jako to spravují, ale Oleg Děripaska naprosto natvrdo říkal, jestliže stát přijde a řekne, že můj
majetek potřebuje, tak já mu ho samozřejmě vydám, takže tak toto zhruba vypadá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
K tomu zacílení mě zajímá ještě jedna věc. Ten šestý balík by v tom personálním zacílení měl cílit taky na Kirilla, patriarchu
Kirilla, to je jenom symbolický význam, nebo to je nutné číst nějak jinak?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak patriarcha Kirill je věrná opora toho režimu a on měl úžasnou jednu scénu, kdy vydali fotografii, kde sedí u stolů a na ruce
nemá žádné hodinky, ale v odrazu od stolu bylo vidět, že má na ruce hodinky za několik milionů dolarů, takže jako je to člověk,
který z toho režimu žije, a on to oplácí výraznou servilitou, opět prostě scéna, kdy sedí s Vladimirem Putinem a říká, že nikdy za
posledních 100 let nikdo neudělal pro Rusko tolik skvělého jako právě vy, Vladimire Vladimiroviči. Tohle je patriarcha Kirill. Je
to osoba, která, řekněme, je velmi oddaná tomu režimu a to, že je nějakým způsobem postižena, tak to je poměrně logické. On
kromě jiného se vyjadřuje taky na podporu té války, kterou Rusko proti Ukrajině vede?

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Stále v Rusku platí teze o třetím Římu, Moskvy coby třetím Římu?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já si myslím, že oni to rádi vyprávějí, ale jsou výrazně pragmatičtější, na což ukazují ty hodinky a luxusní auta, kterými jezdí, já
bych do toho zas tak duchovna netahal.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá. Pojďme k ropě zpátky. Pojďme přidat data o tom, jaký byl na začátku roku podíl dodávek ropy z Ruska na celkovém
importu suroviny do jednotlivých unijních zemí. Podle dat agentury při OECD neodebírají ruskou ropu v Lucembursku, Řecku a
také Slovinsku. To jsou ty na mapě zeleně vyznačené státy, vidíte je jasně, čím vyšší podíl dodávek ropy z Ruska, tím tmavší
odstín barvy. V případě Česka tvoří ruská ropa 28,5 procenta ze všech dodávek suroviny. Podobně jako v Estonsku anebo
Německu. Naopak silně závislé je Finsko a taky Slovensko, kde importovaná ropa z Ruska tvoří 77,5 procenta dávek. Nejvíc je
to v Litvě, přes 81 %. Možná můžeme aktualizovat to Německo, už jsme ho taky zmínili, kterému se podařilo tu závislost snížit na
nějakých 12 %. Váš pohled, pane Zahradníku, kdyby skutečně došlo ke konsenzu na evropské úrovni v tom, že se Evropa
odstřihne od ruské ropy, zabolelo by to primárně Rusko nebo bychom si primárně zadělali na problémy my?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Já si myslím, že právě tato mapa ukazuje, proč otázka sankcí ohledně vývozu ropy do Evropské unie je návrhem Evropské
unie, a nikoliv Ruska. Vidíme tam poměrně zřetelně, že geograficky čím dál od ruského teritoria, tím ta závislost je menší, že ty
státy, které jsou jaksi bytostně závislé nebo většinově závislé na dovozu ruské ropy, tak těch je tak jako prstů na jedné ruce. A
koneckonců i předchozí rozhovor s Petrem Zajícem zcela demonstroval nebo dokumentoval to, že z pohledu ruské obchodní
bilance v případě ruského státního rozpočtu je ropa podstatně, podstatně důležitější než plyn, a navíc bych podotkl z hlediska
té potenciální bolesti pro Evropu, jak infrastrukturou, tak teritoriálně je ropa daleko více diverzifikoatelná v porovnání s plynem.
Jinými slovy, je možné ji dovážet z podstatně většího počtu teritorií a ta infrastruktura pro přesun ropy je daleko intenzivnější
než v případě plynu, takže podtrženo, sečteno v Evropě to bude bolet podstatně méně zemí, než je plyn, a o ty, které to bude
bolet, a bohužel asi mezi ně částečně patří Česká republika, je zapotřebí se v rámci deklarované solidarity nějakým způsobem
postarat.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 144 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Eva: Není výjimka pro Maďarsko a Slovensko spíše ukázku falešné, ne skutečné jednoty? A pokračuje dále. Není to tak, že se
snažíme jenom budit jednotu, pane Zahradníku, s tím, že ta jednota bude za cenu nejen dvou výjimek, ale možná čtyř výjimek,
možná ještě více. Není to jenom zdánlivá jednota?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Já se snažím tématu evropské integrace věnovat asi 30 let a můj subjektivní pocit je ten, že to není zdánlivá jednota, že ta
jednota je bezprecedentní v porovnání s tím vším, jakou jednotu kdy členské země Evropské unie prokázaly, ale s ohledem na
to, jakým způsobem účinně bojovat proti Rusku, je to pořád velmi málo. A stejně jako tato mapa, tak i vnímání občanů a i
politiků zemí Evropské unie s ohledem na ten konflikt v Rusku je rozdílný. To, jakým intenzivním způsobem se u nás, na
Slovensku, v Polsku, případně baltských státech hovoří o té válce, o dopadech, není zdaleka samozřejmostí někde od Berlína
na západ, takže já osobně si myslím, že ta jednota opravdu není hraná. A na druhou stranu my jsme se zařadili do té skupiny
těch fordrunnerů společně právě s Polskem, baltskými státy. A mám pocit, že právě s ohledem na na tu pozici, kterou jsme si
během dvou měsíců vydobyli, je z mého pohledu lehká škoda, že se hlásíme o jakousi výjimku nebo deklarujeme, že budeme
aplikovat nějakou výjimku v případě tohoto.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Koneckonců náš zpravodaj Lukáš Dolanský mluvil o tom, že to opravdu bylo i pro něj překvapení to dnešní vyjádření české
vlády. Ještě ten pohled na ty výjimky, myslím ukrajinský pohled na ty výjimky. Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba dnes prohlásil,
že země unie, které odmítnou embargo na dovoz ruské ropy, se budou podílet na ruských válečných zločinech na Ukrajině. Je
to logická ukrajinská rétorika, nebo to je legitimní pohled, se na tu věc dívat takto?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak je to logická rétorika, která vychází z legitimního pohledu. Já vám zase trošku utíkám z otázky, ale je to prostě tak. Jestliže
jako Rusko financuje tu svoji válku právě ropou, tak logicky Ukrajina se proti tomu ohrazuje. Já bych tady ještě ale řekl jednu
věc, a to je pohled Vladislava Inozemceva, ruského ekonoma, který byl pro mě hrozně zajímavý. On právě říkal to, že vlastně ty
sankce proti ropě a zemnímu plynu, že si tím není úplně jistý z jednoho prostého důvodu, že vlastně i když jako my Rusku
něčím platíme, tak ono si stejně za to vlastně nemá co koupit, že jako daleko efektivnější je vlastně jim neprodávat to, co
potřebují, což mně přišlo poměrně zajímavý, a jsou vlastně technologie, které Rusko nemůže získat odjinud, právě ty těžební
technologie, popřípadě některé komponenty do jeho výrobku, takže tohleto je takový na okraj poměrně zajímavý pohled.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jenom jednou větou, tam už sankce, do této sféry už sankce západu účinně cílí?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Cílí, ale nevím, jestli jsou účinné, už nevím, jestli ve třetím nebo ve čtvrtém balíčku je jednoznačně řečeno, že vývoz Evropské
unie do Ruska, který se týká vysoké technologie, komponentů pro rafinérský, pro chemický průmysl atd., jsou zakázány. Já
osobně bych si dokázal představit, že podobný zákaz bude platit daleko širšímu rejstříku komodit, ale zrovna v tomto už ten
zákaz platí, do jaký míry je účinný, neumím posoudit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak se daří ruské ekonomice? Podobně jako Česko a další evropská země se také Rusko potýká s vysokou inflací. Ta v březnu
dosáhla téměř 17 %, navíc se růst cen výrobců přiblížil až k 27 procentům a tento ukazatel obvykle naznačuje, jak se budou
vyvíjet i spotřebitelské ceny. Průmysl ve třetím měsíci tohoto roku meziročně stagnoval. Maloobchodní tržby v zemi rostly
dvouprocentním tempem, což kopíruje tamní dlouhodobý vývoj. Nezaměstnanost přesáhla 4 %, což je míň než unijní průměr.
Jako jiné země se taky Rusko v roce 2020 potýkalo s poklesem výkonu hospodářství, a to kvůli dopadům covidové pandemie.
Loňský rok se nesl v duchu oživování ekonomiky. To podle Mezinárodního měnového fondu ale nebude platit pro letošek. Kvůli
dopadům sankcí a invaze na Ukrajinu odhaduje fond celoroční pokles ruského HDP o 8,5 %. 8,5 %, realistický odhad propadu
ruského HDP?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Já si myslím, že to je optimistický odhad. Ten předcházející vývoj, tzn. vývoj do konci roku 21, ruské ekonomiky v podstatě
kopíroval to, co se dělo v Evropě, takže v tomto se ruská ekonomika nikterak výrazně neodlišovala. Nicméně ta válka, když
přirovnáme ekonomický chod například k jízdě automobilu po dálnici, tak to auto už teďka nejede po dálnici, ale jede někde po
šotolině nebo nějakými výmoly, což samozřejmě na ten ekonomický vývoj, jak na výkonnost, tak na nominální veličiny typu
inflace má fatální dopad a já si myslím, že těch 8,5 procenta je reflexí jakéhosi zpoždění, které tradičně samozřejmě v
odhadech typu Mezinárodního měnového fondu působí, a že aktuální ta realita je podstatně horší. A navíc my nevíme, jak
dlouho to auto poté šotolině pojede, takže čím déle bude mimo tu dálnici, tak tím horší ekonomický výsledek lze očekávat.
Nedělal jsem si své specifické propočty, ale očekával bych spíš, že ten propad bude dvojciferný pro rok 22.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Z Ruska často slyšíme hlasy, že se přizpůsobí nové realitě, že supermarkety a západní výrobky nahradí trhy, kde to bude
levnější. Do jaké míry je obecně ruská ekonomika schopná se adaptovat na ty nové poměry a nahradit produkty, které
přicházely ze západu, vlastními?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
No, já bych to řekl asi takhle, oni nahrazují už 8 let a výsledkem je to, že vlastně veškeré úspěchy žádné. Ono nesmíme
zapomínat prostě na celou tu ruskou ekonomiku, ruskou společnost, jak vlastně funguje, vy reportuje nahoru to, že jste
všechno splnili perfektně, nikdo to příliš nekontroluje. Ve výsledku všechno je splněný, ale na papíře, ale realita je prostě jiná.
Oni s tím došli k tomu, že dneska povolili vyrábět automobily s normou Euro 0. Já radši ani nevymýšlím, co jako můžou
vypouštět do ovzduší. To kdysi jsem tvrdil, že nesmí vypouštět leklé kapry a letos si asi odpustím, ale ještě bych k těm
ekonomickým výhledům doplnil jednu věc. Oni v tudle chvíli přestali a přestávají zveřejňovat poměrně zásadní údaje typu údaje
o exportu, importu, o těžbě ropy, takže to, že nám Rusko oznámí, že jeho ekonomika klesla o 7 % hrubého domácího produktu,
může být prostě jenom virtuální realita, a pravděpodobně taky bude.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě poslední věc. Rusko nutně bude hledat pomoc u těch zemí, které se nepřipojily k sankcím, které jsou buď neutrální, nebo
mu nakloněné. Když se konkrétně zeptám na Čínu, do jaké míry Rusku může hrozit něco jako ekonomická závislost právě na
Číně?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Z velké míry, protože Číňani to nebudou dělat kvůli Rusku. Číňani to budou dělat kvůli sobě. Pardon, Čína vlastně už v roce
2014, podepsala velkou dohodu o dodávkách zemního plynu. A ty okolnosti byly takové zvláštní, protože vlastně Rusku hrozily
sankce. Dlouho se nemohlo s Čínou dohodnout na cenách plynu. Najednou mu hrozily sankce a najednou se se ty dodávky
plynu podepsaly a Čína logicky využila situace. Čína třeba hraje tohleto i v tom, že ona nechce mít stejná naleziště, jako má
Evropa. Ona prostě nechce, aby Rusko mohlo hrát to. Teď budeme dodávat vám, teď budeme dodávat vám.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pánové, moc vám děkuju, mějte se dobře, pěkný večer.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna 
Nápodobně tak, na shledanou.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Majetkem lidí a subjektů na sankční seznam Evropské unie se v tuzemsku zabývá Finanční analytický úřad. V této souvislosti
například zmrazil majetek ostravské ocelářské firmy Vítkovice Steel. Majitelé tak se společností nemohou volně nakládat. A
pojďme otevřít toto téma. Vladimír Balaš, odborník na mezinárodní právo, taktéž ale poslanec, místopředseda ústavně-
právního výboru sněmovny, poslanec hnutí STAN, dobrý večer.

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče, Evropská komise nebo Evropská unie jako celek hledá cesty, jak majetek konkrétních ruských osob nejen
zmrazit, ale jak taky docílit toho, že bude zkonfiskován. Jdou ty úvahy o zabavování toho ruského majetku podle vás správným
směrem, přes veškerou komplikovanost, nebo to je cesta, která by mohla vzbuzovat spíše více problémů než kýženého efektu?

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Tak, myslím, že ty možnosti získat cizí majetek, jsou známy, jednou z možností je vyvlastnění, to je ovšem za kompenzace,
druhou je konfiskace, to ovšem pouze v případě individuálního trestního odsouzení nebo případně nějakého válečného
konfliktu, konfiskace majetku nepřátelských subjektů a další tou možností, kterou Evropská unie má v ruce, je to zmrazení, a to
je vlastně forma protiopatření, které musí být pouze dočasné a po ukončení toho protiprávní jednání strany, proti kterým
směřuje to protiopatření, je třeba ten majetek buď vrátit, nebo do jisté míry lze použít jako majetek, který by mohl sloužit k
reparacím.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když se budeme bavit o těch konfiskacích. Ministr pro legislativu Šalomouna zmiňuje dvě cesty, jak toho dosáhnout. Jedna
cesta soudní rozhodnutí v individuálním případě. Druhá cesta, kterou naznačuje, je změna ústavním zákonem tak, aby bylo
možné pokud možno ústavním zákonem mít zmocnění pro tyto případy majetek konfiskovat, kterou cestu byste zvolil vy?

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Tak já myslím, že ten druhý případ není konfiskace, ale je to skutečně zmrazení pouze, konfiskace je skutečně v těch
individuálním případě v trestním procesu, pokud jde o to zmražení, tak my tu ústavní cestu máme, protože čl. 1 v odst. 2 říká,
že Česká republika plní své závazky, které vyplývají z mezinárodního práva jedním z těch závazků je podniknout nebo přijmout
protiopatření proti státům, které poruší kogentní normy mezinárodního práva v rámci individuálních protiopatření, a to, co my
nemáme, je prováděcí zákon, takže to, o čem se jedná na vládě, je v uvozovkách Magnitského zákon, který vytvoří sankční
seznam osob, které spolupracují s tím režimem a jejichž majetek by mohl být zmrazen. A to si myslím, že je v přípravě.
Doufejme, že to nebude příliš dlouho trvat. Myslím si, že základní návrh už je připraven.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ministr pro legislativu mluvil v rozhovoru pro Lidové noviny nikoliv o zmražení, ale v této souvislosti výslovně o konfiskacích, tak
to bylo v rozhovoru pro Lidové noviny a mluvil o tom, že je nutné ústavním zákonem přijmout jisté zmocnění tak, aby se
modifikoval, nebo aby se naplnil požadavek čl. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která mluví o tom, že ve veřejném
zájmu je možné vyvlastnit a na základě zákona, že by tedy šel raději cestou ústavního zákona, ne běžného zákona.

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Já nevím, jestli ten novinář dobře pochopil, já, když jsem s panem Šalamounem na Úřadu vlády o tom mluvil a probírali jsme to
společně jak ústavně-právní, tak evropské, tak mezinárodní právní aspekty, tak jsme se shodli, že jsou ty 3 možné cesty, jak
postihnout majetek. Jednou z nich je vyvlastnění, to ovšem musí být ve veřejném zájmu za náhradu spravedlivým procesem.
Druhým je konfiskace v individuální věci. Třeba v souvislosti s trestním rozhodnutím, a ten třetí je skutečně to platí opatření,
které mezinárodněprávně má ty parametry, že je jenom dočasné, a lze ale teoreticky ten lék použít v případě, že Ukrajina
požádá, aby byl vydán Ukrajině jako majetek, který by mohl sloužit k reparacím. Omlouvám se, nečetl jsem Lidové noviny, ale
myslím si, že to, co jste říkal, tam směšuje několik institutů a každý slouží k něčemu jinému a funguje trošku jinak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Já se omlouvám, nicméně cituju, co bylo v rozhovoru s ministrem Šalomounem, a byla to přímo jeho slova, ale nechci se s vámi
přijít.
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Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
To, co jsem probíral s ministrem Šalomounem osobně, takže nic víc než to, co jsem řekl, jsme spolu neprobírali.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Kdo by rozhodoval o tom, který ruský majetek se má konfiskovat, nebo zmrazit dobrá, pokud se nebavíme o konfiskaci na
základě individuálního rozhodnutí soudu?

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
U té konfiskace je to soud a u toho zmrazení by to mohla být vláda, ale musí mít zákonné zmocnění a to zmocnění máme pouze
obecné, že můžeme ty kroky mezinárodněprávní podniknout, dokonce že musíme, ale je třeba svěřit v prováděcím předpise tu
pravomoc někomu. Myslím si, že to bude vláda tedy, a tam bude samozřejmě vycházet z informací, které jí budou poskytovat, já
nevím, Finančně analytický úřad anebo další tajné služby a takovéto složky. A podle toho se bude rozhodovat, jestli na
seznamu majetku nebo osob, jejichž majetek bude dotčen, bude někdo zařazen, nebo ne, navíc tam je ještě jedna další otázka,
je otázka, jestli se bude moci ten, kdo tam bude napsán, nějakým způsobem bránit a v rámci toho, co je označováno právo na
spravedlivý proces, by tam nějaké procesní záruky pro ty, kteří se octnou na tom seznamu špatně nebo protiprávně tak, aby se
mohli bránit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zmrazení majetku s sebou nese povinnost státu se o ten majetek starat, jak obsáhlá je ta povinnost? To je jenom nějaké
udržovací starání se, nebo to zahrnuje i nějaké větší investice?

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Tak my máme zatím zákon, který se týká provádění mezinárodních sankcí. To, co nám chybí, jsou ty individuální sankce české.
A v tomto případě je to skutečně zpráva, ta zpráva může mít ale různou podobu. Nejde jenom o to třeba provozovat ocelárny,
ale do jisté míry lze také přemýšlet o tom, že bychom mohli /nesrozumitelné/ tedy prodat ten majetek a spravovat finanční
prostředky, které z výtěžku tohoto prodeje získáme. A samozřejmě je to logisticky náročné, u nás mám na starosti Úřad státu
pro nakládání s majetkem. A nejsem si jist, že je vybaven dostatečně k tomu personálně i jinak, aby v nějaké rozsáhlé míře
dokázal spravovat takový rozsáhlý majetek.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Velké téma, samozřejmě budeme se těšit na další a další upřesnění z oficiálních zdrojů. Moc vám děkuju, pane poslanče, přeju
hezký večer.

Vladimír BALAŠ, místopředseda ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Také děkuji, hezký večer. Díky za pozvání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a to už byla poslední otázka, poslední téma dnešní Devadesátky. Děkuju za pozornost, pěkný večer.

Opasky si utáhnout musíme.
TISK , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: Komora.cz , Strana: 18 , Autor: MIROSLAV BENEŠ , Vytištěno: 16 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.05.2022 00:27 , Rubrika: rozhovor měsíce , AVE: 176 956,45 Kč , Země: Česko
Zasaďme se o to, aby to nebylo nadlouho Během covidové pandemie tu byly obory, které dokázaly prosperovat. Válka na
Ukrajině negativně dopadá bez výjimky na všechny. Vláda se musí postavit čelem k vysokým cenám energií, jinak nemůžeme
počítat s ekonomickým růstem. S prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým jsme mluvili o rekordní inflaci nebo o
hospodářských dopadech další případné eskalace rusko-ukrajinské války.

* Dopady války na Ukrajině jsou pro podnikatele tíživé hlavně z pohledu zdražování, a to nejen energií. Jak je možné jim reálně
pomoci?

Dopady války cítí samozřejmě nejen podnikatelé, jsou citelné politicky i celospolečensky. Válka obecně změní to, jak vůbec
vnímáme současný svět. U podnikatelů vnímám dopady mnohem plošnější než u covidu, kde přece jenom existovaly obory,
které za pandemie prosperovaly. Jsou přerušené dodávky surovin, jsou narušeny dodavatelské řetězce. Když ale poslouchám
některé ekonomy v médiích, mám pocit, jako by se předháněli v tom, kdo vydá katastrofičtější scénář budoucího vývoje
hospodářství. Česká republika má podle mého názoru rozhodně na to, abychom to zvládli.

* Zdražování trhá rekordy nejen v Evropě, ale i třeba v USA. Existuje ale nějaké vysvětlení pro to, že ČR má v rámci EU třetí
nejvyšší inflaci po Estonsku a Litvě?

Jsme vysoce závislí na dovozu surovin, tedy ropy a plynu. Zadruhé je to dáno i určitým peněžním převisem, který u nás
existoval už před covidem. V době, kdy ještě centrální banka bojovala s hrozící deflací, se v ekonomice nakumulovalo více
likvidity, než jakou bylo možné investovat. Navíc domácnosti po pandemii vrhly své úspory na trh. Svou roli hraje i politika
minulých vlád, kdy se například zásobníky plynu a ropy privatizovaly téměř čistě do zahraničních rukou, což do velké míry
snížilo manévrovací schopnost státu kontrolovat strategické komodity u nás a zajistit jejich distribuci v krizových časech. I za
mého působení ve vládě v devadesátých letech jsme privatizovali, ale třeba v Unipetrolu jsme ponechali 51procentní podíl
státu a plynárenskou infrastrukturu jsme neprivatizovali vůbec.

* Bude boj s drahotou vaším hlavním tématem následujícího roku ve funkci prezidenta?

Z našich komorových anket, které jsou hlavními zdroji našich informací, zjišťujeme, že právě inflace a špatná situace
dodavatelských řetězců jsou pro firmy největší bariérou jejich byznysu. V současnosti jsou třeba stavební materiály nejen
extrémně drahé, ale často vůbec nejsou k dostání. Věnovat se musíme i napjaté situaci na finančním trhu, kdy politika ČNB
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výrazně prodražuje investiční i provozní úvěry firem.

* Poslední prognóza Komory hovoří o letošním růstu HDP na úrovni 1,2 procenta. Bude příští rok už lépe?

My jsme byli první, kteří jsme číslo 1,2 procenta vyřkli, a další významné instituce se k našemu názoru následně přiklonily.
Ministerstvo financí předpovídá růst dokonce na desetinu stejný jako my. Nicméně od doby, kdy jsme to číslo zveřejnili, se
válka na Ukrajině dále vleče. Při takové eskalaci konfliktu musíme počítat i s možností zastavení dodávek plynu a ropy do
Evropy, což by ekonomickou situaci ještě výrazně zhoršilo. V takovém případě bych se skoro obával nulového růstu, nebo
dokonce recese. Domnívám se, že v příštím roce bychom se za lepší situace mohli přiblížit tříprocentnímu růstu. Centrální
banka má navíc plán zkrotit inflaci k dvouprocentnímu cíli ve druhé polovině roku 2023. Pokud by ale válka na Ukrajině měla
trvat i za horizont letošního roku, bude to samozřejmě horší. Pokud by Evropa z politických důvodů odmítla odebírat z Ruska
suroviny, pak je otázkou, jak rychle bychom je dokázali nahradit z jiných zdrojů a co by to udělalo s cenami.

* Poslední krize v ČR zatím příliš nezvyšovaly nezaměstnanost, což je dlouhodobý důsledek špatné situace na pracovním trhu.
Jakou roli v tom mohou sehrát Ukrajinci, kteří se u nás po válce rozhodnou zůstat?

Struktura migrantů, kteří k nám zatím přišli, neodpovídá struktuře poptávky pracovního trhu. Nedostatek lidí u nás není
agregátní, jsou tu i firmy, které hledají firmy snadno. Dělníci, řidiči, obecně technické profese – to jsou obory, kde lidé prostě
nejsou, a migrace z Ukrajiny to zatím nevyřeší. Zatím k nám z logických důvodů míří především matky s dětmi a starší lidé.
Navíc ti lidé potřebují čas se v tuzemsku adaptovat, zvyknout si, než začnou hledat zaměstnání. Pomoc Ukrajinců na pracovním
trhu proto připadá v úvahu nejdříve v příštím roce. Nicméně, i kdybychom dokázali zaměstnat desetinu zatím příchozích
Ukrajinců, tak hovoříme o nějakých 30 tisících lidech, což už není zanedbatelné číslo. Čili bychom byli hloupí, kdybychom těm,
kteří pracovat chtějí, nedali šanci.

* Jak v této souvislosti pokračují vyjednávání s vládou o navyšování kvót z ostatních zemí?

Vláda má dnes samozřejmě jiné starosti, ale ta debata mi přijde aktuálně bohužel mrtvá. Nicméně si myslím, že Ministerstvo
zahraničních věcí by se tím mělo alespoň zabývat a jednat s námi. Problém nedostatku lidí s válkou nezmizel a od firem zájem o
další zahraniční pracovní sílu vnímáme velmi naléhavě.

* Na pozadí války minimálně mediálně zesláblo téma Green Deal a zelené politiky. Myslíte, že válka může být pro Brusel i
impulzem k přehodnocení rostoucího tlaku na plnění klimatických cílů?

Úvodem připomenu, že Hospodářská komora nikdy nerozporovala nutnost zlepšení klimatické situace. Kritizovali jsme a
kritizujeme ty cíle, které jsou z našeho pohledu nereálné nebo jsou v rozporu s možnostmi České republiky. Mám pocit, že
někteří členové Evropského parlamentu nebo komise ještě naopak zesílili ten tlak na zelenou politiku a rychlý přechod na
bezuhlíkovou ekonomiku. Také proto se chceme snažit o větší váhu jaderné energie v Evropě, protože i ta je bezpochyby
bezemisní a velmi efektivní. Na druhé straně, pokud se máme co nejrychleji vyvázat ze závislosti na dovozu plynu a ropy z
Ruska, nebo kdyby dokonce samo Rusko kohouty zavřelo, pak je iluzorní si myslet, že to dokážeme rychle nahradit. V tom
případě musíme trvat na dočasném využití třeba i uhelných elektráren.

* Vycházejí tedy plány některých evropských států odstřihnout se úplně od ruských surovin z toho, že nemají takovou míru
závislosti na ruském plynu a ropě jako Česká republika?

To je částečně také pravda. Například Německo si může dovolit poměrně rychlou výstavbu LNG terminálů, protože má přístup k
moři a dobrou infrastrukturu. LNG terminál má také Polsko. Takže oni jsou ve zcela jiné situaci než menší stát bez přístupu k
pobřeží. Ale na druhou stranu, my si musíme klást opačnou otázku. Co když to zastaví Putin? To nemůžeme vyloučit. Potom
bohužel musíme počítat i s nouzovými scénáři, kdy třeba budeme suroviny distribuovat podle stupně potřeby domácnostem a
firmám kritické infrastruktury. Já jsem ale v tomto směru optimistou, protože i Putin musí svou obrovskou zemi nějak živit. Byť si
málo z nás Evropanů umí představit, jak si Rusové umějí utáhnout opasky, když někdo útočí na jejich národní hrdost.

* Vy už jste mnohokrát opakoval, že z covidové pandemie vzešla Komora silnější a respektovanější. Může i válka na Ukrajině
instituci, kterou vedete, v něčem posílit?

To se skoro ani srovnávat nedá. My se samozřejmě snažíme pokračovat v tom, co jsme dělali během covidu. To znamená
členské základně co nejrychleji zprostředkovávat dostupné informace. Na straně druhé sbíráme podněty od podnikatelů pro
jednání s vládou. Hlavním rozdílem je to, že dopad rusko-ukrajinské války bude větší než v případě covidové pandemie. Prudký
růst cen energií dopadá bez výjimky na každého. My vládě navrhujeme možné kroky v oblasti energetického trhu, jako dočasné
odstoupení od burzovních cen a podobně. Ale upřímně řečeno, pro Hospodářskou komoru bude mnohem složitější zůstat v
očích podnikatelů tak tvrdou institucí, jakou jsme byli během koronakrize. Chci přesto všechny podnikatele v této zemi, nejen
členy Komory, ujistit, že jsou pro nás stále na prvním místě. *

Z NAŠICH KOMOROVÝCH ANKET, KTERÉ JSOU HLAVNÍMI ZDROJI NAŠICH INFORMACÍ, ZJIŠŤUJEME, ŽE PRÁVĚ INFLACE A
ŠPATNÁ SITUACE DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ JSOU PRO FIRMY NEJVĚTŠÍ BARIÉROU JEJICH BYZNYSU. VLADIMÍR
DLOUHÝ Prezident HK ČR, ekonom a politik, bývalý místopředseda strany ODA, ministr hospodářství ČSFR ve vládě Mariána
Čalfy v letech 1989–1992 a ministr průmyslu a obchodu ve vládě Václava Klause v letech 1992–1997. Vystudoval ekonomii na
Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty, později studoval MBA na Katolické univerzitě v
Lovani v Belgii a na Karlově univerzitě postgraduálně také obor matematická statistika a pravděpodobnost. Přednášel na VŠE i
na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , byl zakládajícím členem Kabinetu prognóz ČSAV, pozdějšího
Prognostického ústavu. Byl také členem Sboru mezinárodních dohlížitelů (Board of International Oveseers) Illinoiského
technologického institutu (IIT), od roku 2014 je členem Správní rady Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, od
roku 2018 také členem Správní rady Vysokého učení technického (VUT) v Brně a členem Dozorčí rady pojišťovny Kooperativa.
Od září 1997 dodnes pracuje jako mezinárodní poradce nadnárodní investiční banky Goldman Sachs se zodpovědností za
oblast střední a východní Evropy. V květnu 2014 byl zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR, v letech 2017 a 2020 svou
pozici na další tři roky obhájil.
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DOPAD RUSKO-UKRAJINSKÉ VÁLKY BUDE VĚTŠÍ NEŽ V PŘÍPADĚ COVIDOVÉ PANDEMIE. A PRO HOSPODÁŘSKOU
KOMORU BUDE MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ ZŮSTAT V OČÍCH PODNIKATELŮ TAK TVRDOU INSTITUCÍ, JAKOU JSME BYLI BĚHEM
KORONAKRIZE.
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Izraelsko-ruské vztahy jsou v krizi. Dostaly se do ní po rozhovoru ruského ministra zahraničí Lavrova pro italskou televizi, v níž
nejvyšší ruský diplomat obhajoval „denacifikační“ misi proti státu, v jehož čele je prezident s židovskými původem. Lavrov
divákům vysvětlil, že Hitler měl také židovské kořeny a to, že ukrajinský prezident Zelenskyj je sám Žid, nic neznamená.
Koneckonců, dodal Lavrov, nejhoršími antisemity jsou obvykle Židé.

Toto prohlášení vyvolalo v Izraeli, kde zrovna proběhl Den obětí holokaustu, naprosté pozdvižení. Politici zleva i zprava
Lavrovovo prohlášení ostře odsoudili. Ke kritice se tentokrát přidal i premiér Benet, který ho označil za lež, ve které je vina za
holocaust dána Židům, a nikoliv jejich nacistickým utlačovatelům. Izrael si předvolal ruského velvyslance a od Ruska požaduje
omluvu.

Moskva ale nic takového zjevně v plánu nemá, protože ruské ministerstvo zahraničí vše ještě přiostřilo obviněním, že Izrael
podporuje neonacistický režim v Kyjevě.

Nabízí se samozřejmě otázka, co tím Rusko sleduje. Proč se ostřílený diplomat Lavrov, který jistě věděl, co jeho prohlášení
způsobí, rozhodl poštvat proti Rusku i Izrael, který byl až dosud v otevřeném odsouzení Moskvy za válku na Ukrajině spíše
zdrženlivější? Šlo mu o to, odvést pozornost od brutalit, kterých se ruská armáda dopouští na Ukrajině? Máloco může
zafungovat s větší jistotou nežli věta „Hitler byl Žid“.

Další možné vysvětlení Lavrovova nepochopitelného výroku je snaha ruské propagandy prezentovat Rusko jako oběť; jako
oběť Západu, NATO, EU a její tzv. LGBT+ ideologie. Tedy všech, kteří podporují údajné ukrajinské neonacisty. A teď se do
seznamu nepřátel přidal i Izrael. Rusko se tak dělá stále osamocenějším v tomto „spravedlivém“ boji. O tom, kam dál bude
ruská propaganda eskalovat a co tím přesně Rusko sleduje, můžeme pouze spekulovat, ale tento fatalistický pohled na svět
nevěstí nic dobrého.

Další otázkou je, jak zareaguje Izrael. Ten si až dosud nechtěl zavřít dveře k Moskvě, která je klíčovým vojenským aktérem v
sousední Sýrii. Izrael tak sice hlasoval pro odsouzení Ruska v OSN a vybudoval na Ukrajině polní nemocnici i s lékaři a na
Ukrajinu dopravil sto tun humanitární pomoci. Aktivně se také zapojil do pomoci při evakuaci Ukrajinců do bezpečí. Nepřipojil se
ale k zemím, které by na Ukrajinu vyvážely zbraně. Což se však může brzy změnit. Izrael už začal svoji pozici přehodnocovat a
už dodává Ukrajincům přilby a ochranné vesty pro civilní záchranné složky.

Izraelský deník Haaretz přinesl tento týden zprávu o tom, že se uvažuje i o dodávkách zbraní. Nepůjde zřejmě o sofistikované
útočné zbraně, ale spíše o obranné systémy. Izrael chce především dokázat svým spojencům, hlavně pak USA, že i Jeruzalém
je připraven Ukrajincům proti Rusku pomoci.

Přesto ale nelze očekávat, že by Izrael zcela změnil svoji obezřetnou pozici a začal Ukrajince zásobovat moderní výzbrojí. Nejde
jen o to, že k jejímu efektivnímu využití je třeba dlouhý výcvik. Izrael má z reakce Ruska obavy. Rusko by mohlo spustit
protiletecký systém, který by výrazně omezil možnosti izraelského letectva útočit v Sýrii na cíle Hizballáhu a Íránu. Už dnes Izrael
považuje Írán a jeho prodlouženou ruku Hizballáh za největší bezpečnostní hrozbu. V rukách Hizballáhu jsou desetitisíce raket
umístěných na severních hranicích Izraele a zaměřených na izraelské strategické a civilní cíle.

Moskva by se navíc mohla rozhodnout, že syrskému režimu a Íránu začne prodávat sofistikované zbraňové systémy. A větší
vojenské spolupráce Moskvy a Teheránu se Izrael obává asi nejvíce. I přes hluboké morální rozhořčení, které Lavrovova slova
v Izraeli vyvolala, tak izraelští politici nakonec budou hlavně myslet na to, jak předejít tomu, aby v příští válce Izrael nemusel
čelit Moskvě.

Autorka je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií, Fakulta  sociálních  věd  UK

Rostoucí napětí a útoky v Podněstří. Zatáhnou Rusové Moldavsko do války? URL
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Už od začátku války se zas a znovu mluví o možném rozšíření konfliktu na Ukrajině do Moldavska. Bezpečnostní analytik
Vojtěch Bahenský uklidňuje – Rusové jsou daleko a vojákům z Podněstří se Ukrajinci dokážou ubránit.

Malé Moldavsko již od začátku války přijalo téměř půl milionu uprchlíků a kromě migrační vlny se potýká také s krizí
energetickou. Na východě země se ovšem možná začínají rýsovat další problémy. 
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Britský list The Times nedávno přišel s informacemi, podle kterých by Rusko mohlo už brzy přistoupit ke scénáři, o němž se
spekuluje už dlouho, tedy otevřít novou frontu proti Ukrajině z Podněstří, proruského separatistického regionu v Moldavsku. A
co víc, deník píše dokonce o ruských plánech zaútočit na samotné Moldavsko. Odvolával se přitom na ukrajinské zdroje. 
Jak moc je takový scénář reálný? 
„Myslím si, že příliš ne. Těch ruských sil v Podněstří je velmi málo. Bavíme se o nějakých zhruba 1200 vojácích, což jsou
maximálně dvě nebo tři velmi lehká praporní uskupení,“ zhodnotil pro Seznam Zprávy možnosti ruského útoku z Podněstří
výzkumný pracovník Peace Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. 
„Jsou to relativně lehce mechanizované síly. V případě vojenského střetu Moldavska a Podněstří by byly významnou silou, v
případě konfliktu mezi Podněstřím a Ukrajinou po mobilizaci jde ale o symbolické množství sil.“ 
Rusko má podle Bahenského rozmístěno na Ukrajině asi 90 praporních uskupení. Dvě další v Podněstří, které nemá jak
podporovat, proto nedělají přílišný rozdíl. Samotný separatistický region na východě Moldavska pak disponuje jen zhruba pěti
tisíci vojáky v aktivní službě. 
Že Podněstří ani nemůže být žádná obávaná mocnost, byť třeba regionálního významu, dokládá i pouhý půlmilion občanů,
který tam žije podle oficiálních údajů. Stanislav Secrieru, analytik z Institutu EU pro bezpečnostní studia, navíc upozorňuje, že
oblast může kvůli migraci mít obyvatel ještě méně. 
„Podněstří nesousedí s nikým jiným než s Ukrajinou a Moldavskem. Rusko tedy nemá způsob, jakým by tam dostalo munici
nebo další síly,“ sdělil dále bezpečnostní analytik Bahenský. „To, že by samo Podněstří provedlo nějaký vpád na Ukrajinu a
probilo se až k ruským silám na jihu Ukrajiny, si dokážu představit jen obtížně. Od Podněstří k nejbližší současné frontě u
Chersonu je to asi 250 kilometrů.“ 
Útok na Podněstří? „Když, tak za několik měsíců“Město Cherson je momentálně největším ukrajinským městem, které ruské síly
kontrolují. V dané části fronty – na jihu Ukrajiny – se navíc nyní spíše hovoří o tom, že se Rusové opevňují, brání se
ukrajinským protiútokům a snaží se svou kontrolu nad Chersonem udržet. 
„Věřím tomu, že kdyby se Rusko mohlo teritoriálně propojit s Podněstřím, rádo to udělá. V podstatě to vlastně už zkusilo. Kdyby
uspěly útoky kolem Mykolajivu na začátku války a Rusům se obecně dařilo víc, nepochybně by to tak udělali. To se ale nestalo
a v tuto chvíli má Rusko co dělat, aby vojensky uspělo v limitované snaze obsadit území Donbasu,“ sdělil Bahenský. 
Rusko tak momentálně nemá volné síly, které by se znovu pokusily prolomit ukrajinské řady směrem k Mykolajivu a které by
následně postupovaly k přístavnímu městu Oděsa. Tomu se již delší dobu připisuje důležitá role v ukrajinsko-ruském konfliktu
právě kvůli jeho strategické poloze u Černého moře. Zmiňovaný postup je však záležitostí přinejmenším několika dalších
měsíců. 
„Pokud se potvrdí odhady některých odborníků, že 9. května – v Den vítězství – Rusko vyhlásí válku a začne mobilizovat, bude
opět trvat celé měsíce, než se vše projeví na počtu ruských vojáků v boji,“ dodal český analytik. „Pak teprve to může znamenat,
že Rusko bude mít síly, aby se znovu pustilo do útoku, a to klidně s cílem dosáhnout i Podněstří. To se ovšem bavíme o
časovém horizontu třeba čtvrt roku.“ 
Možná pomoc UkrajinyPrávě kvůli omezeným možnostem tak podle Bahenského momentálně nehrozí ani ruská snaha o změnu
režimu v Moldavsku, ze které Rusko podezírají již zmiňované ukrajinské zdroje. Moldavsko nemá pobřeží, kde by se Rusové
vylodili, a v tuto chvíli navíc nejspíš ani nemají s čím. Armádě by chyběla také letecká podpora, její letadla totiž nad západní
Ukrajinou kvůli protivzdušné obraně neoperují. 
„Co pro Rusko může dávat smysl, je hrozit tím tak, aby Ukrajina musela nějaké své síly ponechávat na hranicích s Podněstřím,
a nemohla je tak přesunout například na východ Ukrajiny. To z vojenského hlediska dává smysl,“ vysvětlil odborník. 
„Muselo by se tedy skutečně jednat jen o konflikt Moldavska a Podněstří, ve kterém by Ukrajina mohla velmi lehce zasáhnout a
Podněstří by celkem bez problémů obsadila. Podněstří je území bez strategické hloubky a Ukrajina je v tuto chvíli dramaticky
silnější. Samozřejmě by jí to trochu zkomplikovalo život, ale jak vždy říkám, víme vlastně jen málo o tom, jak na tom ukrajinské
síly jsou, kde jsou dislokované a kolik jich je.“ 
V úvahu je pak v tomto případě nutné vzít i geografii, jak na Twitteru upozornil již zmiňovaný analytik Stanislav Secrieru.
Moldavsko a Podněstří totiž na většině míst odděluje řeka, která je přirozenou překážkou při každé vojenské operaci. 
Moldavsko nicméně na holičkách nechtějí nechat ani další země. Během středeční návštěvy v Kišiněvě předseda Evropské
rady Charles Michel oznámil, že Evropská unie významně zvýší svoji vojenskou podporu země. Evropský blok podle něj také
přezkoumává možnosti, jak Moldavsku pomoci posílit jeho ozbrojené síly. 
Do země se Michel vydal poté, co byla z moldavského separatistického regionu hlášena řada incidentů. Například minulý týden
otřásly výbuchy budovou tamního ministerstva státní bezpečnosti a další exploze pak vyřadily z provozu dvojici rozhlasových
vysílačů. Podle moldavské prezidentky Maiy Sanduové za incidenty stojí podněsterské „proválečné frakce“ a útoky jsou
pokusem o vyostření napětí. 
Historie PodněstříPodněstří je problematickým regionem už od rozpadu Sovětského svazu. V roce 1990 se lidé na východním
břehu řeky Dněstr v tehdejší Moldavské sovětské socialistické republice rozhodli, že navzdory rozpadu impéria chtějí i nadále
žít v SSSR. Moldavsko nicméně patřilo mezi první odbojné republiky a usilovalo o nezávislost. 
Události vedly ke krátké občanské válce. Ruští vojáci obsadili východní břeh řeky, rozpadu Svazu už ale zabránit nemohli, a
vznikla tak samostatná Moldavská republika. Rusko ovšem udrželo předmostí – Podněsterskou republiku s hlavním městem
Tiraspol, kterou žádný stát neuznal. 
Podporu Ruska má region, kde na úzkém pruhu území neuznané republiky žije necelých 500 tisíc obyvatel, dodnes. Z hlediska
Moldavska i Evropské unie a v podstatě celého světa nicméně žijí v právním vakuu. Svět neuznává jejich instituce, jejich volby
a ani jejich hranice. 
Když Rusko v roce 2014 obsadilo Krym, někteří z podněsterských představitelů si stejnou budoucnost představovali i pro svůj
region. Válka, která se momentálně odehrává na Ukrajině, tak způsobuje vrásky zbytku malého Moldavska, jehož armáda silou
zrovna neoplývá. Armáda Moldavska čítá přibližně 5000 až 7500 aktivních vojáků a asi 65 tisíc až 70 tisíc záložníků. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se, jak pomoci Ukrajině. Reportéři Seznam Zpráv a
jejich očitá svědectví z válkou zmítané Ukrajiny. Seznam Zprávy v ukrajinštině (praktické informace, zprávy, příběhy) - Ukrajins
´ki novyny. 
Jak postupuje ruská armáda: VÁLKA V MAPÁCHTakhle vypadá zmar po ruských okupantech: FOTKYKam uprchlíci v rámci ČR
přicházejí: UPRCHLÍCI V DATECHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá: PROČ UKRAJINADen po dni sledujeme, čemu
a jak se věnují ruská média: CO PÍŠÍ V RUSKUChcete sdílet, nebo se dozvědět praktické zkušenosti s pomáháním uprchlíkům?
Připojte se každé pondělí v 19:00 na naše Twitter Spaces. 
Volodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová republika / Doněcká lidová republika / SSSR / NATO /
Nord Stream 2 / SWIFT 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
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Po zablokování ruských dezinformačních webů pomáhá Kremlu jeho verzi války na Ukrajině protlačit Čína URL
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Komentář: Od počátku ruské agrese proti Ukrajině se debatuje o tom, zda a do jaké míry se Peking staví po bok Kremlu v
tomto největším válečném konfliktu v Evropě od roku 1945. Přestože se Čína v politické rovině a diplomacii snaží tvrdit, že je
neutrální zemí, která nemá s touto válkou nic společného, realita její spolupráce s Ruskem svědčí o pravém opaku.

Hlubší pohled do útrob čínské a ruské dezinformační mašinerie v posledních měsících totiž jasně ukazuje na stále silnější
propojení a koordinaci mezi Pekingem a Moskvou. To je dobře vidět nejen na soupeření se Spojenými státy, ale stále více také
na sbližování geopolitického a hodnotového vidění světa, jak o tom ve společném prohlášení otevřeně hovořili ruský a čínský
prezident 4. února u příležitosti olympijských her v Pekingu.

Ačkoli na začátku války zasáhla Evropská komise – a rovněž celá řada evropských členských států, včetně Česka – proti ruské
propagandě související s válkou a zakázala její šíření prostřednictvím například Sputniku či RT (Russia Today), čínská
propaganda se tomuto omezení vyhnula. A to přesto, že v mnoha případech šíří o konfliktu na Ukrajině velmi podobné narativy
a přebírá ruskou rétoriku na dané téma či se jí velmi blíží.

Čechy vedený mezinárodní projekt China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) zkoumal, jakým způsobem se
Čína snaží ovlivnit diskurz v devíti členských státech NATO a EU, včetně Česka. Experti zjistili, že Česko je [lock]jednou z
nejvíce zasažených zemí, kde Peking prostřednictvím Čínského rozhlasu pro zahraničí prosazuje ruský pohled na válku na
Ukrajině.

Texty publikované na webu čínského rozhlasu v češtině se snažily vykreslit Čínu jako mírumilovnou zemi, dodržující zásady
zakotvené v Chartě OSN. Naopak Spojené státy byly líčeny jako hlavní viník „preventivní“ invaze Ruska na Ukrajinu a také jako
dekadentní a pokrytecká velmoc. NATO bylo popisováno jako prodloužená ruka amerického vlivu USA a v některých zemích
(například v Česku, Polsku a Maďarsku) ho čínská propaganda kuriózně nazývala Voldemortem, jménem hlavního padoucha v
knihách o Harrym Potterovi.

Přečtěte si také„Je to opravdu válka? Přijdu o důchod?“ Dezinformátoři využívají strachu starší generace

Čínský rozhlas pro zahraničí v Česku ještě před invazí publikoval texty o expanzionismu NATO jako příčině války. V průběhu
následujících týdnů pak začal citovat ruské argumenty o příčinách invaze a snažil se hovořit o destabilizující roli USA a NATO,
neutrálním a odpovědném postoji Číny během krize a ekonomických a bezpečnostních dopadech války na Evropskou unii.
Rozhlas se v několika článcích rovněž zabýval otázkou biologických laboratoří nacházejících se údajně na ukrajinském území a
naznačoval, že covid-19 mohl pocházet právě odtud.

Zajímavé je, že Evropská unie byla vykreslena jako oběť amerického imperialismu a jako aktér, který se musí držet své
„strategické autonomie“ – jinými slovy, osvobodit se od USA a napravit jejich údajně zavádějící a agresivní postoj vůči Číně.
Ačkoli Rusko je ve válce agresorem, Čína ho líčila také jako oběť. Moskva byla podle čínského rozhlasu nucena preventivně
zaútočit na Ukrajinu, aby se ochránila před USA. Skutečná oběť, Ukrajina, v čínských sděleních téměř nefigurovala. Na rozdíl
od ruské propagandy ale Čína neopakuje teorie o údajném neonacismu na Ukrajině.

Milion účtů po celém světě

Převážná většina textů, které rozhlas na svém webu publikoval, byla přeložena z čínského originálu a neodhalovala identitu
novinářů. Jako autor pěti textů však je uváděn český autor píšící pod jménem Karel Pavlíček, zvláštní zpravodaj společnosti
China Media Group, která provozuje pobočky Čínského rozhlasu v zahraničí. Druhým autorem píšícím z Prahy je Bradley
Blankenship, americký novinář na volné noze, podle jehož účtu na Twitteru se jeho texty objevily v čínských státních médiích
CGTN a China Daily, propagandistických Global Times nebo RT (dříve Russia Today).

Své i další články pro zahraničí čínský rozhlas propagoval na Facebooku, kde je přítomen od roku 2013 a přitahuje překvapivě
velké množství sledujících (přes jeden milion). Velká část sledujících účtů však patří cizím státním příslušníkům z Blízkého
východu, Latinské Ameriky a Afriky, nebo se ve skutečnosti může jednat o falešné účty, tzv. boty. Zajímavé je, že texty
publikované Čínským rozhlasem pro zahraničí byly pravidelně přetištěny také na českém webu AC24, který publikuje
konspirační obsah a antisystémová sdělení, což zvýšilo dosah čínských narativů mezi českým publikem.

Přečtěte si takéDemokracie musí umět bojovat sama za sebe. Stát se nesmí bát zasáhnout proti těm, kdo podporují vojenskou
agresi

Aktivistický Čínský rozhlas pro zahraničí převzal po čínské ambasádě hlavní roli v šíření čínského pohledu na věc v Česku
poté, co se bývalý čínský velvyslanec Čang Ťien-min vrátil v únoru do Pekingu. Jeho zástupce pouze 30. března publikoval
článek s názvem Postoj Číny k otázce Ukrajiny je legitimní a konstruktivní. Článek vyšel v Parlamentních listech, jednom z
nejvýznamnějších a nejčtenějších českých „alternativních“ informačních médií.

V textu se tvrdí, že Čína musí v Česku vyvracet dezinformace a dezinterpretace, které zde šíří „někteří lidé“ s cílem Čínu
očernit. Snaží se ji vykreslit jako zodpovědnou velmoc, která se řídí mezinárodními normami stanovenými OSN, a jako zemi
poskytující humanitární pomoc Ukrajině.

Partneři v šíření dezinformací

Již dřívější vyšetřování však doložila, že Čína se v regionu střední a východní Evropy stále více učí od Ruska a postupně
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začíná přebírat jeho techniky manipulace s informacemi, ekosystém šiřitelů dezinformací a rovněž publikum, ke kterému
promlouvá.

Podle výsledků nedávné studie projektu MapInfluenCE se tento trend začal objevovat již v roce 2019 v souvislosti s protesty v
Hongkongu, na které Čína reagovala velmi podrážděně. Podle Pekingu se jedná o „vměšování do vnitřních záležitostí“ ze
strany Západu a provokování „barevných revolucí“.

Přečtěte si takéStát musí jasně definovat, co považuje za dezinformaci. Jinak hrozí perzekuce i za zcela legitimní názory

MapInfluenCE zkoumal mezi rokem 2019 a polovinou loňského roku čínské líčení „reality“ v některých alternativních médiích
píšících česky – za zmínku stojí Sputnik a Parlamentní listy. V průběhu více než dvou let se jasně ukázalo, že o Číně mluvili
pochvalně mnohdy stejní lidé jako ti, kteří straní Rusku, přes podobné kanály a s ne příliš odlišnými manipulativně laděnými
technikami.

Nejočividnější propojení ruských a čínských narativů bylo v této době možné pozorovat na portálu Sputnik Česká republika,
jenž často psal o budoucí válce mezi Čínou a Spojenými státy, která prý začne v Jihočínském moři, a vykresloval Rusko jako
třetího, nestranného aktéra v této soutěži o světovou dominanci. Sputnik také dával aktivně prostor čínským vládním
představitelům a s režimem spjatým expertům a analytikům. Například dvacet procent všech osob, které se o Hongkongu pro
Sputnik vyjádřily, bylo čínského původu.

Clickbaity a Paroubek

Parlamentní listy následovaly logiku postavenou na zpeněžování informací pomocí tzv. clickbaitu (návnady) a jejich
zpracováním podporovaly polarizaci domácí politické diskuse. Dávaly často prostor politikům, mezi nimi vévodil bývalý premiér
za ČSSD Jiří Paroubek, jehož značně pročínsky laděné příspěvky pro portál Vaševěc.cz Parlamentní listy pravidelně
přetiskovaly. Nicméně nezůstalo jen u něj. Prostor dostali v nadstandardní míře také představitelé krajní levice i pravice, jejichž
postoje médium zvýhodňovalo na úkor politiků ve středu politického spektra.

Parlamentní listy, podobně jako další sledovaná média používaly různé techniky zastírání původního zdroje (tzv. information-
laundering) či manipulace s titulky a specifické načasování příspěvků, které byly v některých případech exkluzivně nabízeny
čínskému velvyslanectví v Praze a dále přetiskovány Sputnikem. To se ukázalo například po tragickém úmrtí předsedy Senátu
Jaroslava Kubery, na které v Parlamentních listech exkluzivně reagoval přímo čínský velvyslanec a vysvětloval svou pozici.

Přečtěte si takéMolotovův koktejl proti dezinformacím o Ukrajině: tipy, jak čelit šíření lží na sítích

Výše uvedené příklady ilustrují dlouhodobý trend spolupráce čínské a ruské propagandy a dezinformační scény. Ačkoli se v
Česku věnuje hlavní pozornost dezinformačním kampaním z Ruska, neměli bychom zapomínat ani na čínská oficiální média a
dezinformační sítě, které jejich „výklady“ událostí násobí.

Čínská propaganda může postupem času začít nahrazovat státní ruskou propagandu vlastními tématy, která budou pro
západní publikum zajímavá. Bezpochyby jich bude v blízké budoucnosti celá řada, od moderních technologií až po obchodní
vztahy a budoucí uspořádání mezinárodního pořádku, který se Čína – stejně jako Rusko – snaží přepsat a odsunout Západ na
vedlejší kolej.

Stručně

Ačkoliv se Peking snaží od začátku ruské agrese proti Ukrajině tvrdit, že je neutrální zemí, která nemá s touto válkou nic
společného, realita spolupráce s Ruskem svědčí o opaku.
Po zablokování ruských dezinformačních webů pomáhá Kremlu protlačit jeho verzi událostí.
V Česku k tomu využívá například Parlamentní listy. Aktivity Pekingu na tomto poli zmapoval projekt MapInfluenCE.

Pavel Havlíček je analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a koordinátor ruského výzkumu v MapInfluenCE.

Ivana Karásková vede čínské projekty v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a působí jako vědecká pracovnice v Central
European Digital Media Observatory (CEDMO) na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Sociální sítě mají nový hit
TV , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 10:05 , Sledovanost pořadu: 85 648 ,
Pořad: 07:30 Ranní Televizní noviny , AVE: 1 785 820,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,95
Tereza JANDOVÁ, moderátorka 
Sociální sítě mají nový hit, vystoupení exposlance Miroslava Kalouska. Šel kolem protivládní demonstrace a přijal pozvání
organizátorů vystoupit na pódiu a tam se do nich pořádně opřel. Svého předřečníka urazil a vysloužil si za to pískot, ale i obdiv.

osoba 
Víte, pane Kalousku, víte o tom, že Ukrajina zdražila tranzit ropy a plynu, že jo, vy se smějete, protože vám z toho jdou asi
nějaký chechtáky do kapsy.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec 
Můj předřečník je absolutní debil. A velmi vážím toho, že debil, který pořádá takové shromáždění v celé milionové Praze
nesežene víc než tak asi 15 jemu podobných lidí.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Miroslav Kalousek v ráži. S demonstranty na Malostranském náměstí se nemazal.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec 
Bylo mi ctí tady s váma být, nejste k něčemu.

osoba 
Takovej člověk jako pan Kalousek nás nemůže rozhodit.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Video s Kalouskovým projevem se objevilo na sociální síti.

Jakub BERNÁTH, odborník na sociální sítě 
Během toho jednoho dne na různých sociálních sítích vidělo video přes půl milionu lidí, což je dost.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec 
Docela mě překvapilo, kolik lidí si toho všimlo.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Říci nebo ukazovat, co si myslí, neměl Kalousek nikdy problém, své o tom ví Andrej Babiš nebo před lety Piráti.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec 
Vy jste sice pěkný kokoti, ale furt jste sympatičtější, než je ...

osoba 
My jsme kokoti, jo?

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec 
Jste kokoti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Paroubek.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Miroslav Kalousek už v minulosti dokázal, že od slov a gest umí přejít i k rázným činům a bylo to právě tady na Malostranském
náměstí.

Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jeho politický styl byl tak osobitý, a tak jako specifický, že je asi nezaměnitelný.

Ondřej ŠPALEK, redaktor 
Loni v lednu opustil Miroslav Kalousek po 22 letech poslaneckou lavici. Spekulovalo se, že bude kandidovat na prezidenta. On
sám to ale nakonec vyloučil. Ondřej Špalek, televize Nova.
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Menzelová, Houdová i Leichtová. Rodily doma a otevřeně o tom promluvily URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: zeny.iprima.cz , Autor: Šarlota Chmelařová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.05.2022 14:42 , Celková
návštěvnost: 665 310 , RU / den: 5 000 , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Domácí porod je stále kontroverzní téma, které ve společnosti vzbuzuje bouřlivou diskuzi.

Ženy, které se rozhodly rodit doma, argumentují především tím, že nemocniční prostředí nepovažují za dostatečně intimní a
chtějí se vyhnout zbytečným zákrokům. Naproti tomu si ve většině případů uvědomují veškerá rizika s tím spojená. Které slavné
ženy přivedly na svět své děti doma? 
Průzkum fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  uvádí, že hlavním důvodem, proč české ženy nechtějí rodit v
porodnicích, jsou především zákroky, které jsou rodičkám prováděny bez jejich souhlasu, a také znevažování jejich osobních
pocitů a schopností. 
Ženy, které si místo porodnice zvolily svůj domov, najdeme mezi českými, ale i zahraničními celebritami. Proč se rozhodly dát
přednost domácímu porodu a jak to u nich probíhalo? Tady jsou zkušenosti modelky Heleny Houdové, herečky Kristýny
Leichtové, zpěvačky Lenky Dusilové a dalších celebrit. Většina z nich rodila s pomocí porodních asistentek. 5. května si u
příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek připomínáme jejich význam a důležitost. 
Helena Houdová 
Modelka a Miss ČR 1999 Helena Houdová (42) má celkem tři děti a je známá svým netradičním přístupem k výchově. Svého
prvního syna porodila v nemocnici v Praze a na zážitek nevzpomíná hezky. 
„Nejstaršího syna jsem porodila tady v Praze, a i když jsem měla paní doktorku, která byla své práci oddaná, bylo to strašné.
Proběhl nástřih, který jsem nechtěla, dítě mi po porodu hned vzali, i když jsem si ho chtěla nechat, omdlela jsem, transfuze…
Druhého syna jsem porodila v New Jersey v porodním domě s porodní asistentkou a bylo to nádherné. Tam mi teprve došlo,
jak hrozný ten první porod byl,“ svěřila se Houdová pro web maminka.cz. 
Nejmladší dceru Deiu potom rodila doma. „Měla jsem ji pak hodinu na sobě, nikdo mi ji nerval, že ji musí zvážit a změřit.
Nemusela jsem prožívat to hrozné ponížení, když vás přijdou prohlídnout a řeknou, ať roztáhnete nohy. Neměla jsem ani
žádnou poporodní depresi,“ popsala v minulosti bývalá Miss pro deník Aha! 
Kristýna Leichtová 
Herečka Kristýna Leichtová (36), kterou mohou diváci znát například ze seriálu Ohnivý kuře, se rozhodla doma porodit svou
druhou dcerku. Na sociálních sítích sdílela fotografii, kdy je ve vaně bezprostředně po porodu a miminko vítá i její starší dcera.
To u veřejnosti vzbudilo spoustu kritiky. Jak se na to sama herečka dívala? 
„Chtěla jsem to téma ‚odšpuntovat‘ a podělit se o ten nádherný zážitek. A hlavně jsem chtěla podpořit ženy, které se takhle
rozhodnou. Tehdy mi můj Vojta říkal, že jsem se zbláznila, že to dávám ven, že mě rozcupují. Já jsem ale kritiku čekala, protože
to je kontroverzní téma. Takže těm rýpavým poznámkám a nadpisům typu ‚další matka bez mozku‘ jsem se pak během
šestinedělí spíš smála. Nicméně teď, když to čtu zpětně, je mi z toho spíš smutno. Rozhodnutí to zveřejnit ale nikdy litovat
nebudu. Jsem ráda, že se o tomhle tématu mluví, protože žena se během porodu potřebuje cítit na prvním místě v bezpečí, a to
u mě bylo právě doma,“ řekla v rozhovoru pro Prima Ženy 
Lejla Abbasová 
Další slavnou Češkou, která se rozhodla pro domácí porod, je moderátorka Lejla Abbasová (42). Nejstaršího syna Davida,
kterého má s bývalým partnerem Michalem Kocábem, chtěla rodit doma, Kocáb byl ale tehdy zásadně proti. 
Svou druhou dceru Iman, kterou má s tureckým podnikatelem Volkanem Kaynakem, už přivedla na svět doma. Proč se
rozhodla pro domácí porod? „Hlavní bylo, že už s Davidem jsem si v nemocnici připadala nepatřičně. Jsem přece zdravá
ženská, která dokáže porodit s pomocí porodní báby jedno kde. Začala jsem o tom víc přemýšlet, vyslechla spoustu názorů.
Nechci ale působit, že jsem porodila jedno dítě doma a už mám na to patent, prostě jsem zjistila, že je těžké tady sehnat
podstatné informace,“ řekla v minulosti pro iDnes . S Volkanem mají ještě dvojčata Bena a Tea, která přišla na svět předčasně
v porodnici. 
Lenka Dusilová 
Lenka Dusilová (46) podle svých slov domácí porod neplánovala. Domluvila si porodní asistentku, která ji měla doprovázet do
porodnice místo partnera. Všechno se ale seběhlo rychle, a tak se nakonec po konzultaci s ní rozhodla zůstat doma. 
„Když začal porod, přijela porodní asistentka. Chtěla jsem zůstat první porodní dobu co nejdéle doma a včas se vydat do
nemocnice. Jenomže porod se rozběhl rychle a dobře a ve chvíli, kdy byl ještě čas zamířit do porodnice, jsem si najednou
nedovedla díky intenzitě představit, že odjedu. A tak jsem se po poradě s asistentkou rozhodla, že zůstanu doma. A jsem za to
neskonale ráda,“ svěřila se v rozhovoru pro iDnes 
Olga Menzelová 
Filmová producentka Olga Menzelová (44) rodila doma, protože čekala dítě s novým partnerem, egyptologem Miroslavem
Bártou, v době, kdy se zároveň starala o nemocného manžela Jiřího Menzela. Režisér o miminku věděl a prý si jejího syna
Alberta velice užíval. Menzelová si nepřála, aby se o dítěti v té době vědělo… 
„Celé ty tři roky jsem se starala o Jiřího. K tomu jsem potřebovala soukromí, abych mu mohla dopřát vše potřebné. Nechtěla
jsem v této složité situaci řešit narození potomka. Bylo mi jasné, že když by lidé probírali mé těhotenství, tak by nám to moc
klidu nepřineslo,“ vysvětlila dříve Olga pro deník Aha! . Celkově má tři děti, každé s jiným mužem. Otcem první dcery Aničky je
režisér Jaroslav Brabec, za otce mladší dcery Evičky označila Jiřího Menzela (†82) a nejmladšího Alberta má s výše
zmiňovaným Miroslavem Bártou. 
Světové celebrity 
Domácí porody nejsou tabu ani v zahraničí a rozhodla se pro ně spousta slavných žen. Supermodelka Gisele Bündchen si
přála klid a chtěla se vyhnout stresu z nemocničního prostředí. Doma porodila obě své děti – syna Benjamina a dceru Vivian. 
Sexbomba Pamela Anderson rodila doma v roce 1996 syna Brandona a o rok později syna Dylana. V obou případech si
vybrala porod do vody. 
Domácí porod má za sebou i bývalá supermodelka Cindy Crawford a herečka Demi Moore , která tak porodila všechny tři
dcery, které má s bývalým manželem Brucem Willisem. 
Všechny články autora 
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Josef Středula chce kandidovat na prezidenta. Odborový předák sbírá podpisy občanů URL
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Staronový předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na

Twitteru

potvrdil, že bude sbírat podpisy občanů nutné ke kandidatuře na prezidenta České republiky. Ke kandidatuře potřebuje
nasbírat padesát tisíc podpisů. Středulu už dříve v kandidatuře na hlavu státu

podpořil prezident Miloš Zeman .

Jaké má šance?

Odborář Středula

Životopis

Ke kandidatuře na prezidenta jsou podle Středuly významné i hlasy odborářů. „Stojím v první řadě o vaše hlasy, hlasy členů
ČMKOS,“ řekl odborový předák. Odboráře již dříve požádal o podporu s tím, že o jejich hlasy „extrémně stojí“.

Prezidentské volby přehledně: kdy se budou konat a kdo může kandidovat >>>

„Je to i na našich členech. Oni rozhodnou svými podpisy, pokud zváží, že se o takovou funkci mohu ucházet,“ řekl tehdy

Středula . Nepovažuje za automatické, že potřebný počet podpisů ke kandidatuře získá jen od odborářů. „Jako předseda
ČMKOS si nemohu dovolit oslovovat odborové organizace. To je doména odborových svazů. Jestli k tomu přistoupí, to je na
jejich volbě,“ odpověděl šéf centrály na dotaz, zda plánuje podpisové archy předložit přímo v základních odborových
organizacích ve firmách či institucích. Středulovu kandidaturu podpořila i jeho rodina. „Žena mi řekla, že bude vždy stát za
mnou, ať se rozhodnu jakkoli,“ sdělil Středula pro

idnes.cz .

Ke kandidatuře je potřeba 50 tisíc podpisů. Odborový předák novinářům řekl, že nepůjde za poslanci či senátory, aby ho za
kandidáta navrhli.

Stávající prezident Miloš Zeman přemlouval Středulu, ať kandiduje na Hrad: „Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš.“

Šanci zaujmout má, shodují se politologové

Největší šanci zaujmout má Středula u levicově orientovaných voličů či seniorů, míní politologové. Záleží ale také na tom, jakou
by měl kampaň a jak by se v roli prezidentského kandidáta prezentoval. V předvolebním boji se podle politologů mohou mimo
jiné ukázat Středulovy případné slabiny, protože by musel odpovídat i na jiné otázky, než na jaké odpovídá nyní jako odborový
předák.

Politologové Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu a Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se shodli, že
Středula má šanci do předvolebního boje zasáhnout a oslovit voliče. Podle Mrklase by v takovém případě útočil na voliče, se
kterými počítá bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Ten je dlouhodobě považovaný za jednoho z největších favoritů, i když
kandidaturu zatím neoznámil. „Jestli by Babiše dokázal ohrozit, to si jist nejsem, záleží, jakou by měl kampaň,“ řekl Mrklas.

Podle Mlejnka má Středula šanci oslovit voliče, zejména pokud by kampaň pojal jako sociální ochránce. Současně uvedl, že
Středula jako šéf odborů může být v politice úspěšný; jeho dosavadní vystupování naznačuje, že má politický talent.

To je však jen předběžné vstupní plus, řekl Mlejnek a doplnil, že otázkou je, jak se bude prezentovat po vstupu do politického
ringu. „Mohou se ukázat jeho slabiny,“ uvedl Mlejnek s tím, že Středula by například nemusel být silný v otázkách, ke kterým se
jako odborář nevyjadřuje.

Aktuální volební průzkumy: Babiš s Pavlem mají před soupeři náskok >>>

Mlejnek současně doplnil, že se těžce hodnotí něčí šance, když se neví, kdo bude kandidovat. Zájem o účast ve volbách mají
více než dvě desítky kandidátů, například podnikatelé

Karel Janeček

a Karel Diviš,

senátor Marek Hilšer , podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina, advokátka Klára Long Slámová, někdejší předsedkyně
Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES Jakub Olbert. Za největší
favority jsou dlouhodobě považováni

Babiš
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a

někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel . Oba kandidaturu ještě oficiálně neoznámili.

Mrklas by Středulovi poradil, aby do prezidentských voleb nechodil, ale spíše se stal lídrem levice, který v Česku chybí.
Zemanovu výzvu odborářům týkající se případné Středulovy kandidatury na Hrad považuje Mrklas za taktickou záležitost. Babiš
v uplynulých měsících udělal kroky, které Zemana „naštvaly“, a to je výsledek, možná varování, odůvodnil svou domněnku.

Kandidáti na prezidenta přehledně: Kdo se hlásí do prezidentské volby a kdo váhá? >>>

Pokud by do prezidentské volby šel vedle Babiše a Středuly i Pavel a kandidát vládní koalice, byl by to podle Mrklase zajímavý
souboj. Připomněl však, že to bude zhruba až za rok a to může být politická situace jiná než nyní. Mlejnek v této souvislosti
zmínil rusko-ukrajinský konflikt, který zasáhl do současné politické situace. Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, což je podle něj
důvod, proč někteří s oznámením kandidatury otálejí.

Odbory vede osm let

Středula se po listopadu 1989 podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory. Jako
zaměstnanec Vítkovických železáren se v roce 1990 ve 22 letech stal místopředsedou základní organizace odborů. V roce
1991 byl zvolen jako člen do rady OS KOVO a od roku 1993 působil jako místopředseda svazu. V době, kdy Středula stál v
čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád. Od roku 2014 je předsedou Českomoravské konfederace
odborových svazů. Funkci předáka ČMKOS již dvakrát obhájil, naposledy v dubnu 2022.

Kandidát nezatížený členstvím v KSČ

Josef Středula se narodil 12. listopadu 1967 v Opavě. Vystudoval zde střední průmyslovou školu strojnickou. Poté pracoval ve
vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati, kde se začal angažovat v odborech. Středula je dlouhodobě nejvýraznějším
a nejviditelnějším představitelem odborů v České republice. Sympatizuje s levicovou politikou a bývá často spojován se sociální
demokracií. Dlouho se tak vyhýbal angažmá v ČSSD, ačkoliv mu to bylo nabízeno, zřejmě právě z důvodu, že už dlouho
uvažoval o prezidentské kandidatuře. Nebyl členem KSČ. Je velkým milovníkem opery.

Scholzův obrat mění Evropu. Putin nesmí vyhrát, ale Německo zůstává opatrné. Pro někoho příliš URL
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...JUDr. Vladimír Handl, CSc., odborník na německé vztahy z Katedry německých a rakouských studií FSV  UK .

Moderní německá politika se v 70. letech snažila najít se SSSR mírový modus vivendi, podpořený... Nemáte přístup k plnému
znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Opravdu byla Merkelová ve vztahu k Putinovi naivní? Podle kritiků se zachovala jako Chamberlain vůči Hitlerovi
URL
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Neville Chamberlain zreformoval britské pojištění v nezaměstnanosti a také se zasloužil o posílení britského letectva v době
rostoucí německé hrozby. Historie si ale nic z toho nepamatuje – vešel do ní jakožto premiér, který fatálně podcenil Hitlera.
Čeká na Angelu Merkelovou podobný osud? Během 16 let ve funkci německé kancléřky se snažila o co nejlepší vztahy s
Ruskem Vladimira Putina. „Šlo o katastrofální omyl, který Merkelové zajistí místo ve svatyni politické naivity po boku Nevilla
Chamberlaina,“ napsal Matthew Karnitschnig, prominentní komentátor serveru Politico. Vstoupí tedy Merkelová do historie s
podobnou nálepkou jako tento britský politik, tedy jako někdo, kdo neodhadl skutečné záměry odpudivého diktátora, ba
dokonce mu napomohl s jejich uskutečněním?

Němci desítky let zastávali názor, že k Rusku je nutné se chovat jako ke spolehlivému a rovnocennému partnerovi, aby se
necítilo být ohrožené a nereagovalo nebezpečnými a nepředvídatelnými kroky. Berlín se proto snažil o budování všemožných
politických, hospodářských a kulturních vazeb, v přesvědčení, že čím bude vzájemná provázanost silnější, tím menší je
pravděpodobnost, že se Rusko začne chovat agresivně. Tato doktrína dokonce dostala vlastní označení: Wandel durch
Handel, česky změna pomocí obchodu.

Víře, že to bude fungovat, propadli v Německu především sociální demokraté. Ostatně bývalý sociálnědemokratický kancléř
Gerhard Schröder Rusko a Putina dodnes osobně obhajuje. Jeho pravá ruka, pozdější ministr zahraničí a dnešní německý
prezident Frank-Walter Steinmeier, se dlouho choval velmi podobně. „Ale nešlo jen o nějaký romantismus představitelů sociální
demokracie. Také Merkelová věřila, že prostřednictvím vzájemného obchodu je možné Rusko začlenit do mezinárodního řádu,“
připomíná Jana Puglierinová, šéfka berlínské kanceláře výzkumného institutu ECFR.

Nezbytnost těsných vztahů s Ruskem ale v Německu nebyla jen tématem politiků, stala se předmětem takřka naprostého
celospolečenského konsenzu. Jednak kvůli pocitu viny za druhou světovou válku, ale také proto, že to bylo hospodářsky
výhodné. Jenže Putinova invaze na Ukrajinu ukázala, že „politika vůči Rusku, kterou Německo vedlo desítky let, se zhroutila“,
jak konstatuje pro HN Jakub Eberle, ředitel výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů.
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Kdo může dělat chytrého

Identifikovat můžeme dva zásadní německé omyly: tím prvním bylo samo přesvědčení, že úzká ekonomická provázanost nutně
povede k tomu, že se Rusko bude chovat v souladu s mezinárodně platnými pravidly. Němci se přitom mohli poučit ze své
vlastní historie – Německo a Velká Británie byly v roce 1914 vzájemně největšími obchodními partnery, a přesto se střetly v
první světové válce. Ekonomická blízkost prostě k politické shodě nutně nevede.

Druhý německý omyl spočíval v přílišné historické pozornosti k Rusům. Němci dodnes, a za to je třeba jim vyjádřit respekt, cítí
obrovskou vinu za zvěrstva, která spáchali na území někdejšího Sovětského svazu. Jenže SSSR si spojili pouze s Rusy, přitom
Ukrajinců za druhé světové války proporčně zemřelo víc. Německá politika ovšem jiné státy a národy bývalého SSSR přehlížela
v zájmu co nejlepších vztahů s Ruskem.

Jak do toho zapadá Merkelová? „Její zodpovědnost je dána její kancléřskou pozicí – jak sama řekla, kancléř(ka) holt zodpovídá
za vše. A jistě měla iluze, že dokáže Putina odvrátit od toho nejhoršího jednání,“ říká pro HN profesor Jiří Pešek z Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy.

Merkelová byla součástí německé politické, hospodářské, kulturní či mediální elity, která odmítala tvrdý přístup vůči Rusku
prosazovaný Poláky či pobaltskými zeměmi. Mohla by se kancléřka domácímu konsenzu vzepřít, kdyby bývala chtěla? Nejspíš
měla nějaké naivní představy, co ohledně Putina zmůže, přesto není tajemstvím, že mu osobně nevěřila. Rozhodně neměla
iluze, že je Putin vlastně demokratický politik, jak o něm tvrdili předáci německé sociální demokracie. Mohla tedy být Merkelová
razantnější a svým spoluobčanům ohledně Ruska otevřít oči?

Nemohla. Pokud by se o to pokusila, přestala by být kancléřkou. A v tom případě by Německu vládl někdo jiný. Někdo, kdo by
vůči Rusku pravděpodobně byl ještě výrazně vstřícnější. Merkelová stála v čele koaličních vlád, většinou se sociálními
demokraty. A ani oni, ani její vlastní konzervativní blok CDU/CSU jednoduše nechtěl vůči Rusku vést jinou politiku než tu výše
popsanou, tedy velmi přátelskou. Opoziční strany, Levice a Alternativa pro Německo, pak Putina otevřeně oslavovaly. Bývalý
kancléř Schröder tak má v jistém smyslu pravdu, když se dnes ohrazuje proti tomu, že mu jsou v Německu jeho úzké vazby na
Rusko a na Putina vyčítány. „Všichni s tím posledních 30 let souhlasili. Ale najednou každý dělá chytrého,“ řekl deníku New
York Times.

Mysleli jsme si, že jsou normální

Merkelová ale nebyla jako Schröder nebo současný prezident Steinmeier. Snažila si od Ruska zachovat určitý odstup. I tak se
ale ve vztahu k Moskvě dopustila zásadních chyb. „Za tu největší považuju ukončení činnosti jaderných elektráren v Německu.
Kdyby to neudělala, Německo by dnes bylo na dodávkách energie z Ruska daleko nezávislejší,“ říká Jiří Pešek. Připomíná
však, že na nutnosti zbavit se jádra tehdy v Německu, po vlně tsunami, která zasáhla japonskou atomovou elektrárnu
Fukušima, byla velká míra shody.

„Další velkou chybou kancléřky bylo, že ponechala německou armádu v zoufalém stavu,“ pokračuje Pešek. Bundeswehr,
německé vojsko, je v řadě ohledů v podstatě nebojeschopný, a to proto, že na něj stát dlouhodobě nedával dostatek peněz.
Představme si ale, co by se dělo, kdyby tomu bylo jinak, kdyby Němci zbrojili třeba s odkazem na ruskou hrozbu. To by – i v
Česku – bylo po Evropě křiku, jak se tu opět objevuje hrozba německého diktátu, ba agrese! Politika je, jak známo, uměním
možného. A aby Merkelová jakožto kancléřka – nebo kdokoliv jiný, kdo by v tomto úřadě seděl – Německo strhla směrem k
razantní politice vůči Rusku, zkrátka nebylo možné. Německé veřejné mínění by to jednoznačně odmítlo. A odmítla by to i řada
německých partnerů v Evropské unii a v NATO.

To ovšem neznamená, že Merkelová neměla dělat víc. „Nevyčítal bych Němcům, že do poslední chvíle sázeli na diplomacii a
snažili se s Ruskem mluvit. Zásadní chybou ale bylo, že Němci své diplomacii sami podráželi nohy tím, že si vybudovali
naprostou energetickou závislost na Rusku a zároveň zanedbali vlastní armádu,“ potvrzuje Jakub Eberle. Merkelová sice jen
těžko mohla z Bundeswehru vybudovat neporazitelné vojsko nebo zásadně zpřetrhat německé politické a hospodářské vazby s
Ruskem. Ale v obou těchto záležitostech se mohla rozhodně víc snažit.

„Jinak ale soudím, že těch 16 let bylo velmi úspěšných a že Merkelová i globálně zachránila velmi mnoho,“ myslí si Jiří Pešek.
Představme si, o kolik nebezpečnější by byl svět, kdyby v Německu vládla tak „speciální“ a nepředvídatelná osoba jako třeba
Donald Trump. Vždycky musíme mít na paměti, jaké byly reálné možnosti. Proto nelze než konstatovat, že Merkelová jakožto
německá kancléřka byla tou dobrou alternativou. Její historický odkaz bude rozhodně horší, než jak se ještě před několika málo
měsíci zdálo. Ale přirovnávat ji k Chamberlainovi, to je nekompetentní, zaujaté uvažování.

Ve vztahu k Rusku neselhala Merkelová, ale německá společnost jako celek. Jak trefně pro HN poznamenal Vladimír Handl z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy : „Počítali s tím, že Rusko je normální stát, normální společnost a normální lídr.
Ale on je to nemocný stát, nemocná společnost a nemocný lídr.“

Bez peněz do sociálního podnikání nelez URL
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„Bosé“ neboli barefootové boty mají početnou skupinu příznivců. Simulují chůzi naboso, čímž umožňují co nejpřirozenější
pohyb. Zároveň ale, podobně jako klasická obuv, chrání nohy před potenciálním poraněním či nepřízní počasí.

Právě na jejich výrobu se zaměřuje sociální podnik EEREE ve svých pobočkách ve Šternberku, Bruntále a Šumperku, v nichž
zaměstnává více než 70 lidí s hendikepem. V čele firmy stojí Pavel Vorlický, jehož cesta ke chráněným dílnám vedla z pozice
majitele stavební firmy. 
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Co vás motivovalo k založení sociálního podniku EEREE? 
Vše vlastně vyplynulo z okamžité situace, ze změny mého nastavení a životního stylu. Celý svůj profesní život jsem vedl a pak i
zaměstnával lidi. Nejprve jako stavební mistr a od roku 1989 jako majitel stavební firmy. Když nastoupíte hned po škole mezi
zkušené chlapy pocházející z různého sociálního i etnického prostředí a máte je vést, je to celkem tvrdá realita. Naučíte se ale
skvěle pracovat s lidským potenciálem, pochopíte, jak se lidé v různých situacích chovají. 
Jenže před několika lety přišel zlom. Přehodnotil jsem spoustu věcí, začal pracovat s vlastní vitální energií. Posledním krůčkem
k úplné změně bylo mé působení v brněnské chráněné dílně, kde jsem se poprvé dostal do bližšího kontaktu s lidmi se
zdravotním postižením. Úplně mě to vcuclo a znovu jsem se ponořil do podnikání. A proč zrovna barefootová obuv? Nosím ji i v
soukromí, takže jsem věděl, jak by ji šlo ještě vylepšit. Pustil jsem se do „studie“ technologií a vznikla společnost EEREE a naše
barefootové boty. 
V čem se liší sociální podnikání od toho klasického? 
Když to vezmu odborně, tak sociální podnik se rozvíjí na konceptu takzvaného trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a
environmentálního. Má plnit veřejně prospěšný cíl. V praxi to znamená, že zaměstnáváte lidi znevýhodněné na pracovním trhu,
například se zdravotním hendikepem, dbáte na udržitelnost, svou činností nijak nezatěžujete životní prostředí a alespoň 51 %
ze zisku vracíte zpět do své společnosti. 
A z pohledu řízení takového podniku? 
Musíte být daleko víc flexibilní, musíte umět rychle reagovat na konkrétní situace. U nás v dílnách pracují převážně
zaměstnanci se zdravotními hendikepy, což v reálu znamená, že je nutné počítat s faktem, že jsou náchylnější k nemocem a
častěji navštěvují lékaře. Zároveň jsou zranitelnější, může je ovlivnit jakákoliv změna nebo počasí. V jednu chvíli vám klidně
zůstane poloprázdná dílna, ale vy svým partnerům musíte dodat sjednané. 
Plánování je tu určitě složitější. Navíc se mnoho našich zaměstnanců dostává i kvůli svému hendikepu častěji do životních
obtížných a hlavně finančních problémů. Snažíme se je podpořit právním poradenstvím a případně i finanční pomocí pro
překlenutí nějakých těžkých období. 
Jak řešíte, když vám najednou vypadne třeba i půlka lidí? 
Musíme to buď vykomunikovat s naším obchodním partnerem, omluvit se za pozdější dodání nebo motivovat lidi schopné
práce, aby si své zkrácené úvazky na pár dnů navýšili. 
Máme k ruce i asistenty, kteří pomáhají jak v podobných situacích, tak celkově s chodem firmy – plánují lidem práci, jsou
oporou, pokud je třeba. K našim zaměstnancům je nutné přistupovat individuálně, naučit se s nimi komunikovat, chápat, co je
trápí. Ti lidé nám musí zkrátka důvěřovat. Přejeme si, aby do práce chodili rádi a my jim dokázali vytvořit domácí prostředí. 
Když se řekne hendikep, mnoho lidí si představí člověka na vozíčku, ale u nás typicky zaměstnáváme lidi s lehčím postižením
pohybového aparátu, horší motorikou, se silnou cukrovku, epilepsií nebo třeba i po prodělaném infarktu. Někteří se potýkají s
psychickými obtížemi. 
Výroba barefootových bot není jediná aktivita společnosti EEREE. Čím dalším se tedy zabýváte? 
Náš sociální podnik tvoří několik provozů. V první řadě vyrábíme barefootové boty s originální, námi navrženou podrážkou,
které nezatěžují životní prostředí. Případné volné pracovní kapacity využíváme v našich dílnách, kde šijeme a pleteme textil na
zakázku. Doplňkově se věnujeme i montážím a kompletacím komponentů pro nejrůznější strojírenské a zpracovatelské podniky.
Jen vlastní výroba by podnik neuživila? 
V tuto chvíli ještě ne. Ale samozřejmě si přejeme trávit čas hlavně tvorbou našich vlastních produktů, zbavit se závislosti na
nepravidelných zakázkách a dostat se co nejdříve na 90 procent zisku z vlastní výroby. O to víc, že mnoho společností dá
chráněné dílně nejnižší možnou marži. Jenže my jednoduše potřebujeme, aby u nás lidé chtěli pracovat a byli motivováni dělat
to naplno. 
Teď jsme ve stádiu, kdy se budeme čím dál víc překlápět do výroby barefootové obuvi. Vylepšenou technologii máme
dotaženou a zapracovali jsme už do výroby i zpětnou vazbu od vytipovaných zákazníků. Můžeme se tedy plně soustředit na
ostrou sériovou výrobu, kterou chceme v příštích týdnech spustit. Máme také předjednanou spolupráci s velko i
maloobchodními partnery, kteří budou naše produkty prodávat. 
Daří se vám držet zdravou ekonomiku firmy? 
Na začátku nám hodně pomohl úřad práce. Přihlásili jsme se do speciálního programu pro sociální podnikatele a získali
příspěvek na stěžejní technologii. Jinak máme ekonomiku postavenou na třech zdrojích. Samozřejmostí je vlastní kapitál, bez
něhož by to opravdu nešlo. Naštěstí mám rezervy ze svého „materiálního“ období a mých investic do nemovitostí. 
Dále máme podporu úřadu práce, který nám po doložení potřebných podkladů jednou za čtvrtletí proplácí 75 procent
mzdových nákladů – vždy pouze do určité výše a zpětně. Tento čtvrtletní „výpadek“, během kterého my ale samozřejmě
musíme platit mzdy zaměstnancům, stejně jako sociální i zdravotní pojištění, jsme vyřešili spoluprací s platební institucí Roger
od Komerční banky. Ta poskytuje takzvaný faktoring, zkracování splatnosti faktur za poplatek. V našem případě předkládáme
místo faktur měsíční náklady na mzdy, což nám pomáhá veškeré mzdové náklady pokrýt. Jakmile nám peníze z úřadu práce
dorazí, vypůjčené peníze vracíme. Díky tomu máme volné finanční prostředky na materiály či technologie a můžeme dál v klidu
pracovat. 
Zvažujete zapojit ukrajinské pracovnice, které do Česka přišly kvůli válce? 
My jsme chráněná dílna, zaměstnáváme lidi s hendikepem, takže kdyby se objevil člověk, který přicestoval z Ukrajiny a měl
nějaké postižení, nevidím v tom problém. Naše řeč je podobná a jsme schopni ho do našeho kolektivu začlenit. 
Máte ambice dál rozšiřovat podnikání? 
Ještě v říjnu 2021 jsme byli plní elánu. S příchodem nového roku se ale začalo měnit světové hospodářství, tak jsem se
rozhodl, že budeme raději stabilizovat firmu, abychom byli ekonomicky silní, a netříštili síly. 
Soustředíme se v téhle nelehké době plně na stabilizaci firmy a na kvalitu výroby a rozmach necháme na lepší časy. Naštěstí
vlastníme celou technologii výroby bez zatížení úvěry. Zakázky máme do konce roku a během pár týdnů spustíme zmiňovanou
ostrou sériovou výrobu pletených barefootových bot. Těší nás, že se na konečné podobě, která už je dnes k vidění na našem
webu , podíleli zákazníci svými připomínkami. 
Zdá se, že vedení sociálního podniku je docela boj. Stojí vám to za to? 
Kdybyste se mě zeptala před lety, nejspíš bych odpověděl, že ne. Dnes už jsou pro mě klid a vztahy na pracovišti daleko
důležitější než třeba peníze. Přestože to není vždy snadné, vím, že naše zaměstnance vždycky i s podporou státu zaplatím, a to
je pro mě nejdůležitější. Během svého „materiálního“ života jsem vydělal a ušetřil dost, už si nepotřebuji nic dokazovat. Jsem
takto spokojený. 
Lucie Weissová 
Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV  to dotáhla skoro do finále. Začínala
jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media…. Další články autora. 
Sdílejte článek, než ho smažem 
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Vytisknout 

Jak na odklon od ruského plynu: Problém tkví v palivech i přístupu k obnovitelným zdrojům, míní experti URL
Automatický překlad
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Ruská agrese na Ukrajině znamenala pro Evropu doposud nevídaný impulz pro přehodnocení energetické politiky. Předseda
vlády Petr Fiala (ODS) už minulý měsíc řekl, že chce „vyvléct Česko z ruské energetické smyčky“ do pěti let. Podle oslovených
odborníků je ale k dosažení tohoto cíle potřeba nejen přehodnotit energetickou politiku země, ale také uvažování o zdrojích
energií a tepla jako takových.

„Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v Česku.“ Tak se
začátkem dubna na kongresu ODS vyjádřil premiér Petr Fiala s tím, že prioritou země má být zbavit se do pěti let energetické
závislosti na Rusku.

Ve středu pak předseda vlády sdělil, že hodlá podpořit zákaz dovozu ruské ropy do EU, pokud bude mít Česko odklad do doby,
než se podaří zemi navýšit kapacitu ropovodů. Ve čtvrtek Fiala zamířil do Berlína, kde jednal s tamním prezidentem Frankem-
Walterem Steinmeierem a kancléřem Olafem Scholzem – a jedním z témat byla právě energetika a dodávky surovin.

Česko není zdaleka jedinou evropskou zemí, která se chce tímto směrem po zahájení útočné války proti Ukrajině vydat. Tentýž
kurz už přijaly za svůj některé východoevropské státy, ale například také Itálie a Německo.

Stále však platí, že země bývalého východního bloku jsou na ruských fosilních palivech – zejména plynu – výrazně závislejší
než jejich unijní partneři ze Západu. Vysvětlení pro to je nasnadě. Sovětský svaz v době rozdělené Evropy budoval
infrastrukturu ropovodů a plynovodů do svých satelitních států, tedy od svých svazových republik v Pobaltí až po východní
Německo.

Relativně rychlý odklon od ruské ropy umožňuje to, že „černé zlato“ je možné daleko praktičtěji přepravovat, a to v podobě
barelů či tankery po moři. Nesrovnatelně větší výzvou nejen pro českou vládu ale bude vymyslet, jak se stát obejde bez
sibiřského plynu.

Stroprocentní závislost? Ano i ne

Proč i 30 let po pádu železné opony stále Rusko dominuje východoevropskému trhu se zemním plynem? „Na propojování
evropské infrastruktury se pracuje až v poslední době, zhruba od roku 2006. Česká republika je na tom ale stále mnohem lépe
než Slovensko nebo Maďarsko, které jsou stále závislé na jednom zdroji,“ uvádí Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Česká republika je a není závislá na Rusku. Už neodebírá plyn z Norska, jak tomu bylo dříve. Nemá ale ani kontrakty přímo s
ruskými státními producenty, kupuje plyn přes kontrakty u jiných firem,“ upřesňuje Svoboda rozdíl mezi českým odběrem plynu
ve srovnání s jinými zeměmi východní Evropy. Tvrzení o stoprocentní závislosti na ruském plynu, které se objevovalo v
posledních týdnech v médiích, podle něj neodpovídá realitě.

„Nejde o to, že má Česko závislost třeba sto procent. To je výsledek agregovaného rozhodování firem, které plyn kupují na
německé burze. Ta je anonymizovaná a firmy ,vidí‘ v nabídce jen číslo,“ vysvětluje fungování trhu Jan Osička z Katedry
mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

„To, že v posledních letech Rusko dodávalo plyn relativně levně, vedlo k tomu, že firmy této nabídky využívaly. Pokud ruský
plyn zdraží nebo nebude k dispozici, budou ho firmy kupovat jinde,“ dodává.

Odpojí Rusko nakonec Evropu?

To však neznamená, že by náhlé zastavení dodávek plynu z Ruska výrazně neovlivnilo Českou republiku. Pokud by ruský plyn
z burzy zmizel, ať už z důvodu sankcí nebo přerušení distribuce, postihne to podle expertů celou Evropu. Obzvláště zranitelné
jsou opět východoevropské země, zejména Slovensko či Bulharsko. Naopak u Německa podle Svobody odpojení od ruských
dodávek zatím spíše nehrozí.

K pokrytí náhlého výpadku dodávek plynu se nabízí několik variant. „Nejjednodušší řešení v krátkodobém horizontu je skoupit
dodávky zemního plynu od existujících dodavatelů. To ale nepokryje dodávky ruské,“ přibližuje situaci Osička. Další možností je
podle něj nákup zkapalněného zemního plynu.

„Ani to ale nebude stačit. Budeme totiž muset přeplácet další země jako Japonsko, Koreu či Brazílii, které jsou zvyklé platit
vysoké ceny.“ Alternativní zdroje plynu by se tak Evropě značně prodražily. A ty země, které by si to dovolit nemohly, by musely
najít jinou alternativu, což bude v nemalé míře uhlí. „To je obrovský problém z hlediska klimatu,“ konstatuje Osička.

Podle Svobody je nicméně nepravděpodobné, že by se Rusko chtělo od západního obchodu s plynem úplně odříznout. Není to
pro něj zkrátka výhodné. Na rozdíl od ropy je totiž k distribuci plynu potřeba pevná infrastruktura plynovodů, jejíž vybudování je
časově i finančně nákladné. A když už by Rusko jednou dodávky plynu ze západní Sibiře do Evropy přerušilo, prodělalo by i na
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opětovném obnovení dodávek v budoucnu.

„Naleziště, která Rusko používá pro Evropu, už jsou na vrcholu nebo za vrcholem a jejich stavy klesají. Znovu je otevírat by
nedávalo ekonomicky logiku. Pro Rusko není optimální, aby o trh přišlo a dodávky zcela zastavilo,“ říká Svoboda.

Ten má také za to, že ačkoliv je z dlouhodobého hlediska třeba uvažovat o tom, že s určitou mírou obchodu s Ruskem bude
třeba počítat, v současné době to znamená de facto „financovat ruskou válku“. Klíčové podle něj je, aby Evropa nebyla závislá
na jednom konkrétním dodavateli tak, jako byla doposud na Rusku.

Prokletí nerostných zdrojů

Jaké přijatelné alternativy ruského plynu tedy Evropa má? Nabízí se třeba postupný přechod na jiné dodavatele. Ani tam však
podle Svobody nevymizí základní problém s fosilními palivy. A to, že země, které patří mezi jejich velké exportéry, často nepatří
mezi demokratické státy.

„Hrozí, že se třeba zbavíme závislosti na ruském plynu a vybudujeme si ji třeba na Kataru. Ten si s lidskými právy také moc
netyká a mohl by to pro Evropu být trochu krok z bláta do louže,“ glosuje problematiku Svoboda. Alternativní dodávky plynu z
USA podle něj také nejsou ideální. „Evropa se musí naučit jednat podle svých zájmů, a ne vždy spoléhat na USA,“ konstatuje.

Dlouhodobým lékem na problematické balancování mezi zájmy a ambicemi dodavatelů fosilních paliv je tak v konečném
důsledku energetická nezávislost Evropy a postupný přechod na bezemisní zdroje energie. To podle Svobody může být třeba
vývoj vodíkových technologií nebo rozvoj jaderné energetiky.

Podle Osičky tkví problém zase v tom, jaký zejména u českých úřadů panuje přístup k obnovitelným zdrojům energie. „Třeba
proces schvalování stavby větrných elektráren je u nás neuvěřitelně komplikovaný, čeká se i šest, deset let. Solární elektrárny
se u nás také skoro nestaví, i když je to nejlevnější zdroj energie široko daleko,“ říká Osička. Dodává, že už dnes je
technologie baterií dost daleko na to, aby měly kapacitu pokrýt krátké výpadky slunečního záření.

„Nikam jsme se neposunuli“

„Je třeba změnit uvažování od toho, že mávneme nad obnovitelnými zdroji rukou s tím, že v noci nesvítí slunce a občas nefouká
vítr. A že když se začne stavět solární elektrárna, kouká z toho další tunel. Takový je ale český mainstreamový pohled,“
doplňuje Osička s tím, že si dnes už české domácnosti začínají uvědomovat výhody solární energie. Ne každý si však může
takovou vstupní investici dovolit.

Dalším úskalím je podle něj také silný konzervativismus mezi úředníky klíčových institucí jako je ministerstvo průmyslu a
obchodu. Podstatná část resortu podle něj přemýšlí v zajetých kolejích tradičních zdrojů, které je možné v síti regulovat a
zajišťují nám bezpečnost a stabilitu dodávek, třeba tím, že nejsou závislé na počasí.

„Ministerstvo si samozřejmě nemůže dovolit jen tak experimentovat. Ale zapojování obnovitelných zdrojů řeší třeba Německo a
Dánsko dvě dekády a někam se posunuly. My jsme se neposunuli nikam a je to obtížně omluvitelné,“ soudí expert na
energetiku.

Podle Osičky tak bude záležet na vládě, jak bude v následujících týdnech a měsících na situaci reagovat. Odkazuje přitom na
úvodní prohlášení premiéra Fialy z dubnového sjezdu občanských demokratů.

„Když ministr Síkela nebo premiér Fiala řeknou, že mají plán ukončit energetickou závislost na Rusku do pěti let, bylo by na
místě uvést i nějaké konkrétní kontury toho plánu. Mezi lidmi, kteří to sledují, panuje nejistota. A vláda tomu spíše nahrává,“
komentuje Osička skutečnost, že vláda podle něj zatím neupřesnila, jakým způsobem chce konkrétně energetickou politiku
státu koncepčně proměnit.

Varuje přitom, že pokud se nepodaří přijmout do příští topné sezóny konkrétní kroky k proměně energetické politiky, mohly by
případné další odstávky dopadnout na zdejší firmy stejně tvrdě, jako pandemie koronaviru.

Rozhovor s Annou Shavit
TV , Datum: 05.05.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 10:14 , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský -
Rozhovor I , Země: Česko
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Kašlou na nás. Zdražili mi vlaky, z důchodu mi nezbude vůbec nic. I tak se vyjadřují údajně obyčejní lidé na billboardech, které
zaplatilo hnutí ANO. Různé profese a stížnosti spojuje jeden motiv. Za Babiše bylo líp. Hostem DVTV je politoložka, expertka na
politický marketing Anna Shavit, která s Andrejem Babišem na dřívějších volebních kampaních spolupracovala. Dobrý večer
vám přeju.

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Sledujeme neoficiální zahájení prezidentské volební kampaně Andreje Babiše?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
To si netroufám odhadnout. Určitě sledujeme poměrně umné vyplnění prostoru opoziční kampaní nebo, dá se prostě říct, že
hnutí ANO se zorientovalo, co to znamená být v opozici a poměrně vlastně jako chytře, někdo může říci, populisticky reaguje na
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to, co se děje ve společnosti a snaží se nastolit témata. V podstatě tvrdit, že oni se starali lépe, že celou tu práci odváděli lépe.
Jestli to je prezidentská kampaň, nebo jestli to je v podstatě taková kampaň na vylepšení obrazu, to je v tuhletu chvíli těžko říct.
Ono je to vlastně jedno, protože ta kampaň tak jako tak vlastně z hnutí ANO dělá relevantního hráče navzdory tomu, že je v
opozici.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
My známe vyjádření hlavního manažera hnutí ANO Jana Richtera, který odmítl, že by se kampaň k nadcházejícím volbám
vztahovala. Sám Andrej Babiš se vyjádřil následovně, poslechněme si jeho slova.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí ANO/záznam 
Asi jste to viděli. První kampaň v historii hnutí ANO bez Babiše. Ano, slyšíte dobře. Já tam vůbec nevystupuju. Je to kampaň
věnovaná našim podporovatelům. Žádná fotobanka ani herci, jak se to u nás často dělá, jsou to skutečný lidi.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Obstojí tento argument, který Andrej Babiš používal? Lze dělat politickou kampaň bez politiků?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Zase je otázka ke komu mluví. Pokud mluví k expertům, k odborníkům, k politické konkurenci, tak na to budou mít jiný názor.
Většinová populace uvidí ty billboardy, které jsou tedy vylepený po celé republice, pravděpodobně to bude znásobeno i online
kampaní. Už to, že se na to teďka v tuhletu chvíli dělají parodie znamená, že vlastně ta kampaň žije svým životem a ten
důsledek bude, že oni tak jako v podstatě vybírají prostor, který existuje a snaží se kritizovat. Nebo respektive ta kampaň je
samozřejmě vymezená proti vládě, pomáhá vylepšovat image hnutí ANO, ať se to může někomu zdát absurdní vzhledem k
tomu, že byli osm let u vlády. Ale v podstatě to, co je pro ně důležité, že opanovali mediální prostor. V tuhletu chvíli se mluví o
tom vlastně, co říká hnutí ANO, spekuluje se o tom, jestli to je o Babišovi nebo bez Babiše. Samozřejmě jeho jméno tam
funguje. Je to prostě ten slogan "Za Babiše bylo líp", který vlastně doslova cituje kampaň z roku 2013, tedy první kampaň hnutí
ANO.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ještě než se dostaneme k tomu, jaké dopady tato kampaň bude mít, předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena
Schillerová v neděli uvedla: „Lidé se na nás obrací, píše nám obrovské množství lidí, stovky, že jsou nespokojeni. Toto jsou
autentičtí lidé, kteří měli odvahu dát do kampaně svou tvář." O všech tvářích to ale neplatí. To je například radní Brna sever
Nikola Staňková z hnutí ANO. Co to tedy vypovídá o autenticitě lidí v dané kampani? Máme věřit hnutí ANO, že jde opravdu o
obyčejné nespokojené lidi?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Jako můžeme i nemůžeme. Ono to vlastně, bohužel, nakonec není zas tak důležité, protože co ty billboardy dělají, tak poukazují
na to, že jsou tady skupiny lidí, kteří mají pocit, že se jim nedaří dobře a že se na ně vlastně zapomíná. Tam prostě jde pod
linkou vlastně nastolování agendy, které říká, ta vláda se nestará, zapomínají na nás na rozdíl od Babiše. Jestli budou lidi řešit
to, jestli to je skutečný člověk nebo ne, nakonec nebudou do velké míry. To opravdu je samozřejmě jako další to, že o tom
vedeme debatu, je zajímavý, jestli to je radní nebo není radní. V tom důsledku toho člověka, který jede v autě a uvidí ten
billboard, tak to nemá jako velký dopad na jeho rozhodování. Co myslím si, že je problematické, že může to vést lidi k
utvrzování k tomu, jako nemám se dobře, aha, tady to i vidím na billboardu a v podstatě v tom já vidím jako největší
problematičnost toho sdělení.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Doteď všem kampaním Andrej Babiš dominoval, objevoval se na plakátech i vedle komunálních politiků. Může vůbec
zafungovat kampaň bez Andreje Babiše nebo je to jméno, na kterém vlastně i existence samotného hnutí ANO stojí a padá?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Uvidíme. Jako vlastně v tuhletu chvíli hodnotit, jestli tenhle ten dopad kampaně, ať už jde opravdu o vylepšení image hnutí či
nastolení nějaké agendy nebo zahájení prezidentské kampaně, je těžko hodnotit, jak to dopadne. Nicméně, myslím si, že pro
mnohé voliče hnutí ANO tam je samozřejmě Andrej Babiš jako přítomný v nějakém jako étosu toho, že zase dokáže pojmenovat,
v čem jsou problémy. A myslím si, že to, že ho vlastně jako upozadili, může být velmi pozitivní, a to by vlastně mohlo být
vnímáno i možná jako zahájení prezidentské kampaně, ale já tady nechci spekulovat o tom, jestli to je nebo není. Samozřejmě
to pravděpodobně nemusí v tuhletu chvíli vůbec vykazovat v rámci financování pomyslné prezidentské kampaně. Můžou to
platit prostě jako normální propagaci, kterou dělá strana, což je taky pro ně výhoda.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Samozřejmě. Tak se pojďme zastavit u něčeho, co jste si sama zažila, protože vy jste s hnutím spolupracovala na volebních
kampaní v letech 2013-2017. Jak se vůbec v hnutí ANO rodí taková reklamní kampaň, mediální kampaň?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Samozřejmě nevím, jak to dělají teďka. Předpokládám, že se to dělá podobně. Analyzují se data, vyhodnocuje se situace a
sleduje se prostor, co je možné udělat. A tady, co si myslím, že na té kampani je asi nejvíc unikátní a zajímavé, že vlastně ve
chvíli, kdy pravicová vláda řeší velké problémy i mnohé, které tady zůstaly po vládě ANO, tak se zároveň, ale jak v mediálním
prostoru už dlouhodobě mluví o tom, že covid, že pandemie covid přinese krizi. Teď máme válku na Ukrajině. Pořád se vlastně
jako mluví o tom, že bude ještě hůře a bude ještě hůře a populace je prostě na to jako nějakým způsobem připravovaná. To
téma je velmi často v médiích. A vláda je kritizovaná za některé jako věci, které dělá a v tuhle chvíli opoziční strana vlastně jako
přichází a říká, podívejte se, tady jsou skupiny lidí, na které se zapomnělo, pro které se nic nedělá, které se měly lépe. A
samozřejmě vláda na to nebude jako schopná nijak reagovat, protože má prostě hodně práce, kterou jako dělá a Babišovi
nebo respektive hnutí ANO se velmi dobře povedlo vlastně nastolit témata, a navzdory tomu, že jsou v opozici, tak v podstatě
teďka nějakým způsobem po nějakou dobu možná po několik dní budou určovat, o čem se mluví. Ale hlavně ten další dopad je,
že jakoby utvrzují populaci v tom, že bylo nějakým způsobem a teď je hůře. Což samozřejmě jako vůbec nemusí být pravda, ale
to není v tuhletu chvíli vlastně jako relevantní ani tohoto není obsahem. Problém je, že na to v podstatě jako vláda nemá
nějakou velkou možnost v rámci vládní komunikace reagovat, takže to je prostě velmi v tomhle ohledu úspěšná opoziční
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kampaň.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Takže cílem této konkrétní kampaně je opanovat ten mediální prostor, poukázat na chyby vlády a hlavně ji zkritizovat? Protože,
když se na to podíváme výhledem několika let, volby do Poslanecké sněmovny budou za 3 roky nebo kampaň bude startovat,
dejme tomu, za 3 roky. Můžou vydržet toto tempo takhle dlouho?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Tak hnutí ANO dělá v podstatě permanentní kampaň od počátku své existence. Navíc na podzim budou komunální volby,
senátní a pak samozřejmě jsou ty prezidentské. Takže ta kampaň jako i kdyby byla udělaná v tuhletu chvíli jenom na vylepšení
image, tak rozhodně hnutí ANO si to může dovolit finančně a určitě se jim to jako neztratí.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Na první pohled na té kampani není nic specifického, co se týče vzhledu billboardů, speciálního. Jednoduchý text, černobílé
barvy. Je to podle vás efektivní taktika, která zachytí každého řidiče, který kolem billboardu projede?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Já myslím, že jako z profesionálního hlediska ty billboardy jsou velmi dobře udělané. Navíc každý pochopí, že jde o hnutí ANO,
protože tam je zmiňované to jméno Babiš. Zároveň ten slogan, který tam je. Jsou tam ty jako černobílé fotografie, na kterých ti
lidé opravdu vypadají, že hluboce prožívají tu emoci, kterou sdělují a v podstatě v tuhletu chvíli jako žádné jiné billboardy
nevidíte. To znamená, máme nějakou jako oficiální agendu vlády. A tady je první jako velká reakce, která je ve veřejném
prostoru. A jak říkám, jestli to bude k té či oné kampani, tak to v podstatě v tuhletu chvíli není důležité, protože se povedlo být
zase vidět a slyšet, a to navzdory tomu, že ta strana je v opozici.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Slogan každopádně, o tom už jsme také se krátce zmínily, mnohé tvůrce inspiroval k billboardovým parodiím. Jak ovlivní tyto
parodie výsledek této kampaně nebo je to vlastně úplně jedno?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Jestli to je úplně jedno... vlastně kampaň, která žije svým životem, tak už to je svým způsobem nějaký úspěch, protože to, že
někteří lidé na to dělají parodii a považují to samozřejmě za něco zcela jako neakceptovatelného neznamená, že k určité části
populace, tedy k možným voličům hnutí ANO, to naopak funguje velmi dobře a humor obecně v českých volbách funguje dobře,
takže tím jenom chci říci, že tedy kampaň, kterou máte potřebu nějakým způsobem reprodukovat, je vlastně úspěch.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Takže, dalo by se to říct vlastně, že i špatná reklama je taky reklama tady tímhle tím jednoduchým zestručněním?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Jako určitě. Už jenom to, že vlastně se bavíme o té kampani hnutí ANO, znamená, že prostě zajímá jako voliče, opozici, média.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Nakolik s tím hnutí ANO z vašich zkušeností počítá dopředu, že stačí udělat jenom ten počáteční krok a potom se sám ten
mediální prostor zaplaví nejrůznějšími zprávami, ať už tou samotnou kampaní nebo vlastně tou další antikampaní, která si,
dejme tomu, z těch billboardů, které visí kolem silnic, dělá legraci.

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Na tohle já vám nedovedu odpovědět. Tohle to jako nejsem schopná vůbec vyhodnotit, jak moc s tím počítali. Taky si dovedu
představit, že to byl jako risk, jak to zafunguje, jaké na to budou reakce.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Tak já zkusím jednu konkrétní záležitost, která mě v této chvíli napadá. Podobný případ nebo přístup využil marketingový tým i
před publikací knihy Andreje Babiše, když na twitterový účet napsal větu o třech slovech: „Zítra řeknu pravdu."

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Samozřejmě jako podařilo se jim, že se v tuhletu chvíli mluví o Babišově kampani. Přemýšlí se vlastně o tom kontextu těch
informací a neřeší se jiná témata, která vlastně doposud jako opanovávala mediální prostor. Takže v tomhle tom je určitě jako
velmi účinná. Můžeme očekávat, pokud se objeví v prostoru další kniha, která se bude soustředit na shrnutí dalších úspěchů
Andreje Babiše, tak to můžeme samozřejmě považovat za další krok k možné prezidentské kampani, ale to uvidíme. Tady je
samozřejmě otázka, jací se objeví další kandidáti. Dneska oznámil kandidaturu i Josef Středula, takže samozřejmě to je těžko
odhadovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
My samozřejmě nevíme, jestli tahleta kampaň má co do činění s prezidentskými volbami, ale z vašeho pohledu. Mohla by mu
tato kampaň pomoct Andreji Babišovi v jeho jízdě za prezidentskou kandidaturou?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
U jeho voličů a podporovatelů určitě ano, protože to je prostě jako zpátky Babiše zpátky, má zase názor, říká věci, jak jsou.
Připomíná se vlastně ten étos té první kampaně a v podstatě, jakoby se zapomnělo na těch 8 let vlády. A soustředí se to jenom
na tu kritiku současné vlády, takže v tomhle si já myslím, že to může být úspěšné.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Na druhou stranu ty prezidentské, nebo to, co souvisí s výkonem prezidentské funkce, si mohou lidé plést. Máte pocit, že by
voliči Andreje Babiše, byť by ho chtěli za prezidenta, si neuvědomují, že má jenom omezené věci, které může ovlivňovat?
Omezené pravomoce. Hledala jsem toto slovo, nemohla jsem si na něj vzpomenout. Teď už naštěstí to přišlo.
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Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Já si myslím, že většina voličů, a to jedno, jestli jsou to voliči pravice, levice, když volí prezidenta, tak úplně primárně nepřemýšlí
o jeho pravomocích. Bohužel musím konstatovat, že ne zdaleka všichni prezidentští kandidáti vědí, co je v ústavě, to znamená,
že to nečekejme od všech voličů, že jakoby vědí, jak jsou ty prezidentské pravomoce striktně vymezeny a nemyslím si, že tohle
je ten rozhodující moment. To, co voliče často motivuje, je pocit, že se o nich ví a že někdo mluví podobným jazykem nebo je
schopný alespoň pojmenovat či akceptovat jejich problémy. Vyjádřit se, že jim naslouchá a prostě být jim nějakým způsobem
blízký.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Má z vašeho pohledu Andrej Babiš vůbec konkurenci v politickém marketingu?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Já myslím, že určitě. Tak nakonec ty parlamentní volby dopadly, jak dopadly. Z druhé strany má samozřejmě jako velmi funkční
tým, prostředky a odvahu dělat věci jinak. V podstatě jeho konkurence v tuhletu chvíli je u vlády a pracuje v parlamentu a
samozřejmě být v opozici je taky jiná pozice, kdy můžete samozřejmě z logiky věci útočit, používat jinou rétoriku. Ale
samozřejmě, jestli jako hledáte, tak i tahleta kampaň je zase opět jako dokladem toho, že politický marketing a v podstatě
permanentní kampaň dělá hnutí ANO velmi dobře.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A současné vládní strany, kdybychom měli specifikovat jejich slabiny, kde byste viděla ty největší?

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Jako těžko hodnotit je, co vnímám jako slabinu. Samozřejmě by vláda mohla, to je otázka vládní komunikace, více komunikovat
o tom, co dělá. Je jako těžké hodnotit, co jsou přešlapy. Dál samozřejmě se nabízí teďka těch zmiňovaných 5 000 Kč. Komu
vlastně půjdou nebo nepůjdou. Ono to je vždycky složité, že když jste u vlády, tak prostě děláte tu práci, a když jste v opozici,
tak můžete velmi dobře kritizovat. Tak je to jako nastaveno. Z druhé strany vláda má úplně jiný přístup do médií. Je velmi
sledované, co dělá, takže má zase jako pomyslně v tomhle souboji jiné plusy. Nicméně být v opozici může být v tuhletu chvíli i
vzhledem k těm jako různým problémům, kterým jako budeme čelit i do budoucnosti, může být pomyslnou výhodou.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A pokud by současné vládní strany kopírovaly strategii hnutí ANO, vzhledem k tomu, že mají jinou voličskou základnu, mohlo by
to vlastně vůbec fungovat? Nebo to není záruka úspěchu, když jenom se podívám na ty charakteristické rysy, které teď v
politickém marketingu používá hnutí ANO, a já bych si to přetvořil k obrazu svému ve svých šlépějích.

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Já myslím, že to nelze tak úplně jako zjednodušit na jednu odpověď, že kdyby udělalo koalici SPOLU nebo ODS či Top 09 nebo
KDU-ČSL jiné billboardy, že ta situace bude stejná. Prostě ta pozice vládní strany je odlišná. V tuhletu chvíli oni mají jinou
zodpovědnost, ale samozřejmě mohli by komunikovat, vždycky je co zlepšovat. Nicméně jako billboardy to neudělají a pojďme
se prostě pobavit o tom, jak tahleta kampaň, jaký bude mít dopad i třeba, například v září. A samozřejmě nakonec všechno
jako rozhodne taky ekonomická situace a lokální prostě domácí problémy a jakoby, bohužel, i situace prostě probíhajícího
válečného konfliktu. Takže ono to fakt není jenom jako otázka umného marketingu a dobré práce s daty. Ta situace prostě
může být jako odlišná za měsíc či dva. Tady je prostě vidět, že hnutí ANO umí velmi dobře využít jako trendy a v tomhle případě
i strachy, které pracují ve společnosti a je otázka, co je lepší. Jako, jestli motivace k tomu situaci zvládat nebo lidi strašit.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Moc vám děkuju za rozhovor pro DVTV. Díky a hezký večer.

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Děkuji.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Na shledanou.

Anna SHAVIT, odbornice na politický marketing, FSV  UK  
Na shledanou.
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Z kandidatury na Hrad odborového předáka Josefa Středuly zřejmě nemá radost expremiér Andrej Babiš (ANO). Podle
politologů, které Novinky oslovily, budou Středula i Babiš zápasit o stejné levicové voliče, pokud se tedy expremiér do klání o
funkci prezidenta pustí.

Středula bude mít oproti Babišovi výhodu, že jej podporuje stávající hlava státu Miloš Zeman. Babiš se však může opřít o široký
voličský elektorát hnutí ANO. 
„Středula má politický talent, má za sebou dráhu předsedy ČMKOS. Rostou ceny, zhoršuje se ekonomická situace, to mu dává
šanci veřejnost oslovit. Má potenciál. Ale samozřejmě bude záležet, jak konkrétně kampaň pojme,“ míní politolog Josef Mlejnek
z Katedry politologie Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . 
Miloš Zeman vystupuje se Středulou na sjezdu ČMKOS 
Foto: ČTK 
„Středula je nebezpečím pro Andreje Babiše, budou mít podobný elektorát. I Babiš kritizuje současnou vládu, že nedělá
dostatečně mnoho pro zlepšení ekonomické situace občanů. Takže asi budou mít podobnou rétoriku a podobná témata. Pokud
bude i Babiš kandidovat na prezidenta, tak si budou se Středulou přímo konkurovat,“ dodal Mlejnek. 
Miloš Zeman si svého nástupce už podle politologa vybral, a to právě Středulu. Ke kandidatuře jej vyzval na konci dubna na
sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. 
Následně Středulu podpořil překvapivě i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). 
Dlouho to přitom vypadalo, že Zeman by si přál na Hradě Babiše. „Myslím, že Zeman mu nemůže odpustit, že na podzim Babiš
nechtěl přijmout pověření k sestavení vlády,“ soudí Mlejnek. 
Babiš Zemana nepodržel, když ležel v nemocnici 
Politolog Petr Sokol z Cevro Institutu si zase myslí, že Zeman Babišovi vyčítá, že ho nepodržel na podzim v době, kdy hlava
státu ležela s vážnými zdravotními problémy v nemocnici a senátoři zatím zvažovali, že by ji zbavili prezidentských pravomocí. 
„Babiš v té době do médií hovořil o tom, kdo by mohl být hradním kancléřem, až tam Miloš Zeman nebude. Mám pocit, že proto
Zeman přestal podporovat Andreje Babiše. Jediné, co si umím představit, je, že by Babiše Zeman podpořil ve druhém kole
prezidentské volby proti pravicovému kandidátovi,“ řekl Novinkám Sokol. 
Miloš Zeman a Andrej Babiš při schůzce v nemocnici 
Foto: Twitter/Jiří Ovčáček 
Další neznámou je, jakým prezidentem by Středula byl. Mlejnek předpokládá, že pokud by se odborový šéf stal prezidentem,
bude chtít do politiky vládě hovořit. 
„Svými sliby vyvolá očekávání, že do politické situace vstoupí a bude aktivně napomáhat ke zlepšení sociální situace. Asi by byl
nucen zasahovat do konkrétní politiky, nebyl by jen reprezentativním prezidentem, ale i prezidentem, který se snaží aktivně
prosadit věci, které jsou v agendě vlády,“ dodal Mlejnek. 
Sokol předpovídá, že by byl Středula spíš kladečem věnců a úředním prezidentem. „Ke stylu Miloše Zemana má daleko,“
poznamenal. 
Středula zastupuje proud ČSSD 
Středula chce svou kandidaturu na Hrad opřít o podporu veřejnosti, začne proto sbírat 50 tisíc podpisů, které jsou ze zákona
potřeba. Shánět podpisy 20 poslanců či 10 senátorů podle politologů nebude. 
Mlejnek si myslí, že by mu pomoc jakékoliv strany v očích voličů uškodila, Sokol zase míní, že by se mohl dočkat podpory
ČSSD. Ta však již nemá zastoupení ve Sněmovně a v Senátu má jen jednoho senátora. 
„Středula se bude snažit reprezentovat proud, který u nás zastupovala sociální demokracie. Bude to soupeř Andreje Babiše,
pokud bude kandidovat. V souboji o levicového voliče však bude proti Babišovi Středula slabší kandidát. Moc velkou šanci na
druhé kolo nemá. Esem Středuly je, že jej podporuje Zeman. Uvidíme boj o levici,“ myslí si Sokol. 
„Bude kandidátem ČSSD. Ať již otevřeně, nebo neformálně. ČSSD jej v minulosti ke kandidatuře vyzvala. Že je teď strana mimo
Sněmovnu, je také jedna ze Středulových slabin,“ dodal politolog. 
Zleva Bohuslav Sobotka, Radek Špicar, Josef Středula a Jiří Havlíček na debatě ČSSD. 
Foto: Pavel Karban, Právo 
Středulovi podle Sokola pomůže, že je odborovým šéfem. Pro veřejnost však tak známá osobnost není. 
„Není to tak, že by byl pro levicové voliče pokládán za „tátu pracujících“, jako se říkalo předchůdci Richardu Falbrovi. V tom má
pan Středula ještě co dohánět. Musí předvést skvělý výkon v kampani, jinak tu ztrátu nedožene,“ dodal Sokol. 
Do klání o příští hlavu státu se přihlásila už celá řada známých i méně známých osobností. 
Průzkumy veřejného mínění zatím favorizují Babiše, který se rozhodne o kandidatuře v září, a bývalého předsedu vojenského
výboru NATO Petra Pavla. 
Kandidovat budou mimo jiné i nezávislí senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer nebo advokátka Klára Long Slámová či miliardář
Karel Janeček. 

Andrej Babiš (vlevo) a Josef Středula (vpravo). Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Andrej Babiš (vlevo) a Josef Středula (vpravo).
Foto: Michal Krumphanzl, ČTK 

Kyjev, nebo Kyjiv? Do Ukrajiny, či na Ukrajinu? Konflikt na východě má i svou ‚jazykovou frontu‘ URL
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Ruská válka proti Ukrajině trvá již dva měsíce a denně plní zpravodajství všech médií. S tím přicházejí otázky, které by nás
dříve asi nenapadly: rozumí si Rus s Ukrajincem jako Slovák s Čechem? Proč už v angličtině neslyšíme „the Ukraine“, ale jen
„Ukraine“? A neměli bychom ukrajinskému hlavnímu městu začít říkat Kyjiv místo Kyjev? iROZHLAS.cz oslovil odborníky na
východní Evropu i lingvisty, aby odpověděli na nejčastější dotazy.
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Kyjiv nebo Kyjev, Lviv nebo Lvov?

Češi se mylně domnívají, že názvy ukrajinských měst jsou převzaté z ruštiny, což je pravda jen částečně, například u názvu
města Černigov je ruský vliv zřejmý, protože ukrajinština nemá hlásku G, respektive používá ji jen u cizích slov.

Konkrétně název ukrajinského hlavního města, v ukrajinštině ????, by se podle transliterace uvedené v Pravidlech českého
pravopisu přepsal jako Kyjiv, jenomže varianta Kyjiv se v češtině téměř nevyskytuje. Pokud bychom přepisovali ruský název
????, v češtině bychom měli Kijev. Tradiční české pojmenování – tedy vžitá česká podoba zeměpisného jména – je Kyjev.

„V češtině nemáme příponu -ev, ale -ov, takže pokud bychom to vzali striktně, měli bychom Kyjov, což se používalo v 19. století.
Abychom mohli říct, že jde o název přejatý z ruštiny, musel by to být Kijev,“ vysvětluje lingvista Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk
český Akademie věd.

Podobně je to s názvy měst jako Lvov nebo Charkov, které na první pohled vypadají „rusky“. „Tyto názvy se sice shodují s
podobou užívanou v ruštině, ale to je dáno tím, že v češtině, ruštině i mnoha dalších slovanských jazycích jsou mnohá
zeměpisná jména zakončena na -ov, třeba Chomutov, Havířov, Benešov,“ objasňuje Štěpán, který se zabývá toponomastikou,
tedy místními jmény.

Zakončení -ov existovalo původně i v ukrajinštině, změnilo se ale na -iv a komplikované je i případné skloňování: například Lviv
bez Lvova nemá v českém systému oporu.

Je tedy možné, že by se čeština přiklonila k variantám Kyjiv, Lviv nebo Charkiv? „Uměle bych do jazyka nezasahovala. Myslím
ale, že je možné, že pod vlivem tolika Ukrajinců, kteří přišli, se to postupně v jazyce měnit začne, a to si myslím, že pak je
přirozený vývoj a je to v pořádku,“ shrnuje ukrajinistka Tereza Chlaňová.

O co jde v kampani #KyivNotKiev?

Kampaň #KyivNotKiev byla součástí větší kampaně #CorrectUA, kterou v roce 2018 spustilo ukrajinské ministerstvo zahraničí a
která byla namířena směrem k anglickojazyčnému světu.

Kromě změny způsobu přepisu názvu hlavního města se snažila docílit toho, aby se v angličtině země přestala označovat jako
„the Ukraine“, ale jen jako „Ukraine“.

„V angličtině máme názvy skutečně přejaté z ruštiny, vidíme Ukrajinu přes ‚ruský filtr‘. Tím, že teď přebíráme názvy z
ukrajinštiny, tento ruský filtr vlastně odstraňujeme. Navíc v anglickém světě není nějaká autorita jako Ústav pro jazyk český,
která by správnou podobu názvů kodifikovala. Záleží pak na tom, jak se rozhodnou v jednotlivých nakladatelstvích,“ popisuje
americký slavista Neil Bermel, který v současnosti působí na britské sheffieldské univerzitě.

Většina velkých anglickojazyčných médií na ukrajinský přepis přistoupila, Kyiv tak dnes najdeme v agenturním zpravodajství
Reuters nebo AP, v novinách Washington Post, New York Times nebo The Guardian, ale i na mezinárodních letištích.

Stejně tak mizí z dnešní angličtiny „the Ukraine“. Nejde o ojedinělý jev, v minulosti už se z The Argentine přešlo na Argentine a
the Lebanon na Lebanon.

„The Ukraine, tedy spojení s určitým členem, odkazuje k území, nikoliv k samostatné zemi. Obdobné je to s předložkami ‚do‘ a
‚na‘. Předložka ‚na‘ má v ruštině, ale i češtině příznak teritoria: na Slovensko (součást Československa), na Moravu (součást
České republiky), na Kavkaz (území v Rusku). Všiml jsem si v ruskojazyčném prostředí snahy prosazovat ‚do Ukrajiny‘ místo ‚na
Ukrajinu‘,“ dodává Bermel, který kromě ruštiny vystudoval také češtinu.

S dotazy ohledně předložek „na“ a „do“ se obracejí lidé také na Ústav pro jazyk český. Podle tamních lingvistů je užívání těchto
dvou předložek dáno tradicí, takže Češi budou i nadále jezdit na Ukrajinu spíše než do Ukrajiny.

Mluví všichni Ukrajinci ukrajinsky?

Není to tak. Pro Čecha navíc není jednoduché odlišit ruštinu od ukrajinštiny. Jediným úředním jazykem Ukrajiny je sice
ukrajinština, kterou za mateřský jazyk považuje 67,5 procenta občanů Ukrajiny. V zemi je ale také velmi rozšířená ruština, která
je mateřským jazykem 29,6 procenta ukrajinských občanů.

Jazyková situace je proto komplikovaná. Nelze říci, že Ukrajinec je ten, kdo mluví ukrajinsky. Jazyk se tedy nutně nekryje s
národnostní identitou.

„Velká část Ukrajinců běžně mluví rusky a ruština je jejich rodná řeč, což nevylučuje to, že se cítí být Ukrajinci. Je to pro nás
matoucí, protože pro nás Čechy je identifikace s jazykem hodně pevná,“ vysvětluje ukrajinistka Chlaňová, která působí v
Ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy.

Kromě lidí, kteří ovládají čistě jen ruštinu či ukrajinštinu, je tedy mnoho obyvatel Ukrajiny, kteří mají jeden z jazyků jako
mateřský, ale rozumějí i druhému. Existuje také „mix“ mezi oběma jazyky, který se nazývá suržyk. Obdobná směsice, tentokrát
mezi ruštinou a běloruštinou, je trasjanka.

Jak blízké si oba jazyky jsou?

Ruština je na Ukrajině běžně používaným jazykem a většině Ukrajinců je známá, naopak to ale neplatí. „Ukrajinci většinou rusky
rozumějí, protože jsou ruštině odmalička vystavovaní. Ale Rus, který nežije na Ukrajině a není tedy ukrajinštinou obklopený,
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rozumět nebude. Přirovnal bych to k Čechům a Polákům. Lidé, kteří žijí u hranic a poslouchají třeba polské rádio, si na polštinu
zvyknou a rozumějí, ostatní Češi ne,“ přibližuje slavista Bermel, který o tématu napsal článek pro The Conversation.

To potvrzuje i ukrajinistka Chlaňová: „Nelze to přirovnat k češtině a slovenštině, ty rozdíly mezi ruštinou a ukrajinštinou jsou
větší, třeba jako mezi polštinou a češtinou.“

Jakou roli hraje jazyk v Putinově programu?

Takovou, jak se mu to zrovna hodí. Minulý rok Vladimir Putin napsal článek s názvem O historické jednotě Rusů a Ukrajinců, ve
kterém vyložil svůj pohled na tuto otázku.

„Putin jednak jakoby rozděluje Ukrajinu na ruskojazyčnou a ukrajinskojazyčnou část, ale na druhou stranu také napsal tento
článek, ve kterém tvrdí, že východoslovanský národ je jen jeden a že ukrajinština se od ruštiny liší jen několika regionálními
jazykovými zvláštnostmi, jinak že je to ruština,“ popisuje slavista Bermel, který původně Putinův článek četl jako zpětné
„ospravedlnění“ událostí z roku 2014, dnes to ale vnímá spíš jako předzvěst současné ruské agrese proti Ukrajině.

Jak již bylo uvedeno, to, že někdo mluví rusky, neznamená, že si přeje Putinovu „ochranu“.

Jaký je vztah ruské moci k ukrajinštině?

Ukrajinština je skutečný jazyk. V různých historických obdobích patřila různá ukrajinská území různým jiným státům, to
ovlivňovalo právě i jazyk, který byl preferován, či potlačován.

Prvním státním útvarem na území dnešní Ukrajiny byla Kyjevská Rus, západní část dnešní Ukrajiny se postupně stala součástí
polsko-litevského státu, východní v roce 1654 získala „ochranu“ Ruska právě proti Polákům.

„Ruská část“ Ukrajiny měla být autonomní, to ale Rusko nerespektovalo a postupně začalo uplatňovat rusifikaci. Po trojím
dělení Polska, které proběhlo v poslední třetině 18. století a jímž zanikla Polsko-litevská unie, většina území dnešní Ukrajiny
kromě Haliče a Bukoviny na západě připadla carskému Rusku.

Jazykem elit ruského impéria byla ruština, rusky se mluvilo ve vyšším školství a ve státní správě, kdo se chtěl posunout ve
společenském žebříčku výše, musel ovládat ruštinu. Ukrajinsky se mluvilo především na venkově, kde žili negramotní lidé.

Ukrajinština se tedy používala, jazyk ale nebyl kodifikován. „Negramotnost venkova byl problém až do 30. let 20. století, znalost
gramatiky nebo slov se ztrácela, proto z hlediska Rusů bylo možné pokládat ukrajinštinu za nářečí.

Jenomže na ukrajinských územích, která byla ovládána Rakouskem-Uherskem, byla situace jiná: Rakousko-Uhersko od druhé
poloviny 19. století umožnilo rozvíjet základní školství a kulturu v ukrajinštině,“ vysvětluje vedoucí katedry ruských a
východoevropských studií Fakulty  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě  Daniela Kolenovská.

To dokazuje, že o žádné nářečí nešlo, důležité byly podmínky, které v tom kterém státě panovaly, a zda rozvoj ukrajinštiny
podporovaly, či naopak neumožňovaly.

Zatímco Rusko v jedné své zájmové zóně válčí, v jiné jednají Arménie a Ázerbájdžán prostřednictvím EU o míru
URL
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Na jednom konci bývalé sovětské zájmové sféry Rusko válčí, její jiná část se pokouší o mír. Konflikt o Náhorní Karabach má
překvapivý obrat v postoji samotné Arménie, která s Ázerbájdžánem odstartovala další kolo mírových jednání. Je podle
několika odborníků připravená vzdát se územních nároků na oblast ázerbájdžánské enklávy, v níž většinu obyvatel tvoří etničtí
Arméni. Bude pro oba národy možné žít po staletí konfliktů v míru nejen na papíře, ale i na místě vedle sebe?

„Jsem vinen tím, že jsem se nevzdal části území. Mohl jsem zachránit tisíce životů.“ To byla jedna z prvních vět proslovu
premiéra Arménie Nikoly Pašinjana k arménskému Národnímu shromáždění jen týden poté, co se v Bruselu setkal s
prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem.

Už při pohledu na společnou fotografii lídrů obou zemí s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem to vypadá, že Pašinjan
stojí možná před [lock]jedním z nejtěžších rozhodnutí, které bude muset pro svoji zemi udělat.

Předseda Evropské rady Michel vítá v Bruselu na jednání premiéra Arménie Pašinjana a prezidenta Ázerbájdžánu Alijeva. Foto:
EU
Všichni tři se ve středu 6. dubna sešli pod vedením Evropské unie k prvnímu osobnímu společnému mírovému jednání od
prosince.

Poslední válka o Náhorní Karabach skončila v listopadu 2020 za mediace Ruska porážkou Arménie bez jednoznačné mírové
dohody. Ázerbájdžán získal zpět většinu území, o které přišel během konfliktu v devadesátých letech. Na místo bylo navíc
posláno na dva tisíce ruských vojáků, kteří mají dohlížet na klid zbraní (při ázerbájdžánském útoku na konci března ale
nezakročili).

Jenže řada věcí zůstala nevyřešená, včetně právního statusu Náhorního Karabachu neboli Republiky Arcach, jak oblasti říkají
karabaští Arméni.
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Přečtěte si takéŽivot v zemi, která neexistuje. Náhorní Karabach je i po třiceti letech obestřen válkou

Od té doby došlo k několika neúspěšným pokusům o společná jednání, ale i k dalším vojenským eskalacím. Situace by možná
pokračovala v zajetých kolejích dál, kdyby Rusko 24. února nezaútočilo na Ukrajinu.

Tenze z jednoho konce postsovětského prostoru se podle mnoha odborníků rozšířila i na další místo na jeho okraji. Na začátku
března se ozbrojené střety vyhrotily nejvíce od listopadu 2020. Zároveň se obě země dostaly k oficiálnímu míru nejblíže za
poslední dva roky. Bude ho pravděpodobně diktovat zejména ázerbájdžánská strana, ačkoliv historický nárok na území si
kladou oba státy.

Přečtěte si takéKarabach musel Rusy vyděsit. Další fronty by pro Rusko byly smrtící. Otevřelo si je ale v minulosti samo

Infografika: Deník N

Proč Pašinjan otočil

„To, co Pašinjan v proslovu řekl, je téměř jako by vyslovil: ‚Neměli bychom teď udělat něco, abychom zabránili dalšímu
konfliktu?‘“ řekl Deníku N italský novinář dlouhodobě působící v Jerevanu Emilio Cricchio.

Loni touto dobou bylo navíc nemyslitelné, že by se Arménie území, které považuje za součást své identity a kulturního dědictví,
vzdala. Nezávislost území a osvobození arménských měst a vesnic byla hesla nejen vládních, ale i opozičních politiků.

Na první pohled se tak může zdát, že změna postoje arménského premiéra přišla náhle. Podle jerevanského politického
analytika Tigrana Grigorjana tomu tak není. „I když Pašinjan neřekl napřímo, že se vzdá území Náhorního Karabachu, jinak
jeho slova chápat nelze. Proslov ze 13. dubna byl vrcholem několikaměsíčního vývoje, který začal už v létě po parlamentních
volbách.“ V těch Pašinjan obhájil pozici premiéra.

Podle Grigorjana je jedním z vysvětlení změny přístupu k otázce Náhorního Karabachu tlak mezinárodního společenství. To
Arménii opakovaně naznačuje, že by měla zmírnit požadavky ohledně statusu samotného území, tedy nepožadovat pro něj
nezávislost ani připojení k Arménii.

Přečtěte si takéPražští Arméni a Ázeři, přátelé na smrt. O lásce, nenávisti a o tom, jak se poznají na ulici

I když na území žije většina etnických Arménů, na základě mezinárodního práva je oblast enklávou Ázerbájdžánu; Republiku
Arcach neuznává žádný suverénní stát na světě. „Pašinjan argumentuje tím, že pokud teď vyjdeme mezinárodní komunitě
vstříc, tak ji budeme mít v případných budoucích konfliktech na své straně.“

Grigorjan zároveň dodává, že Západ Arménii přislíbil pomoc – jde ale zejména o ekonomické benefity. „Nedovedu si představit,
že by některý západní stát nebo Rusko v případě další války poslaly Arménii na pomoc svoji armádu. Nebo uvalily sankce na
Ázerbájdžán.“

Role Moskvy

Právě Moskva hraje v jednáních mezi Baku a Jerevanem důležitou roli. Společně s Francií a Spojenými státy americkými je
Rusko od devadesátých let předsedajícím státem Minské skupiny. Ta je jediným formátem s mezinárodním pověřením pro
mediaci konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. I když byl její vliv po roce 2020 značně upozaděn, po mnoho let byla jednou z
mála platforem, kde Rusko a Západ spolupracovaly.

Co je Minská skupina

jeden z orgánů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
jejím záměrem je i urovnání konfliktu o Náhorní Karabach
předsedají: USA, Rusko, Francie
členy jsou kromě Ázerbájdžánu a Arménie i Bělorusko, Finsko, Itálie, Německo, Švédsko, Turecko

Současná válka na Ukrajině však může být „hřebíčkem do rakve“ tohoto formátu. Podle Grigorjana konflikt jen urychluje
rozhodnutí, ke kterým dospěla současná arménská vláda už během léta.

Aktuální jednání mezi kavkazskými lídry má totiž pod palcem Evropská unie.

Fotografie z dřívějšího, prosincového jednání EU–Arménie–Ázerbájdžán. Foto: EU
„Ze západního pohledu je to určitě příležitost, jak dosáhnout dohody, která zároveň umenší vliv Ruska v regionu. Vpád Putina
na Ukrajinu vytvořil také atmosféru velké nejistoty, jestli Rusové v Karabachu dokážou plnit svůj mandát a zabraňovat dalším
střetům,“ doplňuje Grigorjan.

Jak Rusové (ne)zajišťují klid v oblasti

„Obecný postoj vůči Rusku v Arménii byl ten, že Rusové zajistili bezpečnost na hranicích země i v Karabachu. To se teď mění a
objevuje se názor, že Rusko pravděpodobně není vojensky tak silné, jak se zdálo. Události ve vesnici Paruch to jen potvrzují,“
říká Cricchio.

Vesnice Paruch (ázerbájdžánsky Farruch) byla právě od listopadu 2020 pod kontrolou ruských mírotvůrců. Na konci března ji
obsadili ázerbájdžánští vojáci a její obyvatelé se museli evakuovat. Podle Arménů šlo o akt agrese a využití nepozornosti
zaneprázdněného Ruska. Ázerbájdžán zase tvrdil, že jde o strategické zabezpečování oblasti a popřel použití síly.
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Ruští mírotvůrci selhali i jinde. Závěje čerstvého sněhu, minus pět stupňů, zavřené silnice a nemožnost zapnout si topení. Takto
to vypadalo na začátku březnu několik dní v téměř celé oblasti Náhorního Karabachu, když přestal potrubím ke karabašským
Arménům proudit plyn. Arménská strana obvinila Ázerbájdžán ze zhoršování humanitární situace už tak vyčerpaných místních
obyvatel. Ázeři zase argumentovali tím, že plyn neproudil z důvodu oprav a v žádném případě ho nevypnuli schválně.

Jak ale poznamenává Grigorjan, bez ruských mírotvorců Arméni v Karabachu nezůstanou. „I když je řada lidí kritizuje, stále jsou
zárukou relativní stability. Jejich zodpovědnost je hlavně v zabránění válce, ne menším lokálním konfliktům. Pro Arménii je to
tak jediná záruka před masivním odlivem obyvatelstva a etnickými čistkami.“

O čem se jedná

„Co nejrychlejší podpis mírové smlouvy s Ázerbájdžánem je součást našeho plánu,“ řekl Pašinjan v dubnovém proslovu. Co
přesně by mírová dohoda měla obsahovat, ale zatím není jasné.

Na jednání v Bruselu se Pašinjan s Alijevem dohodli, že obě země do konce dubna společně vytvoří pohraniční komisi. Jejím
úkolem bude vymezení hranic a zajištění bezpečnosti mezi oběma zeměmi.

Bruselské rozhovory navazují na dokument, který na začátku března poslalo Baku do Jerevanu. Jeho součástí je pět bodů,
které by se měly v mírové dohodě objevit. Dokument obsahuje vzájemné uznání suverenity a územní celistvosti, potvrzení
neexistence územních nároků, vzájemné dodržování bezpečnosti, vymezení hranic a znovunavázání dopravních spojení.
Arménie návrh přijala 14. března.

„Experti a veřejnost vidí průběh jednání velmi pozitivně. Vládní média i opozice mluví o tom, že Arménie konečně uznala územní
nároky Ázerbájdžánu na Karabach,“ řekl Deníku N ázerbájdžánský politolog a mírový aktivista Mirkamran Husejnli.

Podle něj dalo Baku jednoznačně najevo, že karabašským Arménům neplánuje dát žádnou územní autonomii. „Jedná se pouze
o určité kulturní samosprávě. Její podoba zatím není známa.“

„Kulturní autonomie je velmi široký pojem – může znamenat také jenom ulice s obchody s arménskými názvy, což prostě není
dostačující,“ přidává Grigorjan.

Strach, nejistota a protesty

„Nálada v Jerevanu je velmi nejistá už od poslední prohrané války. Slova arménského premiéra navíc v lidech probudila obavy
z budoucnosti,“ tvrdí Grigorjan.

Podle posledního průzkumu Mezinárodního republikánského institutu z prosince je pro uznání Karabachu jako součásti
Ázerbájdžánu Arménií méně než jedno procento dotázaných Arménů.

Ještě vyhrocenější je situace v samotném Arcachu. „Karabašští Arméni se bojí o bezpečnost. Bojí se, že budou muset opustit
domovy,“ říká Crichcio. Zástupce tzv. Republiky Arcach navíc nikdo k mírovým jednáním nepřizval. Nechali se dokonce slyšet,
že by raději byli součástí Ruska než Ázerbájdžánu.

Přečtěte si takéJe libo ruský pas? Karabach může jako další cizí území zamířit pod ruskou ochranu

Současné situace využívá i opozice, která organizuje protesty. Ty v posledních dnech nabírají na síle. Mnoho protestujících
kvůli blokádě silnic zadržela policie. To, že by obyvatelé svrhli premiéra Pašinjana, Grigorjan neočekává. „Veřejnost je
unavená. Lidem se sice nelíbí, co dělá, ale opozice spojená s bývalým režimem rozumné alternativy nenabízí.“

Podle politologa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emila Aslana Arméni po vojenské porážce v roce 2020 nemají
na výběr. „Je to pro mnohé bolestivé, ale alternativou uznání současného stavu je nový ozbrojený konflikt. V něm značně
oslabená arménská armáda i ekonomika nemají šanci.“

Podle Grigorjana by bylo nejlepší, kdyby mírová dohoda začala záležitostmi, na kterých se obě strany shodnou. „Jediná
realistická možnost je nejdříve vyřešit zbylé otázky, jako je otevření regionálních cest, komunikačních kanálů nebo
ekonomických vztahů a status Náhorního Karabachu nechat jako poslední.“

Stejné doporučení měla ve svém posledním reportu i Mezinárodní krizová skupina, nezisková organizace, která se zabývá
zabraňováním konfliktům.

„Ázerbájdžán je v lepší vyjednávací pozici a bude se snažit prosadit jakoukoliv dohodu co nejdříve. Osobně ale nevidím možné
řešení v rámci několika nadcházejících měsíců,“ doplnil Grigorjan s tím, že nejrychleji by se obě země mohly dohodnout v
otázkách dopravy a komunikace.

Budoucnost karabašských Arménů

Je mírové soužití mezi oběma národy na území Černé zahrady, jak se název Karabachu překládá, možné? „Aktuální rétorika
ázerbájdžánské vlády je taková, že Arméni, kteří se nebudou chtít přizpůsobit novým podmínkám, mohou odejít. Situace, které
na místě Baku vytváří, jako například už zmiňované uzavření potrubí, nevysílají zrovna signály vřelého přivítání,“ doplňuje
Husejnli.

Podle Husejnliho se z karabašských Arménů stane minoritní skupina, která nebude zasahovat do ničeho důležitého.
„Ázerbájdžán bude chtít světu ukázat, že konflikt vyřešil mírumilovně a že oba národy umějí žít vedle sebe. Určitě bude mít
zájem na tom, aby v Karabachu nějací Arméni zůstali.“
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Grigorjan jde ve svých odhadech ještě o krok dále. „Jsem si téměř jistý, že v tomto případě Arméni Karabach opustí. Tím se
konflikt ukončí a Alijevovu režimu se splní to, co si přeje už léta – aby na místě žádní Arméni nežili.“

Autorka je spolupracovnice redakce.

Ruské přípravy na oslavy 9. května
TV , Datum: 06.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.05.2022 23:40 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 887 922,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V Moskvě vrcholí přípravy na každoroční oslavy porážky nacistického Německa, která se konají 9. května. Letos nebudou
pozvaní zahraniční hosté. Západní představitelé se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin by v tento den rád ohlásil
alespoň symbolický úspěch ve válce na Ukrajině.

A míříme za Janem Šírem z Institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý
večer.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vyhlásí Vladimir Putin v pondělí na Rudém náměstí Ukrajině válku?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak to samozřejmě uvidíme, co Vladimir Putin podnikne. Určitě je potřeba počítat s tím, že tento symbolický den využije k
nějaké eskalaci toho probíhajícího konfliktu. S tím vyhlášením války je to malinko složitější, protože války se technicky vzato po
roce 45, kdy jakákoliv agrese tzn. nelegální použití síly je nelegální, nevyhlašují. A to, co připadá do úvahy, je vyhlášení
specifického právního režimu, kterému se říká válečný stav. Ten lze vyhlásit v případě ozbrojené agrese proti Ruské federaci
nebo v případě hrozby takové agrese. My už víme z minulosti, že ruské politické vedení je velice kreativní, pokud jde o výklad
některých právních norem a případné vyhlášení válečného stavu by pak umožnilo Vladimiru Putinovi v případě, že by něco
takového měl v úmyslu, vyhlásit mobilizaci ať už částečnou nebo úplnou a tento krok je důležitý z toho důvodu, že by dal
ruskému státu více právních nástrojů jednak k dalšímu potlačování případného disentu doma, postihu těch vojáků, kteří
odmítají teď být vysláni do bojů na Ukrajinu a atd.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Má Vladimir Putin cíl mobilizovat? Narážím na tvrzení Michaila Chodorkovského v rozhovoru pro Deník N, který říká, že Putin k
tomu sílu nemá, že se bojí protestů.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak já bych ruskou represivní mašinérii rozhodně nepodceňoval a je potřeba tady říci, že jsem dalek toho, abych hodnotil
postoj ruské společnosti jako nějaký odpor, nějaký nesouhlas s tou probíhající agresí proti Ukrajině. A Vladimir Putin už v
minulosti několikrát dokázal, že ta jeho sázka na mobilizaci, teď nemyslím mobilizaci vojenských zdrojů, ale obecně mobilizaci
společnosti, přináší ovoce a standardně vzbuzení pocitu ohrožení a zostřování konfrontace s vnějším světem je nástrojem,
který Vladimir Putin používá k upevnění legitimity vlastního režimu dlouhodobě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na druhou stranu je možné mobilizaci stále ještě podávat jako součást speciální vojenské operace, byť právní režim by byl
jakýkoliv? Možná už třeba válečný?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
To už jsou skutečně právní nuance, kde putinský režim ukázal, že je schopen a má dlouhou praxi a dlouhé know how, bohaté
know how v tom vykládat vlastní právní normy kreativně. A myslím si, že ta tzv. speciální vojenská operace může nabrat nových
parametrů a mohou k tomu být využity i některé kroky jednak Ukrajiny a jednak západního společenství, které v tom ruském
veřejném diskurzu představují bezprostřední hrozbu pro bezpečnost a samotnou existence ruského státu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Velmi často se mluví o tom, že Putinův režim ztratil kontakt s realitou. Jak zásadní roli tento fakt bude podle vás hrát v tom, co
se v pondělí stane nebo co bude v pondělí oznámeno?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak režim, to je taky poměrně široký pojem. Za tou válkou nestojí nutně celý putinský režim, za tou válkou stojí Vladimir Putin
plus jeho nejbližší okolí, zejména pan Patrušev, který je považován za neméně vzdáleného realitě, člověka uvnitř toho ruského
vedení. Nevím.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobře, co říkáte vy, co se stane v pondělí nejpravděpodobněji?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Těch variant, které připadají do úvahy je určitě více, ale já jsem to řekl, lze očekávat eskalaci probíhajícího konfliktu, plus lze
očekávat kroky vedoucí k mobilizaci společnosti na podporu té probíhající agrese proti Ukrajině. Samotná eskalace může mít
řadu podob. Počínaje demonstrací nějakých zbraňových systémů. Už máme informace o tom, že nad Moskvou v posledních
dnech byl spatřen letoun IL 80, což je velitelský bod pro případ jaderné války. Samozřejmě do úvahy připadá politická eskalace
probíhajícího konfliktu v podobě jednak ohlášení anexe některých okupovaných území. Tady se nejvíce spekuluje o Doněcku,
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Luhansku, případně dalších území, které okupuje ruská armáda nebo kde ruská armáda operuje. Aktivně probíhají přípravy na
anexi regionu Cchinvali, což je to, co se v českém diskurzu nazývá Jižní Osetie, to je část Gruzie, kterou Rusko okupuje od
agrese proti Gruzii v roce 2008. Značným způsobem se destabilizuje situace v moldavském Podněstří, které také má aspirace
na to získat mezinárodní uznání. Mimoto Rusko okupuje i v další části Ukrajiny, zejména se tady jedná o cherstonskou oblast,
kde probíhají přípravy na vyhlášení té tzv. chersonské lidové republiky. A takovým tím krajním scénářem, který rovněž bych
nepouštěl ze zřetele, je eskalace toho probíhajícího konfliktu poté vertikální rovině tzn. intenzifikace probíhajících bojů,
nasazení nějakých nových zbraňový systémů atd.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Můžeme to brát jenom jako teoretické varianty? Protože musím zmínit, že bezpečnostní analytici, anebo kupříkladu bývalý
náčelník Generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý u některých z těch variant, které jste zmiňoval, vždy odpovídá
"na to nemá aktuálně Rusko sílu" a týká se to podle nich taky třeba otázky Podněstří.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak v Podněstří nepřipadá nutně do úvahy, že by Rusové nějakým způsobem byli schopni do Podněstří dojít z Krymu přes jižní
Ukrajinu, kterou ještě dosud pod svojí kontrolou nemají, ale v případě Podněstří připadá do úvahy ta politická eskalace v
podobě třeba uznání nezávislosti nebo vyvolání nějakých provokací, spojených se skrytým náborem osob atd. tady je potřeba
podtrhnout, že skutečně já spekuluji, protože já nemám informace z ruského generálního štábu ani z Kremlu. Ale Vladimir Putin,
byť je těch posledních minimálně 1500 velice dobře čitelný předvídavý, tak stále nás dokáže překvapovat a zakládá si na tom,
že si udržuje strategickou iniciativu, takže já bych určitě a byl v pozoru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ani ty informace z Krymu nemáme, na tom se shodneme. Marie se ptá, jak bude Putin prezentovat stav bojů na Ukrajině při
přehlídce na Rudém náměstí v pondělí?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Nejsem schopen odpovědět. Tady je zase problém v tom, že v ruském diskurzu a tohle to já mohu potvrdit, protože mám doma
ruskou televizi a mohu ji sledovat, se o žádné válce na Ukrajině nehovoří. Tam se skutečně hovoří o té speciální operaci
namířené na denacifikaci Ukrajiny.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Proto se Marie ptala na stav bojů, což se možná pod tu formulaci "ruskou speciální operaci" vleze.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Stav bojů. Já si myslím, že Vladimir Putin pochopitelně si dá záležet na tom, aby případné problémy zamlčel, popřípadě
přerámoval, odvedl od nich pozornost jinam, ale já si myslím, že v některé výsledky Vladimir Putin k dnešnímu dni může
vykázat. To je minimálně to, že skutečně okupuje jižní Ukrajinu, okupuje prakticky celé pobřeží Azovského moře a byl schopen
nechat deportovat na ruské území podle některých odhadů až 100 000 ukrajinských občanů, drží určitě hodně zajatců, se
kterými lze i provést nějakou teatrální operaci, takže necháme se překvapit, neznám choreografii, neznám režii té pondělní
akce, ale do úvahy skutečně připadá více možností a jak už jsem řekl, Vladimír Putin umí překvapovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě jedna věc mě zajímá. V poslední době se opět velmi intenzivně objevují ty incidenty na území Ruské federace, kdy
dochází k požárům na strategických místech. Vysvětlení je několik. Útoky Ukrajinců, sabotáže, snaha zakrýt domácí problémy.
K čemu se kloníte vy, čeho by možná početně v tom zdůvodnění podle vás mohlo být nejvíc?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se domnívám, že minimálně pokud jde o ty požáry v příhraničním pásmu, tzn. incidenty, ke kterým došlo v Bělgorodské
oblasti, v Kurské oblasti a v Brjanské oblasti, má na svědomí ukrajinská armáda samozřejmě. A některé ty případy byly
zdokumentovány, ať už šlo tady o ten fantastický útok dvou ukrajinských helikoptér, které pomocí neřízených střel byly schopny
zničit bez ztrát na lidských životech sklad pohonných hmota v Bělgorodu, to byly klasické výpady za hranici, které v sobě nesou
velice důležitou signální rovinu, to je to, čemu se říká sugestivní eskalace. V zásadě Ukrajina tímto způsobem komunikuje, že
má schopnosti a má vůli páchat škody i na území ruského státu, což pochopitelně Rusové, pokud tu svoji operaci chtějí držet v
tajnosti, tak ji musejí brát do úvahy při plánování vlastních útoků proti Ukrajině.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když se vrátíme zpátky právě na území Ukrajiny, Majka se ptá, k čemu budou Rusům rozbombardované ocelárny, naráží na
Mariupol, k čemu jim vůbec budou lány zničené válkou?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak jestli k něčemu budou, to je zase otázka, která je dána logikou toho, kdo ji klade, což je občan středoevropského prostoru.
Já si myslím, že Rusové takto neuvažují, Rusové už ukázali i v případě této operace, že nějaká analýza nákladů a výnosů nutně
neovlivňuje jejich další chování. Bude jim to k tomu, že budou schopni dokázat, že dosáhli těch svých cílů, tzn. demilitarizace
Ukrajiny v průběhu jejího kompletního zničení a denacifikace v podobě odukrajinštění a vyčištění od ukrajinského obyvatelstva.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě poslední věc mě zajímá, může se Západu podle vás podařit podporou Ukrajiny dosáhnout toho, že zeslabí Rusko natolik,
že už nebude schopno podniknout nic podobného, co podniká na Ukrajině?

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já si myslím, že to možné určitě je, a myslím si, že na to i cílí strategie západních partnerů, kteří momentálně Ukrajinou
podporují, ale je potřeba si uvědomit, že tohleto je běh na dlouhou trať a takový stav zatím na obzoru není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jan Šír, moc vám děkuju, mějte se hezky.
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Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuju za zavolání.
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc, včetně dělostřelecké munice radarů, oznámil americký prezident Joe
Biden. Jakou částku půjde, ale za zatím neupřesnil. Od začátku ruské invaze Spojené státy přislíbily nebo dali Kyjevu zbraně.
Munici v přepočtu bezmála za 90 miliard korun. Na rekonstrukci bytu nebo domů se letos chystají skoro 2/3 lidí. Vyplývá to z
dubnového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen, do kterého se zapojilo přes 500 lidí. Nejčastěji ti let chtějí lidé
předělávat koupelnu, kuchyň nebo obývací pokoj. Průměrně zato plánují utratit 160 000 Kč. Ostravy a Blízkém okolí v
posledních týdnech přibylo černých skládek na okraji letců. Hned v několika obvodech někdo na odlehlejší místa vyvezli několik
stovek kilogramů odpadu. Takovou skládku musela likvidovat třeba ostravská část Hošťálkovice. Hromady tvořily různé kusy
auto plastů. Případy se zabývá policie. Po nový rekord v počtu účastníků hromadného přípitku vínem se dnes odpoledne
pokusí na valtických vinných trzích. Nejstarší vinařská soutěž přehlídka v Česku tam končí dvoudenní program. Návštěvníci
mimo jiné můžou ochutnat přes 700 vzorků vín.

Novým vlastníkem fotbalového klubu Chelsea bude skupina investorů vedená kódem volím ten ve sportu investuje už několik
let. Aktuálně je spolumajitelem basketbalových Los Angeles Lakers a baseballový Lost Angeles Dodgers. 72 miliard korun z
prodeje půjde na zmrazení kont ruského oligarchy Romana Abramoviče a poté bude převedeno na dobročinné účely dalších
50 miliard se pak noví majitelé zavázali investovat do klubu.

mluvčí 
Dobrý den. Žehnání pramenům dnes začala v Karlových Varech nová lázeňská sezóna. Ten návrat před pandemickém stavu.
Ten ale ještě daleko. Hosté ze zahraničí se vracejí pomalu. Lázně by tedy chtěly lákat, jak Čechy takhle chtějí oslovit třeba
německou rakouskou, ale i polskou klientelu.

Tradiční svěcení pramenů ale taky průvod Karla čtvrtého se dnes znovu vrací do Karlových Varů po dvouleté pauze
způsobené koronavirem dnes největší české Lázně tedy zahajují novou sezónu, by se tam za chvíli podíváme. Spojíme se s
naší reportérkou, která tam je.

Karlovy Vary vstupují do nové lázeňské sezóny po té dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru. Město znovu připravilo
třídenní městské slavnosti. S tradičním svěcením pramenů, ale také i průvodem Karla IV družinou. Ten hlavní program se
odehrává v lázeňském centru Karlových Varů. Je tam reportérka Monika červená, kterou jsem vám slíbila. Zdravím vás, dobrý
den. Hezké dopoledne. Popište, co vidíte kolem sebe, my tam slyšíme poměrně dost hluku, tak je tam předpokládám asi hodně
lidí. Ty karlovarské prameny už tedy mají za sebou svoje tradiční požehnání se to oslavuje.

mluvčí 
Ano, ano, tady prameny je na Mlýnské kolonádě už dopoledne dostali žehnání od monsignora Františka Radkovského
emeritního biskupa plzeňského, který je před žehnáním upozornil na důležitost vody a její nedostatek v posledních letech.
Karlovarské prameny označil za dar boží pak církevními hodnostáři. Jednotlivé prameny obešel každému zvlášť požehnal.
Tento tradiční ceremoniál sledovaly desítky lidí. Žehnání letos dostal i nedaleký výtrysk Vřídla, který se po šesti letech po
rekonstrukci hlavního sálu vrátil do Vřídelní kolonády. K zahájení lázeňské sezóny promluvila i primátorka Andrea Pfeffer
Ferklová z hnutí ANO, která mimo jiné připomněla, že je to vůbec první lázeňská. Sezóna po zápisu Karlových Varů na seznam
UNESCO. Ten hlavní program teď pokračuje slavnostní mší v nedalekém chrámu svaté Máří Magdalény a tady na Mlýnské
kolonádě. Lidé sledují vystoupení mažoretek.

mluvčí 
V Karlových Varech se ale také dnes má odhalit nová socha Karla čtvrtého, kde bude stát.

mluvčí 
Socha Karla čtvrtého už od včerejška bojí instalaci stojí na divadelním náměstí lázeňské zóně, ale teprve dnes odpoledne
slavnostně odhalí členové Rotary klubu, kteří ten, kteří její vznik iniciovali. Jde o monumentální. V podstatě jsem téměř 6 m
vysokou jezdeckou sochou Karla čtvrtého a autorem návrhu je sochař Michal Gabriel. Odhalení sochy bude ale předcházet i
zmiňovaný tradiční průvod Karla čtvrtého a jeho družiny, který v doprovodu rytířů kejklířů tanečnic projde městem. Po dvou
letech je tak zahájení lázeňské sezóny znovu velkou kulturně společenskou akci s mnoha koncerty, ale třeba i řemeslným nebo
porcelánovým jarmarkem. No.

mluvčí 
A jak teď jsou na tom nejznámější české Lázně vlastně na Prahu nové sezóny s návštěvností, už jsem před chvílí říkala, že
chtějí zacílit třeba i na polské-li návštěvníky.

mluvčí 
Ano, to je pravda. Vedení města doufá, že ta právě začínající lázeňská sezóna bude lepší příznivější než loňská, ale podle
primátorky Andrey Pfeffer Ferklová z hnutí ANO bude zřejmě těžké překonat rok 2020 kdykoliv do Karlových Varů přijelo
rekordní množství českých návštěvníků. Každopádně chce přilákat i ty zahraniční turisty cílí především na Německo Rakousko,
jak jste zmínila, nově chce oslovit i Polsko nebo skandinávské země a velkým problémem lázní totiž zůstává, že Lázně stále
chybí chybí klienti, kteří by přijížděli na ty dlouhodobé lázeňské pobyty v minulosti to byly především Rusové a nově by je podle
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vedení města mohly nahradit například lázeňští hosté z arabských zemí.

mluvčí 
Reportérka Monika červená, tak zdravíme do Karlových Varů a užijte si to dnešní oslavu na slyšenou.

mluvčí 
Pěkný den.

mluvčí 
Po roce ve Spojených státech byly doma ani ne 24 hodin vyrazili doplnit reprezentaci. Hokejisti Tomáš Hertl a Radim Šimek.
Můžou hrát po dlouhé době zápas. Za národní tým dnes v poledne. Na Švédských hrách. Stejně jako další posila Dominik
Simon. Ten letěl dokonce Ameriky rovnou do Stockholmu. No a my se tam ve vysílání Radiožurnálu vypravíme.

mluvčí 
Radiožurnál každý den s vámi i.

mluvčí 
Dohromady 6 hráčů NHL můžou dnes trenéři hokejové reprezentace poslat do dalšího zápasu Švédských her. Tím totiž ve
Stockholmu doplnili poslední očekávané posily. Do praxe každého při přesunu ze Spojených států trápilo něco jiného.

mluvčí 
Zase manželku nastěhovali do nového bytu, takže teďka tam je podle mě, když tam bouchnul granát, že strašný bordel všude.

mluvčí 
Říká Radim Šimek pokračuje Dominik Simon.

mluvčí 
Časovej posun určitě trochu letěl jsem rovnou z Ameriky srnka.

mluvčí 
A samozřejmě jiný člověk letí malému, který si vezme sedadlo pro sebe a my s manželkou se musely být jedno, takže jsme se
moc nevyspali, ale zvládli jsme to jsem rád, že jsem tady.

mluvčí 
Navazuje na Simona další posila z NHL Tomáš Hertl ještě v civilu stihli tito 3 vidět úvodní výhru nad Švédy a po prvním a
vlastně jediném tréninku s týmem mohou dnes v poledne proti Finům nastoupit. Třeba Tomáš Hertl bude hrát po sedmi letech v
národním dresu.

mluvčí 
Předtím jsem byl 3× po sobě poslední 2× v Praze a v Minsku jsme byli čtvrtý, tak to pořád si pamatuju, proto nebylo příjemný,
že děti vlastně zápas Joe. O finále pak zápas od bronzový 2× po sobě není příjemný.

mluvčí 
A říká šampionátech mezi lety 2013-15 Hertl kratší reprezentační pauzu měl sice jeho spoluhráč z klubu Radim Šimek. I tak se
dost těší nejen na český hokej, ale i do šatny na střídačku.

mluvčí 
Jako nechci říct, že bych nepovídal v Americe jako s klukama, ale tam trošku jiná nátura, taky na věci, na které jsem se těšila,
že vůz s klukama českýma, jestli víc pokecám stromy.

mluvčí 
To hlavní se ale bude dít i tak na ledě. Češi dnes nastoupí proti Finsku Radiožurnál sport bude vysílat přímý přenos celého
zápasu v hale Globen se začne hrát ve 12 hodin ze Stockholmu František Kuna, Radiožurnál.

mluvčí 
Co připravil do dnešní polední publicistiky moderátor Tomáš Pavlíček na to nám teď řekne sám. Dobrý.

mluvčí 
Den. Ano, řeknu rád, tak veškeré úsilí ruské armády na Ukrajině v posledních týdnech směřuje k jednomu datu, a to k 9.
květnu, tedy nejdůležitějšímu ruskému svátku, na jehož oslavách zřejmě chtěl ruský vůdce Putin oznámit symbolicky vítězství,
jak budou ty oslavy vypadat, co může Putin vydávat za výhru a je pravděpodobné je, že Ukrajině vyhlásí válku a oznámí
mobilizaci, mluvíme s odbornicí na Rusko z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Danielu, koná koleno zkoumá srdci
Pražské památkové rezervace dědictví UNESCO pražské brány vznikl kruhový objezd, který vedení hlavního města přirovnává
k dětskému hřišti nebo parkoviště někde u Lidlu. Ve vedení městské části Praha 1 ovšem tvrdí, že tohle řešení pomůže
dopravě, včetně cyklistů. My jsme si pozvali ředitele institutu plánování rozvoje Ondřeje boháče, aby nám sdělil svůj názor a
britští konzervativci dostali na frak v komunálních volbách. Největší pozornost budí úspěch katolické Republikánské strany Sinn
Fein. V Severním Irsku. Probereme to s Markem Bičan z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

mluvčí 
Tak budeme poslouchat přesně po dvanácté desáté.

mluvčí 
Operace Anthropoid s 4 dějinné události v živých rekonstrukcí s Janem Pokorným Martinem Veselovským, reportéry,
Radiožurnálu atentát, Lidice, krypta, Ležáky, operace Anthropoid, speciální vysílání Radiožurnálu. Poprvé už 27. května
Radiožurnál každý den s vámi.
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mluvčí 
První dáma Spojených států Jill Bidenová včera příletem do Rumunska zahájila svoji čtyřdenní cestu po východní Evropě. V
neděli se na Slovensko setká s uprchlíky z Ukrajiny. Následně zamíří do Bratislavy. Na pojďme okomentovat Karol Lovaš z
institutu komunikačních studií. Žurnalistiky fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení. Dobré odpoledne
přeju. Dobrý den. Jak velký význam Slovensko přikládá návštěvě první dámy Spojených států jaksi interpretuje, tak je to, že
míří právě na Slovensko.

mluvčí 
A cesta na Slovensko mohli jsme ohledání se má, po jaký charakter. Jednak jde o to povzbudit ukrajinských utečenců jsou,
který tam nacházejí na Slovensku La a zároveň povzbudit ví to jim poskytnuto. Dobrovolníci vůbec občanské společnosti
dohráli zvlášť pravých vinou utečenecké krizi významnou půl nebo si povídali právě za stranu Ivy KB nová hranice občan
hereckou a město Košice na východním Slovensku. Ostatně s rodinami utečenců a slovenskými rodinami, které jim poskytli
pomoc, máte již naplánované radnici s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a pracovitě slovenské vlády.

mluvčí 
Pokud se nemýlím, naposled byla na samostatné cestě návštěvě Slovenska jako první dáma Hillary Clintonová v roce 1999 je
pro Slovensko návštěva první dámy víc než návštěva americké viceprezidentky, která naopak byla v Polsku před několika
týdny.

mluvčí 
Návštěva manželky amerického prezidenta trika zavčas Carrie Tančírna opadávat svobodná plná aut. Tému Ukrajiny, tak jako
jsem povídal praxi vírou půl to po to právě slovenská společnost dobrovolníci církev utratit sektor turisté je pravej plně krýt vy
migrant skate suplovali velké míry stál a právě ta návštěva manželky amerického prezidenta má přispět k tomu, abyste, abyste
ten zájem o tuto tajemný potom most o solidaritu s ukrajinskými řečeno, sami znovu, aby se tato solidarita obnovila, nakolik se
to podaří. Nakolik slovenská veřejnost prý tuto návštěvu, to je otázka, protože manželka amerického prezidenta vykázána
rozdělené Slovensko. 2 si uvědomit, že vy jako 65 park tento zákon je voda posledního průzkumu proti tomu, aby se Slovensko
odpojilo od ruského plynu ropy. Kraba si uvědomí, že je to právě šéf opozice, je pravda, strany SMER Robert Fico a celá jeho
strana, která opakovaně nazývá slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou nazývaní americkou agentkou, tak je to rozdělené
slovenské prokázal manželka amerického prezidenta.

mluvčí 
Tak mluví už mu americké paničce. Co tím sleduje a na koho konkrétně míří Robert Fico, když používá toto jaksi dům a jak silný
je zástup té slovenské společnosti, které to konvenuje.

mluvčí 
Naposledy Slovensko zaznamenalo pěkný mítink opozičního směru, na kterou padly velmi vulgární slova na adresu prezidentky
Zuzany Čaputové je slovenské společnosti. To znamenalo vlnu solidarity Zuzanou Čaputovou většinu veřejnosti odsoudila tento
mítink a jeho představy, kterou zvlášť 55 zdárné Via Regia. Na druhé straně Slováci zaznamenávají v tom posledním období a
také teď je ale ať už se týká ekonomické krizi, začíná za Prahou bojovat doba na Slovensku tzn. že Poláci ještě opravdu
všechno je to takový a nemalé části slováckou i tento extremistický slovník náraz radikalizace 5 Roberta Fica může korunu.

mluvčí 
Když zmiňujeme Roberta Fica je, jak je, respektive může být ta návštěva Jill Bidenová pro slovenskou vládní koalici současně
příležitost, jak odpoutat pozornost od obrovského neúspěchu tohoto týdne, kdy Slovenská národní rada neodsouhlasila vydání
Roberta Fica k vazebnímu stíhání?

mluvčí 
To je vlastně prostě je to pojmenovali po něm společný úplně jiné lidi jako aktuálně návštěvu manželky amerického prezidenta,
jednak je to vláda krýt za vládne koalice i soupeře na splnění předčasné volby a potom tak jako jsem povídal Slováci, když já
Normane, ekonomické, zatažený prostě úplně na Ukrajině. V tomto kontextu je návštěva oba góly nejsou to Slovákům, protože
nevzrušuje ani tak.

mluvčí 
Karol Lovaš, moc vám děkuju, mějte sázky.

Nejmíň 25 lidí, včetně těhotné ženy a dítěte zemřelo při výbuchu plynu v luxusním hotelu v centru Havany. Na Twitteru o tom
informovala kubánská prezidentská kancelář. Dalších 7 desítek zraněných bylo převezeno do nemocnice.

mluvčí 
Exploze a oblaka dýmu. Během několika vteřin se pětihvězdičkový hotel v centru Havany.

mluvčí 
Proměnil v trosky.

mluvčí 
Na místě zůstaly desítky.
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mluvčí 
Mrtvých raněných.

mluvčí 
Některé se už záchranářům podařilo vyprostit.

mluvčí 
Další ale můžou být zavaleni pod sutinami.

mluvčí 
Připojujeme. Persona.

mluvčí 
Bylo slyšet, jak lidé křičí, vydal se prach katastrofa. Bylo to jako hororů opravdu.

mluvčí 
Lidi zaměstnané v hotelu začali hledat tak jejich příbuzní známí. Část z nich zamířila k místní nemocnici.

mluvčí 
Nic nevíme musíme čekat.

mluvčí 
Netušili, jestli je zraněná.

mluvčí 
Ne nic jsme se nedozvěděli.

mluvčí 
Výrazně poničená jsou první 3 podlaží hotelu fasáda. Výbuch otřásl i sousední budovou školy. Nejméně jedno dítě zemřelo
více než desítku dalších museli ošetřit v nemocnici. Podle svědků mohl výbuch způsobit plyn.

mluvčí 
Jména momenty, synergii a předběžně můžu říct, že podle informací poskytnutých samotnými pracovníky kuchař ucítil plyn. Šel
proto zkontrolovat čerpání plynu z nákladního auta do nádrží ve skladu a zjistil, že hadice netěsní.

mluvčí 
V době exploze byl hotel bez hostů. Po dvouleté rekonstrukci měl svůj provoz obnovit příští týden. Imunita.

mluvčí 
Důvodem nemáme žádné informace, které by naznačovaly, že jsou zranění nebo mrtvý nějací cizinci, ale musíme počkat,
protože záchranné práce jsou na počátku.

mluvčí 
Hotel Saratoga byl považován za jedno z nejluxusnějších zařízení ve městě. V minulosti v něm bydleli významní politici,
podnikatelé nebo celebrity. V posledních letech ale přišel o část movité klientely kvůli konkurenci novějších zařízení v kubánské
metropoli. Právě rekonstrukce měla obnovit jeho dřívější proslulost.

mluvčí 
Pěkný akce, výstavy a oslavy v Praze i po celém Česku už několikátý den připomínají 77 výročí pražského povstání a konec
druhé světové války. Významnou roli v osvobození Prahy sehrál i československý odboj, kterému volali generálové František
slunéčko a Karla Kutlvašra nebo kpt. Jaromír Nechanský. Pod jejich tlakem německé jednotky kapitulovaly, a to dřív než do
Prahy dorazili sovětští vojáci. Po komunistickém převratu v roce 1948 byly to vaše Nechanský odsouzení ve vykonstruovaném
procesu první na doživotí druhý smrti. Na podrobněji s historikem Michalem Stehlíkem náměstkem generálního ředitele
Národního muzea. Dobré odpoledne přeju. Dobré odpoledne, jaký by byl konec války v Praze bez těch tří zmíněných mužů?

mluvčí 
Asi úplně jiný, protože oni do toho vnesli schopnost toho domácího odboje, což je otázka znovu šla nebo nebo slunéčka, tak tu
zkušenost toho západního odboje v přítomnosti kpt. Nechanského a pražské povstání bylo vlastně velmi dobře vojenské
organizováno, to není. Možná ten obraz, který jsme získali skrze němou barikádu, a to co běželo potom po roce 48, že povstání
věcí barikád, tak to samozřejmě byly v ulicích, ale bylo to velmi dobře vojensky řešeno, včetně analýzy rizik právě těžké
dělostřelectvo zapojení vlasových vojáků, a tak dál. Čili bez nich by to nemělo, řekněme, tak jako profesionální vojenský
přístup.

mluvčí 
Koneckonců na konci byla německá kapitulace fakt, že když přišli Sověti, tak v Praze už nebyla žádná významná německá
jednotka a Jaromír Nechanský možná jemná nuance, byť byl kapitán, tak bylo politickým nadřízeným gen. Kutlvašra, jaký měli
vztah?

mluvčí 
Ten vztah byl vlastně v pořádku. Dobrý, ale tady už se ukázalo, že vlastně proti sobě jde ta politická stránka a ta stránka čistě
vojenská. Ono se povstání má ujmout v podstatě pod Alexem králem slunéčka právě vaše další, ale nikdy česká národní rada,
která si menu jako svého vojenského experta právě mechanického on a najednou má kapitán velet generálové, když to trošku
jako jednodušším, ale jak atmosféry toho hlavního štábu, tak rozhodování bylo docela zřejmé, že tam docházelo k standardní
spolupráci v tom nebyl opravdu nějaký problém, ale jsou tam ty jako záchvěvy té politiky. Nehledě na to, že třeba komunističtí
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členové České národní rady jako Smrkovský a další velmi třeba tlačili pro odchod vlasovců a vlastně se komunistů jako
takovým nelíbilo, že Rudá armáda nebude ta, která osvobodí.

mluvčí 
A v tom, že ten vztah byl navzdory tomu korektní hrála nějakou roli prvorepubliková výchova.

mluvčí 
Sice jsou od sebe generačně vzdáleni, ale Kuttelwascher byl dokonce ani z nejmladších generálů první republiky, ale je to v
podstatě takový ten prvorepublikový vojenský zvyk byli lidé, kteří tu armádu opravdu ctili, ctili v podstatě to rozhodování, takže
ano, možná nějaké chvíli tady té první republiky tady jsou na druhé straně ta a i ta autorita mechanického, byť v relativně
mladém věku neletí 1916 zase pocházela právě v té změněné situace nové situace za války. Přípravy padá výsadků a on
vlastně, v uvozovkách, také ubývá či jiným způsobem než třeba měla první republika.

mluvčí 
Já jsem zmínil kapitulace německou v Praze, jak obtížné bylo vyjednávání o té kapitulace.

mluvčí 
Loni bylo hektické, protože 1 věc je, co probíhá v pražských ulicích a nezapomínejme, že nejde nebo Prahu, jde o mnoho míst v
tehdejším protektorátu, kde ještě umírají lidé. A druhá věc, jak moc se blížil reálný konec války podepsaná kapitulace, která v
Remeši proběhne 7. května. A snaha německých vojsk dostat se vlastně na západ, takže byl bylo to v písku diplomaticko
logisticky složité vyjednávání. Vy se v uvozovkách, znáte odejdete. A my uvolníme koridor ve smyslu vám nebudeme bránit, aby
vaše jednotky odešly prostě více na západ než na východ. Je to nervozita, je to od ní několik desítek hodin, kdy se vlastně
neví, co, jak dopadne, jsou tady právě příklady protektorátu některým jednotkám opravdu jako v řekli bychom si bouchly saze
se asi střílí desítky českých lidí, což se stane během povstání, tak hlavně bych řekl jako nervózní složité.

mluvčí 
Ale co pro to trojici mužů znamenala příchod sovětských jednou tak?

mluvčí 
Budoucí obrovský problém, zjednodušeně řečeno, protože Rudá armáda sice potom propagandisticky tlačena do té
osvoboditel Prahy s tankem číslo 23. Ano, dnes jde i o několik několik sovětských vojáků té se také realita. Ale realita byla, že
prostě práci pomohla sama, a to se do toho příběhu nehodilo. Osobně velvyslanec Sovětského svazu Zorin chce, aby byl kudlu
šel prostě degradován, respektive propuštěn z armády. Na přímý zásah Beneše k tomu nakonec nedojde. Podobně Nechanský
musí hrát trošku hru mezi Západem východem mezi komunistickou rozvědkou vojenskou a západní je jasné, že v podstatě tito
lidé už se nehodí. Oni oni v podstatě byly držitel jiného příběhu, než který příběh měl vyprávět zejména po tom roce 1948.

mluvčí 
A přesto se ty jejich osudy, co se týče perzekucí po roce 48 přece jenom mírně lišily. A Karel Kuttelwascher dostal doživotí, jak
to snášel, myslím vězení.

mluvčí 
Jestli to muselo být hodně depresivní nejenom tím, že on se dostává do vězení v devětačtyřicátém roce už předtím zatčen
vlastně propuštěn až nám testy v roce 60 let 11 let věznění, včetně nejtěžších věznic jakoby Leopoldov a podobně. A ta
absurdita našich dějin, že tam potkávají toho gen. Husajna, který odepisuje, že vlastně lidé, kteří proti sobě bojovali on proti
nacistům, se ocitli v rámci komunistického režimu režimu ve vězení. Jaromíra Nechanského je to mnohem tragičtější případ
možná tím, že roli hrálo to zpravodajský zákon Praha.

mluvčí 
Volby, jak dopadl František slunéčko.

mluvčí 
A když slunéčko je také vyšetřován po roce 1948 na chvíli zadržen, ale nakonec není odsouzen žádné procesu. Je ale
degradován poslán prostě plic armády odchází v šestačtyřicátém, ale neměl tak krutý osud, tak pokud vaše nebo nebo
dokonce Nechanský a je spíše v podstatě odsunut odsunut stranou, musí se vystěhovat z Prahy dokonce umírá nikdy, tuším,
kolem roku 1963, takže také to nebyl připomínají hrdina.

mluvčí 
Ještě vlastně je tam věc, která souvisí května 45 mě zajímá a zdá se podle informací médií, že pražský primátor v pondělí radě
města navrhne odebrání čestného občanství maršálu Koněvovi. Jak se na to díváte jako historek, zřejmě bude opět velká
kontroverze. Vzpomeňme, co provázelo odstranění sochy maršála Koněva v pražských Dejvicích, respektive Bubenče, náměstí
Interbrigády.

mluvčí 
Vždycky platí takového jednoduché heslo, když stavíme, bouráme pomníky, když dáváme čestná občanství, nebude o ní máme
je to více u nás než o té historické osobě. Daný moment je to prostě politikům, které vnáší do veřejného prostoru. Ostatně já
jsem teď oslovován třeba mnoha místy v republice dotazy. Ne tohoto typu, ale dotazy žili lidé chtějí odstranit sochy rudoarmějců
ve zkušenosti prostě s tou aktuální válkou. A vždycky ten dobový kontext osvobozovat město osvobozovali. Vždycky je to
aktuální situace. Náš aktuální pohled v podstatě na tento návrh. No.

mluvčí 
Je rozdíl v tom odstranit sochu velitele, který nutně musel vědět o co Sovětskému svazu v tom regionu, ve kterém působili, zda
a odstranit sochu rudoarmějce, který možná symbolizuje řadového vojáka.

mluvčí 
Je to vždycky obrovský rozdíl navíc pak ty kontexty jsou složitější. My máme tak složitou zemi, že některé třeba jihomoravské
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obce byly osvobozeny spíše rumunskými jednotkami, ale jsou tam rudoarmějci na těch náměstích, tzn. vždycky potřeba na ten
konkrétní příklad a ve chvíli, kdy to opřeno o ty prostě konkrétní lidské oběti, tak bychom se asi měli připomínat. Teď už ale
víme, že součástí ten historický dobový kontext, že rozhodně Stalin svoji rudou armádu nepojímal pouze jako osvobozeneckou,
ale také jako vlivovou, kam vstoupí noha ruského vojáka, tak tam má zůstat jeho vliv, co bychom neměli také zapomínat.

mluvčí 
Jak je to s tou Ruska vyžadovanou vděčností a rudé armádě za osvobození je na místě být vděčný po 77 letech nebo naopak
je na místě se na ty věci dívat s odstupem kritické a vidět třeba to, že to přece bylo osvobození, ale v zásadě na svobodě.

mluvčí 
Spíše to druhé ve smyslu nějakého kritického odstupu nezapomínat na oběti jsou prostě fyzické a jasné. A u toho to je problém
té vyžadované vděčnosti, že ten partner, v uvozovkách ve formě ruská to vyžaduje on on používá politiků, když posloucháte
projev ruského prezidenta, tak právě velká vlastenecká válka. To, jak zachránil před Hitlerem prostě celou Evropu, to je velké
téma, kterým vlastně Rusko žije žije doposud, takže 1 věc, co my cítíme druhá věc, když si partner se cítí na to má jakýsi nárok,
tak vždycky.

mluvčí 
Složitější Rusko často argumentuje obrovským počtem obětí a vojáků Rudé armády, tak vysoký počet. Byl podle vás dán
nasazením těch vojáků tím, jak do toho boje šli nebo naopak stylem boje Rudé armády, kde na nějakém prostém vojákovi příliš
nezáleželo.

mluvčí 
Zase spíše je správně ten styl boje v rámci jako hmoty versus versus proti tomu nepříteli. Na druhé straně zase nepodceňujme,
že by, že by sovětské velení Rudá armáda nemělo geniální vojevůdce, respektive velitele to nebylo jenom takže poslali miliony
lidí před kulomety, opravdu jsou tam jako strategická rozhodnutí, a to jsou jako samostatné vojenské dějiny, ale způsob způsob
boje na té východní frontě, kdy samozřejmě lidský život rozhodně nehraje takovou roli, jak třeba vnímáme my nebo dokonce,
jak to vnímá americká armáda vůči svým vojákům, to je obrovský, řekněme, totální rozdíl chování se v prostém vojákovi.

mluvčí 
Je to znát koneckonců amerických vojáků, padlo myslím stovka na území Československa.

mluvčí 
Obrovský rozdíl z hlediska toho, jak vnímáte třeba americká kinematografie, v podstatě se snaží jako voj. Ryan po další
ukazovat, že od toho jednoho vojáka vždycky jde ony v centru pozornosti, zatímco prostě auta ruská vojenská hrdost vždycky
opřena spíše prostě jako obrovské Martins tvý oběti vlastně součástí toho příběhu.

mluvčí 
Historik Michal Stehlík, moc vám děkuju, hezký den. Hezký.

mluvčí 
Den.

mluvčí 
Tuzemská krajiny mizí ovocné sady. Mnozí pěstitelé jsou ve ztrátách, které ještě prohloubila růst cen energií, anebo hnojiv.
Přitom třeba za jablka dostávají od obchodníků míň než před rokem. Souvisí to zásobami, které pouští pěstitelé, nemohou
prodat Rusku. A podrobnosti zjišťoval Martin Laštůvka.

mluvčí 
V České republice je aktuálně něco málo přes 13 000 ha ovocných sadů. Nicméně za posledních 10 let jich výrazně ubylo, a to
zhruba 5000 a aktuální data k letošnímu roku. Ještě nejsou k dispozici, nicméně ovocnářská unie předpokládá, že těch
ovocných sadů v rámci toho posledního roku ubude znovu několik stovek hektarů, možná až 1000 ha a a to se týká i sadů. V
okolí Husova nedaleko Mohelnice další podrobnosti o tom proberu s Michalem Horáčkem ředitelem divize ovocnářství
zemědělského podniku Úsovsko. Pěkný den. Pane Horáčku, dobrý den. Jak tedy konkrétně vás se těch posledních měsících
týdnech dotklo vlastně to snižování počtu hektarů ovocných sadů?

mluvčí 
Tak v posledních měsících jsme vlastně v letošním roce na jaře zlikvidovaly přes 20 ha sadu, konkrétně asi 21,5 litru. A myslím
si, že pro příští rok, zatímco máme teda naplánované, tak to bude ke 30 ha.

mluvčí 
To, co vidíme za námi jsou zbytky těch sadů?

mluvčí 
Ano, to, co vidíte za mnou, tak jsou vlastně.

Kostry ovocných sadů, konkrétně teda jabloní. Ty se tady nacházely na výměře přes 13 ha. Ty další zlikvidované sady sady
jsou vlastně na dalším středisku v Libině.

mluvčí 
Jak staré porosty šlo, jak třeba v případě dlouho ještě mohli plodit.

mluvčí 
Tak toto jsou porosty, dejme tomu, starší tzn. jedná se o prostě z počátku devadesátých let nebo v průběhu devadesátých let
tzn. jsou to 20, dejme tomu, 20 30 lety mi tím, že samozřejmě máme i potravinářskou výrobu, kde potřebujeme otce na
průmyslové zpracování, tak samozřejmě ty sady držíme trošičku déle, ale tyto sady mohly platit a dávat nám vlastně surovinu
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pro naši výrobu ještě minimálně dalších 5 let.

mluvčí 
Kdy se otočím dozadu, tak za námi je zelená plocha, jestli se nepletu, tak Všenice úpravy v těchto místech byly ty sady, které
teď tedy jejich zbytky můžeme vidět za nám?

mluvčí 
Ano, ano, přesně tak v tomto místě vlastně byla by litr ovocné sady. Dneska je tady pšenice a nějakého osobního postupu
předpokládám, že následovat bude teda Řepka a případně další hodiny.

mluvčí 
Kdy se tam ty hlavní důvody, proč vůbec dochází ke snižování ploch ovocných sadů v České republice, konkrétně u vás, kde
hledat příčinu?

mluvčí 
Tak jednoznačně to ne OK ne ekonomika tzn. ztrátovost vlastně této této výroby za poslední 3 roky. Ta ztráta u nás byla
markantní tzn. samozřejmě je v tom spousta vlivů, které, které to ovlivňují, ale asi největší největší největší problémy jsou
vlastně uplatněním české ovoce na trhu. Vlivem konkurence, zejména polská, ale samozřejmě další dovozu.

mluvčí 
A kde hledat ty rozdíly z hlediska toho, že když to řeknu lidově, možná ovocnářům v Polsku se daří a českým ovocnářům nedaří
to dotační politika nebo kde hledat tu největší příčinu právě třeba toho nepoměru k Česku Polsku?

mluvčí 
Tak myslím si, že jednoznačně to nastavení vlastně nejenom ten dotační politiky, ale celkové daňové politiky tzn. když si
vezmeme, že k nám přijede tady jsme v příhraničí, takže když se tady zajdete podívat, tak určitě natočíte nebo uvidíte několik
stánkařů, prostě, které jsou jedná se především teda opolské stánkaře. Samozřejmě toto se jménem u jablek, ale samozřejmě i
u jahod, kde to je třeba velmi markantní. Ten tlak tlak z Polska a podíváme se vlastně nastavení, jak je to v Polsku, tak Polsko
aktuálně ten na potravinách nemá DPH snížilo nebo možná úplně vlastně vrací třeba spotřební daně na pohonných hmotách.
Firmy v Polsku vlastně de facto nevedou účetnictví do nějakého obratu relativně misi myslím, že to máme nastavené někde
kolem milionu korun, mluvilo se o 3 čtvrtě milionu. U nich to jsou firmy, které jsou v řádu třeba milionů možná desítek milionů,
takže toto jsou jednoznačně kroky, které byly samozřejmě dotační politika, tak, jak je nastavená, tak nejenom Polsko, ale
západní státy, Německo, Rakousko Francie jsou specificky nastavené na tom, že mají více složku nebo více vrství dotační
systém, takže není to tak, že by tam jsme se to týkalo jenom evropských dotací, ale samozřejmě i národních dotací a tím, jak
oni jsou členěný třeba v Německu samozřejmě na republiky, a tak tak vlastně každá republika má trošičku svůj vlastní
specifický dotační titul. Je to je to dotuje, myslím si, že to mají propracováno dotační politiku až vlastně přes kraje do obcí.

mluvčí 
To je ten dlouhodobý rozměr aspoň, jak já to vnímám, nicméně z toho krátkodobého hlediska, kde se zase ukázaly problémy z
hlediska, já nevím, zvyšování cen, energií, pohonných hmot, jak tohle ovlivnilo vaše hospodaření?

mluvčí 
Tak u energii máme s zvednutí meziročně o 50 % cena nafty je samozřejmě taky úplně někde jinde. Myslím si, že se to taky
bude blížit ke 100 procentům, je to obalový materiál, jsou to papíry kartony, prostě doprava, 1 zdražení vlastně, kam se člověk
podívá nebo na na co už každá další objednávka prostě jenom za vyšší ceny.

mluvčí 
Ještě mě zajímá dlouhodobě se mluví o záchytů vody v krajině o klimatické změně, jaký je rozdíl mezi ovocným sadem Apollem
na první pohled se může zdát, že ten rozdíl jasný. Nicméně vy jste ten odborník se v tom dnes denně pohybujete, jak lze vnímat
tento rozdíl?

mluvčí 
Tak rozdíl jde samozřejmě vnímat v tom, že retenční schopnost sadu je násobně vyšší proti běžnému polí nebo nebo to a teď
nemyslím teďka širokořádkové plodiny typu kukuřice nebo fazole nebo nějakých dalších, ale prostě zastiňoval ním vlastně
pozemku korunami stromů, tak tím vším se snižuje výpar samozřejmě neodmyslitelnou. Součástí toho je větrná eroze tzn. každá
vlastně ta linie nebo řada stromů působí proti větrné erozi tzn. že tady, když se podíváte, tak víte, že tam třeba je zasetá
pšenice, která už teda vzešla. Další pole je teprve schází tzn. dneska to pole je tady nějakých 45 měsíců vlastně bez krytu, jako
by plodiny, a to samozřejmě na zadržování vody a na větrnou erozi. To je to je velký význam, a to samozřejmě, když se
podíváte tady, tak v sadě vlastně trávník celoročně sice řečený, ale celoročně samozřejmě jednotlivý každý řádek působí jako
zasakovací průlehy zasakovací pás, který který, který vlastně zadržuje vodu v krajině. A ty stromy samy o sobě samozřejmě tím
je transportují, tak zlehčují ducha, přispívají vlastně ke snížení ke snížení prostě tady. Mnohé ty teploty ano v té dané lokalitě a
a ke zlepšení hospodaření s vodou zadržování vody v půdě.
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Schick opět zářil! Dvěma góly a jednou asistencí vystřílel Bayeru Ligu mistrů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.05.2022 , Zdroj: tn.cz , Autor: David Panuška , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.05.2022 18:09 , Celková návštěvnost:
15 514 249 , RU / měsíc: 2 942 884 , RU / den: 341 691 , AVE: 19 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,80
Patrik Schick opět ukázal, jakým borcem je. V duelu na půdě Hoffenheimu si připsal další dvě branky, čímž unikl na druhém
místě střelecké tabulky Erlingu Haalandovi. Český kanonýr přidal i jednu asistenci a byl jasným strůjcem úspěchu svého
Bayeru, který si příští rok zahraje Ligu mistrů. Cestu do milionářské soutěže si naopak zkomplikoval Freiburg, který doma padl s
Unionem Berlín.

Leverkusenu stačila výhra k jistotě Ligy mistrů v příštím roce. Domácí se ale dostali do vedení, ve 22. minutě se prosadil
Rutter. Po centru z levé strany se ovšem poprvé připomněl Patrik Schick, který se v šestnáctce prosadil levačkou. Do kabin se
přesto šlo za stavu 2:1, Pavel Kadeřábek našel Baumgartnera, který vrátil Hoffenheimu vedení. 
V posledních dvaceti minutách rozjel koncert druhý nejlepší střelec posledního evropského šampionátu. Schick nejdříve krásně
připravil míč pro Diabyho, jenž vyrovnal na 2:2. O tři minuty později se někdejší hráč Sparty či Bohemky nádherně uvolnil,
brankáři udělal kličku a přidal čtyřiadvacátou branku v sezoně. 
Schick se dokonce mohl blýsknout hattrickem, ale zakončení z vápna na zadní tyčku mu nevyšlo. Poté český útočník číslo
jedna střídal, Alario v první nastavené minutě utekl obraně a obešel brankáře Baumanna. Pak mohl Bayer slavit postup do
základních skupin Ligy mistrů. 
O velké body hrál Freiburg, který se mohl velmi výrazně přiblížit k Lize mistrů, což by byl obrovský klubový úspěch. Plány se
začaly ale velmi brzy bortit, již v jedenácté minutě skóroval Prömel. Freiburg sice srovnal, ale branka nebyla uznána. Hosté po
poločase vedli již 3:0, nakonec zvítězili 4:1. Již zítra může být Freiburg přeskočen na čtvrtém místě. 
Borussia Dortmund dohrává jen sezonu, hostem byla Fürthu, pro který to byl poslední domácí zápas v Bundeslize na minimálně
patnáct měsíců. Hosty dostal do vedení Brandt, ale moc pohledný fotbal se nehrál. Domácí srovnali v 70. minutě, ale Borussia
odpověděla dvěma zásahy a odvezla si tři body a jisté druhé místo. 
Výsledky 33. kola Bundesligy: 
SC Freiburg – 1. FC Union Berlín 1:4 (0:3) 
Branky: 61. Höler – 11. Prömel, 30. Trimmel, 41. Becker, 90. Schäfer 
SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund 
Branky: 70. Ngankam – 26. Brandt, 72. Brandt, 77. Passlack 
TSG 1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2:4 (2:1) 
Branky: 22. Rutter, 36. Baumgartner (Kadeřábek) – 34. Schick, 73. Diaby (Schick), 76. Schick, 90+1. Alario 
1. FC Kolín nad Rýnem – VfL Wolfsburg 0:1 (0:1) 
Branky: 43. Gerhardt 
Hertha BSC – 1. FSV  Mohuč 05 18:30 
TN.cz 

Patrik Schick se raduje z branky proti Hoffenheimu Zdroj: Profimedia.cz 

Johny Machette: Facebook je hospoda, Instagram rande. U Muskova Twitteru mám vykřičník URL
Automatický překlad
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Johnny Machette, vlastním jménem Jonáš Čumrik, o sociálních sítích vyučuje na vysoké škole. Zdroj: CNN Prima NEWS

Bývalý rapper Jonáš Čumrik alias Johny Machette je odborníkem na sociální sítě a přednáší o nich na Univerzitě Karlově. V
rozhovoru pro CNN Prima NEWS přemýšlí, jak se Twitter změní pod novým majitelem Elonem Muskem. Jak může za pár let
vypadat Facebook. Taky si představuje virtuální svět, do kterého jednou budeme prchat před fádní realitou. 
Je to jen pár dnů, co se Elon Musk dohodl na koupi Twitteru . Jak se tahle sociální síť pod jeho vedením změní? 
Nečekám, že přijde razantní obrat . Líbilo by se mi, pokud by se naplnilo, o čem se už delší dobu spekuluje – že se zavede
možnost editování příspěvků. Jen si nejsem jistý, zda tím Twitter neztratí kouzlo, které dosud má. Běžně se na něj píše bez
diakritiky, není výjimka, že najdete nějaký ten překlik. Uživatel Twitteru nad takovou nedokonalostí přimhouří oko, mnohem víc
mu jde o rychlost, o kvalitu informace. Jestli někde chybí háček nebo čárka? To je mu jedno. Třeba ho tedy tahle inovace spíš
rozhodí. Momentálně se však lidé stejně víc bojí něčeho jiného. 
Čeho? 
Monetizace – způsobu, jak se dá na Twitteru vydělat . Nezapomínejme, že Musk je byznysmen. A připomeňme si kontext:
Facebook a Instagram se zaměřují na inzerci, vydělávají peníze, generují zisk, na Západě se v tomto ohledu daří i TikToku.
Proto se nabízí otázka, zda nový majitel nebude mít tendenci zatočit i s příjmem Twitteru. Po Muskově nákupu se navíc zmiňují
další dva strašáky. 
První: Pokud si jedinec pořídí podobně vlivnou platformu, nemůže ji zneužívat v souvislosti se svými dalšími investicemi? Twitter
je přece silně názorová platforma, umí měnit povědomí. Druhá: Na Twitter by se teď mohl vrátit Donald Trump, který byl
vyloučen po loňských nepokojích v Kongresu. Pamatuju si Muskův tweet, že chce vytvořit sociální síť, kde diskuze nebude
regulovaná. Že mu jde o absolutní svobodu slova, aby každý mohl zastávat svůj názor, obhajovat si jej. A to může mimo jiné
opravdu nasvědčovat i Trumpově návratu. 
Elon Musk Zdroj: Profimedia.cz 
Elon Musk 
Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX Zdroj: Profimedia.cz 
Elon Musk se zpěvačkou Grimes dříve tvořili pár. Zdroj: AP 
Mark Zuckerberg a Elon Musk Zdroj: AP 
Argumentovat absolutní svobodou slova na sociálních sítích je líbivé. Není to však v éře všudypřítomných dezinformací i
nebezpečné? 
Musíme brát v potaz, že sociální sítě jsou dost různorodé. Třeba na Facebooku se nám lidi uzavírají do skupin, které klasický
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uživatel často ani nemá nárok dohledat, pokud od někoho nedostane pozvánku. Podobné je to i na Clubhousu, u něhož se
před rokem zmiňovalo, jak špatně se v uzamčených místnostech dohlíží, zda se lidi nenabádají k něčemu nezákonnému. 
Jak je to s Twitterem? Pokud se promění ve veřejné prostranství, kde se dezinformace šíří s pomocí argumentu, že každý má
právo na svůj názor, nebudu to považovat za šťastné. Za takových okolností bude mnoho lidí dezinformace bezduše přebírat,
média je mohou citovat. Mám u toho proto varovný vykřičník – pokud se zrovna tahle Muskova vize naplní, bude v rámci
současné mediální gramotnosti uživatelů hodně těžké věci dovysvětlovat, zpřesňovat, vyvracet. 
I proto mi přijde ošidné, že čtyři hlavní sociální sítě teď drží v rukou dva miliardáři, vedle Muska ještě Mark Zuckerberg. Získali
tím obrovský vliv. 
Na to vždycky namítám: Lidi na sociální sítě přece chodit nemusí. Každý si navíc upravujeme algoritmus svým vlastním
chováním. Baví vás sport? Pak to máte plné sportu. Pokud jste blázni do vaření, tak se zásluhou sociálních sítí budete
přehrabovat recepty. A ano – jakmile je někdo nedostatečně mediálně gramotný, zkrátka na něj budou padat dezinformace. Za
to každopádně ti dva miliardáři nemohou. Víte, třeba jsem naivní, osobně mám ale za to, že byť se to tak někdy říká, lidi ve
skutečnosti nejsou otroky sociálních sítí. Důkazem mi je třeba Snapchat – před lety se v Česku rozmohl, ale přestože se
malinko vrací, v podstatě už umřel. Minimálně u nás. 
O Facebooku jsem tohle slyšel už před pěti roky. Zrovna teď se mi ale nezdá, že by šlo o mrtvou sociální síť. 
No ano, kolikrát já už slyšel, že mladí lidi na Facebook nechodí. Omyl. Jsou tam, jen ho využívají jinak. Kvůli Messengeru,
událostem a kalendářům – aby věděli, co se děje, kdo z jejich přátel má narozeniny. Z klasického Facebooku se dneska stal
blog, na který lidé píší dlouhé eseje – jen to nejsou odborné články, zasazené do kontextu, spíš se jedná o něco na způsob
plácání v hospodě. Což je podle mého taky důležité zmínit. Když se mě někdo na konferenci ptá, jak bych popsal sociální sítě,
říkám: „Facebook je hospoda, LinkedIn zasedačka, Instagram rande. Jde o různé věci. S kamarády v hospodě taky neřešíte to,
co v zasedačce. Zatímco na rande chcete hlavně vypadat dobře, v hospodě očekáváte hospodskou konverzaci.“ 
Sociální sítě Zdroj: http://pixabay.com 
Sociální sítě Zdroj: http://pixabay.com 
Zůstane Facebook hospodou i nadále, nebo se časem promění v něco jiného? 
Těžko říct. Moc se mi líbí, jak se snaží videoformátem konkurovat YouTubu, TikToku. Záměrně ale říkám – „snaží se“. Určitě to
není tak, že by dotahoval tempo, které Google s majitelem TikToku nastavil. Facebook má bezesporu jiné přednosti, jeho vlivní
představitelé si prostě jen zjevně uvědomují, že video je forma současnosti a blízké budoucnosti. 
Obecně mi přijde, že jde o sociální síť pro konzervativní lidi, kteří neradi zkouší něco nového. 
To vnímám i mezi lidmi ve svém věku. Letos mi bude třicet. A se svými vrstevníky jsme vyrůstali se sociálními sítěmi, nikoliv na
nich – to druhé se týká až generace po nás. Ne každému je tedy přirozené vzít telefon a natočit stories. Sám Instagram tvrdí, že
52 procent jeho uživatelů nikdy nepřidalo nic do stories. Nejsou naučeni na to vzít si telefon a začít mluvit do přední kamery,
nedej bože to publikovat. Jsou pouze pasivními konzumenty. Velmi podobné je to s Facebookem. Lidé, kteří si dříve posílali e-
maily s koťátky, štěňátky a různými řetězovkami, přešli v klidu na Messenger, na WhatsApp. Číst a tvořit text v papírové i
digitální podobě se naučili. Natáčet ale „Čau lidi“ jako bývalý premiér? To nepotřebují. Nikdy to nedělali, nikdy to dělat
nebudou. 
Ještě jednou se vrátím k Twitteru. Osobně ho někdy vnímám jako jeviště, na kterém se lidé pokouší přebíjet v duchaplnostech.
Může mu tahle jeho vlastnost zůstat i do budoucna? 
On se v průběhu času hodně mění, jen se podívejme o pár let zpátky. Když jsem s Twitterem začínal, spousta lidí mi namítala:
„Proč tam jsi? Vždyť jsi aktivní influencer, tebe živí dosahy, čísla, followeři. A Twitter je platforma akorát pro novináře.“ Jenže co
se nestalo – během covidu se navýšil počet 380 tisíc aktivních uživatelů na 800 tisíc. Množství lidí, které se měsíčně ukáže na
Twitteru, se zdvojnásobilo. Přičemž není sporu, že tím, jak roste publikum, mění se i idea této platformy. Co s ní bude dál? To
neumím odhadnout. Bezpochyby nezůstane stát na místě, protože to Twitteru nebylo vlastní nikdy, přinejmenším v českém
prostředí ne. 
Dá se odhadnout, zda Twitter výhledově svou pozici ve srovnání s Facebookem posílí, nebo spíš oslabí? 
Pokud na Twitteru nenastanou zásadní změny, uživatelé houfně odcházet nebudou. Zároveň si však nemyslím, že Twitter v
měsíčně aktivních uživatelích dožene Facebook. Tyhle dvě platformy totiž konzumentovi nabízejí úplně jiný druh informace a
zábavy. Je to zcela odlišný sport. Facebook si představme jako fotbal, Twitter jako hokej. Pokud skočíte na zimáku v bruslích
na led, hokej si zahrajete rád, fotbal kvůli tomu ale nenecháte. Tohle je podobné. 
Pokud někoho baví komunikace s dlouhým videem, Facebook Marketplace, skupiny, komunity, Messenger – proč by z
Facebooku odcházel? Vždyť Facebook začal do hlavní stránky propisovat i instagramové Reels. Featury tam jsou tak
vymazlené, že facebookový člověk nebude mít potřebu chodit jinam. Oproti tomu twitterový člověk jde po informaci, po sdělení,
po konkurenční výhodě v rámci toho, že něco vím – a to na Facebooku nenajde. Jde opravdu o dva různé světy. Jako když se
markeťákům vyčítá, že dělají kampaň jen pro Pražáky, protože přes osm milionů lidí za Říčany už přemýšlí jinak. 
Třeba brzy dojde k revoluci, která všechno přeškrtá. K revoluci, kterou Zuckerberg představil jako metaverzum, tedy odvážnou
vizi velkého virtuálního světa. Co si od ní slibujete? 
Že jde o krok velice zajímavým směrem. Pokud Zuckerberg dokáže vytvořit digitální prostředí, kde lze žít úplně jiný život než v
reálném světě, může to pro spoustu lidí znamenat druhou šanci. 
Co konkrétního to bude obnášet? 
Viděl byste, slyšel byste, cítil byste, mohl byste si nahmatat něco, co před vámi reálně není. V některých případech to
samozřejmě může dostat až bezmála hororovou podobu: Budu žít ve světě, kde nemám přítelkyni, nejsem oblíbený. Kde mám
práci, která mě nenaplňuje, těžko si vydělávám na základní životní potřeby. Jsem zkrátka těžce nespokojený člověk. Pak se ale
připojím do metaverza, kde jsem majitelem nejoblíbenějších pekáren, před nimiž se stojí dlouhé fronty na koláče, daří se mi, lidi
tam o mně ví, chválí mě, mám spoustu přátel i přenádhernou přítelkyni, krásný barák, psa, dvě auta, milující avatarské děti. 
O takovém matrixu se zatím jen natáčely filmy, vyráběly hry. 
Ano, a teď už to nebude hra, budete v tom žít. Metaverzum může spousta lidí vnímat jako obrovskou příležitost. Přestože to
třeba bude nakonec vypadat odlišně... Sám Zuckerberg popisoval jinou konkrétní vizi: Lidi z firem se díky metaverzu budou
moci potkávat na virtuálních workshopech, aniž by museli létat na druhou stranu planety. U nás v marketingu by to bylo fajn.
Proč bych měl dělat teamsový hovor, volat si s někým do Tramtárie, když se můžeme virtuálně potkat u jednoho stolu, potřást si
tam i rukou, reálně se bavit. 
Když už tak hezky sníme o budoucnosti, jak si představujete sociální sítě za deset let? 
Za deset let? Představit si něco takového je prakticky nemožné. Fakt to nejde, okolnosti se strašně rychle mění. Když v roce
2017 přišel Snapchat, třicátníci mi tvrdili: „Jonáši, tohle nemůže uspět. Kdo by chtěl vytvořit fotku, která za 24 hodin zmizí? To
přece postrádá veškerou logiku. Fotky se vždycky dávaly do alb, aby se nám je povedlo uchovat. Proč by existoval někdo, kdo
vezme do ruky telefon, vyfotí si situaci a bude v pohodě s tím, že to za chvíli zmizí?“ Odpovídal jsem: „Protože se změnilo
vnímání toho, co sdílím a co konzumuju.“ Hodně lidí to tehdy odmítalo. Dneska? Formát stories implementoval Instagram,
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LinkedIn. Co myslíte, jaká platforma má světově nejsledovanější formát stories? 
Johny Machette (29) 
Vlastním jménem Jonáš Čumrik. 
Bývalý rapper , dnes specialista na sociální sítě. 
Na FSV  Univerzity  Karlovy  vyučuje předmět Influencer marketing a trendy v komunikaci. 
Držitel ceny Český slavík Mattoni 2013 v kategorii Hvězda Internetu. 
Netuším. 
Whatsapp. Platforma, o které lidi ani nevědí, že tuhle službu nabízí. Vzniklo to před pěti, šesti roky. A taky nikdo nečekal, že se
to chytne. Berte to jako důkaz, proč je nemožné odhadnout, co bude za dva roky, za pět let. Natožpak za deset. 
Dá se podle současných trendů alespoň něco vytušit? 
Obrovsky mě překvapuje, jak důležitá je momentálně na sociálních sítích autenticita. Instagram v začátcích těžil hodně z filtrů,
všechno muselo být nejlepší, superideální. Teď se od toho upouští. Teenageři na TikToku bývají nenamalovaní, neskrývají
špatnou pleť. Před třemi, čtyřmi roky neexistovalo, že by publikum zaujmul někdo s mastnými vlasy. 
Teď ano? 
Ve světě se stala velmi vlivnou influencerkou Emma Chamberlain , která točí videa typu „celý den jsem nevstala z postele“.
Chamberlain popírá veškerá pravidla toho, jak se má dělat komunikace. V rámci tzv. coveru – tedy ukázkové fotky na YouTube
– se prezentuje úplně opačně, než se vždycky předpokládalo, že je pro případný úspěch nezbytné. I její popisky popírají
veškeré dosud zavedené clickbaitové formáty. A přece má úspěch. Moderovala Met Gala pro celosvětový Vogue, je jedničkou
světa influencerů. 
Influencerka Emma Chamberlain Zdroj: Profimedia.cz 
Influencerka Emma Chamberlain Zdroj: Profimedia.cz 
Co se změnilo? 
Ptal jsem se bývalého přítele své sestry, jak právě ona může Emmu Chamberlain sledovat, když jí dosud nezajímal vůbec žádný
influencer. Co je tahle holka zač. Odpověď? „Kamaráde, Emma Chamberlain je holka, která prdí a krká. A točí o tom videa.“
Pořád mi nepřišlo, že by to u dvaadvacetileté slečny mělo být atraktivní. Jakmile jsem si to ale pustil, pochopil jsem. Je tak
autentická, svá, že si to lidi zkrátka zamilují. Ona má taky své problémy, špatné dny, i jí se sem tam nedaří. Je jako oni. Polije si
kafem bílé tričko, musí v něm být celý den. A lidi si řeknou: „No jo, to se mi taky stalo…“ Followeři dneska nehledají pózy, ale
pravdu. Ať už je jakákoliv. 
Co ještě hledají? Roste nám před očima nějaká dosud malá sociální síť ve velkou, brzy vlivnou? 
Vnímám popularitu monetizačních platforem typu OnlyFans. Případně Discordu. Ten začal jako platforma pro lidi, kteří hráli hry
a chtěli někde komunikovat. Dnes jde o silně komunitní platformu, kterou chtějí ke komunikaci využívat i brandy, jen ještě
nevědí jak. Myslím, že v budoucnu si najde místo cokoliv, co podporuje komunitu, přirozenost a autenticitu. Jen bude záležet na
velkých platformách, jak se tomu dokáží přiblížit. Věci se v průběhu času opravdu posouvají. Právě teď mě třeba baví, jak v
Česku začíná být oblíbený Pinterest, ve světě už delší dobu velmi populární stránka, která svým uživatelům umožňuje zdarma
vytvářet tematické kolekce obrázků či fotografií. 
I tohle zdejší zpoždění Pinterestu ukazuje, že Češi mají k sociálním sítím ve srovnání se zbytkem světa trochu rozdílný přístup.
Nebo se pletu? 
Rozhodně nepletete. Nadnárodní korporace, které se řídí svými brandovými strategiemi, to u nás mají hodně těžké. Z jejich
manuálů v Česku nelze vzít ani 10 procent, protože zdejší lidé se v on-linovém prostoru chovají vskutku odlišně. Vždyť jsme
spolu s Indií jedinou zemí na světě, která má vyhledávač porážející Google. Češi mají o existenci digitálního prostoru naprosto
odlišnou představu, projevuje se to třeba při rozhodovacích procesech nákupu, objednávání dovolených apod. Ne vždycky se
však dá taková jedinečnost považovat za přednost. 
Jak to myslíte? 
Češi mají problém s mediální gramotností. Nejsme zvyklí si ověřovat informace, myslíme si taky, že všechno je zadarmo.
Bohužel... Zatímco v jiných státech se řeší, kolik dat o mně jaká sociální síť ví, v Česku tohle spoustě jedinců vůbec nedochází.
Absolutně si neuvědomují, kolik toho na ně ty platformy vědí, jak se s těmito daty dál pracuje. 
Naučíme se být v budoucnosti opatrnější? 
Jak kdo. Vždyť v přístupu k sociálním sítím se obrovsky lišíme už dnes. Na první pohled se zdá, že nám všem nevadí dávat si
na sociální sítě úplně cokoliv, přesto registruji i úplně opačný trend: Být pokud možno off-line. Dát si od sociálních sítí detox,
najít si zdravou hranici. To vidím u mnoha lidí. 
Taky si občas dáváte detox? 
U mě je to špatné. Živí mě, že vím, jaké téma ve společnosti rezonuje. Proto když občas někde v rámci škol přednáším o času
stráveném s telefonem v ruce, obávám se učitelovy otázky, jak často jsem na mobilu já. Musím pak totiž přiznat, že v průměru
třeba 12 hodin denně. Není zrovna výchovné to děckám vykládat. Mít jiné povolání, otevřu si na půl hodinky Twitter, prolistuju
si ho kvůli informacím, rychle se podívám kvůli zábavě na Instagram a TikTok, načež se budu věnovat něčemu jinému. Takhle
to nejde. 
Sociální síť Twitter nyní patří miliardáři Elonu Muskovi Zdroj: Profimedia.cz 
Sociální síť Twitter nyní patří miliardáři Elonu Muskovi Zdroj: Profimedia.cz 
Třeba nás všechny čeká budoucnost, v níž se už bez sociálních sítí neobejdeme. 
Pořád chci věřit, že obejdeme. Už dnes se mi bohužel stává, že když se chci někomu ozvat, už na něj nemám telefonní číslo a
musím to řešit přes sociální síť. Přesto věřím tomu, že až budu mít jednou rodinu a budu se chtít potkat s kamarády, nebude to
v metaverzu, ale při grilování na zahradě, na kolech při výletu. Že to bude mít stejnou podobu, jako když jsem byl malý a zažíval
to samé s rodiči. Otázka je, jak to budou mít nastavené další generace. Jak pozoruju současné děti, vyrůstají už v něčem úplně
jiném. Aby je nějaká grilovačka v dospělosti vůbec lákala, když nic takového nezažijí ani teď. 
Ještě mi řekněte, že si už ve svých devětadvaceti občas připadáte starý. 
A víte, že někdy ano? Když třeba vidím, co všechno jsou děti dneska schopné sdílet na sociálních sítích… Nemají záklopku.
Nedochází jim, že to tam zůstane napořád. Na druhé straně ale zírám i na to, že některé jsou už kolem prvního stupně základky
schopné používat moderní technologie způsobem, jaký sám neovládám. Mému nejmladšímu bráchovi je pět a televizi přepíná
naprosto suverénně hlasem. Zatímco já hledám ovladač, on se samozřejmostí vysloví „Prasátko Peppa“ a přijde mu zcela
normální, že takhle to s televizí fungovalo odjakživa. No jo, když to vidím, připadám si starý. A je mi jasné, že takových situací
asi bude přibývat. 
Válka na Ukrajině 
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mluvčí 
Bylo 11 hodin nabízím přehled zpráv. Dobré dopoledne. Nejméně 2 lidé nepřežili ruské ostřelování školy obci Bělohorská
tamním krytu bylo v době útoku na 90 lidí. 30 z nich se podle gubernátora luhanské oblasti Serhije Hajda je podařilo zachránit
zbylých 60 zůstalo uvězněno pod troskami šance, že by přežili, je podle něj minimální.

Rusko podle týdeníku Newsweek vynaloží denně 900 000 000 USD na financování války na Ukrajině. List do výdajů počítá
platy vojáků, zásobování municí, raketami a zajištění oprav poškozeného vojenského materiálu. Podle televizní stanice CNBC
pak Rusové budou pociťovat dopad válečných nákladů desítky let, a to i kvůli protiruským sankcím.

Lidé si připomínají sedmdesáté sedmé výročí konce druhé světové války v Evropě v Praze se konal tradiční pietní akt u
národního památníku na Vítkově. Věnce tam přišli položit nejvyšší představitelé státu armády. Den, kdy nacistické Německo v
roce 1945 kapitulovalo, slaví Česko společně s většinou zemí světa jako státní.

mluvčí 
Vojáci nazdar.

mluvčí 
Poslanci budou příští týden schvalovat odklad účinnosti klíčových částí nového stavebního zákona, které zavádějí státní
stavební správu. Vláda chce získat čas na jejich úpravy. Stavební úřady by podle ní měly zůstat pod obcemi. Předloze, kterou
připravil minulý kabinet Andreje Babiše, aby nechala pouze specializovaný a odvolací Stavební úřad. Ten má mít na starosti
povolování velkých investic, jako jsou dálnice, železnice, přehrady a také zásobníky plynu. Opoziční hnutí ANO odklad účinnosti
nechce.

Meziroční inflace v dubnu podle odhadů ekonomů stoupla na průměrných 13,2 % v březnu byla o půl procenta nižší. Za
nárůstem jsou především zvyšující se náklady na bydlení a energie na zdražování potravin. Vrchol inflace lze podle ekonomů
čekat na přelomu druhého třetího čtvrtletí. Přesná dubnová data zveřejní Český statistický úřad v úterý.

Koaliční strany se přou o to, odkdy by mělo Česko dávat na obranu slibovaná 2 % hrubého domácího produktu. Podle zjištění
České televize chtějí lidovci a ODS splnit tento závazek vůči NATO hlavně kvůli válce na Ukrajině v roce 2024. Ovšem hnutí
stále trvá na datu dohodnutém ve vládním prohlášení, a sice na roku 2025. Letos stát plánuje vydat na zmíněnou rozpočtovou
kapitolu 1,4 % HDP.

mluvčí 
Místo starých strojů úplně nová bojová vozidla pěchoty. Nová nadzvuková letadla, ale třeba i nákup dalších obrněných
transportérů nebo nových vrtulníků. Na zbrojení má jít v příštích letech nejvíc peněz v novodobé historii.

mluvčí 
My v tomto ohledu musíme se přizpůsobit té nové situaci.

mluvčí 
Lidovci si před dvěma týdny na sjezdu schválili, že budou prosazovat rychlejší růst výdajů na obranu, než podepsali koaliční
smlouvě dvou procent HDP. Chtějí dosáhnout už v roce 2024.

mluvčí 
Je to přímá reakce na napadení Ukrajiny ruskou federací, kdy musíme samozřejmě posílit naši obranu.

mluvčí 
Já bych to podpořila, podpořila bych to dokonce možná ještě dřív, protože tvrdím, že včera bylo pozdě.

mluvčí 
S tím ale nesouhlasí koaliční starostové.

mluvčí 
Realistickým datem je skutečně ten rok 2025 vidím obrovské potřeby rezortu vnitra bezpečnosti v České republice a ten
rozpočet není nafukovací.

mluvčí 
Ať už vláda začne plnit závazek vůči NATO dávat na obranu 2 % HDP v roce 2024 nebo v roce 2025. Rezort obrany se v obou
případech stane jednou z největších rozpočtových priorit České republiky. Obranný rozpočet bude muset ročně vzrůst o
desítky miliard korun. Zatímco letos chce dát vláda na obranu 90 miliard ročně splnění slibu vůči NATO by v roce 2024
znamenalo růst výdajů víc než 60 miliard. V roce 2025 by pak byla částka kvůli rostoucímu HDP ještě visí.

mluvčí 
Ono je to reálné.

mluvčí 
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Čili vy jste ochotný totiž 60 miliardách meziročně.

mluvčí 
My jako vláda určitě ano. Určitě.

mluvčí 
To má naši podporu potřeba navýšit počet vojáků potřebujeme zbroj.

mluvčí 
Fialova vláda by chtěla do budoucna tady ve sněmovně nařídil státu obranné výdaje ve výši minimálně dvou procent HDP
speciálním zákonem. To ale kritizuje sněmovní opozice. Já.

mluvčí 
Si to osobně nedokážu představit, protože ta armáda není schopná.

mluvčí 
Pojmout. Ministerstvo obrany by rádo dostalo první miliardy navíc ještě letos. Díky novele státního rozpočtu, kterou budou
poslanci schvalovat léky. Petr Vašek, Česká televize.

mluvčí 
Další obstrukce, opozice a další noční jednání v tomto týdnu zažila Poslanecká sněmovna v rozmezí několika měsíců využily
opoziční strany zdržovací taktiku opakovaně. Politologové upozorňují, že podobný postup může být kontraproduktivní a může
vést k poklesu důvěry voličů Poslaneckou sněmovnu. Téma teď podrobněji ve studiu ČT24. Probereme s Jiřím Pehem
politologem z New Yorku z New York University in Prague i vás zdravím dobré dopoledne.

Dobrý den. Tak možná rovnou zeptám. Je to podle vás kontraproduktivní, vede k poklesu důvěry ve sněmovnu, když opoziční
strany obstruují nebo je to něco zkrátka běžného, co se dělo vždycky jen teď to možná častěji v menším časovém úseku.

mluvčí 
Určitá míra obstrukcí seděla vždy ale ne v této míře. Tady se ukazuje skutečně, že Česká republika má jednací řád, který je
sněmovny, který je zastaralý, který umožňuje tyto nekonečné obstrukce. Některé sousední země tím trpěli také před několika
desetiletími. Vypořádali se s tím ty jednací řády upravily, takže třeba v sousedním Rakousku, které by mohlo sloužit jako určitá
inspirace pro nás v podstatě ty obstrukce zmizely.

mluvčí 
On to říká Jakub Michálek z Pirátské strany, že dokud koalice bude schopná prosazovat svůj program bude vstřícná. Pak ale
by přišla na řadu změna jednacího řádu, tak je to tedy podle vás na místě. Je to ta rakouská cesta, kterou jste teď naznačil?

mluvčí 
Já si myslím, že vládní koalice raději než trávit dlouhé dny, jak si neproduktivním o očkování se obstrukcemi atd. tím, že
poslanci přespávají ve sněmovně a podobné absurdní věci, tak měl vybojovat ten ten boj o nový jednací řád. Skutečně to není
nic nedemokratického, lze se inspirovat, jak už jsem řekl, třeba tím rakouským příkladem a zase inspirovat německým příkladem
úkolem parlamentu je prostě schvalovat zákony. Opozice samozřejmě má dostat možnost vyjádřit, ale má to být míře, ve které
ten svůj názor vyjádří, ale nikoliv tak, že zablokuje sněmovnu nebo paralyzuje sněmovna tím vlastně paralyzuje celý
demokratický proces.

mluvčí 
Argument opozičních stran by asi zazníval v tom stylu, že to zavání omezením svobody projevu svobody politického projevu.

mluvčí 
Nezavání to omezení svobody politického projevu, jak už jsem řekl, každý poslanec má možnost vyjádřit, anebo alespoň jako
třeba v Německu těm principiálním zákonům. Mají možnost se vyjadřovat šéfové frakcí, takže nikdo nebere v opozici právo se
vyjadřovat. Navíc je to věc, která je, myslím, důležitá i pro současnou opozici, a proto by se na to možná dala najít určitá shoda,
protože těmi obstrukcemi trpěla i Babišova vláda, tak obstruovali strany současné vládní koalice, takže pokud opozice
současná opozice nebo alespoň část doufá, že opět zasedne ve vládě tak, aby to bylo i proto její práci svým způsobem do
budoucna produktivnější lepší pokud bychom měli jednací řád, který, jak už jsem řekl, na jedné straně umožní opozici, aby
vyjádřila svůj názor ten, který zákon nebo krok sněmovny, ale zároveň neměla možnost sněmovnu úplně zablokovat a ta
většina vládní většina by měla mít možnost v určitém rozumném čase o těch zákonech hlasovat.

mluvčí 
Než se tak ale stane tak za toho stávajícího řádu jednacího. Podařilo se opozici najít recept na 100 osmičku, protože ono je to
dost sporné říct, kdo tento týden uspěl, jestli to byla vláda, které se nakonec podařilo prosadit alespoň část toho očekávaného
programu nebo naopak opozice, která uspěla s tím, že některé body z toho programu nakonec byly vyňaty.

mluvčí 
Neuspěl nikdo nakonec to byl takový pacient kompromis, který byl výsledkem toho obstrukčního jednání, takže vládě se
podařilo schválit jenom malou část toho, co schválí chtěla a opozici se opět podařilo zablokovat, to to podstatné, což jsou 2
zákony, to je zákon korespondenční volbě, proti kterému je hnutí SPD zejména, ale částečně i hnutí ANO a potom samozřejmě
ten zákon konfliktu zájmů, který by znemožnil politikům vlastnit velké mediální domy, oba ty zákony byly prostě odsunuty v rámci
toho toho kompromisu a myslím si, že dlouhodobě tento stav ubližuje spíše ta vládní koalici, protože ona asi začne postupně
jevit před občany před veřejností, takže není schopná prosadit svůj program, že, že je svým způsobem a ČR paralyzovaná, a to
je vždycky cosi, co voliči docela špatně nesou, takže myslím si, že argumentovat tím, že voliči spočítají opozici, protože ona
koneckonců zavinili ty obstrukce není úplně možná. Na místě myslím si, že může nakonec z toho, víte jako poražená právě
právě vládní koalice, proč by také měla možná jít do toho souboje o nový jednací řád a neodkládat to do budoucna, abychom
nebyli znovu a znovu svědky toho, co jsme viděli minulý týden.
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mluvčí 
Ještě poslední věc hrozí podle vás, že třeba vláda ty své priority neprosadí, že EET nezruší zákon o střetu zájmů nezpřísní,
nebo to bylo jen ojedinělé couvnutí nebo ústup a na příště už to prosadí zkrátka natvrdo i za cenu třeba dvou tří dnů jednacího
dne.

mluvčí 
Já se obávám, že, že neprosadí. Já myslím, že současná opozice si uvědomila, že má v ruce nástroj, jak jednání sněmovny
blokovat. Ta situace specifická v tom, že ve opozici tvoří 2 populistické strany a o ta jedna z nich tedy hnutí Svoboda přímá
demokracie je strana, která úvěr třeba zpráva ministerstva vnitra označována za stranu, která má extremistické sklony, takže
oni využívají prostě toho, co jim dovoluje ten jednací řád, kdybychom samozřejmě byli v situaci, kdy máme v opozici strany,
které jsou tak říkají demokratické, tak asi by ta konstrukce byly využívány částečně také, ale ne tímto způsobem, který zcela
zablokuje jednání sněmovny. Já se bojím, že do budoucna se to bude opakovat, pokud nakonec vládní koalice nerozhodne
vybojovat ten souboj o nějaký rozumný racionální jednací řád.

mluvčí 
Tak uvidíme, jak tenhle souboj dopadne hostem studia ČT24 byl politolog Jiří Pehe New York University. Já vám děkuju za váš
čas, hezký den.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
7 70 let od kapitulace nacistického Německa si připomínají lidé po celé Evropě. Pietní akty se konají také v českých městech. V
Liberci je naplánovaných několik akcí na víkend i na zítřek. Dnešní dění sleduje kolegyně Jana Šrámková. Jano, dobrý den.
Jakým způsobem se tedy v Liberci výročí připomínají?

mluvčí 
Hezký den v 10 hodin začal tradiční pietní akt kladením květin na vojenském hřbitově v Ruprechticích. U památníku obětem
světových válek odtud se přítomní přesunuli sem na Štefánikovo náměstí, tedy do prostoru parku před kasárnami libereckých
chemiků, kde kromě proslovů zněly také písně v podání komorního sboru Janáček no v tuto chvíli prochází ještě zbytek těch
lidí. Tzv. uličkou vzpomínek. Ta je součástí památníku. Bojovníkům a obětem za svobodu. Tou uličkou se dostali do druhé části
parku. K Lidické hrušně to je strom, který byl zasazený tady při denní vítězství v roce 2016 je to čtrnáctý štěp Lidické hrušně,
tedy stromů, který přežil řádění nacistů. A stal se jakýmsi symbolem naděje. Právě tady zazní také na závěr. Nejen Česka, ale
také ukrajinská hymna, protože ta letošní letošní vzpomínkové setkání je nejen připomínkou světových válek, ale je také
podporu Ukrajině. Ještě dodám, že zítra se v Liberci koná také komentovaná prohlídka městem s připomínkou ukončení druhé
světové války v Liberci a ta začíná v 16 hodin a 30 minut před krajskou vědeckou knihovnou.

mluvčí 
Konec druhé světové války v Evropě si připomínají i v Olomouci. Pietní akce jsou ale ovlivněné situací na Ukrajině. V katedrále
svatého Václava se konala také šéf, ve které se lidé mimo jiné přimlouvali za mír. Na místě kolega Martin Laštůvka. Martine,
dobré dopoledne. Jaké podobě shromáždění proběhla?

mluvčí 
Hezký den. Připomínky konce války tady v Olomouci měli spíše komorní podobu. Bez oficialit, proslovů nebo vojenského
doprovodu. Ráno o půl deváté položil mimo jiné primátor Olomouce Miroslav žbánek hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek. Věnce u památníku. Rudé armády. Je to pietní místo, kde v březnu se objevily hákové kříže, někdo je tam
nasprejoval, ale v těch minulých dnech restaurátoři tyto svastiky odstranili. Následně se tedy po tom prvním pietním
shromáždění přesunuli politici na olomoucký ústřední hřbitov do Neředína, kde také uctili památku rudoarmějců a položili
květiny u památníků obětí odboje, letců, anebo posádky, bombardérů amerického, který byl sestřelen 17. prosince roku 1944
na okraji Olomouce všechny ty piety měli podobný průběh, nicméně v něčem se zásadně lišily, a to v tom, že u památníku
rudoarmějců ani hejtman ani primátor Olomouce se nepokročili, když jsem si na to ptal, tak oni říkali, že samozřejmě o oběti,
které nebo vojáci, kteří padli za oběti druhé světové války na straně sovětské armády je potřeba uctít, je potřeba si připomínat.
Jsou to ale mimo jiné podle nich. Jejich potomci, kteří v tuto chvíli válčí na Ukrajině, a proto měli takový zdrženlivý postoj. Na
závěr těch dnešních pietních akcí v Olomouci proběhla v katedrále svatého Václava mše, kde se mimo jiné lidé modlili a
děkovali za konec druhé světové války. V Evropě ale modlili se i za mír na Ukrajině a za oběti, které padly během současných
bojů.

mluvčí 
V Plzni vrcholí slavnosti svobody v 11 hodin odjel ze Sukovy ulice tradiční konvoj vojenské techniky. Ten dorazí po poledni na
náměstí republiky. Návštěvníkům západočeské metropole budou zároveň až do 18 hodin přístupné armádní kempy a
podrobnosti už přiblíží Zdeněk Mlnařík. Zdeňku, dobré dopoledne. Jaká technika se v konvoji nachází?

mluvčí 
Hezké dopoledne, tak my právě projíždíme přímo v tom konvoji a do něj zapojilo asi 300 kusů vojenské techniky v čele toho
konvoje, tak jede tank Sherman, na kterém sedí přímo americký veterán. George Thompson. Je to jeden z pěti veteránů, kteří
přijeli na ty letošní slavnosti svobody. Následuje asi 70 kusů bojové techniky a celý ten konvoj tak uzavírají džípy jednotlivých
vojenských klubů, ať už plzeňská a nebo i z jiných regionů. Jinak tady na Klatovské třídě, tak vlastně od té Sukovy ulice až dolů
vlastně k náměstí republiky, tak ta ulice je lemovaná spoustou návštěvníků. Sami organizátoři řekli, že ta návštěvnost je
mnohem větší než třeba v těch předchozích letech určitou míru tomu dávají právě kvůli tomu, že v posledních dvou letech ty
slavnosti svobody nebyly v tom klasickém provedení jako teď kvůli pandemickým opatřením byly online, anebo byli v nějakém
omezeném nebo nějaké omezené míře, jinak ty kempy tak budou dnes dostupné až do osmnácté hodiny, například v
Křižíkových sadech tak bude většina právě té techniky, která projíždí teď v tom konvoji, dále pak mohou lidé navštívit třeba
park u Ježíška. Tam naopak mohou vidět například příslušníky Royal Air Force.
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mluvčí 
A ukončení bojů v Evropě si připomněli i v Brně u Kounicových kolejí. Během války sloužily jako věznice a popraviště. Na oběti
vzpomněli desítky lidí. Mezi nimi zástupci kraje, města i vysokých škol. Právě tady studenty v březnu roku 1939 vystřídalo
gestapo. Část z nich odvezli do koncentračního tábora.

mluvčí 
Historie Kounicových kolejí sahá na začátek dvacátého století. Tehdy hrabě Václav Kounic inicioval vznik studentského spolku,
který měl za cíl vybudovat právě studentské kvůli. Jejich otevření došlo v roce 1925 14 let později, konkrétně 17. listopadu
1939 byly Kounicovy koleje obsazený gestapem. 173 studentů odvlekli do koncentračních táborů. Z kolejí se stalo vězení
popraviště. Události druhé světové války tady dnes připomíná pomník s plastikou vlastence od sochaře Jiřího Marka. Právě
sem dnes zástupci města kraje a univerzity přinesli položit květiny věnce já to za doprovodu vojenské hudby Olomouc a veršů
Jaroslava Seiferta. Já ještě doplním, že část lidí během projevu primátorky města Brna odešla, a to kvůli zmiňované ruské
agresi na Ukrajině.

mluvčí 
Česká národní banka v tomto týdnu zvedla základní úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň za víc než 20 let. V nové prognóze
čeká pro letošní rok nižší hospodářský růst vyšší inflaci než dosud. Zvýšení základní úrokové sazby podle analytiků zdraží
hypotéky, na které dosáhne méně lidí a zhorší se rovněž podmínky financování podniků. Zvyšování cen se podle průzkumu
bojí až 95 % Čechů. Téma teď podrobněji probereme s Petrem Soukupem sociologem fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  i vás zdravím dobré dopoledne.

mluvčí 
Dobré sváteční nedělní dopoledne. Přeju.

mluvčí 
Tak, pro koho už život v Česku příliš drahý. Sledujeme něco jako zánik střední třídy?

mluvčí 
No, myslím si, že zrovna střední třída samozřejmě záleží na tom, jestli nebrala závazky, nebude ta úplně nejzasaženější, protože
musíme vzít potaz, že ten schůzkách už výdajů, který prostě každá domácnost má jen určité míry podobný z hlediska těch
absolutních veličin tzn. musíte zaplatit bydlení nějaké energie s tím spojené, a tak dál a a pak samozřejmě případ mu zbývají
peníze, má první, koho se to dotýká, jsou ti, kteří už předtím byli na hraně problém, byl v problémech, a tak jejich problémy
násobí samozřejmě pro střední třídu. Ty dopady jsou tak, jak zaznělo už v té úvodní reportáži, tak říci poté buď vůbec nebude
možné, nebo to bude dražší případnou refinancování hypotéky bude dražší, ale podotýkám, budou velké rozdíly samozřejmě
mezi plavci, kteří tu silniční tvoří, protože byl záleží na tom, co máte už otáčel a nakumulováno, ať už teda peněz výši majetku
minulost.

mluvčí 
Když se podíváme na tu podporu ze strany státu, je podle vás dostatečná, neměli bychom třeba opět znovu zavést plošné
programy jako za té první covidové vlny?

mluvčí 
No otázka je, co máme považovat za dostatečnou. Pokud za to máme považovat cenové nějaký ten pětitisícový příspěvek k
plus případnou Fulka slevu ve formě na daně spotřební na pohonný látky, tak asi za dostatečný není potřeba není možný
považovat jenom výsledkem napětí zcela dotace na dítě a takto 5 tisíce to není typické ani cena dětského tábora nebo
lyžařského kurzu a tak dál a rodiny teď mají výdaje výrazně výrazně vyšší a nejenom rodiny s dětmi a takže a určitě to tak není.
Určitě zatím ta podpora není vlastně cílená skútra stávající vlastně paradoxně trochu víc pomáhá těm bohatším, kteří to
ostatně potřebují těm svým dlužníkům.

mluvčí 
Jak velké příkopy teď mohou ve společnosti vzniknout, mířím k tomu, jestli lidé, kteří třeba byli zvyklí na určitý životní standard,
si třeba budou muset odepřít zahraniční dovolenou, zatímco jejich sousedé si ještě dovolit můžou, hrozí nám nějaké rozštěpení
společnosti?

mluvčí 
No, určitě už jsem zmiňoval, tak vždycky to bude vycházet z té situace, ve které jsme byli předtím míněno ten úklid domácnosti
jednotlivce, a protože prostě, pokud se nasmlouváno případů, nebyl jsem zvyklý vydávat téměř všechno. To, co přijmu, a tak
jsem komfortní situaci, kdy si můžu dovolit, mám nějakou rezervu, a tak dál, ale ten, kdo je v hruškách na dřeň skrz nějaké
hypotéky leasingy a prostě nějaké relativně poměrně a drahé další lidé, tak skutečně se bude muset uskromnit a určitě
samozřejmě nějaký ten a konsenzus ve společnosti, který sociologové předjímají, tak bude o něco menší a bude určitě tlakem,
ať už teda od těch nižších, tak těch středních vrstev, aby se nějakým způsobem tahle situace narovnala, protože si ukaž jsme i
na tom případu covidu úplně stejné dopady bude mít je ta současná situace, že opravdu dochází k tomu, že ti bohatí bohatnou
ti chudí chudnou a a to samozřejmě dlouhodobě není udržitelný.

mluvčí 
To, že lidé v posledních letech spíše bohatli a teď najednou chudnou, není to horší, než když by se celou dobu měli, tak nějak
stejně by neměli tu zkušenost těch zvýšených příjmů, protože ono přece jenom lepší se snadno zvyká.

mluvčí 
A no, je to, je to horší, určitě to bez diskuze dokonce ekonomie, že v rámci jedné teorie karikatury racionální očekávání
některých dalších těch ambicí koncept ČSA celkem do Říma, a tak říkáme to, že ti lidé si v uvozovkách zvyknou podle toho, jak
to je na takhle plánují nějakou budoucnost předvídají a ty svoje budoucí lidé a teď najednou vlastně dle očekávání neplatí,
respektive úplně škrtnout tam někdy dokonce drasticky zase individuální bázi můžou být rozdíly velké a a to samozřejmě je
velice nepříjemné a nemluvil o tom, že skutečně peče budou vidět větší rozdíl mezi těmi lidmi. Já v souladu s nějakým tím
konceptem relativní deprivaci, kdy se typicky díváme spíš na ty, kterým se daří, a tak ten pocit bude ještě beznadějnější, než by
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byl, kdyby tyhle jevy neprobíhá.

mluvčí 
Ještě poslední věc vás poprosím třeba šance, že tím, že se to zdražování teď dotýká větší skupiny lidí i s těmi běžnými příjmy,
že budeme do budoucna třeba schopni větší impact empatie se těmi, kteří skutečně mají problémy s chudobou, kteří řeší na
denní bázi, jestli vyjdou s penězi.

mluvčí 
No řeknu a kéž by to tak bylo, no to si myslím, že by nebylo špatně, protože ten většinový étos těch liberálních kapitalistických
společností spíš líčíte chudé jako někoho, kdo si může sám ne vždycky tak je aspoň teda ano, museli bysme o tom
přesvědčeni, ale nejsem si tím úplně jist. Samozřejmě bude záleží taky na tom, jak dlouho ten stav bude trvat, bude krátkodobý,
tak lidé rychle zapomenou a bude dlouhodobější, tak skutečně částečná empatie a může vzniknout, ale na druhou stranu ta
empatie různice třeba těch lidí ze střední třídy, tak nebude doprovozeno tím, že by nějak pomáhali, protože sami budou
částečně problém, jestliže to bude pocit, který ale nebude následován nějakou akcí.

mluvčí 
Říká sociolog Petr Soukup z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju vám za váš čas pro vysílání ČT24, hezký
den.

mluvčí 
Taky pěkný den, přeju nashle díky.

mluvčí 
U příležitosti konce druhé světové války mohou lidé v Praze navštívit jindy nepřístupná místa. Veřejnosti se otevřel například v
Hrzánském paláci sloužící premiérovi reprezentačním účelům nebo Valdštejnský palác, tedy sídlo senátu. A právě tam je kolega
Ondřej Pražák. Ondřeji, dobré dopoledne. Jaké prostory si tam zájemci mohou prohlédnout?

mluvčí 
Dobré dopoledne tady ve Valdštejnském paláci můžou lidé nahlédnout třeba do jednacího sálu, tedy do prostor, kde se
pravidelně scházejí a kde pravidelně jednají členové horní komory i toto místo má svoji dalekosáhlá historii za doby Albrechta z
Valdštejna právě tento sál sloužil jako konírna, což dodnes dokazují také úvazy pro koně, které jsou po stěnách tohoto sálu.
Mimo Valdštejnského paláce dnes můžou lidé tady v senátu navštívit také Kolowratský palác, konkrétně růžový zelený salonek.
Tyto tato místa, která dnes slouží pro jednání senátních výborů, mají svoji historii, která se váže k dnešnímu dni, protože 30.
září roku 1938 právě v zeleném salonku jednala tehdejší vláda o tom, jak se postavit k závěrům mnichovské dohody. Lidé, kteří
se budou chtít do senátu ještě dnes přijít, tak tak můžu udělat do šestnácté hodiny, dokdy trvají volné prohlídky zatím za
dopoledne sem přišlo už více než 500 návštěvníků.
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mluvčí 
Já myslím, že v Rusku se dá prodat takový úplně cokoliv. Koneckonců Putin to dělá celou tu dobu rok, když se podíváte na
Rusko, už dávno měla existovat dálnice vlastně od Polsko, pardon běloruských hranic až do Vladivostoku, no tak samozřejmě,
že není, ale on jaksi neznamená, že by se nemával Angličan Rusko můžete dnes přejet od východ západ tankem, ale
normálním osobním autem to nedokážete, ale nic neděje navzdory tomu, že to bylo mnohdy jaksi slíbeno, takže uvidíme zítra
jako jakým způsobem Putin jako pojíme oslavy sedmdesátého sedmého výročí z jejich pohledu velkého vítězství. A on bude
muset se pokusit nějakým způsobem jakoby to tehdejší velké vítězství prodat v těch současných reálií, koneckonců není
náhoda, že tvrdí, že na Ukrajině vládnou nacionalisti narkomani a nacisti a že my tzn. západ podporujeme nacisty, to je podle
mého názoru jako tu nejširší rámování toho, co se děje, ve kterém se budeme pohybovat i zítra. Můj odhad je, že on prostě
bude tvrdit, že to co předvídal, tak to se reálně děje, přičemž ponechme stranou to, že prostě bez jeho přispění by se ten, v
uvozovkách scénář nikdy ani vzdáleně realizovat nemohl, protože Rusko mělo možnost vybrat vybral si válku, takže teď tu válku
má on teď potřebuje prodat jako válku vítěznou, z čeho chce to vítězství, jak si uvařit v tento okamžik na tom je fantazie nestačí.

mluvčí 
Vracíme se opět na začátek toho, že on přece musí otočit veřejné mínění v západní Evropě proti západním vládám, aby
nedodávali zbraně. Otočit ho může také přes sociální konflikty, o čem byla řeč v první části otázek vysoká inflace a podobně. A
možná právě i zastrašení nějakou taktickou jadernou.

mluvčí 
Zbraň Václava, ale to mohla v případě a vám pro lidi v Česku a západě zásadní vzkaz, kdyby Putin byl takový grázl, což může
být, že by použil taktickou jadernou zbraň na území Ukrajiny západní Evropy se to nedotkne Česka, taky ne.

mluvčí 
Tohle je velmi podstatná informace vůči tomu konkrétnímu kroku, ale pokud bychom vzali v úvahu to, co Putin musí dělat, no
tak on si upřímně řečeno, tady pod sebou podříznou větev, protože jeho jaksi popularita mezi Evropany, respektive obdiv vůči
Rusku se zásadním způsobem propadá. Samozřejmě neznamená, že u nás na Slovensku jsme to měli teďka možnost vidět.
Všude možně jinde, že není ještě pořád spousta pitomců, kteří považují prostě Putina za to pravé ořechové.

mluvčí 
Není ale jenom krátkodobé. Nemůžete nemůžete to dlouhodobé perspektivě. Podívejte se v době sociálních sítí, nemůže to
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dlouhodobé perspektivě. Změní.

mluvčí 
Jistěže může, ale toho máme my naše vlastní politiky, aby něco dělali tohleto je jejich úkol, to samozřejmě jako ta situace
dynamická. Já jsem přesvědčen, že ta dynamika vývoje té situace se obrátila zaplaťpánbůh za ty dary proti Putinovi.

mluvčí 
Děkuji vám oběma, že jste byli mými hosty Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která přijme
pozvání, děkuji také politickému geografové z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov. Těším na další
setkání v otázkách, děkuji mnohokrát.

mluvčí 
Mějte hezky. Na.

mluvčí 
Shledanou vám divákům. Děkuji, že jste se dívali takové byly dnešní otázky, najdete nás na sociálních sítích stejně jako na
internetových stránkách České televize, hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti čtyřiadvacítky.

mluvčí 
Přeju pěkný sváteční.

mluvčí 
Neděli nabízím zprávy.

mluvčí 
Ukrajinská armáda zveřejnila záběry, na kterých, na kterých je vidět sestřelení neidentifikovatelné helikoptéry na hadím
ostrovem. Podle Kyjeva jde o ruský vrtulník, který na ostrov patrně přiletěl na pomoc zraněným vojákům, kdy přesně k útoku
došlo, ale není zřejmé o sestřelení jednoho vrtulníku v regionu dnes přitom informovala taky Moskva.

Ruští vojáci dál blokují a pomocí tanků ostřelují areál železáren a zůstal v Mariupolu. Právě ten poslední baštou odporu v tomto
jeho ukrajinském městě. Podle ukrajinské vicepremiérky se ale už včera podařilo z komplexu dostat všechny starší lidi ženy
děti. Podle prezidenta Zelenského bylo zachráněno na 300 lidí.

Vláda od července zřejmě znovu zvýší životní existenční minimum v otázkách Václava Moravce to řekl ministr práce asociálních
věcí Marian Jurečka. Růst by měl být okolo pěti procent právě od životního minima se odvíjí část dávek možné zvýšení
minimální mzdy je pak podle Jurečky tématem jednání. Vláda taky chystá vyšší sociální podporu zdravotně postižených.

mluvčí 
Může to být někde okolo pěti procent. Ten přesný počet uděláme ještě, ale počítáme, že případně životnímu už jsme řekli už
toho 1. dubna, že je možné s ním pracovat i v dalších kvartálech tzn. jenom poletí a následovat logicky ten vývoj, jaký bude a
poslední ještě poznámku ještě připravujeme zvýšení těch normativů, které se týkají příspěvku na bydlení tak, abysme reagovali
a ty nárůsty cen především plynu a ještě tady, abychom podpořili v domácnosti, které se potýkají s těmito stránkou.

mluvčí 
S prací prezidenta Miloše Zemana je spokojena pětina lidí nespokojených je 78 % dotázaných, vyplývá to z průzkumu Kantaru
pro Českou televizi. Je to nejnižší podpora veřejnosti od začátku měření.

Izraele dopadly po čtyřdenním pátrání 2 Palestince, kteří jsou podezřelí ze čtvrtečního útoku ladu. Útočníci tam nožem sekerou
zabili 3 Izraelce a další 4 lidi zranili. Oba muži se schovávali v lese nedaleko elánu. Podle policie v Izraeli nelegálně pracovali.

Česko si připomíná 77 let od konce druhé světové války v Evropě. Stejně jako v řadě dalších zemí světa i v tuzemsku den
vítězství státním svátkem. Hlavní pietní akce jako vždy konal v národním památníku na pražském Vítkově. Zúčastnily se ho
nejvyšší představitelé státu a taky.

mluvčí 
Armády.

mluvčí 
Není to obyčejná oslava dne vítězství, kdybychom prostě hleděli z radosti na to, že tyhle válečné události máme za sebou, že
nic takového nás nikdy nemůže potkat právě ruská agrese na Ukrajinu válka na Ukrajině nám připomíná, že Svoboda
nezávislost, že to nejsou samozřejmé věci, to jsou věci, které jsou křehké a za které potřeba bojovat.

mluvčí 
Já myslím, že je důležité si připomenout, že je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem totalitách těm, kteří všeho schopný, a to
je právě odkaz naděje toho dnešního dne a věřím tomu, že dodává právě naději i Ukrajincům, kteří dnes bojují, prožívají muka,
která jsou válku vždycky spojená.

mluvčí 
Vzpomínkové akce se samozřejmě konají po celé republice. Třeba pietní shromáždění u pohřebiště koncentračního tábora pro
Romy v letech na Písecku připomněl romské židovské oběti nacismu. V Plzni pak skončily přehlídkou vojenských historických
vozidel slavnosti svobody.

Pamětní desku genmjr. Ottmara Kučery československého stíhacího pilota dnes odhalí na domě v Brně. Kučera létal během
druhé světové války jako člen britského královského letectva. Na místo teď míříme za kolegyní Barborou citovou. Barboro,
pěkný den. Jaká byla jeho cesta právě do RAF?
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mluvčí 
Hezký den. V parku. Včera se narodil 13. července 19.

mluvčí 
14 rodině klempíře v Brně. Otcovu.

mluvčí 
Řemeslu ale tíhl. Zajímala ho totiž letadla, přestože se vyučil strojním zámečníkem, tak se přidal.

mluvčí 
Dobrovolně letectvu. V letech 1944 19 45 byl velitelem 313 stíhací perutě v roce 1948 byl perzekuován. Svoji službu obdržel
vysoká.

mluvčí 
Československá britská vojenská vyznamenání.

mluvčí 
Zajímavostí je, že ode dneška na domě Otmar učili visí pamětní deska nejen jménem právě Ottmara Kučery, ale taky jeho
manželky Alexandry Emmerové Kučerové. Takhle za druhé světové války v zahraničním odboji u Červeného kříže v Londýně.
Pamětní desku se nejvíce sloužila dcera manželského páru Alexandra Šulcová.

mluvčí 
Iniciátory této akce.

mluvčí 
Památku padlých ukrajinských vojáků Rudé armády a obětí pražského povstání si v těchto chvílích zase připomínají lidé na
Olšanských hřbitovech a odtud už víc doplní Ondřej Pražák, taky náš kolega Ondřej zdravím. Tak jakou měrou se prosím,
právě ukrajinští vojáci podíleli na osvobození Československa?

mluvčí 
Dobré odpoledne. Ta role ukrajinských vojáků ve druhé světové válce a v rudé armádě nebyla vůbec malá. Podle ukrajinského
velvyslance tam působil asi 6 000 000 ukrajinských vojáků. Řada z nich se právě podílela na osvobozování Československa
před 77 lety především tedy východní části naší země jižní Moravy, anebo také Slezska toho dnešního pietního aktu. Právě na
vzpomínku nebo poklonu ukrajinským vojákům, kteří padli za druhé světové války, které se účastní. Čelní představitelé české
republik, jak České republiky, jak můžete vidět, ať už je to prezident republiky Miloš Zeman nebo čelní představitelé obou
komor, parlamentu, anebo také premiér České republiky. Petr Fiala. Dnes jsem ale na Olšanské hřbitovy přišly také, dá se říct,
běžní lidé Ukrajinci, které právě současná válka na Ukrajině vyhnal nebo kteří přišli jako váleční Ukrajinci váleční uprchlíci sem
do České republiky a přišli také Rusové, kteří už v Česku dlouhodobě žijí poměrně jednoznačně. Dali najevo, že nesouhlasí s
konáním putinovského Ruska s konáním putinovského Ruska na Ukrajině. Tomu se nemohl vyhnout ani sám ukrajinský
velvyslanec Jevhen Perebyjnis, který říkal, že Rusko za těch 77 jakoby přešlo na druhou stranu jakoby ani dnes nezasloužilo
slavit vítězství v druhé světové válce, protože jakoby se postavilo na tu stranu na tu stranu, proti které před 77 lety pomáhalo
bojovat.

mluvčí 
Já si myslím, že Rusko nemá morální právo oslavovat vítězství druhé světové válce, protože právě Rusko dnes je fašistickým
státem, který napadlo Ukrajinu a páchat takové válečné zločiny, které ani ani to nedělal, a ale co my očekáváme my nic
nečekal. My jsme připraveni bojovat jsme připraveni právě bránit svoji vlast i celou Evropu před tou vodou.

mluvčí 
A jak jsme říkali, v Plzni vrcholí slavnosti svobody centrem města projel tradiční konvoj vojenské techniky návštěvníkům
západočeské metropole zároveň budou až 18 hodin přístupné armádní kempy.

mluvčí 
Letos do konvoje zapojilo asi 300 kusů vojenské techniky tank Sherman, který můžete vidět za mnou, tak jede v čele konvoje,
na něm sedí přímo americký veterán George Thompson. Je to jeden z amerických veteránů nebo z veteránů, kteří dorazili letos
na slavnosti svobody jsem do Plzně za ním pak jede asi 70 kusů té bojové techniky a celý konvoj také uzavírá. Uzavírají džípy
jednotlivých vojenských klubů. Tu techniku pak mohou návštěvníci až do osmnácté hodiny vidět v jednotlivých kempech, a když
v centru Plzně nebo v těch okolních ulicích, například Křižíkových sadech bude k vidění právě tank Sherman a například v
parku u Ježíška, tak mohou lidé vidět příslušníky Royal Air Force.

mluvčí 
Dobré odpoledne. Hlásíme se vám znovu taky z pražského Vítkova tady z místa, kde se už dopoledne konala zmiňovaná 5 tak
výročí ukončení bojů druhé světové války v Evropě z místa, která je velmi symbolická pro české dějiny z místa, ze kterého
budeme celé odpoledne nabízet další rozhovory k tomuto výročí. Za malou chvíli rozebereme aspekt, který já velmi zajímavý
právě s ohledem na konec druhé světové války na území Československa s postupující rudou armádou totiž v Československu
taky operovali oddíly sovětské kontrarozvědky Smerš za úkol měli zatýkat ty, které moskevské vedení považovalo za
nebezpečné pro plánovanou sovětizaci území, které spadalo do sovětská sféry vlivu, a to téma je tématem historičky Anny
chlap mi z ústavu pro studium totalitních režimů, která je mým dalším hostem, vítám vás, dobré odpoledne přeju. Dobré
odpoledne. Přiznám se, že to téma mě zajímá velmi kvůli tomu, že sám jsem obyvatel Prahy 6, konkrétně Bubenče a je to téma,
které se týká právě Bubenče Dejvic, proč právě těchto míst v Praze?

mluvčí 
Právě v těchto místech s byly postaveny tzv. ty několik ruských tzv. kooperativních družstevních domů, kde bydleli léta a
významné osobnosti z řad ruské bývalé ruské emigrace nebo prostě třeba vlastně ty tyto tyto osobnosti už se zabydleli v
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Československu, získaly obce státní občanství. Byli mezi ně věcí. Činitelé je já anti bolševického odporu. Ještě z dob fu z dob
revoluce. A vlastně tyto tyto osobností se snažili ty ty jen jednotky vojenské kontrarozvědky zlikvidovat.

mluvčí 
Mimochodem pojďme, prosím, vysvětlit na název, je to akronym z marche, ale ne, co to znamenalo?

mluvčí 
V ruštině tzn. směr špiona smrt špionů. Je to jednoduchý, je to vojenská kontrarozvědka, která jednak působilo v těch
vojenských jednotkách v rámci vojenské jednotky tzn. že pokud někdo jaksi snažili se předejít špionáží nebo pokus sum o
nějakou diverzní činnost uvnitř armády je jednak působili novinek v rámci složek Engel vede, k které vlastně se zabývali těm
vnějším nepřítelem tzn. tý tý jaksi z z řad obyvatelstva.

mluvčí 
No a v čem konkrétně Sovětský svaz považoval a emigranty, kteří utíkali před bolševickým režimem v období naší první
republiky, že mi považoval za nebezpečné, v čem představovaly nebezpečí nebo primární to nebezpečí nebo daleko důležitější,
než bylo to, že šlo možná o pomstu vůči nepřátelům režimu?

mluvčí 
No, jednak si myslím, že šlo o pomstu v růst z minulých let, protože vlastně většina těch osobností působilo ještě, co je ve válce
v buši díky na území Ruska, takže byly tam vojenské činitele nebo vlastně většina těch mužů působila v bílé armádě ani typ
proti bolševické vlastně, anebo ty ukrajinské emigranty většina imigrantů z území Ukrajiny působila v ukrajinské armádě
ukrajinské lidové republiky, takže je to bylo to přirozený ligy 2 ty ty i osoby konkrétní.

mluvčí 
Jak moc najisto šli agenti kontrarozvědky, má však monstra místo, jak rychle po příchodu Rudé armády?

mluvčí 
V podstatě z zatýkat začaly ještě na území Slovenska vlastně, jak postupovala Rudá armáda, hned další den nebo 2 dny,
potom se začne začínalo zatýkat, šly většinou najisto měli adresy. Jednak už jako v průběhu války na tom pracovali jednak na
tom s mají na tom vinu i i bych řekl, vrací řad emigrace, které třeba tím zřizovali vlastní účty s.

mluvčí 
Rozumem jinými, rozumím a vím má ze vzpomínek pamětníků, jak vypadalo zatýkání, jak jak to probíhalo.

mluvčí 
Například zazvonil u dveří nějaký voják nebo důstojník, který třeba požádal o pomoc něco přeložit, že nám řekli nám, že v tomto
domě bydlí někdo, kdo mluví rusky, tak bychom potřebovali něco přeložit. Stalo se tak třeba bývalému velvyslanci věc
velvyslanectví chci panu velvyslanci ruského prozatím nic vlády reformu IKEMu, který odešel něco přeložit vzruch a už se
nevrátil a v podstatě se nepodařilo zjistit jeho další osud.

mluvčí 
Předpokládám, že to musí být obrovský šok pro příbuzná samozřejmě pro ty samotné odvlečené, ale i pro ty příbuzné. Ti se
dozvídali s nějakým odstupem, co se s jejich blízkými vlastně stalo, co s nimi a kde jsou.

mluvčí 
Bylo to různý, někdo se dozvěděl po několika letech třeba z dopisů, protože popu po po několika po určitém čase ty ty zatčení
mohli posílat dopisy svým příbuzným a v nich vyprávěli o tom, co co věděli o o svých známých, takže někdo se dozvěděl ještě v
padesátých letech, někdo až šedesátých, kdy začaly rehabilitace těch zatčených a některý se dozvěděli pravdu až v
devadesátých letech.

mluvčí 
Pojďme ještě možná trochu zpátky proti proudu času, to bylo velmi zajímaví lidé, kteří prchali před bolševiky. Já právě do
Československa, intelektuálové, architekti a podobně. Proč vybrali právě Československo, proč právě toto místo?

mluvčí 
Protože Československo je pozvalo, jde o součást tzv. Masarykově ruské pomocné akce, jejíž rámci byly založeny školy vysoké
školy pro Rusy nebo Rusy Ukrajinci vlastně i bývalé občané ruského impéria, který z, které se ocitli v zahraničí ve vyhnanství a
šlo o to, aby to to obrovské množství mladých lidí mohlo dostudovat, takže byly založený vysoké školy nebo jiné instituce
vědecké výzkumné instituce, aby ji vlastně ten potenciál mohl být zachráněn a použitý kuprospěchu Československa.

mluvčí 
V té době, kdy došlo k tomu jejich zatýkání a tomu od létání do Sovětského svazu už byli občané Československa už byly
československé občanství ve své většině.

mluvčí 
Ve své většině ano a tý, co ony měly měly tzv. Nancy nový pasy, což byl pas uprchlíka.

mluvčí 
Potmě zajímá, jak se k tomu zatýkání stavili československé úřady. Ty v té době nemohli dělat nic jiného, než přihlížel.

mluvčí 
Bohužel mohli jenom bezmocně přihlížet. Pak byly učinění bylo učiněno jaksi nějaká řada pokusů už na diplomatické úrovni
ministerstva zahraničních věci přes velvyslanectví v Moskvě se snažilo nějak to napravit, ale už už ani neměli informaci o tom
osudu, aniž by nemohli nějak na to ten osud ovlivnit.
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mluvčí 
Těch oblečený byly stovky. Na druhou stranu těch emigrantů v Československu 1000. Chápu správně, že většině z nich šla
před příchodem Rudé armády, podařilo dostat se československá někam jinam na západ.

mluvčí 
V podstatě většina těch, kdo se dostal do Československa v rámci ruské pomocné akce, od je odešli ještě dřív před válkou
vlastně odešli z důsledků světové ekonomické krize ještě na konci dvacátých let, takže část odjela do Jižní Ameriky, někdo
odešel do západní Evropy. Řekla bych, že v před druhou světovou válku v Československu zůstávalo tak kolem 5000 zhruba
těch bývalých emigrantů 1000, což ale vlastně ty 4 stovky zhruba od léčených, o kterých víme, to byla v podstatě intelektuální
smetanka to množství.

mluvčí 
Vy jste říkala, že ať příbuzní nevěděli, co se s jejich blízkými dělo dlouhé roky, zajímá mě, jaká je práce pro historika, to musí
být přece detektivní pátrání zpětně získat informace o tom, co se s těmi lidmi dělo o velkým zdrojem jsou ukrajinské archivy v
tomto směru.

mluvčí 
Ano, skutečně díky přístupu lidí díky mimořádné otevřenosti ukrajinských archivů, zejména v archivu bezpečnostní služby bez
bezpečnostní služby Ukrajiny. Teď máme přístup k řadě dokumentu je v přístupových dřív a zjišťujeme z toho například o
okolnosti, o kterých se jenom předpokládalo a teď máme již řadu skutečně objevu drobných, ale když zjistíte okolností úmrtí
člověka konkrétním datům a příčinu s dokument s razítkem, tak je to je to samozřejmě pro historika radost, když jde o tragické
okolnosti. Řekněte.

mluvčí 
Co vlastně vyplývá z té mozaiky stá skládanky, kterou postupně u těch jednotlivých osudů skládat dohromady o konkrétních
lidí, tak co se co se s nimi dělo, jaký byl ten jejich osud po zavlečení do Sovětského svazu?

mluvčí 
Někteří z nich zahynuli ještě před odvlečen ním. Většinou šlo o starší osoby. Někdo bylo možné zavražděn, ale o tom nevíme
pro ty, ale jenom víme například, že jednotky jsme Šenk uvede, pohřbívali pí zemřeli vězni na neznámem neoznačeném místě v
lese, takže kolik těch lidí bylo zavražděno a a vlastně k nim a některým ani nejsou dokumenty, takže nevíme, jaký okamžik ten
člověk zemřel a co se s ním stalo, takže část tak časté Guy převezli, je jdu věznic třeba v Moskvě Kyjevě Lvově ve větších
městech. Tam nějak probíhalo nějaké šetření vyšetřovaní to a vlastně byli odsouzeni většinou v těch větších městech k 10
letům v táboru.

mluvčí 
Vrátil se někdo zpátky do Československa.

mluvčí 
Vrátil se přibližně polovina, nepřežila z toho z těch, kteří se nevrátili, nepřežila zase zhruba polovina bych řekla, že takže čtvrt
toto sice celkového množství těch léčených a teď co přežili, ale zůstaly v Sovětském svazu. Byly třeba zdravotně postižení,
takže neměli ani tu tu možnost, oni by tu cestu potom nepřežili.

mluvčí 
Když to, co říkáte, ještě na závěr konkretizuje, má na dvoj má na architekti shodou okolností Michael Kovalovský, mimochodem
stavitel Jirásková Štefánikova mostu v Praze a Artem koruny Čung to bylo taky architekt staral Živnobanky v Praze a podobně
ministerstva zemědělství financí jsou mimochodem pro mě velmi zajímavé nové informace. A i jejich osudy. Těm se podařilo
vrátit, anebo na.

mluvčí 
K nim, bohužel nemáme nic. Já já si přesně nepamatuju. Teď jste mě trochu překvapil, ale vím, že s s jsem trochu Patrola po
osudech těch v EU architektů zejména ukrajinského původu, ke kterým patří tý, o kterých mluvíte, ale ono a bylo jich více třeba
ukrajinský architekt účastnil s výstavby díly labuti nebo v Městské knihovny v Praze, takže těch staveb je po městu mnohem
více, ale mám dojem, že většina ani se nevrátila.

mluvčí 
Já děkuji za ty ukrajinsko české konotace, které mnozí z nás neznají moc děkuju za to, že jsme mohli otevřít toto téma na
chleby. Na děkuju, že jste byla naším hostem.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

mluvčí 
A my samozřejmě budeme ve vysílání pokračovat ozvala se opět po patnácté hodině. Naším hostem bude bývalý ústavní
soudce Stanislav Balík, jak se rodila nová Evropa, jak se rodilo Nova, mezinárodní uspořádání v Evropě. Na to se budeme ptát.

mluvčí 
Dnešní státní svátek má speciální nádech ve Vysokých Popovicích na pomezí Jihomoravského kraje Vysočiny. Tam totiž lidé
odhalí pamětní desku na rodném domě Karla Pavelky za druhé světové války byl led letcem britského královského letectva a
přímo u toho je Michal Čejka. Náš redaktor Michal zdravím, kde vlastně strávil Karel Batelka den vítězství 8. května roku 45.

mluvčí 
Hezké odpoledne. V tu chvíli byl několik dní v podstatě čerstvě osvobozený z německého zajateckého tábora. Palubní letec 311
československé bombardovací peruti královského letectva. Byl totiž sestřelen zajat Němci vyslýchán a před koncem války navíc
vlastně hrozil trest smrti. Po tom osvobození ale pak přišly také perzekuce ze strany komunistického režimu. Odchod z
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bezpečné propuštění z armády po roce 49 a nebo práce v továrně nejen na život Karla Pavelky si zavzpomínáme společně se
Marií Elenou Housovou, což je neteř Karla baterky a zdraví paní Rossová.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
A vy zachraňujete pozůstalostí po vašem strýci, jsou tam anglické medaile dopisy z jeho mládí nebo ze jeho života, jaký je to
vlastně pocit mít doma takovéto cenné artefakty?

mluvčí 
To je asi to hodně vážím, protože to vlastně doklad o jeho životě a jako jako je Szóráda z toho tak hodně zůstalo. Je to je to
dost, co to vlastně i dopisy, který psal dom, články z novin doklady jako co měl všechny doklady, tak všechno prostě máme no
on to dal mojí mamince s tím, že to pojetí moji synové bychom tak omezit.

mluvčí 
Co pro vás osobně tady z toho množství těch opravdu asi cenných věcí nejcennější skutečně tam nějaké takovéto takováto
jednotlivost?

mluvčí 
No, tak pro mě jsou nejcennější ty dopisy. Toho si teda vážím a ne ráda bych teda o ně přišla ty ty nejvíc ochranu dopisy, který
psali, posílali z toho vězení jako motáky a i potom, když už byl po válce ještě jako nějaký zdravotně, nebo tak byl ty Anglii, tak
musí dopisoval s kamarádama z lodi sama se sestrou, tak toho si nevytvářím.

mluvčí 
O čem psal, co tam byl nějaký silný motiv nějaká z nějaká silná linka si to byly dopisy, které jsou hodně odlišné, například
dnešní korespondence.

mluvčí 
A tak ani nebyly, ale jako Čech z toho mám pocit, jak mu, jak byl rád, že se zase spojil s tou rodinou. Tam nepsal nějaký
tragický věci, ale prostě byl rád, že může si s nima, že už už je po válce, že se potkají, těšil se na to, a to je hlavní no to.

mluvčí 
Vědělo se rodině, o jejichž existenci, nebo to pro vás byla v, řekněme, pozdější letech bylo nějakým překvapením, že takovéto
cenné věci například korespondenci o medailích z Anglie se asi předpokládám, věděl to nešlo úplně utajit, ale vědělo se o tom,
nebo to bylo nějaké překvapení.

mluvčí 
No, já jsem mu ten on vydal takovou tu brožurku bombardérů za mříže, a to jsem přepisovala v tajnosti já, že jsem dovedla psát
na prodělal jsem na právním oddělení, ale jsem to v tajnosti přepisovala, takže jsem vlastně ten jeho příběh znala dopodrobna,
no a ti dopisy je pravda, že jsem teďka až po jeho smrti až po maminčiny smrti našla, ale 3 dopisy, o kterých jsem nevěděla.
Takže to bylo taky překvapení, ale jinak se to tradovalo, ale nemluvilo se doma o tom, protože on jako o tom se chtěl mít ani
nemohl, protože byl v riziku. Jako.

mluvčí 
O čem o čem vlastně ta brožurka byla dotuje nějakýho zkrátka životopis nebo nebo nějaké postřehy z těch dávných dob?

mluvčí 
Ne to bylo začínalo to tím, jak prostě utíkali přes Polsko přes hranice. To, co ten jeho vnuk teďka jako zmínil, tak vlastně celé
celá ta cesta, jak se dostal do té Anglie, se dostal k té perutí. No, prostě ten jeho příběh to, co to co zažil.

mluvčí 
Jaký byl vlastně váš strýc, jak vy si ho pamatujete, byť samozřejmě pamatuji si asi velmi velmi dobře, jaký byl mě zaujala,
zaujalo, když jsem loni hledal informace, že vlastně doma nemluvil anglicky nikdy.

mluvčí 
Já jsem pořád chtěla vidět, jak ta angličtina vlastně zní tenkrát nepromluvil nechtěl nemluvil nemluvil ani od válce nechtěl říkat a
jaký byl palič část těchto řeku rok. Vyloženě paličatý, ale potom ovdověl maminka ovdovělá maminka byla vlastně postižená
taky tím, že on utekl, protože rodiče byli v koncentračním nebo nějakým sběrném táboře, myslím 10 měsíců byli zavření. Ona
tady zůstala sama jako jedenáctiletá holka, takže on si chtěl odměnit a začal jezdit spolu na dovolenou až oba byli jako sami,
tak pořád jezdili po dovolených a jako hodně, přesto k nám chodil, takže jsem ho jako pozvala hodně dobře potom.

mluvčí 
Co z toho vašeho, co z toho jeho pohnutého osudu vlastně pro vás bylo to nejzajímavější nebo nebo která ta, která ta etapa,
který okamžik pro vás mají nejsilnější, prosím stručnou stručnou.

mluvčí 
Odpověď?

mluvčí 
No, jako ve věku mám 3 syny a vždycky jsem si říkala, když bylo přesně těch 20 let, tak jsem to vypočítala nad lítat teďka teda
srneček odešel jako do té do té války prostě jsem to pořád přirovnávala tu odvahu a v podstatě i jak asi asi nedokázal pořádně
představit, jo, tam kde a kdy, ale ta odvaha, a to, co jako uznáváme.

mluvčí 
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Vám moc děkuju za rozhovor a doplním, že tento nebeský jezdec se Dočkal v roce 1991 rehabilitace a byl povýšen na
plukovníka letectva do výslužby. Zemřel pak 18. června roku 2026 ve věku 87 let.
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mluvčí 
Má mají kraje jenom ti krajané, kteří přišli mě zajímají před rokem 90 lety, co jsou po roce 90 let jsou tak barvitý tak zajímavý, že
a nejsou to jenom ti špičky, ať už jsou to hokejoví nebo některý političtí nebo prostě ty špičky třeba v medicíně, ale jsou to
obyčejný lidi nebo ti, co prostě stále mají co říct, samozřejmě řada vědců, kteří tam přišli, takže to je moje výzva.

mluvčí 
Tak to se těšíme na ty výstupy, tak letiště muziku 20 dnů tam rychle uteklo, že se našla čas posluchače rádia zet a přeju pěkný
den.

mluvčí 
Děkuju moc za pozvání. Já vám také tobě taky.

mluvčí 
Dnešním hostem je kamarády už jsem byla docentka katedry sociální geografy regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Jánského pěkný den. Interview Martina Kováře na rádiu.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě u příležitosti nevítězství jmenoval 19 generálů z řad armády. Policie hasičů
Vězeňské služby a tajných služeb návrhu vlády jmenovat generálem ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku
hlava státu opět nevyhověla. Americká první dáma Jill Bidenová ocenila dobrovolníky pracovníky krizového centra v Košicích,
kam dnes zavítala při své návštěvě Slovenska. Setkala se tam také s uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Zítra by se měla
sejít taky se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Vláda by mohla v souvislosti s milostí prezidenta Miloše Zemana
udělenou šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi navrhnout podle vicepremiéra ministra práce sociálních věcí Mariana
Jurečky snížení rozpočtu hradu konkrétně lánské lesní správě. Řekl dnes v České televizi a pozastavil se nad tím, že Balák
zůstává ve funkci. V pondělí bude většinou slunečno. Odpoledne může být přechodně na obloze víc mraků a na jihu území
může místy zapršet výjimečně i za bouřit teploty přes den vystoupí na 18-22 °C.

mluvčí 
Vítá vás u dalšího dílu.

mluvčí 
Podcastu insider, který moderuje Michal pur můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den.

mluvčí 
Vítáme tady Honzu Kofroně z fakulty  sociálních  věd  katedry politologie. Ahoj, ahoj. Dobrý den.

mluvčí 
A také Karla svobodu z fakulty  sociálních  věd .

mluvčí 
Katedry ruských a východoevropských studií.

mluvčí 
Ahoj, dobrý den. Je to síla dílů čtvrté.

mluvčí 
Je to třetí díl nové sezóny vlastně pánové byli 2× hosty našeho underground naši underground série v provizorním stroje vám
líbí tady v našem novém studiu. Trestaná.

mluvčí 
Naprosto perfektně, tak jasný, jestli chcete vám doporučím ještě vynikající stům Romů mýho kamaráda Carlose Najmana. On
by se sem fakt skvěle hodil znovu od.

mluvčí 
Celé super snahám, tak vlastně, když to sečteme celkově vaši účast v téhle sestavě a řekl jsem nepotkal, tak jste počtvrté. My
jsme odstartovali zhruba před rokem ruským speciálem, kde jsme vlastně v dobách ještě míru. Se bavili o tom, co Rusko je v
tom současném světě. Pak jsme 2× po zahájení té toho útoku invaze zhodnocovaly vývoj. Pojďme to vykopnout tím teda, kde
jsme dneska.

mluvčí 
Co se jsme.

mluvčí 
Se posunuli jsme se jako posunuli?
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mluvčí 
Karle ano.

mluvčí 
Tak já možná vykopnu tím, že řeknu, co jsme vlastně říkali úplně na začátku, že Rusko je poměrně jako významná, ale
regionální mocnost a pokud se nesmíří s tím, že a už není Sovětský svaz, takže prostě bude přepínat svoje síly, hrozí, hrozí mu
z zhroucení a tohle bych asi podepsali dneska Rusko prostě zabředává na Ukrajině. My samozřejmě nevíme, my nevíme, jak to
dopadne, jo, jako tak víte, takový ty zprávy ve stylu už je to jistý, protože něco se stalo tak, a tak to SOU prostě takový ty
předpovědi, který jsou založený spíš na přání než v čemkoliv jiném, ale v tudle chvíli ten konflikt pokračuje, pokračuje výrazně
déle, než se než se očekávalo nebo tahle fáze konfliktu pokračuje dále, než se očekávalo a než očekávali vlastně všichni a
chystá se nová ofenzíva nebo probíhá nová ofenzíva ani o tom úplně není, není shoda. A uvidíme, co, co to bude, bude Beko
co dál přinese. Nejvýznamnější událostí je pravděpodobně to, že Vladimir Putin zmenšil zase svůj stůl a ministrem obrany se
sešel u normálních ho normálně velkého stolu.

mluvčí 
Takové rostl.

mluvčí 
A ministr obrany žije.

mluvčí 
A zjevně ministr obrany.

mluvčí 
Zopakoval vyhlašování úmrtí?

mluvčí 
No, jasně této další věc, kterou kterou prostě kolem tohleto musíš jako filtrovat a na letiště, řekněme, na 30 % z falešné zprávy,
když máš štěstí, nebo je navíc prostě prostě lítá to takhle všude, takže ano, pravděpodobně žije, pokud to není nějaká dost
efektivní figurína, což se jako u něj se blbě poznává on takovej koženej, takže pití a Putin Putin seděl divně, takže já už se
těším, ale stále držel stolu, takže já už se těším na ty spekulace, jako jestli tam bylo jaderný tlačítko nebo přivolávání ochranky
nebo měl měl zavedený Šojgu nějaký nějaký jako elektrody, aby aby kdyby něco zkusil Cabrio okamžitě jako paralyzovaly, ale
já tady teď šířím strašné věci, ale ale počkejte pár dní. Ono se to bude objevovat ve veřejném prostoru.

mluvčí 
Hanzal tipovali jsme minulé zas hned trefili jsme se strašně.

mluvčí 
Jedinej jsem říkal, že nechce. Nebo.

mluvčí 
Tomáš, říká nevím, vždycky, ale já se vždycky pokusím tipnout opic jsem to netrefil, ale dobrý, že to netrefil ani Karel ani Honza.
My jsme říkali, že ty jsi říkal, jsem 2 týdny a 2-3. Já jsem říkal 3 ty jsi taky říkal 3 myslím. Já.

mluvčí 
Se přiznám, že vůbec nevím, protože zbraním zas tak moc nerozumím, takže já jsem.

mluvčí 
Tomáš říkal víc, než se.

mluvčí 
Zavřou týž nerozum, tak jako by.

mluvčí 
Se ho pořád týmy můžou být.

mluvčí 
Zařazena řada novin.

mluvčí 
Jak to vidíš?

mluvčí 
No, jako takhle došlo k tomu, co čekat jako předpokládal, že prostě Rusové se vyčerpá aj žádný velký vlastně Progres od té
době neudělali stejně takhle Ukrajinci nedali žádný velký Progres vlastně jedním, k čemu došlo, že se Rusové stáhli z těch
oblastí kolem Kyjeva a podobně, což jde považovat prostě za ukrajinský úspěch, ale ty Rusové stáhli víceméně samy od sebe,
jo, nějakej náznak racionality a 1 by si řekl, že tenhleten okamžik by asi dávalo smysl a nějaký mírový jednání a pokusit se
dohodnout, protože prostě Rusko zjevně není schopný nějakýho rychlý velké vítězství. Ukrajinci nejsou schopné rychle získat
území nazpět. Zároveň ale chápu, že třeba po tom, co se objevilo vůči, takže Ukrajincům, dokud dostávají západní podporu, se
nechce prostě přistoupit na Putinovi podmínky zároveň Putin carem tomu, jaký tomu, co tedy ztráty, tak se asi nespokojí s tím,
že by řekl, tak nám stačí, když řeknete, nebudete v NATO, uznáte Krym a nechť ta hranice Doněcku Luhansku probíhá tam,
kde teďka prostě bojová linie, jo, on minimálně chce prostě celej Doněck luhansk, zda jsem je pochopitelné, proč mu to prostě
žilinské nedá. Jo, takže v tomhle tom prostě jsme se nebo minimálně já jsem se přepočítal oček asi i doufal, že obě strany
hlavně ta ruská strana budou mít nějakou tendenci z toho vycouvat bez bez prostě prodlužování, bohužel na ty ruské straně to
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vůbec nevypadá. A já se trošku bojím toho, jestli ten ruský cíl tenhle okamžik nějakým způsobem limitované jenom ten Doněcké
luhanské z řady náznaků bych řekl, že bohužel ten původní celkem maximalistické cíl zůstává pořád nějakým způsobem ve hře
TT prostě problém.

mluvčí 
Posloucháte pořad insider na rádiu zet.

mluvčí 
Maximalistické cíl ve smyslu dobytí celé Ukrajiny Karle samozřejmě to je otázka na tebe, protože.

mluvčí 
Ne je to byl to ten jako dobrého začínal jako celý Ukrajiny. Já by jsem.

mluvčí 
Měl o jeho nevím, jestli odborně projela celý.

mluvčí 
Jako že se bojíme Ivo opustil odvolal podobně, to je prostě jako sporný.

mluvčí 
Takhle Kyjev byl bude symbolem toho jako Kyjev, byl tady metro, chtěl jsi.

mluvčí 
Velký města, zejména na tom východě. Jasně, co, co s tím Západem, to je prostě asi nějaká otevřená otázka netuším, co si
Rusové jako představovali, protože celý to území okupovat schopni nejsou. Jo, ale bavíme se prostě těch hlavních oblastech
na východě plus možná na jihu Oděsa pustit tyhle ty části.

mluvčí 
Karle já tu často se opakuje. Ta myšlenka slyšel jsem to jako od lidí, který k tomu mají blízko, oni se zakopou a dají pokoj.
Prostě všechno se vyřeší ten plyn poteče. A je mu to bude stačit ten východ z tvýho tvůj názor se znalostí tý kremelské politiky.
Já si říkám, proč by se Vladimir Putin smiřoval s tím, že bude mít někde kus východní Ukrajiny?

mluvčí 
No ne on bude chtít jet, jako tam je to docela jasným Putinovi jde prostě o to oni to definují jakou zabránit Kyjevu nebo zabránit
u Ukrajině v tom, aby z jejího území hrozilo na to, já nevím, co všechno. A já si neumím představit, že by to bylo možné nějak
jinak než tím, že nějakým způsobem ovládnout Kyjev a nemusí to přímo přímo dobytí, ale prostě dosazení dosazení nějaké
přijatelné vlády. Moc straně jim prostě současného prezidenta cokoliv, ale pravděpodobně to dobytí. Tam tam, kde prostě o to,
že nějaký nějaký Doněcka Luhanska atp. ten tam ty, které mají nebo ty ty hranice to je sice jakoby pěkné, ale ne nezajistí to
ten cíl, o kterém oni mluví to tzv. bezpečí, no já jsem si mimochodem dohledával ty ztráty a TT prostě nebo nebo ty civilní oběti
za za minulý rok v OSN vydala vydávala k tomuhle zprávy, a to bylo asi 7 lidí v tý doněcký doněcký republice, čili tohle oni
označovali za genocidu, ale ale a pokud vlastně takovýmhle způsobem nebude Kyjev, v uvozovkách zpacifikován, tak oni se
nezastaví. Putina nezajímá, nezajímá prostě nějaký nějakých pár kilometrů navíc Putina zajímá prostě prostě Ukrajina jako
taková a říkám nemusí přímou okupaci, ale o to, aby byla víceméně zbavená neutralizovat, no jasně zbavená armády zbavená
zbavená vlastně nějaké akceschopnosti a obranyschopnosti.

mluvčí 
A já se tam to, když se vrátím k tomu dění na tom na ten zemi nebo v té zemi, co jsme teda pozorovali toho našeho posledního
underground, jsme byli ve stavu se obléhání Kyjeva potenciálního vstupu, běloruská. Teď najednou vlastně se to radikálně
změnil, můžeš nás ty provést jako vojensky tím, co teda na tom území proběhl.

mluvčí 
Jo, takhle ten vstup Běloruska byl kdysi jako jako s obrovským otazníkem, protože kdyby do toho Lukašenko šel, tak prostě
není, co by mohl udělat, že by prostě vzal. Část těch vojáků, kteří jsou loajální 8 relativně loajální poslali umřít někam a na
Ukrajinu s otázkou, co by udělal ten zbytek jo, takže já jsem vždycky jako byl velmi skepticky k tomu, že tohle udělá, protože z
pohledu jeho politické přežití tohle nedávalo úplně jako dobrej smysl, ale každopádně byla tam pustil se na postupná na Kyjev
a Rusům se to ne úplně tak jako překvapivě nepodařilo. S skončily tím, že se jako pořád pokoušeli obklíčit. Je ono té kosti,
něco se jim povedlo spousta věcí se jim nepovedla. Ty ztráty tam vlastně měli velký ničeho velkýho tam nedosáhli. A pocit jako
to nedávalo úplně velký smysl, takže na konci oni se rozhodli, že a touze mít pustěj paradoxně na té vlastně celej ten úvod
jejího operace byl z branek. Vlastně to samotný stažení sil proběhl jako na Rusy relativně dobře. Ještě by se tak, že tam dojde
prostě k tomu, že já nejsem totálně rozpadne Ukrajinci, tam prostě ještě odříznou nebo něco takovýho ne. Rusové se zvládli
stáhnout většinu těch svých boje schopných sil. Celkem v pořádku, což je bohužel nějaký signál toho, že i Rusové zapracovali
na sobě, nedělají nějaký jako už úplně školácké chyby. Ne, že by to zas tak jako super velký výkon, ale je to Progres oproti
tomu, co měli dřív. A teďka se snaží asi rekonstruovat tyhle ty jednotky, který utrpěli prostě velký ztráty buduje nebo už zčásti
poslali směrem na jihovýchod, ať už přímo na jejich nebo tam právě oblasti zejména luhanské oblasti, městečku, rozum a teďka,
že jo, tady se nabízí.

mluvčí 
Také velký.

mluvčí 
Jak je.

mluvčí 
Když se posuneme takhle super, tak takhle prostě přes pizzu můžou zkusit postupovat to takhle na na třeba Slavjansku
Kramatorsk odříznout jednotky, který jsou tady nebo se můžou pokusit probojovat samozřejmě v kombinaci s nějakým posunem
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z jihu směrem na tablo hrázného pustit ty silnice Pokrovskij, který tady spojujou prostě ten Donbas a nebo ukrajinskou část
Donbasu s tím ukrajinským zázemím, kdyby se jim to povedlo, tak tadyhle jsou desítky tisíc ukrajinských vojáků v podstatě
připraví Ukrajinu o polovinu nebo možná i víc těch jako významných vojenských jednotek a samozřejmě pro Ukrajinu ten
okamžik by ta situace začala být jako hodně kritická, že kdyby se to Rusům povedlo, tak ten okamžik oni mají nějakou šanci
zase postupovat poměrně a rychle, takže této v podstatě, co se teďka děje samozřejmě Seko rekonstituovat ty třeba prapory,
který byl těžce poničen mají velký ztráty materiální lidský opravit techniků a dostat tam lidi s nějakou kompetencí, třeba z jiných
útvarů není vůbec jako jednoduchý, to není prostě proces na den nebo na 2 zároveň čím díl ty Rusové čekaj. Tím líp se ty
Ukrajinci můžou připravit. Samozřejmě Ukrajinci začali přesouvat své síly tady do toho prostoru a snaží se nějakým způsobem
vylepšit ty své pozice, to, k čemu taky došlo, že prostě v zásadě Rusové skoro skoro dobyly mariupol. Tam v podstatě teďka
zůstává 1 poslední Bašta v tom za stálo, kde už se teda řekl, že si ani nebudou teďka hned pokoušet dobýt, že je prostě jenom
izoluje, no a asi občas budou bombardovat a i to bude zhruba ta situace Ukrajinci před časem jako zdůrazňovaly nebo říkali se
pokusil o nějaký útok na Gijón. Nějaký boje tam byly, ale upřímně řečeno, ta situace vypadá plus minus velmi podobně.
Podařilo se podařilo se jim Rusy trochu zatlačit, ale jestli ta situace velmi velmi podobná, co je podstatné, že prostě tím, že
Rusové mají s síly na a tý vlastně pravý straně a dně prut vlastně tzn. že Ukrajina pořád musí držet část jejich sil a v týhletý
oblasti nemůže přesouvat někam dál pro Ukrajince samozřejmě bejvalo bylo super, kdyby na začátku dokázali ubránit Chart
show na tadyhle Tachovsku a drželi byste nějaký malý předmostí a musel by se v podstatě nebyli schopni dostat za Dněpr, a to
by za nálože tu Ukrajinci budou bránit malýma silama. Většinu můžou poslat někam jinam holt, tak je ta situace teď tak tzn. že
prostě poměrně dost praporu budou muset držet v týhle oblasti.

mluvčí 
To je zajímavý Karel Karle, otázka na tebe. Oni byli už před časem Mary Topol, co tam vidíme berlínská. Koneckonců Carson
se má 7 20. dubna uskutečnit referendum, což tedy bude nepochybně zmanipulovaný, to by až tak nejde. Z hlediska těch zpráv
z Ruska, ty to bude určitě vědět. Já bych čekal, že uvidíme nějaké partyzánský boj na těch územích, který jsou obsazený tou
ruskou armádou, ať už mely topolu viděli jsme tam na začátku nějaký demonstrace, možná tam nějaký jsou, ale nezdá se, že by
tam probíhalo nějaký jako obrozený nějaký vzepětí, zdá se, že ta situace tam je asi klidná není úplně správný vyjádření, ale zdá
se, že o jim to skutečně kontrolou, že skutečně mají tam tu vládu skutečně tam nějakej určitě starosta nasazené a země tam
někdo vládne, vlajou tam ruský vlajky. Odráží se tohle vy, jsou nějaký zprávy, jak to vypadá.

mluvčí 
Let těch zpráv není vůbec vůbec nějak moc, jako je to klasika, když prostě tohle ovládá ruská armáda, tak ruská armáda si
kontroluje dávkuje, co vlastně, co vlastně pustí dál. Jo, jako jako to, že by se dozvěděl o nějakých případných útocích, tak to
rozhodně ne. A oni prostě klasika filtru Joe procházející seznamy lidí, který nějakým způsobem byli byli aktivní předtím, a to je
to je prostě něco, co jakoby ta okupační správa dělá, bude dělat vždycky. A my se rozhodně ne budeme dozvídat o tom o
nějakých demonstracích, ty demonstrace. A oni dříve či později potlačí, jo, jako ty nebudeš dostávat zprávy samozřejmě o tom,
že se tam sešli, sešli Ukrajinci a začli protestovat, byť jako něco něco vycházelo další věci ta, že ty lidi jsou unavený, jo, že
prostě post postupně postupně bude vzrůstat ty ta únava ve stylu, no OK tak co máme dělat jako možná nemáme rádi, ale
vlastně jako co žít musíme. Jo, jako ono, když se podíváš, prostě. Já nemám rád strašně historický paralely té té prostě Beko
doktora mám z moderních dějin vždycky dělat jako to je hodně.

mluvčí 
Ať už historických paralel zlé.

mluvčí 
To je jako když tak, tak to je na pár facek, ale o novém si vem si prostě, jak vypadala třeba situace v protektorátu. My, když to
chceme vidět ve stylu ve stylu a jako hrdinu hrdinných bojovníků odboje, tak prostě máš pocit, že tady každou chvíli jako někdo
něco bouchalo něco někdo útočil na německý armády a já nevím, co všechno ta realita a byla samozřejmě zobrazovaná
výrazně jinak vypadala vypadala jinak v tom, že lidi prostě chodili do kin chodili do práce, chtěli se bavit, chtěli žít a že by Němci
milovali to ne, ale prostě nějak se s tím smířili, takže já bych tam viděl ještě tenhleten fakt, že prostě akceptuju to, že proti tý síle
stejně nic neudělá je a smíří se s tím, ale tu situaci konkrétně neznám tohle je tohle nějaký mojí osobní jako odhad.

mluvčí 
Anton všiml si nějaký aktivity partyzánský za tou linií východní tak.

mluvčí 
Ono třeba nedávno se objevila zpráva, že a nějaký partyzáni v okolí tok maku navedla dělostřeleckou palbu, protože tam je
přímo i železnice, tak na tu železnici a myslím podařilo zničit snad nějakej zásobovací vlak, jestli to byly partyzány nebo nějaký
spíš speciál, proč on si Ukrajiny, to už se samozřejmě nedozvíme. Obecně ono prostě platí v podstatě to, co říkal Karel tady. To
partyzánské hnutí bejvá nejúčinnější tehdy, když prostě existuje nějaká výrazná bojová aktivita a na frontě a kus zázemí prostě
působí ty partyzáni, proč, protože ten protivník prostě musí věnovat většinu pozornosti na ten konvenční boj na to prostě
frontovou linii nezbývá tolik sil ani jako prostředku ani času na to, aby řešil tu situaci v zázemí. V okamžiku, kdy ta situace na
frontě relativně klidná, anebo prostě to hloubš jako ten elitou Paul jo a podobně, tak ten okamžik prostě pro ty partyzán je to
strašně těžký. Já, protože ti ti prostě dopadlo ty okupanti, půjdou se seznamy, udělají si seznam lidí, kteří jsou potenciálně
nebezpečný ty zastřelen nebo prostě dotáhnout vězeň a najednou začne být jako extrémně náročné. Ty první dny tam nějaký
okno příležitosti, kdy dělat v zásadě cokoliv, ale pak prostě přijdou do práce, podívají se, hele nebyl tenhle ten člověk listová ne
náhodou jako člen teritoriální obrany, hele byl tak pojďme si pro něj jo, zas tak letos za chvilku dokážou rozebrat ty sítě odporu.
Ne, že by okamžitě všechny zanikly, ale najednou prostě i ten odpor se musí skrývat, musí hledat způsob, jak jako omezit svoji
činnost, aby to nebylo tak nápadný, jo, zároveň prostě a okupační mocnost bude pravděpodobně distribuovat potraviny a
podobně, což je prostě způsob, jak na ty lidi působit, protože ono se říká jako v těch moderních společnostech průmyslové
chatou Ukrajina reálně je, tak prostě partyzánských hnutí je dělat neskutečně nároční. Je to fakt Tetteh, jako my si to
představujeme. Partyzán někde v bažinách vypjatě a ve čtyřicátých letech jasně to bylo možný tehdy, ale dneska, kdy v
podstatě žijeme ve městech, kdy jsme závislí na států, jsme závislí na spoustu jako technických vymožeností, který musí ta
zpráva prostě vykonávat, tak se najednou jako představa, že se odloučí někdo, začne na vlastní pěst jako přepadávat vlaky a
podobně. To si dneska mnohem mnohem náročnější.

mluvčí 
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Tenhle díl byl zajímavý pohled na to, co se děje aktuálně na Ukrajině, tak jo. Díky.

mluvčí 
Heinová nečekaně navštívila Ukrajinu. Setkala se s ukrajinskou první dámou. Na mnoha místech si dnes lidé připomínají výročí
konce druhé světové války. Hokejisté porazili Švýcarsko 30 a vyhráli po třech letech švédské hry. Zítra bude polojasno až
oblačno s teplotami do 22 °C.

Americká první dáma Jill Bidenová dnes nečekaně navštívila Ukrajinu v Užhorodu, který leží u hranic, se Slovenskem se sešla s
volenou Zelenkou manželkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovala o tom agentura AP na ukrajinském
území byla Bidenova přibližně 2 hodiny. U nouzového pohřebiště romského koncentračního tábora v letech u písku se dnes
konalo pietní shromáždění k uctění památky romských a židovských obětí nacismu. Úctu přišel projevit i předseda senátu Miloš
Vystrčil.

mluvčí 
Pietní místa jsou Vlastě dokumentem toho bezpráví a té měli dostat.
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mluvčí 
Česko si připomíná 77 let od konce druhé světové války v Evropě stejně jako v řadě dalších zemí světa i v tuzemsku den
vítězství státním svátkem. Hlavní pietní akce jako vždy konal v národním památníku na pražském Vítkově. Zúčastnily se ho
nejvyšší představitelé státu armády.

mluvčí 
Není to obyčejná oslava dne vítězství, kdybychom prostě hleděli z radosti na to, že tyhle válečné události máme za sebou a že
nic takového nás nikdy nemůže potkat právě ruská agrese na Ukrajinu válka na Ukrajině nám připomíná, že Svoboda
nezávislost, že to nejsou samozřejmé věci, to jsou věci, které jsou křehké a za které potřeba bojovat.

mluvčí 
Já myslím, že je důležité si připomenout, že je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem totalitárním, který je všeho schopný, a to
je právě odkaz naděje toho dnešního dne a věřím tomu, že dodává právě naději i Ukrajincům, kteří dnes bojují, prožívají muka,
která jsou válku vždycky spojená.

mluvčí 
Vzpomínkové akce se konají po celé republice. Třeba pietní shromáždění u pohřebiště koncentračního tábora pro Romy v
letech na Písecku připomněl romské židovské oběti nacismu. V Plzni pak skončily přehlídkou vojenských historických vozidel
slavnosti svobody.

mluvčí 
A už za zmíněného pražského Vítkova vás zdravíme taky mi živě mým dalším hostem je politický geograf Michael Romancov z
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. My jsme už dopoledne přivítali s
historikem Petrem Kourou o tom, do jaké míry je já možná mluvit v případě postupu Rudé armády v Československu v roce
1945 o osvobození, že na jednu stranu to bylo osvobození od nacismu. Na druhou stranu to nebylo osvobození ke svobodě,
jak to vnímáte vy.

mluvčí 
No ale jenom to naprosto stejně prostě myslím, že tohle to je maximálně jako přesná korektní, řekněme, analýza toho, co se
tehdy děje nepochybně vlastně likvidace německých vojsk na tehdejším československém území nemohla být vnímána jinak
než jako osvobození od německého já, ale to, co se potom začalo dít, tak to bohužel nebyla cesta ke svobodě, ale naopak s
tou krátkou přestávkou od roku 45 roku 48 vlastně to bylo předznamenání nástupu druhé v řadě ohledů, bohužel ještě horší
totality, než byla nacistická.

mluvčí 
To, co dnes Rusko dělá na Ukrajině agresivní válka proti Ukrajině, je to něco, co by mělo změnit nějakým způsobem náš přístup
k tomu, co Rudá armáda učinila kupříkladu i na území Československa?

mluvčí 
Já si myslím, že náš přístup k tomu, co se dělo tehdy to nemá smysl měnit prostě historická událost. Myslím si, že bychom měli,
respektive historici, kteří se tomuhle tomu věnují napřít síly k tomu, aby pokud to bude možné prostě doplnili ta bílá místa, která
s tím jsou spojená, ať už se jedná o chování sovětských vojáků vůči civilnímu obyvatelstvu vlastně aktivity jednotek směr a
odvlečení řady československých občanů do sovětských lágrů atd. ale nemá smysl přepisovat historii prostě postup Rudé
armády a jejich spojenců, což mimochodem byla kapitola, kterou ten komunistický režim soustavně zamlčoval, protože na
našem území padlo obrovské množství rumunských vojáků, například navzdory tomu, že jsme s Rumunskem byly v tom jednom
bloku, tak před rokem 1989 třeba o účasti rumunských jednotek prakticky vůbec nemluvilo, tak tohle to všechno si myslím, že
by mělo být doplněno.

mluvčí 
A Rusové jsou Sovětský svaz patřil k vítězům druhé světové války, do jaké míry mu to dávalo a dává našim případě Rusku
právo interpretovat. Ty tehdejší události považovat tu interpretaci toho, co se stalo za jedinou správnou.
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mluvčí 
Já řeknu, takhle ta interpretace, to by v podstatě mohla být soukromá záležitost, ať si tam dělají, co chtějí problém je, že
Sovětský svaz, a to vlastně nepřetržitě od toho okamžiku, kdy se ta válečná štěstěna začala jaksi převracet na jejich stranu,
kde byl rozhodující rok 1943, tak vlastně dával najevo, že nehodlá dodržovat ty závazky, k nimž se už vlastně v průběhu tehdy
probíhající války přihlásil v roce 1941 byla podepsaná tzv. atlantická Charta, jejíž principy potom sloužil jako vodítko při
zpracování Charty Organizace spojených národů. Součástí atlantické Charty byl mimo jiné závazek všech těch zemí, které
vytvořili tu vítěznou koalici tzv. spojených národů, že po válce vlastně nebo že válka nebude způsob k tomu, jak dosáhnout
nějakých teritoriálních zisků v průběhu v průběhu roku v případě Sovětského svazu se tohle nestalo Pobaltí území, která
zabrali Sověti na základě dohod s Hitlerem, koneckonců odtržení tzv. Podkarpatské Rusi od tehdejšího Československa a pak
celé vytvoření toho celého východního bloku Sovětského. To všechno je proti závazkům vyplývajícím z atlantické Charty proti
závazkům, které Sovětský svaz na sobě přijal v tom je ten problém.

mluvčí 
A ještě můžeme mluvit klidně o tom, že Rusové tu válku vnímají jako velkou vlasteneckou, tedy od toho okamžiku napadení
nacistickým německá města pakt Ribbentrop Molotov jakoby neexistuje nějaká Anna a 9. květen, to je datum, kdy Rusové slaví
den vítězství, tak mám možná připomenout, proč 9. květen, jak to vzniklo.

mluvčí 
Ten devátý je to vlastně vzniknul, protože když si Sověti vynutili tu druhou kapitulaci, protože vlastně ta první byla v Remeši, ale
tam nebyl přítomen sovětský zástupce, takže si vynutili tu druhou, která byla podepsána 8. května. Nicméně v tu dobu, protože
časový posun z Moskvy bylo 9. května, proto se v Sovětském svazu a zase Sověti to datum proto vnutili všem svým jaksi
satelitům Československo nevyjímaje, tak se ten den vítězství slavil jakožto nebo připadal na 9. května poté, co jsme se staly
součástí západního nebo chcete-li svobodného světa, tak jsme vlastně v tomto ohledu se rozloučili s tou starou sovětskou
symbolikou a vlastně ukončení bojů druhé světové války v Evropě, protože v Asii se v tu dobu ještě válčilo, tak u nás připadá
na ten květen osmý.

mluvčí 
Den na Rusku o návrat tak do období sfér vlivu po druhé světové válce nebo ty ambice jdou ještě dál proti proudu času k
carskému Rusku.

mluvčí 
Já myslím, že to je něco, co se Putin velmi usilovně snažil většinu své politické kariéry najít na druhé straně někoho, s kým se
bude moci dohodnout na rozdělení sfér vlivu, přičemž nikdy vlastně nedával najevo, jak konkrétně by to mělo jaksi vypadá to
zná tady může jenom spekulovat, jestli by to zase mělo podobu nějakého satelitního bloků, anebo jenom zemí k jejich
zahraniční bezpečnostní politika minimálně zahraničně bezpečnostní politika by musela podléhat Sovětskému padl ruskému
ruskému souhlasu. Nepochybně se snažil najít takovéhle partnery v Evropě neuspěl, myslím si, že velmi sázel na to, že by se
takovýmhle partnerem mohl stát Donald Trump, to jsem mu taky nepovedlo. A teď se pokouší si vynutit tedy svoji zónu vlivu
válkou, kterou na Ukrajině.

mluvčí 
Kde samo Rusko bar a tam neustálý pocit neporazitelnosti vyvolenosti na jedné straně na druhé straně ohrožení zvenčí.

mluvčí 
Já myslím, že tohleto obojí má svoje kořeny v tom, jakým způsobem politické elity interpretují minulost přítomnost, snaží se
vlastně rýsovat vizi budoucnosti. Problém je, že je to skrz naskrz vylhané vlastně ruský režim čas od času prostě podlehne
těmhle těm svým vlastním iluzím.

mluvčí 
Na co o tom ruském postoji a vypovídá to velmi často používané slovo rusofobie jednoduše ten, kdo nesdílí náš pohled na věc
naši interpretaci věcí, pak také to sucho.

mluvčí 
To je vlastně zase klasická technika, kterou ruský režim současnosti předtím sovětský režim používali naprosto jednoznačně. Je
to vlastně neschopnost vypořádat se s tím, že veřejný prostor je prostorem, kde se střetávají názory a kde se vede jaksi dialog,
ale ten dialog se prostě vedle podvede podle pravidel. A já mohu vlastně uznávat i někoho, kdo má fundamentálně odlišný
názor než já za předpokladu, že ten můj oponent diskuzi prostě, respektive nějaká pravidla. Tohle je něco, čím Rusové prostě
nemají žádnou zkušenost ruské politické elity by to samozřejmě schopni byli, pokud by chtěli, ale oni nechtějí. Oni si prostě
chtějí minimálně částí, řekněme, Evropy vynutit takovou pozici, že to, co zazní z Moskvy, je prostě psaným nebo nepsaným
zákonem, to už je potom jedno.

mluvčí 
Už jsme vysvětlili to datum 9. května, něco datum dne vítězství Rusko se chystá na zítřejší oslavy tohoto dna. Co v tom ruském
vnímání světa ten den vlastně znamená.

mluvčí 
Tak především ten den není dnem, kdyby jsi ruská politická elita a její prostřednictvím veřejnost vlastně připomínali primárně
oběti, to není den, kdyby se jako zastavil veřejný život, aby se po měli ti, kteří přišli o život a aby se ta společnost měla možnost
vlastně zamyslet nad tím, jakou cestu od té doby ušla, kam směřuje. Naopak je to den, který je za celých těch vlastně 22 let, co
je Putin moci používán jednoznačně jako mobilizační nástroj, kterým se vlastně ruská veřejnost dávno předtím než Rusko
vpadlo na Ukrajinu v roce 2 14, natož tedy ten současný pád, aby se připravovala na to, že dříve či později neodvratně znovu
přijde válka.

mluvčí 
No a vztahují se ty oslavy v něčem reálným historickým událostem konce druhé světové války nebo vztahují spíš k něčemu, co
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bychom označili druhý život toho 9. května ideologie.

mluvčí 
Já si myslím, že to má spíš ten ideologický rozměr, byť třeba čas od času vojenská technika, která byla ukazovala na těch
přehlídkách nebo vlastně ty slavnostní prapory, které se tam nosí, tak ty jsou jako z těch čtyřicátých let, ale to je v podstatě
nepodstatné. Důležité je to, jakým způsobem s tím ten režim aktivně pracuje.

mluvčí 
Jaký význam těch oslavách mají věci, která Středoevropana možná úplně nepochopí jako vytvoření nesmrtelného pluku
kupříkladu nebo jako figuranti, kteří představují poražená nacisty a nebo jízdy dětských kočárků v průvodu.

mluvčí 
Ten smrtelný pluk to byla původně vlastně soukromá iniciativa. To bylo něco, co vzniklo spontánně, vzniklo to zespoda. Byla to
právě snaha, aby lidé měli možnost prostě zavzpomínat na ty jejich blízké, kteří v průběhu té strašné války přišly o život. A tahle
ta soukromá iniciativa se prostě dostala do toho veřejného prostoru a v okamžiku, kdy se ukázalo, že to ruské společnosti
pozor pozitivně rezonuje, a tak se toho zmocnil prostě Putin, respektive jeho režim. Putin se sám postavil do čela toho průvodu
vlastně Moskvě a s tím okamžikem se z toho tzv. pochodu nesmrtelného pluku stala vlastně státem zaštiťovala organizovaná a
taky státem interpretovaná. Událost vlastně to, co původně, jak říkám, byla spontánní věc, která přicházela zespoda, tak se to
stalo jednou z těch jako jakoby důležitých nebo viditelných součástí toho, jak stát vlastně tu tu soukromou iniciativu v tom
veřejném prostoru zcela pohltil.

mluvčí 
Neodpustím si ani jednu aktuální otázku. Ruský prezident Vladimir Putin zaslal na Ukrajinu, zveřejnil na internetu blahopřání
Ukrajině Ukrajincům ke dni vítězství působí absurdně a prezident státu, který vede útočnou válku vůči druhému státu,
blahopřeje a obyvatelům. Ta země ke dni vítězství, jak tomu rozuměl?

mluvčí 
No v zásadě to hladce jednoznačně rozměr, že Rusko neustále považuje Ukrajinu za součást vlastně toho balíku zemí, vůči
nimž tahle ta gratulace byla směřovaná. Ono se to netýkalo pouze Ukrajiny. Putin poslal blahopřání všem státům společenství
nezávislých států, což je těch někdejších 15 republik Sovětského svazu -3 pobaltské státy, které tam nikdy nevstoupil, které
jsou součástí Evropské unie Severoatlantické aliance, čili té zbylé dvanáctce, těm všem jako bylo směřováno Kremlu tohleto
blahopřání, gratulace vzpomínka, přičemž pouze do Gruzie a na Ukrajinu. Šlo to blahopřání jejich lidu, nikoliv prostřednictvím
jejich momentálních politických vůdců Gruzie a Ukrajina to jsou ty 2 státy, které Putin napadl a vlastně to tak gratulace nebo ta
vzpomínka je naprosto absurdní, protože pokud tam ti veteráni druhé světové války ještě stále žijí taky velice vysoká
pravděpodobnost, že jejich děti, respektive vnoučata bojují, přišli o život, přišli o bydlení, jsou z nich dneska váleční uprchlíci.
Atd. atp.

mluvčí 
Naznačuje to, že ta gratulace odešla i v letošním roce něco o tom, co by se mohlo dít zítra, tedy co by mohlo být sděleno o
Vladimirem Putinem s Janem ke světu ve věci Ukrajina?

mluvčí 
Já si myslím, že je to možné uvažovat tímhletím způsobem, protože v té v tom jeho oficiální vyjádření bylo napsáno prostě, že
tehdy se bojovalo proti nacismu, dnes se bojuje proti nacismu, což je něco tedy co Putin vlastně tvrdí nezažil od samého
začátku té války proti Ukrajině a je vysoce pravděpodobné, že vlastně jako válka proti nacismu tehdy a dnes, takže bude s
největší pravděpodobností leitmotiv toho zítřejšího vystoupení.

mluvčí 
Michal Romancov, moc vám děkuju. Já děkuju za je dán díky a my tady na Vítkově stále zůstáváme, odtud budeme vysílat
dnešní interview ČT 24.

mluvčí 
Kromě Česka si konec druhé světové války připomínají i další země, včetně Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj při této
příležitosti zveřejnil emotivní černobílé video. V něm mluví o válce na Ukrajině jako o návratu zla. Rusko si bude historický
mezník připomínat až zítra a očekává se, že šéf Kremlu Vladimir Putin bude chtít oznámit úspěšný postup ruských vojsk na
Ukrajině. S blížícími se oslavami na Rudém náměstí boje na východě Ukrajiny intenzivně jí.

mluvčí 
Sám bojoval 7 let po boku Rusů Sovětské armádě proti nacistickému režimu. O 8 dekád později se Moskva obrátila proti němu
a zaútočila na jeho domov v obci zločin v Charkovské oblasti.

mluvčí 
V čas na oddělení správy.

mluvčí 
Jsme na pozemku mého starého domova. Narodil jsem se tady vychovali mě tu moji rodiče.

mluvčí 
Spirit vos.

mluvčí 
Z domova sedmadevadesátiletá ho válečného veterána Ivana lisu nás zbyly jen trosky. Na jeho zahradě zůstala jáma po
dopadu ruského granátu. Zrovna se mu podařilo zachránit jen starou uniformu, kterou zdobí desítky vyznamenání za hrdinství.
Prošel východní frontu, kde utrpěl zranění. Teď se mu vzpomínky vracejí a znovu cítí strach. Jeho domov totiž leží jen pár
desítek kilometrů od ruských hranic.
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mluvčí 
Krokům.

mluvčí 
Co na to můžu říct?

mluvčí 
Já určitě, protože.

mluvčí 
Neuvěřitelně se bojím v noci nespím od roku 2014, kdy ten chaos začal.

mluvčí 
Tým dočtou.

mluvčí 
Generace Ivana lisu měla být tou poslední, která zažila hrůzy války. Ukrajinský prezident Volodymyr vojenský ale označil ruskou
invazi na Ukrajinu za návrat zla v podobě. Jakého svět poznal za nacismu.

mluvčí 
Drobný říkali jsme již nikdy znovu jen 77 let. Žili jsme bez zla, ale teď se znovu narodilo znovu a teď to chápou to všechny země,
které podporují druhé světové války, natočili ukrajinské úřady ve městě porod Janka. Tisícovka obyvatel této obce tehdy
bojovala společně se Sověty. Město teď po ruském ostřelování prakticky srovnané zemí. Patří k místům s nejvyšší bilancí
civilních obětí.

V kameni žádné zlo nemůže utéct odpovědnosti, nemůže schovat bunkru, protože jde o to všechno. Překonáme jsme si tím jistí,
protože naši vojáci naši lidé jsou o tom, co těch, kdo zdolali nacismus a vyhrajeme znovu znovu.

mluvčí 
Na černobílém videu srovnávají Ukrajinci záběry z ruské invaze historickými snímky bojů s nacistickým režimem. Kreml
paradoxně válku na Ukrajině nazývá zvláštní operací, která má zemi denacifikace. Barbora Maxová, Česká televize.

mluvčí 
Koaliční strany se přou o to, odkdy by mělo Česko dávat na obranu slibovaná 2 % hrubého nás na domácího produktu. Podle
zjištění České televize chtějí lidovci a ODS splnit tento závazek vůči NATO hlavně kvůli válce na Ukrajině. V roce 2024 ovšem
hnutí STAN trvá na datu dohodnutém ve vládním prohlášení, a to je rok 2025. Letos stát plánuje vydat na zmíněnou
rozpočtovou kapitolu jedno celé 0,4 % HDP.

mluvčí 
Místo starých strojů úplně nová bojová vozidla pěchoty. Nová nadzvuková letadla, ale třeba i nákup dalších obrněných
transportérů nebo nových vrtulníků. Na zbrojení má jít v příštích letech nejvíc peněz v novodobé historii.

mluvčí 
My v tomto ohledu musíme se přizpůsobit té nové situaci.

mluvčí 
Lidovci si před dvěma týdny na sjezdu schválili, že budou prosazovat rychlejší růst výdajů na obranu, než podepsali koaliční
smlouvě dvou procent HDP. Chtějí dosáhnout v roce 2024. Je.

mluvčí 
To přímá reakce na napadení Ukrajiny ruskou federací, kdy musíme samozřejmě posílit naši obranu.

mluvčí 
Já bych to podpořila, podpořila bych to dokonce možná ještě dřív, protože tvrdím, že včera bylo pozdě.

mluvčí 
S tím ale nesouhlasí koaliční starostové.

mluvčí 
Realistickým datem je skutečně ten rok 2025 vidím obrovské potřeby rezortu vnitra bezpečnosti v České republice a ten
rozpočet není nafukovací.

mluvčí 
Ať už vláda začne plnit závazek vůči NATO dávat na obranu 2 % HDP v roce 2024 nebo v roce 2025. Rezort obrany se v obou
případech stane jednou z největších rozpočtových priorit České republiky. Obranný rozpočet bude muset ročně vzrůst o
desítky miliard korun. Zatímco letos chce dát vláda na obranu 90 miliard ročně splnění slibu vůči NATO by v roce 2024
znamenalo růst výdajů víc než 60 miliard. V roce 2025 by pak byla částka kvůli rostoucímu HDP ještě visí.

mluvčí 
Ono je to reálné.

mluvčí 
Čili vy jste ochotný totiž 60 miliardách meziročně.
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mluvčí 
My jako vláda určitě ano, určitě to má naši podporu potřeba navýšit počet vojáků potřebujeme zbroj.

mluvčí 
Fialova vláda by chtěla do budoucna tady ve sněmovně nařídil státu obranné výdaje ve výši minimálně dvou procent HDP
speciálním zákonem. To ale kritizuje sněmovní opozice.

mluvčí 
Já si to osobně nedokážu představit, protože ta armáda není schopná pojmout.

mluvčí 
Ministerstvo obrany by rádo dostalo první miliardy navíc ještě letos. Díky novele státního rozpočtu, kterou budou poslanci
schvalovat v létě. Petr Vašek, Česká televize.

mluvčí 
Autor reportáže kolega Petr Vašek je tu se mnou ve studiu Petře vítej.

mluvčí 
Krásné pole, krásný sváteční.

mluvčí 
Den. Tak, jaké ty máš vysvětlení pro rozdílné názory na to, kdyby se měla ta 2 % HDP plnit koalici.

mluvčí 
Tak už jsme trošku slyšeli v té reportáže lidovci ODS si opravdu chtějí vzít, vyjde na obranu, to jsou absolutní největší vládní
prioritu. Je to velká změna oproti oproti tomu, když vláda začínala, takže říkají, my chceme dávat těch 60 miliard meziročně
navíc už v roce 2024 říkají, že bez kvalitní obrany vlastně nebude tady v té zemi vlastně nemusí být kvalitní vůbec nic, protože
prostě bez bez kvalitní obrany prostě můžete můžete stát přijít o spoustu dalších věcí, jak vidíme na okraji, tak to, tak to vážně
o tom ty 2 strany mluví. Naopak hnutí STAN říká pro nás je obrana také priorita, ale nechme tam ten původní termín rok 2025,
protože máme jiné priority jiné bezpečnostní priority. Připomeňme, že hnutí STAN má i ministra vnitra Víta Rakušana a Vít
Rakušan říká já také potřebuju víc víc peněz i v dalších letech. Na zajištění zase vnitřní bezpečnosti na za na kvalitní odměnění
odměny policistů hasičů na kvalitní kvalitní vybavení, takže tady tady je ten základní věcný spor, no, myslím si, že je tam i 1
takový politický prvek, který možná teď začíná být vidět čím dál víc s těmi preferencemi, které jsme dnes viděli u agentury
Kantar pro Českou televizi ODS má 26 % čisté má 10 % a myslím si, že i tam je trošku snaha odlišit se od toho mainstreamu té
vlády od převládá vláda působí jako že to hlavně koalice spolu hnutí STAN a Piráti nejsou tak výrazně by si představovali, když
když se bavím, bavím s poslanci ve sněmovně, tak tak to poměrně otevřeně říkají, takže si myslím, že tam je snaha dělat prostě
trošku odlišnější politiků než než doteď, protože prostě, pokud ODS 26 % lidí na 10 % poslancům prakticky stejně, tak tam něco
nefunguje.

mluvčí 
A znamená to, že tahle snaha, aby se mohla odlišit se, aby se mohla projevit i v dalších programových cílech vlády, dejme
tomu.

mluvčí 
Ono to začíná pomalu svítat na některých dalších programových tématech. Zmínil bych možná 2. Jde o platy státních
zaměstnanců, kde na jedné straně poměrně striktní ODS TOP 09 nechtějí zvyšovat platy státních zaměstnanců chtít nechat
víceméně zobrazené na druhé straně je hnutí STAN, lidovci Piráti, a to druhé důležité téma, na kterém poměry dobře vidět
zvýšení rodičovského příspěvku, tam to také zatím blokuje ODS TOP 09 a lidovci, které, kteří mají ministr práce sociálních věcí.
Starostové starostové Piráti, také ti jsou mnohem přísnější, takže toto jsou další programová témata, kterých je to vidět, myslím
si, že s blížícími se volbami komunálními senátními volbami, které jsou mimochodem už za 4,5 měsíce, tak se budou ty rozdíly
prohlubovat. Je to poměrně logické, je to před každými volbami a v České republice začíná právě teď.

mluvčí 
Když se ještě vrátím k těm dvěma procentům HDP na obranu, tak to si spočítal, že v roce 2024 by Česko muselo dávat o 60
miliard vyšší částku na obranu v roce 25 téměř 70 miliard víc vzhledem ke stavu veřejných financí vzhledem k tomu a
plánovanému schodku rozpočtu na to vůbec vláda prostředky.

mluvčí 
No, jedním slovem nemá, musí si je půjčit, protože už teď letos deficit 280 má být 280 miliard bude podle mého názoru hodně
přes 300 miliard. V příštím roce se nedá očekávat nižší deficit 200 miliard korun, takže jakékoliv další zvyšování velké desítky
miliard. Prostě prostě půjde i v příštím roce na dluh. Pokud by to bylo postupné zvyšování na těch 60 miliardy může v příštím
roce by to bylo 30 miliard v tom dalším roce. Oproti dnešku v tom dalším roce oproti dnešku 60, takže dohromady 90 miliard
korun na obranu obrovská částka a prostě stát by si musel vláda by si musela půjčit. Mimochodem je to částka, která ty pokryla
velkou většinu sociálních dávek této zemi, takže opravdu vláda si teď vybrala, že prostě bezpečnost bude absolutní priorita.

mluvčí 
A další priority pro ten příští, ale i další roky, co bude dál ještě prohlubovat ten rozpočtový schodek.

mluvčí 
Tak, když jsem se na to díval, tak Zbyňku Stanjurovi opravdu v roce rozpočet na příští rok se státní rozpočtu příští rok
nezávidím, protože kromě té obrany kromě těch možná 30 miliard, pokud to bude pozornější, tak bude o něco méně, bude
muset už teď ví, že ho budou stát desítky miliard další věci. Už loni schválila sněmovna pětisetkorunový příspěvek pro
důchodce nebo hlavně důchodkyně za každé vychované dítě, což bude už té zabudováno vlastně v zákonech a nikdo už to
nezmění. To je 18 miliard korun. Navíc určitě bude znovu priorita růst důchodů už jen kvůli vysoké inflaci. Tam můžeme čekat
nějakou nějaký taky 10 20 miliard korun. Vzhledem k tomu, jak ta inflace vypadá. Všechny strany chtějí znovu zvyšovat platby
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za státní pojištěnce. Tam bude otázka, nebude vypadat ten vzoreček automatické valorizace a jednou z priorit možná bohužel
priorit nucenou prioritou budou po bohužel i splátky státního dluhu, protože tím rostou deficity rostou úrokové sazbě národní
banka zvýší úrokové sazby, tak budou budou zvyšovat úroky, které stát prostě musí vyhodit za za splátky svého státního dluhu
a dnes nám ministr Jurečka řekl, že to může být příštím letos je to nějakých 50 miliard korun, ale v příštím roce to může být
podle podle toho, jak jaké úrokové sazby se podaří zajistit 50-80 miliard korun, což je poměrně výrazně vysoká část ostatně
můžeme si ministra Jurečku odpustit.

mluvčí 
Jsou odhady, o kterých.

mluvčí 
Se mluví o tom pan ministr financí opravdu ta situace teď nyní ducha nejenom zhoršení té Rity ratingové hodnocení České
republiky a logicky je to, jakým způsobem případně rozchodu státní rozpočtu, to jsou všechno to může promítat. Je.

mluvčí 
Zatím taková hrozba zhoršení ratingu agenturou Fitch, která označila především 3 základní kritéria. První věc je to, že nám
hrozí snížení tempa hospodářského růstu, to je jednoznačné. Potom je tam inflace samozřejmě závislost energii na Rusku také
3 základní faktory.

mluvčí 
Petře, letos vláda v rozpočtu a ušetřila zhruba 80 miliard nebo seškrtala na provozních částečně i povinných výdajích, a tak
těch investičních. Dá se něco podobného čekat v rozpočtu na příští rok podobný balík.

mluvčí 
Tak jak znám Zbyňka Stanjuru, tak se o něco podobného pokusí, ale ono tím letoška musí vláda hodně zmenšil ten
manévrovací prostor nějaké výraznější úspory provozních a investičních výdajů můžeme pouze odhadovat spekulovat, kolik to
může být myslím, že nějaké desítky miliard chce, aby extremisté pokusí znovu šetřit, ale že by to zachránilo rozpočtovou situaci
v příštím roce, to se prostě nedá říct, prostě nějaké vysoké, bylo velké škrty, například sociálních výdajů mandatorních
výdajích. Teď není vhodná doba kvůli vysoké inflaci a musím říct, že ani politická vůle.

mluvčí 
Co zvyšování daní.

mluvčí 
Tak tam ještě horší, v uvozovkách s tím zvyšovat daně, protože dnes třeba místopředseda Českomoravské konfederace
odborových svazů Vít Samek navrhl, že se musí zvýšit daně hlavně tedy bohatý majetkové daně atd. jinak to prostě státní
rozpočet v budoucnu neutáhne, ale vláda zvyšovat daně nechce, alespoň ne ty hlavní daně daň z příjmů DPH majetkové daně
ještě uvažuje. Uvažuje o tom, že by možná zvýšila některé typy spotřebních daní, například z cigaret alkoholu, takové ty daně z
neřesti mluvilo tom ministr Jurečka. Na začátku roku ale tam moc peněz nezíská, najdou nějaké druhé miliardy, takže ani
zvyšování daní zatím není pro vládu řešení přitom řešení rozpočtového schodku.

mluvčí 
Petře, tak díky za komentování současné politické situace a přeju hezký den.

mluvčí 
Krásnou planetární sváteční den.
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mluvčí 
Na Ukrajině. Ruská agrese na Ukrajinu válka na Ukrajině.

mluvčí 
Nám připomíná, že Svoboda nezávislost.

mluvčí 
Že to nejsou samozřejmé věci, to jsou věci, které jsou křehké, za které potřeba bojovat ta nemusíme dnes myslet nejenom.

mluvčí 
Na oběti té druhé světové války, ale musíme myslet i na oběti té války, která teď právě probíhá na Ukrajině, musíme být vděční
těm, kteří tam bojují, protože.

mluvčí 
Ruský prezident Vladimir Putin dnes popřál všem občanům Ukrajiny klidnou a spravedlivou budoucnost na občany a vojenské
veterány země, na kterou od konce února útočí jeho vojska, se obrátil v souvislosti se sedmdesátým sedmým výročím konce
druhé světové války. Blahopřejné poselství adresoval Kreml tradičně také do dalších zemí někdejšího Sovětského svazu. V
případě Ukrajiny Gruzie se Putin obrátil na tamní národy u dalších poct postsovětských zemí. Osob byl také jejich lídr.

mluvčí 
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Sport na rádiu.

mluvčí 
Kajakář Jiří Prskavec kanoista Lukáš Rohan ovládli oba víkendové závody Českého poháru ve vodním slalomu, kterými je na
Trnávce, začaly boje o místo v reprezentačním družstvu pro tento rok. Mám medailisté olympijských her v Tokiu mají v
národním týmu místo jisté stejně jako další kanoisté Václav Chaloupka a Gabriela Satková. Díky úspěchu na loňském
mistrovství světa.

mluvčí 
Politický regionální geograf v současné době pracuje odborný asistent zástupce vedoucího katedry politologie fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a současně působí komentátor info cz. Dnešním hostem je Kanada Josef Jan Kofroň.

Pak bude výstava zastali dobrý den. Těšili jsme se na Ukrajinu všichni, tak vám moc už zase našel čas. První otázka taková
obecnější pak budeme konkrétní, jak můžeme číst současnou vojenskou situaci na Ukrajině, když se dívám do různých
světových novin do různých serverů, tak ty zprávy nejsou úplně jednoznačné, jak jak to vypadá viděno vašima očima?

mluvčí 
Tak tenhle ten okamžik bych to asi označil za nějaký víceméně pád nebo skoro patovou situaci. Rusové mají velký problém
postupovat rychleji vpřed. A je vidět, že i když se nějakým způsobem poučili, tak přece jenom a ten jejich výkon není úplně
optimální. Na druhou stranu jsou to pořád Rusové, kdo mají tu, řekněme, taktickou nebo operační iniciativu. Ukrajinci tím
pádem nejsou schopní a vzít nějaké větší kusy toho území protiútokem před 14 dny třemi týdny. Ono už to možná bude měsíc
se ohlašovaly různé ofenzívy směrem na Carlson, ale v reálu k tomu zatím vlastně nedošlo nebo ta situace tam nezměněna,
znamená ukrajinská armáda schopna nějakých lokálních protiútoků, ale není tenhleten okamžik není tenhleten okamžik ve
stavu, že by byla schopna podniknout nějakou skutečně jako zásadnější ofenzívu. Vzít si zpět nějaké třeba významnější město,
jako je Carson nebo nějaký význačný bod a podobně.

mluvčí 
Dneska už dost překvapuje nikoho, že ta ruská armáda vypadá tak, jak vypadá, ale zpočátku byli všichni asi zaskočení. Ty
pověsti o výkonem válečném stroji byl značně nadsazené, takže vás překvapilo nebo jste to věděl, jak to bude vypadat?

mluvčí 
Určitě jsem nevěděl, jak to bude vypadat na druhou stranu. A tady byly nebo kolovaly tu z mého podle mého pohledu naprosto
jako nepochopitelné domněnky typu, že Rusko za 4 dny obsadí Ukrajinu v zásadě jako nemožné. Neumím si představit, co by
se muselo stát, abych něčemu takovému došlo. Já jsem vždycky před válkou říkal, minimální horizont pro tu válku jsou,
řekněme, 2-3 týdny, když to Ukrajincům opravdu nevyjde. A Rusové pak budou schopni získat třeba východní část Ukrajiny
budou mít třeba jen v uvozovkách, jen 2-3000 mrtvých. Za den jsem říkal, ale stačí pár chyb nebo naopak dobrých rozhodnutí
na straně obránce. A v ten okamžik ta válka by mohla trvat, říkal jsem 2-3 měsíce dosah budou mít třeba 10 000 plus mrtvých.
Já tomu 30 40 000 raněných. To, že se ta válka vyvinula směrem k tomu pesimističtější scénáři a zřejmě ještě překoná. To je z
mého pohledu určitě překvapení, ale zároveň jako ruská armáda prostě nikdy nebyla považována v posledních letech za
nějakou úžasnou jako bojovou sílu, to zase přijde jako poněkud přemrštěné. Jiná věc je, že i díky tomu, že jsem maličko
skeptičtější v těchhle těch věcech, tak bych reagoval k tomu, co dnes někteří dělají, že říkají, že ta ruská armáda absolutně
jako neschopná, na co bych byl opatrný, protože prostě oni ony ty ofenzívní operace jsou obecně výrazně těžší než ty
obranné, když to bránit, že to přesně tak tzn. to, co vidíme určitě nějaké selhání na na ruské straně, ale jenom buďme opatrní,
když se Rusové někdo brání, tak ono za syn to relativně jde.

mluvčí 
Blíží se 9. květen. Datum taneční přehlídky rudé náměstí je reálné, aby musela do té doby dosáhli nějakého pokroku na
některé fond takového, aby to bylo možné označit jako aspoň dílčí vítězství?

mluvčí 
Já bych si dovolil říci, že to je extrémně extrémně nepravděpodobné. My jsme před týdnem týdnem a půl napsali s kolegou, tak
i menší článek info, kde jsme dali simulaci bitvy o Donbas oblouk a těch scénářů, v kterých vlastně Rusko schopno a dojít k
nějakému obklíčení aspoň částečnému obklíčení těch sil na Donbase. To jsou prostě malá procenta, malá promile, muselo by
se sejít spousta faktorů, tak prostě hrozně Šťastný pro ně velmi šťastných. Já celé, co znamená jako teoreticky se to stát může
léta šance, kolik 23 4 % bychom, jestli takhle málo, co se může povést nějaký dílčí úspěch, a to samozřejmě možné je, ale to asi
není něco, co by šlo potom 9. května prezentovat jako velké vítězství chybí 1 týden. To není moc.

mluvčí 
Vlastně, jestli ono vlastně máme dneska druhého přesně tak, tak vy jste to jsem před chvilkou řekl u mnoha hasiči už za války
může být dlouhá. Kdejaký komentátor to opakuje. A teď ale co tzn. dlouhá válka, 23 měsíce půl roku několik let.

mluvčí 
Dobrá otázka nedokážu ani v tomhle okamžik odpovědět a faktem, že jsme prostě v nedávných letech nebo dekádách zažily,
jak konflikty velmi krátké typické izraelsko arabské války, které trvaly pár týdnů, bylo hotovo, ale zažili jsme také války jako a
irácko íránskou válku v osmdesátých letech a ta trvala přes 8 let, a to byl plně konvenční konflikt s několika miliony vojenských
obětí zná tohle to je také nějaký představitelný extrém, který, který nemůžeme vyloučit, byť samozřejmě všichni asi doufáme, že
to trvání bude výrazně kratší.

mluvčí 
No, pane to byl jedna z prvních válek, kterou jsem vnímal. Pan doktor je to se dá číslo kromě starého pan doktor z očí 84, takže
on jenom četl. Já jsem oni taky samozřejmě četla jako domovy domovy pozorovatel pan doktor americké noviny píšou, že
jakkoliv se nám to tak nemusí dělit ruské cíle mohou být stále stejné jako na začátku války, můžou mít pro hutě Američani.

mluvčí 
Já se trochu bojím, že asi ano, do ne, neřekl bych jako na 100 % tam samozřejmě nějaké asi limity jsou Rusové si to uvědomují,
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ale přijde, že v posledních týdnech to, co jsme viděli, že oni třeba na vjezdu do ukrajinských měst přebarvit ukrajinskou vlajku a
na nápisu názvu toho města na ruskou, že začínají říkat a v těchhle těch územích se bude platit problém, začínají vydávat své
vlastní rodné certifikáty. To ukazuje na nějaký dlouhodobější plán. Je dlouho leží stále nějakou dlouhodobější strategii.

mluvčí 
Dnešním hostem je kamarády, můžete politický regionální geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň.
Pan doktor na jedné straně se mluví o míru Emmanuel Macron mluvil od pomocí pravý čas třeba. Na druhé straně Ukrajinci
oznámili nebo dům, je známo jejich zdrojů, že se Putin už rozhodl po útok na Moldavsku. Může to nastat, dneska jsme to četli na
filmech, nejenom český ten dokonce.

mluvčí 
Teoreticky může nastat leccos. Na druhou stranu. Ti Rusové prostě tenhleten okamžik nemají dostatečnou leteckou nebo
námořní převahu, aby v té oblasti, aby to spustili bez nějakého extrémního rizika tzn. mohou vyzkoušet, pokud to vyzkouší tak
šance, že to skončí nějakým totálním fiaskem pro ně na moři ve vzduchu je opravdu velká, takže tohohle důvodu já bych byl
možná maličko pesimističtější.

mluvčí 
Teď vždycky aspoň jednu otázku od posluchačů, tak schválně, na co se posluchači nejčastěji ptali LOK, tak jestli může dojít pro
dívky staly napuštěných zbraní třeba v nějakém omezeném měřítku, když se válka dlouhodobě nebude dařit podle představ
Moskvy, nebo kdyby třeba kurzy začaly se zatlačovat na východ.

mluvčí 
Může, ale ta pravděpodobnost podle mého velmi malá, bavíme se o malé v procentech, jiná situace by byla, kdyby do hry
vstoupilo NATO v ten okamžik samozřejmě Rusko by hrozila skutečná porážka velká porážka a tam samozřejmě ta šance na
použití jaderných zbraní ve snaze tohleto zvrátit by začala docela výrazně růst.

mluvčí 
A Vladimir Putin vyslal na frontu. Náčelník generálního štábu armády Ruské federace Valerije Gerasimova. To není úplně
standardní záležitost.

mluvčí 
Není, jak.

mluvčí 
Se, jak se točí, tak se dočte politický orgán geograf odborník tyhle věci?

mluvčí 
Já nějak dokážu číst, že prostě ruské velení cítí nebo vedení cítí, že ta ofenzíva se nevyvíjí tak, jak by měla, takže logicky tam
pošlou někoho z vyšších šarží, aby udělal tak říkajíc pořádek, jenže většinou tahle ta snaha a spíš, co dělá, že svazuje
rozhodování těch lidí, kteří jsou na místě. No, nevěstí to prostě nic dobrého pro tu stranu, která tohle to dělá.

mluvčí 
Bývá kontraproduktivní.

mluvčí 
Buďto to nemá velký efekt, anebo dokonce kdy bývá kontraproduktivní.

mluvčí 
Je to 1, že tam jsou ti generálové, jste v uvozovkách protivný, to je ten důvod, proč mají tolik mrtvých mezi vysokými důstojníky?

mluvčí 
Určitě zároveň ten fakt, že třeba nižší generálové a plukovníci to, že jsou někde poblíž fronty, to bych neviděl jako něco
špatného jako něco nekompetentního. Naopak to ukazuje jsou ochotni riskovat otázku, jestli ne příliš. A tom to není úplně jako
nutně nutně špatná věc. Spíš chce já jakoby otázkou, který mohou si musíme klást, proč tak často jsou poblíž fronty, jestli to
není, protože prostě Rusové zjistili, že i jejich velitelé na úrovni prostě velitelů praporů nejsou příliš kvalitní a snaží se to dohnat
tím, že prostě čím dál tím víc k místům těch bojů posílají relativně vysoké a důstojníky, kteří mají, jak si vymoci svojí autoritou
plnění toho plánu a podobně, což by zase indikovalo nějaký problém a ve vedení a té té válečné operace na straně Rusů.

mluvčí 
O když zmiňoval graf, mohli už jsme u těch jmen do toho Putinova vnitřního okruhu asi nikdo nevidí. Často se zmiňují někteří
možní nástupci v té souvislosti obě otázky je vůbec na místě dnes, tak ho řešit je to aktuální podle vás Romů. Bavit se v téhle
chvíli o nějakých zástupcích kutila? Tak.

mluvčí 
Na teoretické rovině se o tom určitě bavit.

mluvčí 
Jaroslav Určice.

mluvčí 
A faktem ale je, že já jsem vždycky k tomuhle trošku skeptický zřejmě přijde někdo vidí prostě Putinovi se zatřese ruka hned se
spouští on má Alzheimera nebo za půl roku už to nebude. Já když si vybavím x let nazpět, kolikrát jsme slyšeli, že Putin už je v
nějakém terminální stadium nějaké nemoci nějak tak tak tak už tak 4× 5× a jako nikdy se to nenaplnilo, takže já bych tady v tom
možná doporučil a zvídavost můžeme prostě není o tom spekulujeme. Pojďme se bavit o tom, kdo je třeba možný nástupce, ale
nečekejme, že se to stane za měsíc nebo za.
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mluvčí 
2 tak i tak chcete, co teď jste se o to pan doktor mi to odpustí 10 to řekl, tak ti možní nástupci.

mluvčí 
Já nejsem úplně jakoby tak tak říkajíc Kremlu LOK, abych abych tohle to dokázal kvalifikovaně odpovědět. Já bych asi řekl, že
před válkou jedním jednou z těch klíčových postav by mohl být Šojgu, jenže díky tomu, jak se ta operace nevyvíjí dobře a on
vlastně za armádu odpovědný, tak ty jeho naděje asi tady na to výrazně klesají, takže já bych skoro tipnul, že by to mohl být
někdo z prostředí zase zpátky těch tajných služeb.

mluvčí 
Tedy 100 % z toho vzešel sám Vladimir Putin.

mluvčí 
Někdo jako na lišky někde někdo takový, ale to berme to jsou to fakt jenom spekulace a ta situace se může výrazně proměnit.

mluvčí 
Tak zůstaňme ještě v Rusku, jak moc Putinův režim reálně oslabují sankce sestavy západu. Zatím aspoň tak, jak se dočtu já,
ale není to ani náznakům téma, tak se nezdá, že by to mělo nějaký drtivý dopad, anebo to jenom otázka času, než se to projeví.
Dneska jsme četli texty o tom, že tohle to bude hodně těžké?

mluvčí 
Tak určitě po ekonomické stránce a Rusy ty sankce zasahují to jasné určitě část podnikatelské elity z toho jako nešťastná to
asi celkem pochopitelné, ale zároveň mi třeba z výzkumů docela víme, že sankce nemají takový efekt na zahraničně politické
rozhodování nebo na stabilitu režimu, jak se to většinou představujeme tzn. pokud prostě ten režim přečkal těch úvodních 14
dní 3 týdny, ukázal to scrabble kritické dokázat, ale nějakým způsobem stabilizovat prostě nějakým způsobem potřel tu vnitřní
opozice část lidí, kteří s tou válkou nesouhlasili, odjeli ze země, tak tenhle ten okamžik ten režim dalších několik měsíců
pravděpodobně schopen vydržet, protože než se na kumuluje ta nespokojenost lidí, že nemají a já nevím a různé produkty žen
si nemohou koupit lepší auto, že nejde lítat, že rubl ztratil na hodnotě něco, co se prostě neprojeví během měsíce dvou, to se
začne projevovat třeba za půl roku za rok za 2 až všichni začnou cítit ten ekonomický úpadek.

mluvčí 
Můžou být naštvaní.

Dnešním hostem výjimka nadále můžete politický regionální geograf z Kosova UK Jan Kofroň. Tak pojďme teď mezinárodně
politickým důsledkům války. Z evropského úhlu pohledu plus viděno ze Spojených států se stal se teď vrátil z Ameriky. Santo
Rusku je, že dost dost výrazné izolaci, ale taky se mi vrátily kamarádi z blízkého Středního východu. A tam už je ten obrázek
úplně jiný, takže z globálního pohledu trasy od složitější, než jak to vidíme z českého je dnes naším českýma očima.

mluvčí 
Je to je to přesně tak. A my se musíme uvědomit, že NATO si na tu současnou realitu nahlížíme našima očima a s naší
geografické perspektivy tzn. jsme poměrně blízko Rusku jsme slabší než shozená z Ruska objektivně bojíme. Máme s Ruskem
velmi hezkou historickou zkušenost. Tohle tyhle ty 3 věci.

mluvčí 
No, to jste teda pregnantně shrnul ten vztah Rusko vlastně tam bylo, prosím, úplně všechno.

mluvčí 
A v případě třeba takové Brazílie Indie tohleto prostě neplatí. Oni velmi často se koukají podobně negativně. My se koukáme
na Rusko třeba na Spojené státy na Velkou Británii kvůli koloniální minulosti. A díky tomu ten jejich pohled na tu současnou
situaci, než byl vysloveně pro ruský, ale bývá mnohem komplikovanější, než my si tady dokážeme představit.

mluvčí 
Jakou v celé záležitosti, čí za zlato se posluchači taky hodně ptali na 2 země Čína Indie váš náhled na to?

mluvčí 
Tak v případě jenom té Indie Indie prostě docela výrazným odběratelem ruských zbraní a 100 už jenom z tohohle titulu si
nějaké dramatické přetrhání vztahu s Ruskem by byl problém tzn. ať už si Indové, myslím osobně cokoliv té invazi, tak z jejich
pohledu dává smysl nějakým způsobem spolupracovat s Rusy. V případě Číny.

mluvčí 
Do deště Indii ostatně o tom nedávno Boris Johnson a bylo to téma, o kterém se skoro nemluvilo. Indicko ruské vztahy
příznačné.

mluvčí 
Ano, přesně tak v případě a Číny, tak se mi to ještě mnohem komplikovanější, protože Čína je samozřejmě ekonomicky velmi
silným hráčem hráčem, který není úplně nadšen z dominance USA. Zároveň Čína z řady důvodů nevystoupí otevřeně na
podporu ruská, co by tím získala, ale nedává z pohledu Číny smysl nějak usilovat o velmi rychlé vyřešení konfliktu, protože
přiznejme si, že ten fakt, že USA budou vynakládat nějaké prostředky na Ukrajinu na východní Evropu, to je prostě něco, co
Číňanů vyhovuje. Vždyť oni se bojí toho, že USA budou věnovat většinu své energie a pozornosti do oblasti východní Asie,
která je z pohledu Číny primární nebo ta hlavní. Na tohle ten okamžik to nebude tak lehké pro Spojené státy právě proto, že se
budou muset věnovat Ukrajině, takže z pohledu Číny tohle to není zas tak špatná situace.

mluvčí 
Vezměme Čínu zima na začátku konfliktu se časují zmiňovalo v souvislosti s válkou na Ukrajině. Doslova tady vám to asi sledují
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tu ukrajinskou válku s velkým napětím. Jsem tady být 2× a popravdě řečeno, vždycky ty obavy, čili list jako skoro úplně
hmatatelné.

mluvčí 
Je to je to pochopitelné, protože samozřejmě v nějakém dlouhodobém horizontu ten Taj Wan bude slabší slabší oproti té Číně.
Ta Čína prostě už není jenom velkou ekonomikou, ale to je relativně moderní ekonomika minimálně v některých částech. Ono
se to začíná popisovat do té její armády. Zároveň ale ten konflikt taky ukazuje, že i výrazně menší stát výrazně omezenější
zdroji je schopen se nějakým způsobem bránit výrazně většímu protivníkovi, pokud ten protivník udělal některé chyby tzn. z
pohledu Taj Wanu, to samozřejmě ukazuje na to, že oni nejsou odsouzeni k záhubě v horizontu třeba 10 15 let, ale samozřejmě
budu muset osoba velmi chytře.

mluvčí 
Když se už bavíme o mezinárodních vztazích. Ruský ministr zahraničí Lavrov rozhodl, zdá se vyjádřením dnešním velitelském
noviny, pokud to tak skutečně řekl, že fakt, že má v sobě odnesl dánský židovskou krev. Neznamená, že na okraji nemůže být
nacismus oživil ostatně Hitler měl v sobě taky pracoval na lov, dělá se mi věřit, že by mu jenom tak uteklo. Je to snaha postavit
třeba Izrael proti sobě zneklidnit ho a využít třeba podobně kontextu blízkovýchodní politiky.

mluvčí 
Já si s tou úplně nemyslím. Já si myslím, že tohle to prostě byl spíš jako neobratný výrok. Lavrov si ten okamžik neuvědomil, že
když tohle to řekne, tak vyzvali tohle to prostě logicky vyvolá odpor, protože technicky, když tak vezmeme, tak on má pravdu
tohle té argumentaci. Ano, můžeme říct, jen vypadá v kontextu té situace tak jako zrůdně jako opravdu jako odporně, že
málokdo jako soudný bych chtěl něco takového říkat. Já, takže můj tip je, že spíš pustila vdov nedomyslel, co tímhle tím
argumentem, který skutečně jako technicky může může být pravdou, tak co tím vlastně způsobí zejména v situaci, kdy ten Izrael
se jako, řekněme, že přibýval obě oči, když diskutoval otázku otázku a Ukrajiny s Ruskem a podobně. Izrael je jeden z mála.

mluvčí 
Složité situace.

mluvčí 
Tak tak tak je to jeden z mála západních států, který přece jenom jako nezaujal tak jednoznačné stanovisko jako jako třeba
Británie USA a podobně.

mluvčí 
Ostatně pokud židovský potvrdil Zelenského, tak tam není, to není žádné tajemství. Pane doktore, skončila ruskou agresi na
Ukrajině, 1 éra moderních minimálně evropských dějin, která trvala od přelomu osmdesátých devadesátých let. Je to fakt konec
jedné epochy skoro dojal?

mluvčí 
Ano, ano, nemám co dodat.

mluvčí 
Jasně ano tak jo, tak a teď druhá otázka, co bude dal, co Evropa před sebou Zeman na východní byty krvavé země bývalé
země Sovětského bloku. Chrání je chrání nás sociolog statečně.

mluvčí 
Chrání nás žádná žádná smlouva žádná dohoda mezinárodním prostoru není stoprocentní, ale ten čl. 5 v rámci Nata
samozřejmě patří k těm silnějším, ale potřeba říct ještě jednu věc. Je velkou chybou, že my si často říkáme, že nás chrání
NATO, a tak snad v prvním případě nebo jste v prvním pádě. Chráníme my sami sebe, jako dal jako členové, to není tak, že
prostě ty členské státy se na to vykašlou a pak se nějak jako zázračně zhmotní armáda na to ne ty ozbrojené síly na to jsou
právě a pouze jen ty síly, které mají jednotlivé státy a pokud oni nebudou investovat do obrany, zejména ty státy, které jsou
nejvíce ohroženy, tak samozřejmě na to nemá moc, jak pomoci, to je celkem jednoduché, takže nás čekají výrazně větší
investice do obrany a čeká nás výrazně větší zájem o naší obranu, protože v opačném případě riskujeme samozřejmě naše
přežití.

mluvčí 
Zvolí v potaz, jakou nechutí se evropské země zavazovali plnění nebo naplňovali. Ta tolik diskutovaná 2 %, tak tenhle budíček
ukrajinskými jsem přišel pro chvíli.

mluvčí 
Asi ano, zároveň nepřeceňujme to já si myslím, že když se sejdeme za 2 za 3 roky a podíváme se na to aktuálně výdaje, tak
určitě budou státy, které to budou plnit zejména ty státy na východě a státy jižní a v jihozápadní Evropě. Můj tip je, že tohle to
samozřejmě pořád plnit nebudou, protože ta hrozba je prostě příliš daleko pro ně.

mluvčí 
Poslední otázka, jaké důsledky může mít pro sever Evropy pro nás to bylo vztahy NATO Rusko, vstup Finska, Švédska,
případný vstup Finska Švédska do aliance?

mluvčí 
Tak určitě by to samozřejmě posílilo NATO v téhleté oblasti a jenom to ukazuje na to, jak vlastně Vladimír Putin se nádherně
přepočítal.

mluvčí 
A už nic neříkejte, prosím, moc pěkný konec. Moc vám děkuji, že jste udělal čas na naše posluchače a přeji pěkný den
nizozemsky.
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mluvčí 
Díky za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Dnešním hostem je Kanada využila politický regionální geograf. Z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň,
pěkný den.
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mluvčí 
Členské státy NATO je to nějak jako zázračně zhmotní armáda na to ne ty ozbrojené síly na to jsou právě a pouze jen ty síly,
které mají jednotlivé státy a pokud oni nebudou investovat do obrany, zejména ty státy, které jsou nejvíce ohroženy, tak
samozřejmě na to nemá moc, jak pomoci, to je celkem jednoduché, takže nás čekají výrazně větší investice do obrany a čeká
nás výrazně větší zájem o naší obranu, protože v opačném případě riskujeme samozřejmě naše přežití.

mluvčí 
Zvolí v potaz, jakou nechutí se evropské země zavazovali plnění nebo naplňovali. Ta tolik diskutovaná 2 %, tak tohle budíček
ukrajinskými jsem přišel pravou chvíli.

mluvčí 
Asi ano, zároveň nepřeceňujme to já si myslím, že když se sejdeme za 2 za 3 roky a podíváme se na to aktuální výdaje, tak
určitě budou státy, které to budou plnit zejména ty státy na východě a státy jižní a v jihozápadní Evropě. Můj tip je, že tohle to
samozřejmě pořád plnit nebudou, protože ta hrozba je prostě příliš daleko pro ně.

mluvčí 
Poslední otázka, jaké důsledky může mít pro sever Evropy pro nás to bylo vztahy NATO Rusko. V tom Finska Švédska
případný vstup Finska Švédska do aliance?

mluvčí 
Tak určitě by to samozřejmě posílilo NATO v téhleté oblasti a jenom to ukazuje na to, jak vlastně Vladimír Putin se nádherně
přepočítal.

mluvčí 
A to už nic neříkejte, prosím, moc pěkný konec. Moc vám děkuju, že jste udělal čas na naše posluchače a přeju pěkný den,
mějte hezky.

mluvčí 
Díky za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Dnešním hostem je Kanada využila politický regionální geograf z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň.
Pěkný den.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě u příležitosti nevítězství jmenoval 19 generálů z řad armády. Policie hasičů
Vězeňské služby a tajných služeb návrhu vlády jmenovat generálem ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku.
Hlava státu opět nevyhověla. Americká první dáma Jill Bidenová ocenilo dobrovolníky pracovníky krizového centra v Košicích.
Tam dnes zavítala při své návštěvě Slovenska. Setkala se tam také s uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Zítra by se měla
sejít taky se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Vláda by mohla v souvislosti s milostí prezidenta Miloše Zemana
udělenou šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi navrhnout podle vicepremiéra ministra práce sociálních věcí Mariana
Jurečky snížení rozpočtu hradu konkrétně lánské lesní správě. Řekl dnes v České televizi a pozastavil se nad tím, že Balák
zůstává ve funkci. V pondělí bude většinou slunečno. Odpoledne může být přechodně na obloze víc mraků a na jihu území
může místy zapršet výjimečně i za bouřit teploty přes den vystoupí na 18-22 °C.

Tolik další zprávy a následuje už za pár minut hned po písničce pořad maxim Pavel Mráček.

mluvčí 
Maxim Pavla Vondráčka u mikrofonu zase Pavel Vondráček. Moji 2 psi. Ondřej oblíbený zvukař, kterými dnes po dlouhé době
řekl, že opravdu alergickej na psy. A Tomáš císař, tak můj dnešního dobrý den Tomáši. Dobrý den. Tomáši je ředitel pro
stavbu, je to sice zvláštní název pro to prostě byli. Oni si povídat dneska kabelek, které spojí svět. Já jsem stále myslel, že
všechno už dneska v kloubech a v autě mobil nabíjím bezdrátově, ale zjišťuju, že kabely nás spojujou naprosto se vším, ale
nejdřív chci vrátit k tomu jménu cítí šanci sáhnout Sie Šang, jak jsem teď zjistil, vy jste pouze 3 v celé České republice. Vy váš
táta a váš syn, ale to jméno je původem z Lužice.

mluvčí 
Ano, opravdu můj otec pochází z Lužice a vlastně těsně před tím, než jsem se narodil, tak se přestěhoval do Prahy, protože
architekt památkář a studoval v podstatě architekturu v Drážďanech a Prahou se velmi intenzivně zabýval a potom prostě využil
toho, že jako východní Němec mohl volně cestovat a nechat se zaměstnat v Praze. Svědčí to taky VO, řekněme, kulturní úrovni
tehdejší Prahy, protože on jako česky nemluvící nemohl normálně nastoupit do práce a normálně fungovat ve svém oboru.
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mluvčí 
No, je to stará dobrá tradice mezi českými zeměmi Lužicích. Ostatně Pražská ulice u Lužického semináře o tom něco, z něhož o
tom svědčí, ale to si však je vlastně lužicko srbského Křižan Křižan. Psán vyslovuje Šíša and, neboli transkripci do němčiny
jako.

mluvčí 
Ano, tak akcích šance existuje dokonce ještě 1 úvaha, a sice, že to je ze slova či džbán, a to je vlastně Ptáčník nebo náleží
ptáků křižník ano, přesně tak, takže tyhle ty jako jazykový mutace tam jsou těžko asi dokáže, jak to vlastně ve skutečnosti je,
nicméně si Šanghaje na Lužici stále mnoho.

mluvčí 
Ano ano, jsou tam v těch vesnicích už víc a raket ceduli klid. Každému bych chtěl doporučit, aby o Velikonocích, tentokrát je to
myslím 17. dubna jeli za Budyšín směrem ke klášteru Marie čten, kde se jezdí ty velké křížové cesty. Zúčastňují se jich téměř
několik 1000 koní. Jezdí s těmi uniformami a cylindry zpívají se lužicko srbské písně. Je to jedna z nejhezčích velikonočních
tradic vůbec ve střední Evropě.

mluvčí 
Je to je to klasika, taky to můžu doporučit, protože tyhle malé národy samozřejmě strašně dbají svých tradice.

mluvčí 
A teď se dostaneme ke kabelům. Prvnímu je naivní otázka, jaký rozdíl s kabelem drátem?

mluvčí 
No drát je většinou součást kabelů. A de facto drát je kovová věc většinou ne izolovaná nijak, no ten záznam základní rozdíl.

mluvčí 
Ale někdy říkáme, vyrovnám kabely nad barákem, tím myslíme dráty.

mluvčí 
Ano, myslíme dráty, protože je to vrchní vedení jsou vlastně většinou drát.

mluvčí 
Lai, kdo si zadá nájmu tubu tu kabel tu kabel slavné video, kde 1 romská žena v osadě křičí Tuka byl tu kabel v té cikánské
osadě na Slovensku, ale nejenom tam zámek zcela jako východní Asie Afriky tys platí kabelů drátů, které vedou od domů
domů, proč nevidíme v Evropě nebo v Americe vidíme v těchto zemích.

mluvčí 
Toto je strašně zajímavá otázka, kterou tam musím říci, ještě nikdy nikdo nepoložil. Nicméně ta odpověď existuje a může bejt
docela zajímavá v podstatě, když si historicky podíváme na vlastně vznikl energetické elektro energetické sítě, tak první vedení
bylo takového typu. Nakonec naše slavné písně, že jo, od Svěráka, jak zavedli elektrický proud tohle de facto docela přesně
popisují v podstatě tenkrát se natáhlo zdroje baterie nějakého Dynama prostě kabel vzduchem a připojil se k nějakému nějaké
zařízení většinou poprvé žárovku a tímhle způsobem vlastně ty sítě vznikaly a dodneška vznikají, protože ne každá země na té
úrovni technické. Ne každá země má ty energo regulační systémy, kdy v podstatě ten proud se prodává relativně volně,
notabene víceméně krade, takže každý to napojí a nejjednodušší cestou prostě to přivede k tomu spotřebiči, který má toto
zapomenou, protože to nemá žádný plán, a tak dál a kam co připojily, takže v momentě, kdy mají další nějaký agregát, takto
připojí znovu natáhnou další drát a pak to takto vypadá.

mluvčí 
Dosud bolavé nohy vlastně těch úplných těch různých drátů, řez v březnu táhnout indičtí vlastně elektroinstalace musí mít
geniové se v tom vyznat tak.

mluvčí 
Geniové by a právě si myslím, že proto vznikají potom ty množství Tuka byl tu kabel, protože se v tom právě nevyznají.

mluvčí 
I o řekl, jak je to v ta moje prvotní věc. Ty kabely tady jsou s námi, kolik let 100 150.

mluvčí 
Řekněme, že ta, že ta energetická síť vznikla na konci devatenáctého století a ten intenzivní rozvoj byl potom mezi válkama.
Takže jak říkáte, 100 150 let.

mluvčí 
A za 150 let budou pořád kabely nebo Dallas?

mluvčí 
Myslím si, že budou, protože přece jenom přenos energie tak silné energie jako potřebuje. Není asi možný jako jiným médiem.

mluvčí 
Když sem v Rakousku Švýcarsku v Německu, tak vidím, že ta krajina není tak zadrátované jako u nás. Tzn. teďka byli oni mají v
podzemí a my stále vedeme nad zemí.

mluvčí 
Ano je to tak. Oni v podstatě mají teďko nějaký regulační systém, že ty kabely musí pod zem z mnoha různých důvodů.
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mluvčí 
Víc estetických předpokladů.

mluvčí 
Ano, jako a určitě ano, ale myslím si, že to asi dvacáté osmé důvod. Ono opravdu jde spíš o ochranu ty sítě pod zemí kabely
jsou na tom daleko líp, co se týká rizika poškození, ukradení, přerušení leteckých neštěstí, a tak dál. To je 1jedna z věcí. Druhá
věc je musíte dbát na to, kde jste, že jste v blízkosti nějakého silného zdroje elektrárny vodní elektrárny atomové elektrárny, tak
samozřejmě uvidíte těch kabelů venku hydrátu venku daleko víc, protože v podstatě ty prvotní části ty sítě většinou jsou venku.

mluvčí 
Posloucháte maxim Pavla Vondráčka v hrůze.

mluvčí 
To ano, ale i i tak ten bavorský venkov není tak zadrátované jakoby česky. Mám chalupu v Mariánských Lázní chceš to pořád
vidím ten estetický rozdíl. A je to teda mnohem.

mluvčí 
Je to váš je to tak prostě ta tendence zvlášť Evropě je dostatek kabely všechny podle.

mluvčí 
Ale u nás ta tendence evidentně není, to si levněji.

mluvčí 
Nejasné. Je tady taky, ale, řekněme, bylo to dlouho zanedbáváno.

mluvčí 
Co co všechno si kabel lidi dělají. Já to vnímám, že přináší elektřinu, co naše signály.

mluvčí 
Zase zase hezké se podívat do historie vlastně první kabely, který jako přenášeli na větší vzdálenost, byly kabely signální.
Často mluvíme o elektrice, ale není to pravda. Také zájem.

mluvčí 
Romanovský zkuste to bez drátů na marku.

mluvčí 
Přesně to je ono zajímavě, když se podíváte do životopisu těch slavných elektrikářů těch otců zakladatelů, začněme Edisona
jako s ním nejslavnějším, ale třeba Nikola Tesla. Oni byli na jisté ani mezi původním povoláním, má Telegraf jste a v podstatě
oni zjistili elektrický proud tenkrát už byl známý jako jako jako jako v fyzikální jev, ale oni zjistili, že v podstatě nějaký metodický
jednotce totiž drátu dokážou poslat signál prostě proud neproudí. A tím pádem vlastně ten na druhé straně dokáže číst nějaký
teda teďka čárkami. To, co mu chcete říct, takže první kamery byly skutečně přenos tohoto, potom přišly na toho, že vlastně
dokážou dálkově přenášet energii, kterou se na druhé straně dá něco točit nebo svítit. Tak vlastně vznikala elektrická síť.

A ty kabely vlastně po celou dobu své existence dokážou přenášet, jak signál, tak energii někdy kombinovaně, takže třeba
dráha je klasická věc, kdy se vlastně ovládají různé prvky, třeba Semafor, závory a i tím kabelem se zároveň napájí. Takže dá
se to kombinovat, ale už jako historicky se to dá kombinovat. Nové době. Počítám takových těch posledních 30 let se víc
soustředíme na ten signál, je to daný v podstatě přenosem telefonních signálů, televizních signálů, internetů a ať všech těch
nových médií a vznikem optických vláken, která v podstatě přenáší tyhle signály a zase je to úplně stejný princip. Dřív tam
pouštěl malej proud na druhé straně tento chat dneska tam pouští malý světýlko, který proletí tím optickým vláknem na druhé
strany někdo čte vlastně ten světelný signál.

mluvčí 
To mě zaujalo, už jste řekl, může Nikola Tesla je. Tomáš Alva Edison byly rady jste firma plakat, který se ředitelem vyrábíte na
ty ty kabely. To je asi dominantní výrobce bych řekl.

mluvčí 
Není zas není není dominantní jsou ještě větší, jsou ještě větší. Mimochodem musím se opravit. Já jsem řekl, že by tady z této
by mě někdo mohl ruce a mlátit hlavou. Ne oni by Telegraf stali gymnazisté, jsou ti daří vyhrál s rádiem a nazývají Telegraf,
výsledek není jisté.

mluvčí 
Ale praxe přece založil Emil Kolben. Ano, sice ráda tam, ale on dělal přece u vyznal Annu.

mluvčí 
Emil Kolben vystudoval elektrotechniku v Praze a byl žákem pana Křížka. A protože byl velmi úspěšný Žák, tak vlastně mu
zařídila škola a pan Křižík cestu do Spojených států v podstatě studijní cestu stipendijní cestu. No a když Kolbenovy tam došly
peníze, tak se nechal zaměstnat u Edisona, ale ve slévárně byl jeho jako inženýr slévárenský a potom vlastně se tam poměrně
vypracovala s Edisonem celý vlastně kamarádi, jo a patří de facto těm zakladatelům elektro průmyslu.

mluvčí 
Emil Kolben potom zahynul v Osvětimi. Víme dostal.

mluvčí 
Terezín zemřel, které znělo velmi starý vlastně zemřel už po tom prvním transportu.
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mluvčí 
Kolik mu bylo v té době.

mluvčí 
Teď bych kecal, kdybych toto už bylo odsoudil statik.

mluvčí 
Uvědomoval si možná ještě svůj osud.

mluvčí 
Uvědomoval si svůj osud toho toho je hodně hodně téma velký příběh. On v podstatě měl možnost se odstěhovat utéct do
Spojených států tak známá osoba v podstatě neměl vůbec problém. On věděl, co ten nacismus znamená on věděl, jak jako Žid
dopadne špatně, nicméně on celou dobu tvrdil, že tak známá osoba, jako je on vlastně chráněná trusu, ty se jménem a že se
mu nemůže nic ta část jeho rodiny jeho příbuzných dětí vlastně s ním zůstalo z tohohle důvodu milíř.

mluvčí 
Přežil někdo z té s danou.

mluvčí 
Přežil. Přežil v podstatě ten osud jeho syna. Ten zahynul v Polsku v koncentračním táboře, ale jeho vnuk vlastně utek z toho
koncentračního tábora, vrátil se s ruskými vojsky do republiky. No a tady dostudoval dokonce a dostudoval leteckou techniku
pracoval v Motorletu. Potom s utekli manželku do Německa do Mnichova v podstatě jeho žena ještě žije 100 jsme dokonce v
kontaktu a zase jeho děti žijí žijí v Mnichově.

mluvčí 
Ale oni vlastně o majetek přišli po roce 45 při už myslím, že to bylo první znárodnění bank šlo.

mluvčí 
Oni v podstatě o majetek přišli víceméně za války vlastně znovu jako to, ale potom mohl tak nějak nevrátili, protože ČKD víte, to
bylo oni v podstatě jsou známé vzali znárodnil znárodnili ten chce 50 zaměstnanců, tak přesně tak, co se ale netýká prak Abú
Raka, byl Raka bio se daleko menší firma byla jakoby rodiny mění. Ten filmeček KD vlastně tý době už kol Benu nepatřilo. Oni
byli pouze v dozorčích radách v těch vrcholových funkcích, ale už dávno do majetku banka jiných jiných subjektů, zatímco třeba
ten prak Cup byl klasicky. Jeho soukromá firma, kterou měl se svým kolegou se svým společníkem a vlastně díky tomu, že ta
druhá rodina po válce přežila a nebyla, ale už v republice, tak jim nešly ty majetky v podstatě vyvlastnit, takže se nějakým
způsobem vykoupili. Neptejte se mě, jak to bylo, byl to nějaký samozřejmě zase nějaká nějaká levá, ale de facto o ty majetky,
jako by přišli, nevím vlastně no cestou, a to vedlo k tomu může vlastně potom po revoluci. Vláda padesátým roce si museli ty
majetky koupit zpátky, takže nám dneska my jsme dneska vlastně ve vlastnictví potomků tohoto Štajnera, který byl vlastně
Kolben kamarád společník. A oni si přes privatizaci akcie koupili ty podíly zpátky až do 100 procentním vlast.

mluvčí 
A tam nebyla restituce členech Kolben.

mluvčí 
A ani ani ani ne restitucí neprošlo vůbec nic

mluvčí 
Tak, že to stane stejně stará firma stolec staří ano, jedna z nejstarších vlastně technologických firem. Je to.

mluvčí 
Záře a dá se, dá se říct, no, dá se říct, co jsou jsou jsou, myslím si, že starší, že škodovka bude staršího u nás.

mluvčí 
Zatím těch velkých gigantů, škodovka a jak lze tzv. Boleslav Boleslav, ale tím, že vlastně se to do jisté míry vrátilo tím původním
spolumajitelé.

mluvčí 
To je na tom zajímavý vlastně víc jsme se s tím jako současní zaměstnanci za zabíraly zaobírali k tomu stoletému výročí,
protože jsme začít studovat, jak to vlastně všechno bylo a úplně jsme fascinovaně koukali na různých teda archivní dokumenty,
protože tam je strašně zajímavý souběh vlastně vzniku toho odvětví přímo jako kopie to odvětví s dějem a životem ty firmy s
dějem a životem tý rodiny a ještě k tomu je to všechno na jednom místě. Datována se nikdy nestěhoval, takže já třeba teďko
máme haly z roku 1921, který už takhle nemůžeme vyrábět, akorát tam skladuje, ale pořád tam ještě jsou ty originál, a to je
strašně zajímavý sledovat ten osud strašný osudy těch lidí s osudem toho oborů a s osudem, řekněme, toho místa toho ty
stavby tyto továrny jako takový.

mluvčí 
Ty matce, která ještě původní haly za ANO. Té máme mimochodem velká dnešní velký téma ochrana. Tady těch průmyslových
staveb, které se bouraly podobu přesně tak neuvěřitelnou.

mluvčí 
Neskutečně máme ještě nýtované halu. Der pravdu chodil chodil pan kolega osobně.

mluvčí 
A Kolben založil pod názvem pro kapry pražské.

mluvčí 
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Pražské jaro bylo pražské kbelské, není to nic tak neobvyklého ve světě třeba naše velká konkurence firma bajka. Zní to tak
jako bajek, ale je to bavorský Cabello mne vlastně ho naše naše vlastnila mateřská současná továrna jsou už nechat kámen
Berka SKV, takže ty zkratky v podstatě jakoby místní kabelové ne velmi běžný mimo to většinou to v té zkratce je.

mluvčí 
Takže vaše matka je ve Schwechatu, ano. Mimochodem ve Schwechatu pivovar, ano, který se dohaduje, tak vše, co takový
spíš taková intelektuální diskuze pivní, kdo vyrobil jako první ten ležák tzn. jako typ plzeňského typu Švihova Schwechat tvrdí to
oni a pil jsem úkol tvrdí, že on z toho ale snad.

mluvčí 
Již dnes opravdu, protože ten stánek se jmenoval Gabriel 7 Maier byl z Mnichova.

mluvčí 
Takže v Sadské.

mluvčí 
Dne ten, co vymyslel ležák?

mluvčí 
Já už druhý gól ne Plzeň ne.

mluvčí 
Podívejte se na to on v podstatě.

mluvčí 
Já vim, že obě.

mluvčí 
Tenhle ten recept jakoby předložil nebo ten způsob běžné není recept a neuspěl s tím a nějaký hnutí mysli se prostě obrátil na
Plzeň a tam s tím uspěl. Díky tomu je to vlastně tradičně plzeňský pivo.

mluvčí 
Ale ve švech, a to tvrdí, že byli o rok dřív.

mluvčí 
Zajímavé zajímavé, nicméně kousek od toho pivovaru skutečně naše mateřská továrna nebo továrna ona už dneska dotována
není, protože sám nevyrábí, ale je to starý mlýn, v kterým dřív probíhala výroba textu.

To a v tý době ho koupil právě o to Steiner založil tam jednu z prvních Camillo ven, ty jsou starší než my těmi 132.

mluvčí 
Když už jsme u těch kabelů všiml jste si, že když byl COVID. Ten, co jsi moc nepostihlo kožené kabely pořád jsou, ale mnoho
výrobců doplatilo na to, že nebyly dřevěné palety. Se nejezdilo mezi Čínou a Evropou nebyly palety, ale kabely se přece musí
nabíjet, no takový ty dřevěný bubny. Ano.

mluvčí 
My jsme měli podobný problém, zemřeli rozmazlené nedostatek nových dřevěných bubnů.

mluvčí 
A ty se dováží zpátky o. Je to různé. Je to obal, který v podstatě, bez kterého se ten kabel neobejde. Vemte si, že taková
nějaká rozumná délka zemního kabelu, řekněme, a 1000 m váží hodně kolem 10 tu a a teď to musíte nějakým způsobem
přenášet, aniž byste to poškodilo v podstatě jediným možnosti nabídnout to jako nic na půlku v kavárně, co tomu říká buben z
konce se tomu nesmí říkat jinak říká jinak, tak jako je špatných nerozumí oboru, takže se to navíc na buben typu jsou dřevěný,
můžou být jedno cessny, takže v podstatě tam zůstávají a Likudu se můžou se použít druhotně záměrně nebo náhodnou.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Protože tohle velký problém samozřejmě zátěž finanční, ale jako logická vůbec prostě vyrábět všechno znovu znovu, tak třeba v
Německu si kabelový založili spolu firmu, která se mne k TGM a v podstatě té půjčovna těch bubnů a tam to funguje jako jako u
flašky v pivovarech, jo, v podstatě ten buben vám přistaví tato firma by nějakou dobu za něj neplatíte, ale třeba po měsíci
začne platit nájem, a když si od vás ten kabel tím bude někdo koupí, tak zase platí on ten nájem a nakonec se vrátí tomu k tak
já jsou v oběhu zálohované zálohované přesně to geniální myšlenka. Ty bubny jsou taky dřevěný jsou vyztuženy hodně ocelí,
mají ocelový kraj tak, aby vydrželi dýl, nicméně ten systém nefunguje skrz naskrz, je spousta různých výjimek, proč potřebujete
jinej buben a tam samozřejmě nastane velký problém, ale třeba v České republice my vjedeme, na koho bych hubne. A ty jsou
všechny naše a v podstatě je těm zákazníkům půjčuje Tomáši Jacku nestihl. Děkuju na shledanou.

Otázky Václava Moravce: Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), Michael Romancov (politický
geograf)
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.05.2022 20:59 , Sledovanost pořadu: 121 532 , Pořad:
13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 2 709 371,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,35
Václav MORAVEC, moderátor 
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Ruská invaze na Ukrajinu. Největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Jen několik dnů poté, co ruská vojska
překročila ukrajinské hranice, ruský prezident Vladimir Putin nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové
pohotovosti. Podle něj jde o reakci na agresivní výroky představitelů Severoatlantické aliance na adresu Ruska.

Vladimir PUTIN, ruský prezident /27. 2. 2022/ 
Nařizuji ministru obrany a náčelníkovi generálního štábu, aby uvedli odstrašující síly ruské armády do zvláštního režimu bojové
pohotovosti.

Václav MORAVEC, moderátor 
Nepřijatelná eskalace, zní od západních politiků. Generální tajemník Severoatlantické aliance mluví o nebezpečné rétorice a
nezodpovědném chování. Obě strany pak hovoří o třetí světové válce.

Sergej LAVROV, šéf ruské diplomacie 
Pokud člověk řekne, že jedinou alternativou kromě sankcí musí být třetí světová válka, pak musí chápat, že třetí světová válka
bude válkou jadernou.

Václav MORAVEC, moderátor 
Rusko sice odmítá, že se chystá použít na Ukrajině jaderné zbraně, nicméně si dává záležet, aby svět na ruské jaderné tlačítko
nezapomněl. Tvrdí, že jaderné zbraně použije jen v případě ohrožení vlastní existence. Zároveň obviňuje Západ, že opatřeními
přijatými po invazi na Ukrajinu v zásadě útočí na Rusko. Ukrajina možnost jaderného útoku nevylučuje.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident /17. 4. 2022/ 
Není třeba čekat, až Rusko použije jaderné zbraně. Svět se na to musí připravit.

Václav MORAVEC, moderátor 
Moskva se podle svých slov snaží riziko jaderné války snížit. Ministr zahraničí Sergej Lavrov ale varuje.

Sergej LAVROV, šéf ruské diplomacie 
Jestli NATO vede zástupnou válku s Ruskem a vyzbrojuje svého zástupce, tak válka je válka.

Václav MORAVEC, moderátor 
Spojené státy americké v minulosti varovaly, že k použití jaderných zbraní může dojít, pokud bude mít Vladimir Putin pocit, že je
zahnán do kouta. Na konci dubna ale agentura Reuters citovala nejmenovaný zdroj z amerického ministerstva obrany, podle
kterého Washington nevěří, že takové riziko existuje. A dalšími hosty Otázek jsou šéfka Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Dana Drábová. Vítejte, hezký dobrý den.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor 
A mé pozvání přijal politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov. I vám přeji hezký dobrý
den.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor 
To využití taktických jaderných zbraní je zmiňováno i dezinformační scénou jako věc, proč bychom neměli eskalovat a Západ by
neměl dodávat zbraně na Ukrajinu¨. Proč tedy toto dezinformační scéna podle vás používá?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já myslím, že prostě proto, že jaderné zbraně obecně budí v lidech hrůzu, což je v zásadě jaksi pozitivní informace. To je něco,
co by se jaksi nemělo používat. Rusko bezesporu jadernými zbraněmi vyzbrojené je. A ta možnost, že by po nich Putin mohl
zasáhnout, existuje. Otázkou je, jak je to pravděpodobné nebo nepravděpodobné. Tam může pouze spekulovat, protože do
těch rozhodovacích jaksi schémat v Kremlu nebo v jeho hlavě prostě nevidíme.

Václav MORAVEC, moderátor 
Váš odhad, je to pravděpodobné, co se odehraje na Den vítězství, které Rusko slaví zítra, jestli dojde k vyhlášení války
Ukrajině, možnému použití jaderné taktické zbraně na areál Azovstalu, kde stále zůstává pluk Azov.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Putin dneska už poslal, on to dělá každý rok, tak už dneska poslal vlastně pozdravné prohlášení adresované všem vlastně
šéfům bývalých republik Sovětského svazu, plus explicitně teda národům Gruzie a Ukrajiny, což jsou ty 2 státy, které Rusko
napadlo a na Ukrajině válčí dodnes. Tam vzpomínal tedy jaksi na to, co se stalo před 77 lety, s tím, že to je společné vítězství a
že je zapotřebí všemi silami bojovat proti obrození nacismu, popřál všem, zejména veteránům a bla bla bla, čili to je taková
typická prostě politická záležitost. To prohlášení vyznívalo poměrně smířlivě a klidně, což neznamená, že tak bude vypadat ten
zítřek.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je tedy spíš pravděpodobné, že by nemusel vyhlásit válku, natož pak sáhnout k využití taktické jaderné zbraně?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že zítra určitě uslyšíme nějaký projev, o kterém Putin bude chtít, aby byl zásadní, aby se zásadním způsobem
zapsal. Putin jaksi ve své kariéře má už několik takovýhle vystoupení, standardně se zmiňují řeč v Mnichově v roce 2007, tzv.
Valdajská řeč z roku 2013 a Krymská řeč po jaksi připojení Krymu v roce 2014. V souvislosti s válkou na Ukrajině už ty projevy

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 210 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


velmi podstatné byly dva, jeden těsně před začátkem a druhý potom, když to začalo, tak tohle může být do třetice. Je možné, že
Putin sáhne k tomu, že prohlásí, že už se nekoná speciální válečná operace, ale začne mluvit o válce, ale to samozřejmě
neznamená, že válku Ukrajině vyhlásí. Tam by to totiž byl problém i mimochodem jaksi z hlediska mezinárodního práva a tak
dál. Každopádně pokud ale dojde k téhle té podstatné rétorické změně a například se tím pádem otevřou dveře pro možnou
mobilizaci, tak tam je potom otázka, co tam mobilizace udělá se schopnostmi ruské armády, jaksi počínat si efektivněji na
bojištích, já nejsem vojenský analytik, ale lidé, kteří se tomuhle tomu věnují, tak říkají, že jaksi ta schopnost ruských
ozbrojených sil rychle změnit situaci na bojišti, na bojišti, pardon, i kdyby došlo k vyhlášení mobilizace, že bude velmi nízká, ale
co by to například umožňovalo, obrovské množství mužů povolat do ozbrojených sil, tzn. stáhnout je z jejich profesí, stáhnout je
z jejich rodin, dostat je pod větší kontrolu státu, tím pádem jaksi je ještě více indoktrinovat tím, co Putin chce. Navíc blíží se
konec května a třeba řada těch západních firem, které odešly z Ruska, tak většinou oznámily ten odchod na konci února,
začátku března a podle jaksi zákonu oni museli vyplácet mzdy svým zaměstnancům březen, duben, květen. A vlastně my teďka
na konci května začátku června asi uvidíme vlastně poprvé v nějakých číslech, jak moc na Rusko dopadají sankce a kde všude
se to projevuje. Tím, že by ty lidi odvedl do ozbrojených sil, tak najednou vlastně, tak je, v uvozovkách, zaměstná a najednou
nebude důležité, že nedostávají platy, tohle všechno jsou jako věci, o kterých můžeme spekulovat, ale co se reálně bude zítra
dít. Nevím.

Václav MORAVEC, moderátor 
Proč dezinformační scéna právě akcentuje tu ruskou hrozbu slova Sergeje Lavrova, která se týkají taktických jaderných zbraní
a možného použití taktické jaderné zbraně?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Já mám za to, že je to pokračování hry se strachem, protože ta dezinformační scéna využívá velmi silně toho, že kdykoliv se ve
veřejném prostoru objeví jaderný záření, jaderná zbraň, útok možný, pravděpodobnost, že se něco takového stane, tak to ve
značné části lidí vzbudí opravdu velké obavy. Já mám možnost to sledovat koneckonců i na svých sociálních sítích...

Václav MORAVEC, moderátor 
Kde stále hlásíte, že radiace zůstává neměnná.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Ano, považuju to za informaci, která je sledovaná a tím pádem jí míním poskytovat tak dlouho, jak o to bude zájem, ale v
každém případě můj odhad, a nejsem jako pan kolega Romancov vojenský analytik, je takový, že Putin sám se bojí něčeho,
jako je jaderná válka, tzn., nepoužije strategické jaderné zbraně, které se používají právě ve válečném konfliktu. Co by
teoreticky použít mohl, jsou právě ty taktické jaderné zbraně, které se nepoužívají ve válce, ale používají se v boji, tzn. pro
nasazení v nějakém bojovém střetu, zmíněný Azovstal třeba, tam by se to mohlo stát, ale musíme si uvědomit, že ta taktická
jaderná zbraň má mocnost někde okolo půl kilo tuny TNT, kilo tuny, možná něco víc, ale rozhodně se ani neblíží většina z těch
taktických jaderných zbraní ráži nebo mocnosti zbraní, které byly použity v Hirošimě a v Nagasaki. Co tím chci říci, i kdyby Putin
takovouto zbraň použil, tak ty důsledky budou víceméně lokální, půlkilotunová taktická jaderná zbraň znamená ohrožení
tepelnou tlakovou vlnou, řekněme, do kilometru od epicentra, ohrožení radiací zhruba do kilometru a půl tou přímou radiací,
která vzniká při výbuchu a spad radioaktivní po použití takovéto zbraně by byl naprosto minimální.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pokud bychom to tedy srovnali kupříkladu s výbuchem, s výbuchem Černobylu, když si představíme Azovstal a podíváme se i
na jaderné velmoci, teď Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Severní Korea jsou ty země, které,
je to 8 zemí světa, které tvrdí, že mají jaderné zbraně. Vy jste důsledně tedy rozlišovala mezi strategickými jadernými zbraněmi,
které snad, doufejme, Vladimir Putin a Putinův režim...

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Tam musíme doufat, že bude fungovat ten princip vzájemně zaručené destrukce a tím pádem toho odstrašení, protože jak to
fungovalo za studené války, když ty to použiješ, já mám přinejmenším to samé, co ty a okamžitě použiju proti tobě. A tohle to si
myslím, že opravdu i člověk Putinova nebo Lavrovova ražení si netroufne.

Václav MORAVEC, moderátor 
A my víme, kolik zbraní těch strategických jaderných má Rusko při srovnání třeba se Spojenými státy a s dalšími státy na mapě
světa a kolik má těch taktických?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Jasně, že to, to jsou jaksi věci, které jsou známé. Pravděpodobně ty údaje nejsou přesné jaksi v těch jednotkách, ale rámcově
se to ví, Spojené státy a Rusko ještě pořád mají obrovskou převahu nad celým zbytkem světa. V jejich případě se jedná
vlastně o několik 1000 hlavic, které mají k dispozici vlastně k okamžitému použití, pak jsou další, které jsou jako nějakým
způsobem zakonzervované, zatímco ty ostatní oficiálně jaderné mocnosti mají vlastně jenom několik málo stovek jaderných
hlavic, plus je samozřejmě zapotřebí vzít v úvahu, že k tomu potřebujete nosiče, tzn., musíte mít velmi jaksi robustní
infrastrukturu, protože mít jako jadernou zbraň, v uvozovkách, doma v kuchyni, je celkem k ničemu, potřebujete mít možnost jí
dopravit prostě na toho protivníka, tohle to všechno Rusko má, otázka teda je, v jakém stavu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ano, Dana Drábová ve Fokusu řekla ironicky, že pokud je to stejný šrot, jaký můžeme pozorovat u zbraní, které Rusové během
té 74 dní trvající dnešku okupace, tak...

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak ale předpokládejme, že jako prostě...

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Ona by stačila jedna.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
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Tak, přesně tak, že předpokládejme, že prostě minimálně něco z toho funguje, já jsem přesvědčen, možná jsem přílišný
optimista, ale že ty jaderné síly prostě mají ve výrazně lepším stavu, takže jaksi tohle to se ví.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Ačkoli, když údajně před 3-4 lety zkoušeli v Severodvinsku Burevestnik, tak to dobře nedopadlo.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To je pravda, že jaksi oni mají jaksi ten, ten rekord toho jaksi, nebo ten záznam toho, jako když zkoušejí nové zbraně a tak dál,
že je jim to velice často jako nefunguje, ale to zase prý není až tak úplná, úplná novinka. Já jsem každopádně přesvědčen, že v
téhle situaci, ostatně stejně jako v celé situaci války proti Ukrajině, podstatné je politické rozhodnutí. Ruská armáda bez ohledu
na to, jak mizerně si vede, tak poslouchá zatím pořád politické vedení, to znamená, z Kremlu přišel rozkaz, vojáci překročili
hranice. Když přijde z Kremlu rozkaz jiný, já jsem v tento okamžik přesvědčen, že armáda je poslechne.

Václav MORAVEC, moderátor 
Nemůže, právě, a vracím se k tomu, jak velký by byl spad, když si to představíme na Azovstal, na ty ocelárny v Mariupolu,
pokud by došlo k využití nějaké té taktické jaderné zbraně. Co by to znamenalo pro tu samotnou situaci v místě. Vy říkáte, že ta
tlaková a tepelná vlna by byla v okruhu jednoho kilometru, takže by to bylo přímo cílené a zbytek Mariupolu by tedy nebyl
zasažen, třeba ta civilní zóna.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
I ten spad byl velmi lokální, tzn. do několika kilometrů od toho epicentra. Musíme si uvědomit, že štěpné produkty vznikají jenom
ve chvíli, kdy ta štěpná reakce běží, což u té jaderné bomby jsou zlomky vteřiny vlastně, pak se tvorba těch radionuklidů, které
by konstituovaly ten spad, prostě zastaví. Není z čeho je dál tvořit.

Václav MORAVEC, moderátor 
Tedy do té oblasti se můžeme vrátit za 2, za 3 dny?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
No, v řádu týdne, řekněme.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ať už by to postihlo člověka, že by utrpěl dlouhodobější zdravotní problémy?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Rozhodně bych se zaměřila na tu vzdálenost větší, než jsou třeba 2-3 km od epicentra, tam samozřejmě ta kontaminace bude
vyšší, ale v delší vzdálenosti a po provedení nějaké základní dekontaminace to nebude mnoho znamenat.

Václav MORAVEC, moderátor 
On po těch 74 dnech Vladimir Putin a jeho armáda prohrává válku na Ukrajině, protože bezesporu se počítalo s rychlou
speciální, speciální operací. Ruská armáda provedla tento týden v Kaliningradské oblasti simulované cvičení s taktickými
raketami Iskander, které jsou schopné nést právě jaderné hlavice. Rakety Iskander mají dolet až 500 km, nesou bojové hlavice,
jež mohou zničit velké budovy a opevněná technologická zařízení, k zasažení objektu používají Rusové především válečná
letadla a řízené střely Kalibr, raketomety sovětské konstrukce jsou určeny k vypálení salvy rakety, jejíž úkolem je zničit
soustředění vojsk nebo vojenské techniky. Ví se, Dano Drábová, proč Rusové útočili na jadernou elektrárnu v Záporoží na tu
oblast reaktoru, jsme tady moudřejší, jestli opravdu hraní si s tím strachem západní veřejnosti a ukazováním, dejte ruce pryč od
Ruska, od válečného konfliktu na Ukrajině, jestli ať už Záporoží nebo obsazení Černobylu bylo strategické a v této logice by
mohly být použity jaderné taktické zbraně?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Já si myslím, že je to opravdu něco jiného. Co se týká záporožské elektrárny, možná se mýlím, ale moje vysvětlení je takové, že
ruští okupanti si tam v klidu chtěli zařídit logistickou základnou právě proto, že dobře vědí, že obsadí-li jadernou elektrárnu,
nikdo na ně útočit nebude.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je to nejbezpečnější místo, které se nabízí.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
No, v podstatě ano, v podstatě ano. Co se týká Černobylu, tam byly zase, mohou se mýlit, ale podle mě 2 důvody. Jednak
cesta přes černobylskou vysídlenou zónu je nejrychlejší cesta z Běloruska na Kyjev. Ještě navíc to území je v podstatě
neobydlené, tzn., pakli měl Putin v plánu rychle obsadit Kyjev, což možná měl a hrubě se mu to nepodařilo, tak tahle ta cesta
byla logická. A pak tam ještě mohla být ta hra se strachem, což jsem si ale přestala myslet, protože začíná vypadat, že ti
vojáčci, kteří tam byli donuceni svými veliteli kopat zákopy, vůbec už netuší, co to Černobyl byl, protože v době, kdy k
Černobylu došlo, oni ještě nebyli na světě.

Václav MORAVEC, moderátor 
V Rusku u hranic s Ukrajinou se za poslední týden ozvala řada výbuchů. Gubernátor ruské Brjanské oblasti Alexandr Bogomaz
na sociální síti Vkontaktě uvedl, že ruské protivzdušné síly obrany zaznamenaly na obloze ukrajinské bojové letadlo. Úřady
ohlásily exploze, přičemž taková vlna podle nich poškodila budovu ropného terminálu. Zároveň jsme byli svědky i několika
útoků na ruskou generalitu. Tady možná to, co zmiňovala Dana Drábová, že Záporoží a jaderná elektrárna je pro nějaké velení
jedno z nejbezpečnějších míst, na které asi Ukrajinci útočit nebudou. Jaký očekáváte Michaeli, další postup té, v uvozovkách,
speciální operace, protože jasné je, že pokud bude Západ dodávat zbraně Ukrajině, tak to není na týdny, ale nejméně na
měsíce.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, zdá se, že si prostě ruský medvěd ukousnul příliš velké sousto a teď jako neví, co s tím. Rychlé vítězství se nekonalo. Teď
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je otázka, jestli se bude konat vůbec nějaké vítězství a jestli paradoxně se situace nezhorší právě proto, že Rusko bude
prohrávat, protože jaksi mít tady agresivní, ale vítěznou velmoc, a tak to je jedna věc, ale mít tady agresivní velmoc, která
prohrála, ale přitom prohraje takovým jako divným způsobem, tak to je v mnoha ohledech možná ještě nebezpečnější situace.
Něco se bude muset jaksi vyhrát, nevím co, ale na druhou stranu...

Václav MORAVEC, moderátor 
To, co je to dnes, to se dá prodat jako výhra?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já myslím, že v Rusku se dá prodat jako výhra cokoliv, koneckonců Putin to dělá celou tu dobu, když se podíváte na Rusko, už
dávno měla existovat dálnice vlastně od Polsko, pardon od běloruských hranic až do Vladivostoku, no, tak samozřejmě, že
není, ale to jaksi neznamená, že by se nemávalo fangličkama, Rusko můžete dnes přejet od východ na západ tankem, ale
normálním osobním autem to nedokážete, ale nic se neděje navzdory tomu, že to bylo mnohdy jaksi slíbeno. Takže uvidíme
zítra, jako jakým způsobem Putin jako pojme oslavy 77. výročí z jejich pohledu velkého vítězství. On bude muset se pokusit
nějakým způsobem jakoby to tehdejší velké vítězství prodat v těch současných reáliích, koneckonců ona není náhoda, že tvrdí,
že na Ukrajině vládnou nacionalisti, narkomani a nacisti a že my, tzn. Západ, podporujeme nacisty, to je podle mého názoru
jako to nejširší rámování toho, co se děje, ve kterém se budeme pohybovat i zítra. Můj odhad je, že on prostě bude tvrdit, že to
co předvídal, tak to se reálně děje, přičemž ponechme stranou to, že prostě bez jeho přispění by se ten, v uvozovkách, scénář
nikdy ani vzdáleně realizovat nemohl, protože Rusko mělo možnost si vybrat a vybralo si válku, takže teď tu válku má a on jí teď
potřebuje prodat jako válku vítěznou. Z čeho chce to vítězství jaksi uvařit v tento okamžik, na to mně fantazie nestačí.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vracíme se opět na začátek toho, že on přece musí otočit veřejné mínění v západní Evropě proti západním vládám, aby
nedodávaly zbraně, otočit ho může také přes sociální konflikty, o čem byla řeč v první části Otázek vysoká inflace a podobně a
možná právě i zastrašení nějakou taktickou jadernou zbraní?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Václave, ale v tomhle případě já mám pro lidi v Česku a na Západě zásadní vzkaz, kdyby Putin byl takový grázl, což může být,
že by použil taktickou jadernou zbraň na území Ukrajiny, západní Evropy se to nedotkne, Česka taky ne.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tohle je velmi podstatná informace vůči tomu konkrétnímu kroku, ale pokud bychom vzali v úvahu to, co Putin musí dělat, no,
tak on si upřímně řečeno tady pod sebou podříznul větev, protože jeho jaksi popularita mezi Evropany, respektive obdiv vůči
Rusku, se zásadním způsobem propadá, to samozřejmě neznamená, že u nás, na Slovensku jsme to měli teďka možnost vidět,
všude možně jinde, že není ještě pořád spousta pitomců, kteří považují prostě Putina za to pravé ořechové.

Václav MORAVEC, moderátor 
Není to ale jenom krátkodobé. Nemůže se to v dlouhodobé perspektivě, podívejte se, v době sociálních sítí, nemůže se to v
dlouhodobé perspektivě změnit.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Jistě, že může, ale od toho máme my naše vlastní politiky, aby něco dělali a tohle to je jejich úkol, to samozřejmě, jako ta
situace je dynamická. Já jsem přesvědčen, že ta dynamika vývoje té situace se obrátila, zaplaťpánbůh za ty dary, proti Putinovi.

Václav MORAVEC, moderátor 
Děkuji vám oběma, že jste byli mými hosty. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která přijala
mé pozvání. A děkuji také politickému geografovi z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michaelu Romancovi. Těším
se na další setkání v Otázkách a děkuji vám mnohokráte.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Mějte se hezky.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Díky. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vám, divákům, děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní Otázky. Najdete nás na sociálních sítích, stejně jako na
internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti čtyřiadvacítky.

Anna Burdová: autorské čtení a beseda - Mělník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Střední Čechy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 01:03 , RU / měsíc:
124 237 , RU / den: 9 358 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Anna Burdová – autorské čtení a beseda; 12.5.2022; 17:00 hod.; knihovna, bližší info na www.mekuc.cz

Svoji tvorbu představí výjimečná autorka literatury pro děti Anna Burdová. Nevidomá rodačka z Roudnice na Labem a
absolventka pražské  Fakulty  sociálních  věd  UK  dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Fragment, Rádiem Junior a
jinými zajímavými subjekty a institucemi. 
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Prostor, politika a zdravá skepse URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Autor: Ladislav Mrklas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 01:03 , Celková
návštěvnost: 1 198 000 , RU / měsíc: 885 000 , RU / den: 58 390 , Rubrika: Společnost , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,65 , Návštěvy za
měsíc: 72 000
Propojení geografie a politiky na lokální, národní, mezinárodní i globální úrovni, to bylo životní téma Bořivoje Hnízda. Byl
průkopníkem a zároveň vizionářem

Před několika dny zemřel politolog a vysokoškolský učitel Bořivoj Hnízdo, bylo mu sedmdesát let. Patřil mezi ty, kdo po svém
návratu z britské emigrace obnovovali v Česku obor politologie. A zapojil se do budování nově vznikající Fakulty  sociálních
věd  UK .

„Bylo by neseriózní se pokusit nějak hodnotit nový, teprve rodící se systém mezinárodních vztahů. Není vůbec jisté, jak se svým
,vítězstvím‘ naloží v současnosti jediná globální velmoc světa – Spojené státy (…) Historie zatím vždy potvrzovala, že vedoucí
globální mocnost vždy velmi rychle našla ‚rivaly‘ v systému mezinárodních vztahů. Při geopolitickém pohledu na současný svět
nelze pominout dynamický nárůst významu zemí Dálného východu a Asie všeobecně (…) Dalším důležitým faktorem je výrazné
autonomní postavení Blízkého východu a islámského světa vůbec, zformované již v období studené války.“

Tato slova napsal profesor Hnízdo ve své znamenité a průkopnické, byť vcelku útlé monografii s názvem Mezinárodní
perspektivy politických regionů, která vyšla v roce 1995. Tedy v době, kdy bylo vcelku módní považovat vítězství Spojených
států a Západu, ergo liberální demokracie a kapitalismu, za definitivní. Skeptický historik a politický geograf ovlivněný
anglosaským prostředím byl k tomuto trendu více než rezervovaný, ostatně jako k většině módních výstřelků té i pozdější doby.

Zmíněná „zelená“ knížka (označovaná tak pro svůj obal) se stala kánonem české politické geografie a završením jeho
přednáškového působení na humanitních fakultách Univerzity Karlovy. Výborně shrnuje základní podněty, které Bořek Hnízdo
do české politické vědy přinesl. Těch je mnoho. Tři z nich však ční nad ostatními.

Renesance geopolitiky

Hnízdo v jedné z částí své práce píše: „Základní geopolitické teorie vlastně nezestárly, takže lze předpokládat v blízké
budoucnosti i dynamický rozvoj v geopolitické teorii.“ Věta stará více než čtvrtstoletí pořád sedí, o čemž nás přesvědčují
aktuální události ve všech koutech světa. Stále platí, že státy nemají přátele, ale zájmy. Přátelství snad mohou vznikat tam, kde
se zájmy skloubí, často jen krátkodobě, s bližšími vazbami na úrovni kulturní, jazykové nebo historické. Kdo si to uvědomí,
nebude překvapován tím, co se děje na Blízkém východě, v zemích Sahelu či Maghrebu, na Balkáně, na Ukrajině nebo ve
střední Evropě.

Svou roli v tom často hrají přírodní podmínky. Kupříkladu otázka, zda jsou hranice tvořeny přirozeně po linii řek, hor či údolí,
nebo kresleny od zeleného stolu. Také přístup k moři, zejména tomu, které nezamrzá, vedl v minulosti k nejedné válce. Dalšími
zdroji svárů jsou pochopitelně naleziště surovin, kontrola nejrůznějších dopravních cest a uzlů, komunikačních sítí, ale také
třeba vesmírného prostoru. A můžeme pokračovat spory o surovinu nejvzácnější – vodu. Její nedostatek v brzké době
nevyhnutelně povede k obrovským změnám a migračním vlnám, na něž je už dnes třeba být připraven. A ještě lépe, být s to jim
předcházet racionální politikou.

Fascinující svět map

Politická geografie pracuje s mapami, protože jsou fascinující, což od nepaměti věděli cestovatelé a objevitelé, mořeplavci,
vojenští stratégové, architekti a stavitelé, obchodníci i hledači pokladů, zlatokopové, dobrodruzi a lapkové. Méně toho znali
mnozí vládcové a diplomaté. A ještě méně se v tom orientovali leckteří vlivní sociální vědci uvěznění ve svých katedrových
ulitách.

Mapy, a dnes spolu s nimi satelitní snímky, ukazují prakticky všechno, ilustrují politiku stejně jako kreslíř dětskou knížku.
Přinášejí úhel pohledu, který normální smrtelník na vlastní oči neuvidí. Pohled shora, který vidí všechno: řeky a přehrady, hory
a průsmyky, širý oceán a mořské úžiny, americkou Aljašku vzdálenou jen pár set kilometrů od Ruska nebo „severní“ Ostravu na
jih od Prahy.

Profesor Hnízdo také upozorňoval na to, že mapy mohou orientovat, ale i dezorientovat. Uváděl přitom příklady mnoha
propagandistických map, které sloužily k ospravedlnění nejhorších historických genocid. K dezorientaci ovšem může stačit i
pohled na to, kde leží „pupek“ světa na evropské, americké nebo čínské mapě.

Anglosaská perspektiva

Už bylo řečeno, že Bořek Hnízdo prožil formující část života ve Spojeném království. Ačkoli zůstal přesvědčeným Evropanem,
cosi se mu vrylo pod kůži. Realismus a pragmatismus, s nímž napsal třeba následující věty: „Přesto, že lze předpokládat, že na
počátku 21. století ES může být složeno z dvaceti až dvaceti pěti členských zemí, bude jeho struktura stále velmi odlišná od
,modelové‘ struktury federálního státu, kterou jsou Spojené státy, a tím i velmi nevýhodná pro evropský proces integrace
federálního typu (…) I co se týče vytváření jednotné politické kultury, je Evropa pouze v počátcích. Ani vyspělá technologie a
informační revoluce v hromadných sdělovacích prostředcích nedokázaly překonat odlišnou historickou zkušenost a jazykovou
různorodost Evropanů.“

Jak je vidno, nemýlil se. A nejen tehdy a tady. Zanechal po sobě mnoho, hlavně však zájem a zvídavost svých studentů.
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Globální Newsroom
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 01:03 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 775 580,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Raději třetí světovou s jadernými zbraněmi, než že bychom prohráli. Takhle teď mluví ruští propagandisté, kteří se tváří jako
novináři nebo moderátoři. Ruské televize hodně přitvrdily. Dmitrij Kiseljov ve svém pořadu Vest neděli nechal srovnat se zemí
Velkou Británii novou jadernou raketou Sarmat. Nebo taky krach, bída a hlad, když Evropa nezaplatí za plyn v rublech. Nejdřív
prý padne Německo. To křičí z obrazovek na diváky místní televizní celebrity.

ruská pěvecká skupina 
Na Zemi je velký stát, nejkrásnější otčina, silná duchem, s přírodním bohatstvím, šírá zem - Rusko.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Absurdní sbor sestřiček sešikovaných do Z. Stíhačky nad Moskvou do zet. Písmeno zet, které ruská abeceda paradoxně
nezná, to je pro Rusy ten pravý symbol hrozby.

ruská pěvecká skupina 
Oslavena buď, má rodná zemi. Hrdiny své si navždy pamatuj. Svatá zemi, vítězný máji - Rusko.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Oni hrozí hlavně jaderným úderem. Ono Rusko moc toho nabídnout nemůže. Ten základní problém je ten, jestliže prostě
nemáte moc co nabízet, tak musíte hrozit. Oni cílí vlastně na všechny západní země, ono vždycky, kdo je naštve, tak tomu hrozí
tím, že raději zamíří rakety.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Tentokrát zamířili, ústy prokremelského propagandisty Dmitrije Kiseljova, v jeho pořadu Věsti Neděli na Británii. Nejdřív ji ze
vzduchu zničila jaderná raketa.

Dmitrij KISELJOV, moderátor a autor pořadu Věsti něděli 
Ostrov tak malý, že je jedna raketa Sarmat stačí na to ho utopit jednou pro vždy. Všechno už je vypočítáno.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Jediná varianta smrti Anglie ale byla málo. Na ostrov k potopení, jak si Británii Kiseljov přejmenoval, poslal ještě podvodní
bezpilotní torpédo.

Dmitrij KISELJOV, moderátor a autor pořadu Věsti něděli 
Ruský podvodní bezpilotní robot Poseidon se blíží k cíli v kilometrové hloubce rychlostí 200 km za hodinu a není žádný způsob,
jak tento podvodní dron zastavit.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Já mám obavy, že se reputačně Rusko začíná posouvat úspěšně do role Severní Koreje, že ta taky jako pouští rakety na
všechny strany, hrozí všem.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
A co tyto hrozby dělají s běžnými ruskými lidmi?

redaktor 
Jak podle vás skončí speciální operace?

obyvatelka Ruska 
Chtěla bych, aby skončila tím, že Putin Vladimír Vladimirovič zmáčkne čudlík a vymaže Ukrajinu ze světa.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Světovou válku ale prorokují i ty největší propagandistické celebrity.

Margarita SIMONJAN, šéfka médií Russia Today a Sputnik 
Jak znám nás a našeho vůdce Vladimira Vladimiroviče Putina a znám, jk to tu chodí... To není možné, je bez šance, že bychom
složili tlapky a řekli: "Nám se to nepovedlo, mysleli jsme si, že zachráníme Donbas, zavedeme pořádek, demilitarizujeme,
denacifikujeme, ale nezvládli jsme to, nepovedlo se to, pardon, bereme to zpátky. Tak to prostě nemůže být! A to nejvíce
neuvěřitelné - že všechno skončí jaderným útokem - mi přijde více pravděpodobné, než že bychom se vzdali.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
A co čeká ty ruské občany, kteří by měli jiný názor?

Karen ŠACHNAZAROV, ruský režisér 
Protivníci písmene Z musí pochopit, že je nikdo nebude litovat. Skutečně pro tyto případy jsou tu koncentrační tábory,
převýchova, sterilizace, tohle všechno myslíme úplně vážně.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Úplně nejhůře ale prý dopadne prezident Ukrajiny. Už se o to totiž postaral Vladimir Solovjov, další celebrita ruské státní
televize Rossija 1.

Vladimír SOLOVJOV, ruský moderátor 
Odsuzuji tě, Vovko Zelenskyj, k věčnému prokletí! Ty nejsi žid, ani věřící křesťan, ty jsi čistý, laciný ďábel! Ďábel jsi a sluhové
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tvoji jsou také ďáblové, proto je tě potřeba vyhnat, a ne si s tebou povídat.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Kromě smrti prokletím a smrti atomovku prorokují ruské státní televize Ukrajině a západu ještě ekonomickou smrt, a to už
koncem května.

ruská moderátorka 
Vzniklá situace podrývá jednotu EU. Ale lépe bez jednoty než bez ekonomiky. Západní analytici upozorňují, že bez dodávek
energie z Ruska se například Německo okamžitě zřítí na 5 %. To znamená, že se německá ekonomika propadne do recese a
do nejhlubší krize s sebou stáhne i zbytek Evropy.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Mezitím si Rusové dle místní propagandy, žijí navzdory sankcím v pohodlí, a když jim chybí třeba nábytek z Ikey, tak si ho
vyrobí.

ruská moderátorka 
Když zavřeli Ikeu, poptávka po výrobcích uralské továrny násobně vzrostla. Začali tu vyrábět nábytek ve skandinávském stylu a
do nabídky zařadili podobné výrobky, jaké nabízí švédská společnost.

Julia ČIČERINA, zpěvačka 
Naše tanky vítají Moldavanky, vítá nás Kyjev a jestli bude potřeba, bude nás muset přivítat Varšava.

Adéla KLINGOHROVÁ, redaktorka 
Adéla Klingohrová, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No a pak? Pak jsou tu ještě další země, kde se někteří novináři do vyvracení ruské propagandy zrovna nehrnou. Ač prý drží
neutrální postoj. Tak třeba Srbsko. Pohled na stránky místních novin se srbskou novinářkou Svobodné Evropy.

moderátorka 
Tvrdé boje na východě a jihu Ukrajiny. Znovu je bombardovaný Azovstal.

redaktorka 
Zpravodajství populární komerční stanice v Srbsku. Blízké tamní vládě a zároveň blízké Rusku. Podobně jako řada dalších
soukromých televizních kanálů. Často přebírají obsah i přímo od hlavních šiřitelů kremelské propagandy. Třeba stanice RT.
Veřejnoprávní média mají podle srbské novinářka Jovany Krstičové od politických tlaků větší odstup.

Jovana KRSTICOVÁ, srbská novinářka, Radio Free Europe 
Velmi pečlivě ale ve svém zpravodajství o ruské invazi volí slova. Nepoužívají označení ruská invaze, ale mluví o ruských
zločinech, ruské agresi nebo konfliktu na Ukrajině.

redaktorka 
Prezident Vladimir Putin skoro na každé titulní straně. Proruská rétorika dominuje v tištěných médiích hlavně v bulvárních
novinách, které Srbové čtou nejvíce. Titulky ruskou agresi oslavují a viní z ní Ukrajinu a západ.

Jovana KRSTICOVÁ, srbská novinářka, Radio Free Europe 
Tento titulek říká: Není tady naděje? A citují Putina, že Rusko udělalo vše pro to, aby na Ukrajině zachovalo mír. Toto je
Informer, jedny z největších bulvárních novin v Srbsku, a na titulní straně se píše, že Ukrajina napadla Rusko. A je opravdu
zajímavé, že to vyšlo už dva dny před začátkem invaze. Takže jde samozřejmě o dezinformaci.

redaktorka 
V posledních dnech ale nastal zvrat. Noviny se k Putinovi obracejí zády, a to poté, co srovnal současnou situaci na východě
Ukrajiny a uznání nezávislosti dvou separatistických republik Moskvou, s Kosovem a jeho odtržením od Srbska.

Jovana KRSTICOVÁ, srbská novinářka, Radio Free Europe 
Tady si můžeme přečíst: Putin vrazil Srbsku nůž do zad. To znamená, že Srbsko zradil. Informer píše, že hazarduje s Kosovem.
Blic říká, že Putin kvůli své válce zapomněl na Srby a Kosovo.

redaktorka 
I když jsou podle srbské novinářky bulvární média pod silným politickým vlivem, sama vláda manévruje opatrněji a hraje dvojí
hru. Snaží se udržet rovnováhu ve vztazích jak se svým věrným spojencem Ruskem, tak i s Evropskou unií, které se balkánská
země chce stát součástí.
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Předvolební kampaň se rozběhla. Opravdu za Babiše bylo líp a komu?
TV , Datum: 08.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 09:24 , Sledovanost pořadu: 352 066 ,
Pořad: 22:10 Střepiny , AVE: 1 622 160,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,91
Bára DIVIŠOVÁ, moderátorka 
Za Babiše bylo líp, alespoň to tvrdí billboardy, které tento týden zaplavily Česko. Je tomu ale opravdu tak? Proč hnutí ANO sází
na nostalgii právě teď a jak zafunguje protikampaň? Tady je komentář.

Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ta kampaň sází na vyvolávání nostalgie. My můžeme říct, že tady byla nějaká vláda, za které se přidávaly důchody, přidávalo
se na dalších dávkách a pomoci ostatním skupinám obyvatel. Je to snaha pokusit navázat na to, co Babišova vláda dělala v té
předkrizové době. V tomto ohledu je to asi touha po nějaké nostalgii, touha po připomenutí lidem, že tu Andrej Babiš stále je,
stále za ně bojuje, stále je v opozici a nemělo by se na něj zapomínat.

Petr HARTMAN, komentátor, ČRo 
Andrej Babiš dělá to, co dělá celou dobu, že tedy vede permanentní kampaň dá se říci volební, že nezáleží ani tak na tom, zda
je zrovna u moci nebo v opozici, když se podíváme na ta hesla, tak je vidět, že hnutí ANO se snaží vyvolat takový dojem, že se
stará o lidi, kteří jsou ve vládní koalici přehlíženi, že to jsou lidé, kteří jsou těžce pracující, kteří jsou staří, nějakým způsobem
handicapovaní, kteří zkrátka nemají vysoký příjem, a to nejsou jenom voliči, kteří třeba podporovali hnutí ANO, ale jsou to
právě voliči té levice typu sociální demokracie a KSČM. A Andrej Babiš si uvědomuje, že momentálně v Poslanecké sněmovně
není žádná strana, která by tyto voliče mohla získat na svojí stranu, tak je i tímto způsobem se snaží oslovit.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik 
Bylo cítit v posledních měsících, že se Andrej Babiš stáhl, že se nejspíš snažil věnovat odpočinku, rodině, i svým zdravotním
problémům, ale tady toto je zjevně prostě jeho silný návrat vlastně do toho politického provozu, který začne nejspíš tedy těmi
billboardy, pokračovat bude jeho dlouhými projevy v Poslanecké sněmovně, pokračovat bude dál, nejspíš i cestováním po
republice během léta v jeho karavanu a setkáváním se s občany a vyvrcholí oznámením prezidentské kandidatury. Zdá se, že
marketingově to má Andrej Babiš velmi dobře spočítáno. Vždycky bylo líp. Vzpomněl jsem si na písničku Karla Gotta Když jsem
já byl tenkrát kluk, tak písně zněly líp a sladší měly zvuk, prostě vždycky se vzpomíná s nostalgií na minulost, možná to trochu
překvapuje u politického hnutí, které v minulosti se spíš obracelo do budoucnosti a slibovalo, že bude líp.

Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Babišova vláda měla výrazné problémy, ať už se týká zadlužení, nebo se týká řešení covidové krize a neprokázala nějaké
zásadnější schopnosti v tom řešení těch krizí. Na druhou stranu dostala se do bezprecedentní situace, co se týče právě covidu.
Je velmi těžko říct a velmi těžko dnes soudit, do jaké míry by si s touto analogickou situací byli schopni poradit ostatní politici.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik 
Těžko se poměřují různé éry, za Babiše jsme měli covid, teďka za Fialy covid pomíjí, tak z toho zdravotního a
epidemiologického hlediska, kdy bylo líp, tenkrát nebo teď, inflace byla nižší, teď je vyšší. Vždycky záleží na tom, jakou
interpretaci politici použijí. Dneska má Petr Fiala tu smůlu, že musí prostě řešit válku na Ukrajině, její dopady, chystat evropské
předsednictví, a to se samozřejmě jako musí promítat i do toho, že v některých ohledech ten zájem o českou společnost bude
nepatrně oslabený.

Petr HARTMAN, komentátor, ČRo 
Je to tak šikovně formulováno, že je to značně subjektivní, že každý pod tím si může představit něco jiného, že těžko se dá
jednoznačně argumentovat, zda bylo líp nebo hůř, a to z toho důvodu, že nelze vnímat ten daný okamžik bez různých
souvislostí.

Aleš MICHAL, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Marketingoví experti Andreje Babiše jistě ví, že vyvolají reakci. Je to do značné míry i jako vítězství té kampaně to, že se jí daří
nějakým způsobem vyvolávat reakce na sociálních sítích, reakce i ostatních politiků, posměšky, to je všechno věc, která tu
kampaň zviditelňuje, která jí dodává ten drive, dodává to, čím ona chce být a do značné míry se s tím jistě v tom
marketingovém týmu Andreje Babiše počítá.

Petr HARTMAN, komentátor, ČRo 
Většinou, když se nějaká takováto kampaň objeví, tak se objeví okamžitě na to nějaká parodie a ta se většinou ale šíří na
sociálních sítích. Kdežto ty billboardy, že jo, jsou ve veřejném prostoru a mohou je vnímat i lidé, kteří třeba se sociálními sítěmi
vůbec nepracují. To, že se ta antikampaň dostala na sociální sítě, tak možná přispěla k tomu, že si té původní kampaně všimlo
daleko více lidí, protože i když billboardy je polepená celá země, tak přece není jenom takovým způsobem, aby každý to
zaznamenal.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik 
Když prostě postavíte silnou kontroverzní kampaň, která má zaujmout, tak vždycky vyvolá nějakou protikampaň. I ta negativní
pozornost pro Andreje Babiše je velmi cenné, zvlášť, když se může ocitnout zase v roli toho, jak on to bude prezentovat, na
kterého všichni útoční, komu se ostatní snaží ublížit, protože v něm vidí příliš silného soupeře, kterého se snaží dostat i do
tepláků. Andreji Babišovi vždycky šla ta role té oběti. A pokud ho antikampaň vystaví do role prostě někoho, kdo nemá právo
připomínat svoje výsledky a kdo by měl skončit v těch teplácích, tak on to dokáže mezi svými voliči obrátit ke svému vlastnímu
prospěchu.
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mluvčí 
Ruský prezident Vladimir Putin v projevu na Rudém náměstí tvrdil, že se západ chystal na invazi do Ruska. Čeští technici by se
mohly podílet na výstavbě terminálu na zkapalněný zemní plyn v německých přístavech. Trenér hokejové reprezentace kari
Jalonen oznámil nominaci na světový šampionát. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové a
bude polojasno až oblačno odpoledne na jihu místy přeháňky, teploty do 23 stupňů.

Ruští vojáci dobrovolníci v ukrajinském Donbasu bojují podle ruského prezidenta Vladimira Putina za svou vlast. Prohlásil to v
projevu na Rudém náměstí v Moskvě u příležitosti oslav 77. Jeho výročí vítězství v druhé světové válce. Putin označil ruskou
invazi na Ukrajinu. Za jediné správné rozhodnutí. Rusko tak prý reagovalo na západní země, které se podle něj chystali na
invazi do Ruska. Putin také slíbil, že se stát postará o rodiny padlých vojáků. Projev okomentujeme už za chvíli po zprávách.

Na výstavbě terminálu na zkapalněný zemní plyn LN čí v Německu by se mohly podílet i čeští inženýři Českému rozhlasu to řekl
náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Zázemí pro tankery chce Německo ve svých přístavech vybudovat kvůli
nejisté situaci s dodávkami plynu z Ruska. Země počítá s tím, že by terminály na zkapalněný plyn nabídla i vnitrozemských
státům. Česko by podle neděly plyn z Německa mohlo nakupovat do pěti let.

mluvčí 
Česká strana může nabídnout kvalitní inženýry, které tady máme samozřejmě můžeme nabídnout nějaký dlouhodobý kontrakt,
abychom plyn ze zmíněných, ať už leč plovoucí terminálu nebo fyzických terminálu odebírali do budoucna toto rozhodnutí
Německa vítáme.

mluvčí 
Česko je teď téměř stoprocentně závislé na zemním plynu z Ruska. O dodávkách jedná například s Polskem. I tam by se chtělo
podílet na terminálech umožňujících dovoz zkapalněného zemního plynu.

Brněnské biskupství ubytuje až 120 ukrajinských uprchlíků v bývalém klášteře voršilek. Interiéry teď vybavují dobrovolníci.
Uvnitř je přes 20 pokojů společná kuchyň, prádelna, koupelna i dětský koutek. První obyvatelé by se tam měli nastěhovat tento
týden pokračuje Barbora Antonová ze spolku Vesna, který dočasné ubytování připravuje. Je to.

mluvčí 
Koncipováno jako stabilizační bydlení tzn. není úplně ambice, aby ty lidé tady žili několik let, což ani není možné, ale uvažujeme
o tom, že to bydlení bude třeba na 234 měsíce podle toho, jak se podaří sehnat adekvátní bydlení potom pro ty lidi dál.

mluvčí 
Fotbalisté Plzně porazili v ligové nadstavbě Spartu 30 a dál vedou tabulku ve skupině o titul mají 2 kola před koncem sezóny
dvoubodový náskok před druhou Slavií, která vyhrála nad Slováckem 30. Trenér českých hokejistů kari Jalonen oznámil po
příletu ze Švédských her nominaci pro nadcházející světový šampionát. V reprezentaci se poprvé v kariéře připojí brankář
Anaheimu Lukáš Dostál. Pokračuje kouč Jalonen.

mluvčí 
A já bych Balkán hlavou.

mluvčí 
Moulis se moc rád, jaké máme brankáře písmena Marek Langhamer Karel Vejmelka už mají za sebou první reprezentační a
tebe věřím, ale můžeme si na ně.

mluvčí 
Spolehne volena. Tak pak.

mluvčí 
Jela naopak před startem turnaje vyřadil z kádru mimo jiné také nejproduktivnějšího hráče základní části play off extraligy Filipa
chlapíka. Světový šampionát začne ve finském Tampere v pátek Češi nastoupí poprvé v sobotu proti Velké Británii.

mluvčí 
Dobrý den, to pondělí 9. května. Víkend za námi, tak snad si v tom převážně slunečné počasí dostatečně stihli dobít baterky.
Startu devatenáctého týdne roku 2022 proběhl hladce. My v dopoledním Radiožurnálu i nadále sledujeme samozřejmě, co se
děje doma ve světě, tudíž nás zajímá i to, co se děje na Rudém náměstí v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin tam na
vojenské přehlídce v souvislosti s invazí na Ukrajinu prohlásil, že byla jediným možným správným rozhodnutím bezmála čtvrt
hodinou mém projevu opakovaně obvinil západ z toho, že Rusko ohrožoval. Po tom, co dalšího zaznělo v projevu ruského
prezidenta, tak k tomu se budeme v roce ty dnešní vysílání nejdříve už za pár minut. Dobrý den. A dobrý poslech.

Rusko se právě dnes vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí připomíná konec druhé světové války v Evropě. Manévry v
centru Moskvy pořádá navzdory současné invazi na Ukrajinu, a právě jí věnoval velkou část svého projevu prezident Vladimir
Putin. Detaily k tomu teď naše dosavadní zpravodajka v Moskvě, která je opět uspět v České republice Ivana Milenkovičová,
dobrý den. Dobrý den. Co přesně tedy řekl prezident Putin v tom provozu.

mluvčí 
Vladimir Putin v něm opakovaně přirovnal současnou ruskou invazi na Ukrajinu k sovětské účasti v druhé světové válce ve
velké vlastenecké válce, jak se tady v Rusku označuje. V zásadě tu současnou invazi na Ukrajinu prezentoval jako jakési
pokračování boje proti nacismu. Na adresu Ukrajiny a jejich vedoucích představitelů opakovaně používal slova jako nacisté
banderovci. Vladimir Putin taky prohlásil, že ruští vojáci, když budu citovat i dnes bojují za naše lidi na Donbase za bezpečnost
naší vlasti Ruska. A zároveň podobně jako už dřív argumentoval, že Rusko údajně nemělo na výběr než na Ukrajině zasáhnout,
že to byla jediná možná správná reakce na narůstající nebezpečí. Prohlásil, že Ukrajina se údajně chystal vtrhnout na Donbas
na Krym, že měla otevřeně mluvit o pořízení jaderných zbraní a taky, že NATO mělo na jejím území rozvíjet vojenskou
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infrastrukturu a stahovat se stále více k ruským hranicím.

mluvčí 
Rusko to za vinu vždy byl, svojí když vezme i jíst jezdil pro ohradil ženin aktivně vystoupit proti zrušení navzdory tomuto
narůstající nebezpečí. Bylo to suverénní jediné možné rozhodnutí rozhodnutí suverénního státu.

mluvčí 
A zároveň Vladimir Putin věnoval západů a jeho roli v konfliktu na Ukrajině, potažmo tomu, jak je tedy interpretuje Kreml, a to ve
značné části projevu uvedl, že Rusko prý ještě na sklonku loňského roku usilovalo o nastolení určitého rámce bezpečnostních
záruk dialogu se Západem, který o to ale podle něj ovšem nestal.

mluvčí 
Jo, prosím, krajskému Evropa jsme navrhli i za to, co EU vůči slibují garancích pouze letové bezpečnosti. Rusko vyzýváme k
hledání rozumných kompromisní řešení na pražské. Zohledněna nepotřebuje však zachránit vše bylo zbytečně, naznačil to na
svém. Nechtěli nás poslouchá severu a tzn. protože ve skutečnosti měli úplně jiné plány a my to nyní, kdy došlo.

mluvčí 
Prezident Putin ve svém projevu taky slíbil podporu rodinám raněných padlých ruských vojáků na Ukrajině.

mluvčí 
V tom projevu ještě před ním se psalo a říkalo leccos hodně se spekulovalo, byl ve finále ten projev v něčem překvapivý nebo
v podstatě něco takového, co zaznělo se čekal.

mluvčí 
Do určité míry byl překvapivý, protože opakovaně předním zaznívalo například ze strany britského ministra obrany Bena Wally
se byl informovala o tom i americká stanice CNN s odvoláním na bezpečnostní zdroje, že by Vladimir Putin mohl právě při tomto
projevu formálně vyhlásit válku Ukrajině, případně vyhlásit mobilizaci povolat brance záložníky. Americký velvyslanec při
organizaci pro bezpečnost spolupráci v Evropě mléko Carpenter taky uvedl, že by mohl oznámit připojení obou samozvaných
separatistických republik na Donbase k Rusku. Nic z toho se nestalo, takže v tomto smyslu ten projev byl překvapivý.

mluvčí 
Ivana Milenkovičová, naše moskevská zpravodajka toho času v Praze. Díky na slyšenou. Na slyšenou. No. Ten dnešní projev
ruského prezidenta na vojenské přehlídce v Moskvě probereme i s naším dalším hostem, a sice politický geograf Michael
Romancov z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Dobrý den. Boj proti nacistům za druhé světové války,
tak tomu lidé v Rusku říkají velká vlastenecká válka, no a patriotické notu akcentoval je právě prezident Putin, jak byste jeho
projev charakterizoval, jak se v něm Putin podle vás prezentuje?

mluvčí 
Podle něj se prezentoval překvapivě jako v zásadě slabí neschopní lídr, protože on zopakoval to jsme hodně slyšeli po celou
dobu vlastně tvrdit, proto neexistuje samozřejmě jediný důkaz žádná opora v tom reálném jaksi světě. Ruská veřejnost tedy
bude konzumovat tam problém určitě nebude, ale tady spíš o to, že se předpokládalo, že Putin vlastně vyšle nějaký signál do
zahraničí, to se nestalo ten jako pohled na něj, protože byl snímá, že celou tu dobu tak působil dojmem do značné míry vlastně
vystresovaného unaveného člověka. Mě to překvapilo. Já jsem si myslel, že spíš bude působit tak jako působil v době, kdy tu
válku zahájil to, co z ní sršela energie, to dnes rozhodně nebyla.

mluvčí 
No, jak se můžeme vyložit, to nevyslal ani žádného signálu do zahraničí. Můžete něco znamenat.

mluvčí 
Ono to může znamenat to, že skutečně ty problémy jsou obrovské, nebo to nemusí také znamenat nic, protože on v letošním
roce už pronesl několik projevů a vždycky to bylo tak, že byly spekulace před tím, co se řekne, pak nastala určitá úleva z toho,
že on řekl něco jiného, nicméně on o 23 dny později se něco jiného udělal tzn. povolání záložáků, možná nějaké formální
vyhlášení války se to může stát ještě kdykoliv jaksi v těch nadcházejících dnech tzn. jako to, co jsme slyšeli, to bohužel nelze
brát zcela za bernou minci. Budeme muset počkat, co se bude dál.

mluvčí 
Předtím jsme to probírali s Ivanou Milenkovičová. Podle vás, jak jste to vnímal, zaznělo vaše pot z vašeho pohledu v tom
projevu něco opravdu nečekaného?

mluvčí 
Já jsem včera jsem o tom mluvil v otázkách Václava Moravce, kde jsem jako spekulace o tom, co by se mohlo stát třeba týkalo
té mobilizace, tak to se evidentně nestalo a upřímně řečeno, já jsem si uměl představit, že Putin využije toho projevu daleko
intenzivnější jaksi mobilizaci ruské veřejnosti něco na způsob Bushova projevu z roku 1943 po německé porážce u Stalingradu
tehdy, tak tohle určitě nestalo, a to, co jsme slyšeli, spíš připomínalo to, jakým způsobem severokorejští komunisté vlastně
zdůraznit nebo obhajovali to, že vtrhli na Jižní Koreu v roce 1950, takže to je pro mě jako říkám, překvapení za předpokladu to
taky tak milé překvapení, protože bych to interpretoval jako že Rusko vlastně dochází kapacity, ale uvidíme, co bude dál.

mluvčí 
Politický geograf Michal Romancov. Díky na slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
S vámi Radiožurnál 10 minut před dalšími zprávami posíláme další písničku, tentokrát filmová možná si na ni vzpomenete, že už

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 219 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


jste na filmu neznámý známý v kině byly, no a poté nás čeká něco málo sportu od svého dědy dostala několikrát, tak třeba k
vítězství potřebuje soupeře, jinak by neměla koho porazit. Výhra prohra soudu palic jedné mince musíš umět otáčet, tak právě
tohle slyšela jako malá teď už úspěšná lyžařská snowboardcrossařka, snowboardistka, pardon, Ester Ledecká, svého
hokejového mistra světa bývalého. Ano, kdo to je to se dozvíte?

mluvčí 
Dovolit cizí zvolí místo pracují světa.

mluvčí 
Nejlepším koučem českých individuálních sportovců loňského roku je Petr Lacina za to, jaké připravil Lukáše Krpálka na
obhajobu olympijského zlata. Anketu mezi trenéry kolektivních sportů ovládl Ronen Ginzburg, který dovedl český basketbal
poprvé samostatné historii země na olympijské hry, no a trenérem objevitelem, který tak tím se stává kouč současného elitního
sportovce. Ten momentálně tenhle ten titul získal Jan Klapáč někdejší mistr světa dvojnásobný olympijský medailista v hokeji
totiž trochu tak jako trenér trochu jako děda dal sportovní základy Ester Ledecké.

mluvčí 
Samozřejmě začínali jsme, jak jinak než hokejem, jsem pracoval, tedy na hvězdě. Ale.

mluvčí 
Ester Ledecké mohla být hokejistka.

mluvčí 
Ale po přesunu rodiny do Špindlerova Mlýna bylo jasné, že svůj sportovní talent využije spíše na zasněžených svazích a její
děda Jan Klapáč ji budoval obecný vztah ke sportu.

mluvčí 
Že jsem ji snažil vštípit takový sportovní zásady, jako je respekt soupeři, protože bez soupeře vlastně nemohla vítězi, že
vítězství trvá do půlnoci o půlnoci začíná znovu, že prostě prohra to bylo to nejdůležitější, že není žádné nějaké hanlivé výraz.
Té prostě rub a líc jedné mince, protože z obojího se musí ten závodník poučit. Já jsem vždycky chtěl, aby prostě hysterka mít
ten sport dělala k tomu, aby se harmonicky rozvíjela její osobnost, aby měla ze sportu radost, to jsou věci, který prostě u dětí
nepatří k tomu sportu, takže jsem viděl rodiče, který stojí u mantinelu nebo za plotem tenisového kurtu a teď hanlivě nadávají
na své děti, tak to jsem prostě těžce snášel.

mluvčí 
Byla to vždycky takže vypravil historky vysoké a zdráv poznala je neusne, dokud jsme si nevybrali, znám nějakou zase bude
vyprávět i Šmejce slyšeli 100× jsme chtěli si znovu, tak nějak jako postupně mě učil, jak v tom v tom sportu chodí.

mluvčí 
Vzpomíná Ledecká na rady a příběhy hokejového prostředí a obecné zásady, jak se mají sportovci k sobě chovat postupem
času převzala pozici hlavního pilíře jejího týmu Klepačová dcera, tedy její maminka Zuzana, bývalá krasobruslařka, ale základy
má od své hodiny, který si došel pro ocenění, které má právě původní trenéry a ty, kteří motivovali budoucí hvězdy velkým
výkonům ocenit.

mluvčí 
Jestli to hrozně vážím, když takový legendy jsou po zásluze oceněny, protože si myslí, že to není ze sekce Tea a oni často se
na tyhle starý legendy nebo Sparta se zapomíná očistu hrozně zasloužil i za kariéru, kterou musel prožít, aby potom všechno,
co se naučil předal mně.

mluvčí 
Říká Ester Ledecká Martin Charvát Radiožurnál.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 220 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Se svým projevem během zahájení vystoupil i ruský prezident Vladimir Putin
TV , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 15:26 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 317 250,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,38
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
Hostem Poledních Televizních novin je Oldřich Bureš z Fakulty  sociálních  věd  katedry bezpečnostních studií. Dobrý den,
pane Bureši. Co si myslíte o slovech Vladimira Putina, že Západ chystal invazi na Ukrajinu a ruský vpád bylo jediné správné
řešení?

Oldřich BUREŠ, Fakulta  sociálních  věd , katedra bezpečnostních studií 
Dobrý den. Z mého pohledu se snažil Vladimir Putin dneska v tom projevu působit defenzívně, tzn. snažit se vysvětlit, proč
Ruská federace podnikla to, co nazývá speciální vojenskou operací a právě proto, že nemohl vyhlásit žádné vítězství, tak se
snažil ospravedlnit ty kroky tím obviňováním ať už Ukrajiny, případně Severoatlantické aliance a snažil se k tomu využít i ty
paralely boje proti fašismu z druhé světové války, což z mého pohledu, co se děje na Ukrajině, je poměrně nemístné.

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
Čekalo se, že Putin může v Den vítězství vyhlásit mobilizaci, vyhlásit vítězství třeba v Mariupolu. Někdo mluvil dokonce o použití
jaderné zbraně na bojišti, proč k ničemu z toho podle vás nedošlo?

Oldřich BUREŠ, Fakulta  sociálních  věd , katedra bezpečnostních studií 
Bohužel do hlavy Vladimira Putina je jen těžko vidět. Z mého pohledu v podstatě Vladimir Putin sám musí cítit, že ty cíle, které si
na Ukrajině vytyčil, se mu zatím nedaří plnit, a proto působil poměrně defenzivně. Z mého pohledu je nicméně stále otevřený
jakýkoliv scénář dalšího vývoje na Ukrajině, protože slova prezidenta Ruské federace se nedají potom nutně ztotožňovat s
následujícími kroky Ruské federace.

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
Jaký na vás udělala letošní přehlídka na Rudém náměstí dojem? V čem byla jiná než v dřívějších letech?

Oldřich BUREŠ, Fakulta  sociálních  věd , katedra bezpečnostních studií 
Z toho, co je známo, tak byla jiná z hlediska o zhruba třetinu menšího počtu vojáků, kteří se jí účastnili. Nebyla tam ta letecká
část, ačkoliv to oficiálně ruské vysvětlení je, že bylo špatné počasí, tak i z těch záběrů, které vysíláte, je celkem patrno, že bylo
poměrně jasno a těžko těžko říct, čím to bylo způsobeno, protože právě ta letecká show spolu přehlídkou protiraketové
techniky bývá většinou nějaký vrchol té přehlídky.

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
Pane Bureši, děkuji za vaše odpovědi. Přeji vám hezký den.

Oldřich BUREŠ, Fakulta  sociálních  věd , katedra bezpečnostních studií 
Také děkuji za pozvání. Na viděnou.

Projev ruského prezidenta Putina
TV , Datum: 09.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.05.2022 23:32 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 4 969 188,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Rusko si vojenskými přehlídkami připomnělo Den vítězství. Vladimir Putin v očekávaném projevu označil útok proti Ukrajině jako
správné rozhodnutí. U příležitosti 77. výročí konce 2. světové války obhajoval agresi jako odpověď na kroky NATO a Kyjeva.
Západní politici jeho tvrzení ostře odmítli. Promluvil i Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident mimo jiné slíbil, že jeho země
zanedlouho vyhraje i tuto válku.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
Dnes, v těchto dnech, bojujete za náš lid v Donbasu, za bezpečnost naší vlasti.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Velmi brzy budou na Ukrajině dva Dny vítězství. A někomu nezbude ani jeden. Vyhráli jsme tehdy, vyhrajeme i teď.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Moskva si připomněla i 27 milionů obětí války Sovětů s nacismem. V centru pochodovalo víc než 10 000 vojáků. Přehlídka ale
byla menší než v minulých letech. Ruský prezident v projevu obvinil Západ z provokací. Na Ukrajině jde podle něj o bezpečnost
Ruska. Na zásadní kroky, třeba vyhlášení mobilizace, ale v projevu nedošlo.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Pompézních, i když tentokrát menší, zcela bez letecké části. Oficiálně kvůli počasí. I přes modrou oblohu letadla neprolétla nad
Moskvou ani jinými ruskými městy. Na Rudém náměstí chyběli zahraniční hosté. Míň bylo i vojáků a techniky. O to víc se čekalo
na slova, která tu zazní. Putin invazi označil za nutnou obranu. Důkazy ale nepředložil.

Vladimir PUTIN, ruský prezident 
NATO se začalo vojensky angažovat na územích sousedících s námi. To byla zcela nepřijatelná hrozba, systematicky mířená
na nás a naše hranice.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Vyzdvihl oběti minulé světové války. Hájil i tu současnou, ukrajinskou. To nejočekávanější, co plánuje dál, z úst ruského
prezidenta nepadlo. V tu dobu internetem už koloval proslov jiného prezidenta. Místo obleku zelená bunda, místo přehlídky
liduprázdný kyjevský bulvár. Dva projevy, dva národy, které nacismus porazily spolu. Dnes stojí na opačných stranách fronty.
Ukrajina čelí ruské agresi.
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Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
Vítězství našich předků nebylo marné. Bojovali za naši svobodu, a proto zvítězili. My bojujeme za svobodu naši a našich dětí, a
proto zvítězíme.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Ruská média ukázala i menší průvody v dobytých oblastech, hlavně na jihu v Chersonu, ale třeba i zničeném Mariupolu. V
době, kdy údery na poslední obránce v tamních ocelárnách pokračují, stejně jako jejich odpor.

Svjatoslav PALAMAR, zástupce velitele ukrajinského pluku Azov 
Dokud jsme naživu, budeme pokračovat v boji za spravedlnost a odchod ruských okupantů.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Nejmíň 4 rakety dopadly na Oděsu v době, kdy město navštívil šéf Evropské rady Charles Michel. Úřady mezitím potvrdily 60
obětí po útoku na školu u Luhansku. Další z důvodů ke tvrdé kritice od Západu.

Ben WALLACE, britský ministr obrany 
Putin a jeho neužší okruh generálů napodobují fašismus i tyranii před 77 lety a opakují chyby totalitních režimů minulého
století.

Jan ŠILHAN, redaktor ČT 
Ruské údery sílí. Výjimkou jsou dvě největší města. Ukrajinci vytlačují okupanty dál od Charkova a v Kyjevě mezitím ožívá
diplomatický ruch. U americké ambasády už včera nestáli jen vojáci, ale poprvé během invaze i vedení. Kanadský úřad už
dokonce naplno funguje. Tamní premiér sám zažil, že Ukrajina vedle velkých hrdinů válek uctívá i ty malé. Ocenění dostal pes
Patron za vyhledání už 200 kusů nevybuchlé munice. Jan Šilhan, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Dnešní dopoledne v Moskvě, to je téma i pro mé dva hosty. Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik, je se mnou ve studiu.
Hezký večer.

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A Pavel Macko, generálporučík ve výslužbě a taky bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Toho zdravím na
dálku. Hezký večer i vám.

Pavel MACKO, generálporučík ve výslužbě 
Pěkný večer přeji.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A můžeme rovnou začít dotazem od divačky Lady: "Od Putina se očekával razantní projev k výročí konce 2. světové války. Proč
byl nakonec tak mdlý?" Pane Mikulecký, vy jste nečekal, že tam padne něco zásadního, opakovaně jste to říkal do médií. Ale
někteří předpokládali, že tam dojde k nějakému razantnímu prohlášení. Proč vy jste to nečekal?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Protože to nemělo, nedávalo smysl. A nedávalo to smysl ani z toho ruského pohledu, protože to, co někteří lidé předpovídali, že
buď vyhlásí teda dobytí Mariupolu, což by za sebe udělal šaška. Před ruským publikem by to nějakým způsobem uhrál, ale před
tím mezinárodním by to neuhrál, dokud v Azovstalu stále nějakým způsobem fungují ukrajinští vojáci. A ten druhý důvod, který
se zmiňoval, tzn. že by tím mohl, vyhlášením války, zajistit mobilizaci zdrojů ruské armády, tak to nedávalo žádný smysl, protože
mobilizace v tenhle okamžik Rusům nic nepřinese. Za prvé by to byl velký logistický problém, protože ty mobilizace se v
podstatě, nejenom u nás od roku 1990, ale ani v tom Rusku se nenacvičovaly v nějakém větším měřítku. A pokud to nemáte
nacvičené, nemáte to zajeté, tak je to ohromný problém. A to, co je zásadní, Rusové dnes nejsou schopni zabezpečit ani ty
vojáky, kteří již na východě Ukrajiny bojují. Nejsou schopni jim dodat potraviny, munici, ale i výzbroj. A nyní, pokud by
zmobilizovali nějaké mužstvo, tak by byli ještě před větším problémem, pokud nejsou schopni zásobovat ani ty, kteří tam jsou,
neměli by prostředky na to zásobovat ty čerstvě zmobilizované.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Macko, pro vás bylo to dnes překvapení? Ať už, když si vezmeme téma té mobilizace, které tedy mnozí označovali i v
ruských televizích, místní analytici, že by mohlo být kontraproduktivní, nebo třeba ten detail, že chyběla letecká přehlídka, na tu
se čekalo, pak přišlo to vysvětlení, bylo špatné počasí, které zase mnozí říkají, že nebylo v Moskvě špatné. Bylo tam něco, co
zaujalo vás?

Pavel MACKO, generálporučík ve výslužbě 
Tak mě zaujalo to, že vlastně žádné překvapení nepřišlo, tak jak říká kolega. Oni neměli /nesrozumitelné/ co nabídnout. Ten
prezident Putin je v těžké situaci, ten konflikt je nerozhodný. A ty úvahy o mobilizaci byly v tom duchu, že pokud by chtěl něco
takového udělat, tak tento datum je asi nejlepší, ale i tak by to byl velmi riskantní krok a problematický. A souhlasím s tím, že
Rusové mají problémy s logistikou. Na druhé straně oni mají dost materiálu a výzbroje na skladech, takže v tom by asi nebyl
takový problém. Pro Rusko a pro Putinova vojska je problém v tom, že za aktuální situace je tam parita na tom vojsku. A v
podstatě on neumí zásadním způsobem změnit situaci. Na druhou stranu vyhlášení mobilizace by znamenalo úplné zrušení
běžného chodu společnosti. A na to, si myslím, že ani prezident Putin nemá domácí podporu. A to bylo cítit i z toho jeho
opatrného vyjadřování se. To, že nebylo letectvo, je zvláštní, protože oni to nacvičovali. To počasí opravdu nebylo až tak
špatné. Ale nešel bych do spekulací. Jednoduše tam může být za tím obava různého charakteru. Těžko říct, co za tím je. V
každém případě ale my, co vidíme na těch přehlídkách, je, že ta přehlídka tento rok byla menší, než byla v jiných letech. A ten
jazyk byl umírněnější a nějaké je to velké vystartování nebylo. Spíš se prezident Putin snažil odkázat a zopakovat to, že vlastně
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on do té války musel jít, že vlastně jako kdybychom my jsme ho donutili a on vede preventivní válku. Takže ta rétorika v
podstatě je podobná tomu, co tu posloucháme už několik měsíců.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Mikulecký, ještě tam bylo několik zajímavých detailů, například, že ani jednou nepadlo slovo Ukrajina. Zmiňoval se
Donbas, i jak tedy říká Rusko východní části Ukrajiny, ale to slovo Ukrajina ani jednou prezident Putin nezmínil. Co nám to říká?
Takovou tu rétoriku, že Rusko bojuje vlastně na vlastním území, že Ukrajina neexistuje, nebo je za tím ještě něco jiného?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Mě ten váš dotaz vede ještě k jiné odpovědi. Ona ta přehlídka byla zajímavá ne tím, co tam bylo, ale spíš tím, co tam nebylo.
Nebyli tam někteří lidé, nebyl tam Valerij Vasiljevič Gerasimov, náčelník generálního štábu, což je hodně neobvyklé.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tam jsou dvě spekulace vlastně, proč tam mohl chybět. Za prvé, že mohl být zraněn, jak se spekulovalo, anebo s ním Vladimir
Putin není spokojen. Tak co myslíte vy?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Anebo se Vladimír Putin rozhodl, že tam prostě nebude. Nechá nás teďka týden spekulovat, co všechno se stalo, a za týden se
Gerasimov ukáže. Tak jako už několikrát nás nechal spekulovat nad některými naznačeným kroky, a pak se zřejmě dobře bavil,
jak nám zavařil hlavy, a nakonec nic nestalo. Ale kromě nepřítomnosti náčelníka generálního štábu byla zajímavá ta
nepřítomnost letectva, protože v Rusku na 9. května ta přehlídka se nekoná pouze v Moskvě. Ona se koná i na celé řadě
dalších míst. A i na dalších místech měla mít tu leteckou složku a ta letecká složka byla opět zrušena. A opravdu to nebylo
počasím, protože počasí dnes bylo letové. Ono žádné letectvo na světě, ani americké vzdušné síly, které skutečně fungují
velice dobře, nebo izraelské, nemají stoprocentní schopnost všech svých strojů. Ta nasaditelnost je třeba kolem 70 %. A pokud
Rusko má papírově velké množství jak pozemní, tak vzdušné techniky, tak v reálu to množství, které jsou schopni nasadit,
zdaleka nedosahuje ani těch 70 %. Budeme se bavit o tom, co oni deklarují, co reálně mají u jednotek a co u těch jednotek
jsou schopni dostat do vzduchu. A já bych řekl, že většinu toho, co jsou schopni dostat do vzduchu, tak už dneska mají ve
vzduchu nad Ukrajinou, kde se snaží nad tím východem držet nějakou vzdušnou převahu, kterou tam dnes mají. Ono to bylo
vidět i ze skladby těch letadel, že to, co tam nacvičovalo, Suchoje 24, to jsou bombardéry, které již měly být dávno vyřazeny z
výzbroje a nahrazeny právě těmi stíhacími bombardéry Suchoj 34.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
My se ostatně za chvíli podíváme na to, jak je na tom...

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Aha, předbíhám.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
...Rusko s technikou. Nevadí. Ale ještě možná k té mojí otázce se vrátím zpátky. To, že nepadlo slovo Ukrajina. Zajímá mě, co
nám to říká?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Vladimír Putin neustále prosazuje ten svůj narativ, že Ukrajina je umělý konstrukt, že je to Novorusko, Malorusko, Bělorusko, že
to všechno v podstatě součástí té velké ruské rodiny. A ten jeho projev pro mě byl jenom potvrzením toho. On není blázen, on
není šílený. Já myslím, že ty jeho kroky mají jeho vnitřní logiku, anebo ruskou logiku. Ale ten člověk je naprosto odtržený od
reality a i v tom projevu to bylo znát. Bylo to znát i třeba v tom, kdy vlastně on pokládal ty ruské karafiáty na kameny, které
symbolizují jednotlivá města bývalého Sovětského svazu a jejich oběti za 2. světové války. A on naprosto bez uzardění položil
ten pugét květin na kámen, který je věnovaný Kyjevu. Kyjevu, který jeho vojska ostřelují a likvidují.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Macko, ještě další detail, na který upozorňovali mnozí komentátoři. Putin v tom svém projevu mluvil nebo zmínil taky
rodiny padlých na Ukrajině, zmínil kompenzace pro ty rodiny. Může tohle být ten potenciální problém, který Rusko má? Že těch
mrtvých zkrátka přibývá, že ty rodiny, známí atd. začnou být nespokojení. A obecně ruská veřejnost začne se ptát, jak na tom
tedy jsme ve skutečnosti, a začne být nespokojená i třeba vlivem ekonomických sankcí. Mohl tohle být důvod, proč to Putin
zmiňoval?

Pavel MACKO, generálporučík ve výslužbě 
Určitě ano. Rusové to už tradičně tak dělají, že nejdřív zapírají, potom postupně přiznají, že k něčemu takovému došlo. To bylo i
s obsazením Krymu, to bylo i boji na Donbase. Ty matky v Rusku už od časů té války v Afghánistánu jsou velmi silné hnutí. Mají
přeci jen nějaký vliv v té společnosti. A ty ztráty na ruské straně jsou velmi vysoké. Ale ono to souvisí i s tím, co už před chvíli
jsme slyšeli, že hovořil o Donbase. My všichni víme, že on útočil přeci po 1700km frontě, tam se mu nedařilo. Nyní to
koncentruje na Donbas, protože Donbas se snaží prezentovat, že vlastně brání svoji vlast, proto i teď přiznává do určité míry ty
ztráty. Snaží se upokojit společnost a tu veřejnost a hlavně to hnutí, které opravdu je velmi silné, že bude vlastně přiznávat i ty
mrtvé, že bude kompenzovat rodiny, protože on má zájem v té válce pokračovat. A samozřejmé nepotřebuje, aby se mu teď
začaly ještě bouřit i matky těch vojáků. Má i tak problém s vojáky, neboť ti kontraktoři mu nechtějí podepisovat prodloužení
kontraktů, takže má velké problémy s doplněním vojska. A my jsme viděli přeci, že oni tam nechávali ty padlé vojáky úplně bez
povšimnutí, nechtěli se k nim hlásit. Nyní je tu částečný ústup. To je možná jediné, co vlastně jsme viděli jako takové zásadní,
neboť ten zásadní Putinův projev byl 21. 2. tohoto roku těsně po uznání nezávislosti těch dvou /nesrozumitelné/ republik. A tam
přesně Putin povídal to, co už kolega zmínil, že vlastně Ukrajina jako taková neexistuje. Vyčetl tam vlastně všechm
předchůdcům od carského Ruska přes Lenina až po Sovětský svaz všechny možné chyby. Tam je někde třeba hledat i tu
Putinovu volbu, že nyní přiznal částečně tyto ztráty. Bude se snažit upokojit rodiny, ale pojede ten byznys jako dosud. A bude
pokračovat v té válce, dokud se mu to bude dařit.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pojďme si, pánové, do našeho rozhovoru teď přidat malé srovnání. Ta letošní přehlídka k výročí vítězství ve 2. světové válce
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byla v pořadí 77. Tradiční oslavy se konaly i přes pokračující válku na Ukrajině. A kromě Moskvy probíhaly v dalších 28
městech po celém Rusku. Podle expertů byla ale letos přehlídka trochu skromnější než dříve. Alespoň, co se týče počtu
účastníků nebo vojenské techniky. Té projelo po Rudém náměstí 131 kusů, včetně tanků T-34 z druhé světové války, ale i
nejnovějších obrněných transportérů. Kvůli počasí zároveň Rusové nakonec zrušili vzdušnou část přehlídky. Ta byla k vidění
naposledy před rokem, kdy nad Rudým náměstím přiletělo celkem 76 letounů a bojových strojů. Pozemní techniky tehdy bylo
na přehlídce 190 kusů a jen pro srovnání o sedmdesátém výročí vítězství před sedmi lety to bylo rovných 200 kusů. Nad
městem také přeletělo 150 letadel a dalších strojů. Přehlídky se účastnilo zhruba 16 000 vojáků a zařadila se tak mezi největší
v ruské historii. Moskevská přehlídka je příležitostí, při které se ruský režim rád chlubí nejmodernějšími zbraněmi, třeba i přesto,
že se jejich vývoj opožďuje, armáda na ně marně čeká a do boje je není možné nasadit. Vývoj nové ruské vojenské techniky
budou navíc do budoucna výrazně komplikovat i západní sankce.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Hned v první fázi přehlídky nové bojové vozidlo pěchoty Kurganets-25 má nahradit tisíce obrněnců ze sovětských dob, ale jeho
vývoj vázne. Totéž platí i pro zcela novou generaci tanků T-14, měl stát hlavním ruským tankem a už být ve výzbroji. Stále se
ale jen testuje. Na přehlídku se připravovali tři a po Rudém náměstí, ale nakonec projeli jen dva. Doprovodilo je 7 T-90. Ty už
Rusko do války na Ukrajině nasadilo a ani tyto nejmodernější stroje ale nejsou nepřemožitelné. Nejméně jedním zničený se
Ukrajinci už pochlubili.

Jurij BUTUSOV, ukrajinský novinář 
A tady je ten velice známí T90M s exportní hodnotou do 5 milionů dolarů. Tady stojí, je z něj hromada šrotu.

Jaroslav ZOULA, redaktor 
Letectvo prý kvůli nepříznivé předpovědi počasí nakonec zůstalo na zemi. Mělo předvést třeba vrtulníky Ka-52. Ty od začátku
války také operují na Ukrajině. Zapojili se třeba do bitvy o letiště Hostomel' a Ukrajinci jich od začátku války už nejméně 13
zničili. Nad Rudým náměstím také měly přeletět nejnovější bitevní letouny. Třeba jen necelé 2 roky používaný Su-57, u kterého
se nasazeni na Ukrajině zatím nepotvrdilo nebo model Su-35S, který je ve válce nasazený a nejméně jeden Rusko ztratilo,
včetně zajatého pilota. Jaroslav Zoula, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No a pokračujeme v našem rozhovoru. My už jsme to pane Mikulecký spolu nakousli před chvílí ty zbraně. Jiří Peták se ptá, jde
nějak vyčíslit ztráty ruské armády na Ukrajině, o kolik techniky už přišla a stačí doplňovat například tanky a letadla, která jsou
nepoužitelná?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Nestačí. Přesná čísla teďka z hlavy skutečně lovit nebudu. Nicméně problém u těch Rusů je, že oni papírově mají ohromné
množství techniky, ale z té techniky pouze malou část byli schopni nasadit a pouze malou část budou vůbec, kdy schopni uvést
do nějakého stavu, aby byla nasaditelná. Když se vrátím k té přehlídce a k tomu, co jsme tam viděli. Možná jedna zajímavost
taková odbočka v čele jel sovětský tank T-34 verze 85. Byl to tank československé výroby, což jde poznat, nešlo tedy o
sovětskou výrobu, ale šlo o tu naší poválečnou. Přece jenom ty naše byly významně kvalitnější než ty sovětské a Sověti, kteří
je nedávno získali z Laosu zpátky, tak je právě používají na ty přehlídky. Ale to, co bylo zajímavé, tak na té přehlídce bylo
významně méně té moderní techniky, kterou se Rusko v minulosti prezentovalo a na kterou my jsme naskočili a podle toho
jsme si dělali obrázek jakoby té ruské armády jako celku. Tanky T-14 to už je opakovaný příběh o tom jak jich do roku 2020
mělo být zavedeno 2000 kusů. Podobné pohádky pak se zjistilo, že peníze, které z Moskvy byly odeslané do Nižnijo Tagilu bylo
na výstavbu té výrobní linky, takže byly de facto rozkradené vedením toho závodu a ty tanky dodnes se nevyrábí. To je
problematika toho nového letounu Suchoj 57, který tam měl proletět ve vaší reportáži se změnilo, že už 2 roky je zavedený
výzbroj, není. Je jeden kus, pak je spousta předsériových kusů, ale co kus to originál. A problém u té ruské techniky, neměli
bysme Rusy podceňovat, oni skutečně dokážou nějakým způsobem i to, co vidí na západě přijmout, uzpůsobit pro ruské
potřeby a i do toho dát nějakou svoji invenci a udělat skvělou zbraň, ale to, co Rusko neumí, je sériová výroba. Oni nejsou
schopni to převést do výroby, protože dodavatelské řetězce z doby Sovětského svazu se rozpadly a i ta organizace práce a
pracovní výkonnost ve srovnání s tím svobodným světem je naprosto tristní. Takže my jsme viděli na té přehlídce skutečně z té
moderní techniky pouze kapky a naopak jsme tam viděli raketomety Grad, což je technika z šedesátých let, to je jako kdyby na
přehlídce české armády jezdili Pragy V3S. My je teda ve výzbroji stále máme, ale rozhodně se s nimi nechlubíme, a to, co jsme
tam viděli skutečně Grad to je technika z šedesátých let, je sice na modernějším podvozku, svoji práci ještě na bojišti odvede,
ale není to něco, čím by se Rusko v minulosti chlubilo. V milosti, mám viděl skutečně jinou techniku.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pane Macku, kdybyste měl srovnat ruská armáda a ukrajinská armáda, co se týká techniky, ale možná i co se týká nějaké
morálky a vůbec stavu těch dvou armád?

Pavel MACKO, generálporučík ve výslužbě 
Já se vrátím ještě trošku k té prohlídce, k těm Armatám. Když si pomatuju, kdy je poprvé předváděli, tak o nich ukázali
podstatně víc, ale tehdy už měli problém některé nastartovat, že jim zůstal prostě viset. Nyní měli dát 3 a nakonec byli 2. Ty
ruské zbrojovky jsou značně podfinancované, to znamená, že oni potřebují tuto techniku ukazovat kvůli exportu. Pokud jde o
Armaty oni je dokonce vyzkoušeli v Sýrii a nebyly taky nezranitelný, takže momentálně jich mají zhruba 20 vyrobených, to je
skutečně /nesrozumitelné/ série. Nedokážou je sériově vyrábět, ale nedokážou je ani nasadit, ani to nezkoušejí, protože tím by
si mohli ještě víc poškodit reputaci a zavřít si exportní cesty. Viděli jsme tam ty raketomety, myslím si, že to byly tornáda čili
modernější verzi, ale principiálně jsou to všechno zbraně, podobně jako /nesrozumitelné/, že pokud nepoužívají přesnou
municí, tak v podstatě nějaký velký rozdíl v tom není. Pokud máme porovnat ty ozbrojené síly. Rusové mají sice modernější
techniku oproti Ukrajině, to je jednoznačně fakt. Mají jí i ví, ale zásadní rozdíl nebo problém je způsob použití. Já jsem to již
někde hovořil, že v podstatě máte tři pilíře. Potřebujete mít intelektuální složku, technickou a potřebujete mít i složku morální.
Vypadá to tak, že ty ukrajinské síly v té intelektuální složce ve způsobu velení, delegaci pravomocí na tu nejnižší úroveň
schopností se samostatně rozhodovat a potom máte morální stránku věci v tom odhodlání bojovat za tu svoji krajinu.
Koneckonců jsou vystaveny hrůzám a tomu masovému ničení, které oni vidí a to jim dává úplně jiné odhodlaní než těm
útočícím ruským vojákům, i když odborníci říkají, že se to v tom boji vyrovná. Stále tam je ta morální převaha na straně Ukrajiny
a to, že vydrželi ten počáteční nápor jim dává obrovskou sílu. Samozřejmě budou potřebovat technologickou pomoc, protože i
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ty prostředky, které dostávali do teď jim nebudou úplně tak stačit na to, aby dokázaly odolávat tomu dlouhodobému působení
Rusů. Rusové nejsou schopný v tomto okamžiku ten konflikt rozhodnout, ale jsou schopný do určité míry držet ty svoje pozice a
tím jak budou doplňovat postupně munici /nesrozumitelné/, tak jsou stále schopný ohrožovat tu Ukrajinu na celém území, ničit
infrastrukturu. Proto je ukrajinské vedení volá po tom, aby dostalo ofenzivnější zbraně, aby se ten poměr sil na vojsko vyrovnal
a nám nic jiného nezůstává než je podporovat, protože v opačném případě ten konflikt bude velmi /nesrozumitelné/. Protože za
těchto okolností i když jsou ti Rusové morálně na tom níže, přece jen tu techniku nějakou mají, logistika jim hapruje, ale už si jí
zjednodušili tím, že se zkoncentrovaly na to východní území. Takže je třeba pomoci Ukrajině tak, aby dokázala změnit tu paritu
na vojsku, aby Rusy ztratili tu iniciativu v této oblasti, protože oni už ztratili kulminovaly na sever, odkud se museli stáhnout,
nejsou schopný pokračovat ani na jihu oblasti /nesrozumitelné/, i když se na to opakovaně chystají a vlastně ani v tom
Dombase nějaký zásadní manévr nevidíme. Stále vidíme jen takovou ty klasické nátlakové boje, ty opatrné postupy jsme
napřed. Takže je tu reálná šance, že pokud by Ukrajina dostala výraznější podporu by mohla změnit poměr sil i na tom
taktickém bojišti.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Takže pane Mikulecký, kdybysme měli vzít tu větu Volodymyra Zelenského o tom, že brzy Ukrajina bude mít dva dny vítězství a
Rusko ani jeden, tak o tom slově brzy dá se o něm polemizovat nebo co si pod ním máme představit podle vás, pod tím slovem
brzy?

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Já si myslím, že pod tím slovem si máme představit, že to je nějaká morální podpora a vzpruha těm ukrajinským vojákům a
ukrajinským civilistům. Kromě té ozbrojené války se samozřejmě vede informační válka a nebudeme si zakrývat ona se vede na
obou stranách a současně bysme si ale měli vždycky říct, že Ukrajina je ten, kdo se brání a Rusko je ten, kdo je agresor, takže
pro tu ukrajinskou propagandu nebo pro tu informační válku mám pořád mnohem větší pochopení než pro ty ruské lži.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říkám Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik, který byl hostem dnešní Devadesátky, moc mu za to děkuji, hezký večer.

Milan MIKULECKÝ, bezpečnostní analytik 
Díky na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Loučím se taky s Pavlem Mackem generálporučíkem ve výslužbě a bývalým velitelem výcvikového centra spojeneckých sil
NATO. Hezký večer i vám.

Pavel MACKO, generálporučík ve výslužbě 
Pěkný večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Projev ruského prezidenta Vladimira Putina část tuzemských politiků nepřekvapil. Uvedly to v reakci na moskevskou přehlídku k
výročí konce druhé světové války ve vysílání ČT24. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského šéf Kremlu během
projevu zcela překroutil realitu.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničních věcí /Piráti/ 
Jsme svědky toho, že se samo Rusko zfašizovalo a samozřejmě takováto propaganda potřebuje být neustále krmena. Ty jeho
výroky nemají vztah k realitě. Putin v rámci své velmocenské politiky, kdy se snaží obnovit jakousi zašlou slávu Sovětského
svazu tak napadl Ukrajinu a nyní si to nějakým způsobem zdůvodňuje.

Pavel ŽÁČEK, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/ 
Důležitější je podle mě co tam nebylo. On neřekl vyhráváme, vyhráli jsme, splnili jsme, denacifikovali jsme, porazili jsme
například Mariupol, zaútočili jsme na Oděsu, mobilizujeme, abychom vlastně Ukrajinské ozbrojené síly dorazili, čili podle mého
názoru on si uvědomuje jaká je situace, ostatně když se podíváme i nonverbálně na ty lidi, kteří jsou na tribuně to nebylo žádná
vítězná jako v minulosti, žádná vítězná přehlídka. On a ta jeho odulá tvář, neutrální takový ani ne úsměv nějaký úšklebek. Já si
myslím, že si všichni uvědomí, že se řítí do velkého průšvihu.

Lubomír METNAR, bývalý ministr obrany, předseda sněmovního výboru pro obranu /nestr. za ANO/ 
Já jsem tam viděl několik aspektů a o některých těch aspektech mluvil i mluvčí Kremlu Peskov, který toto vyhlášení války
Ukrajině popřel, že by k tomuto došlo, protože oni ta ruská strana by de facto tímto přiznala, že tápe ve svém válečném úsilí a
že se jí nedaří co se týče mobilizace tvých vojáků a dalších aspektů tak, jak to ze začátku v rámci propagandy prezentovali.

Marek ŽENÍŠEK, předseda zahraničního výboru, PS /TOP 09/ 
Ničím nepřekvapil, byly to opět jenom lži a samé lži a v podstatě pokračuje v tom, co začal už v tom svém prvním projevu po
začátku invaze, kde v podstatě se snaží přesvědčit nejenom své publikum, že Rusko je země, která je obětí a nikoliv, že to je
Ukrajina.

Jiří HORÁK, člen sněmovního zahraničního výboru /KDU-ČSL/ 
V Rusku je ta válka jakýmsi způsobem modifikovaná a je to vlastně hlavní a jediné společenské téma a ruští politici, ruská vláda
na všech úrovních už mnoho let hrozí revanšismem západu, fašismem na Ukrajině, fašismem v Polsku, fašismem v Pobaltí. Já si
myslím, že hlavní důvod tohoto narativu, tohoto příběhu je ten, aby se lidé neptali proč Rusové, proč se vlastně mají pořád
stejně špatně.

Jaroslav BAŠTA, poslanec, bývalý velvyslanec ČR v Rusku a na Ukrajině /SPD/ 
Asi nejdůležitější z tohoto pohledu bylo to vyjádření, že ty vojáci bojují na ruském území, to znamená, že pokračuje v tom svém
projevu, který byl původně 22. února, ve kterém de facto popřel ukrajinskou státnost. To, že Ukrajina je vlastně nezávislí stát.
Já bych z toho dedukoval, že ta válka bude ještě dlouho.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruská armáda i dnes útočila, v Donbasu ostřelovala ukrajinské pozice a obce podél celé východní fronty. Podívejme se teď na
vývoj na bojišti podrobněji. Moskva dál soustřeďuje síly na východě Ukrajiny, kde doplňuje ztráty. Okupanti se podle Kyjeva
chystají útočit na Slovjansk a další města v Doněcké i Luhanské oblasti. Nově ukrajinské jednotky přišly město Popasna,
obránci se podle velení stáhli do výhodnějších pozic v okolí. S ruskými silami podporovanými dělostřelectvem tam několik týdnů
sváděly těžké boje. Město bylo během nich zcela zničeno. Střety pokračují i v oblasti kolem Chersonu, Rusko ho ovládlo na
začátku března. Okupanti z něj postupují směrem k Mykolajivu, a to přesto, že ruské jednotky přišly v oblasti v posledních
dnech o kontrolu nad několika pozicemi. Podle Kyjeva stále hrozí raketové údery po celé zemi. Ostřelovaná je Oděsa i
Mariupol, ve kterém se ale intenzita bojů poměrně snížila. Pro Rusko jde o klíčové přístavy, které by mu umožnily mít plně pod
kontrolou přístup k Černému moři. I o zkušenostech z fronty natáčel štáb České televize reportér Andreas Papadopulos a
kameraman Jan Bradáč.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Ještě před dvěma měsíci byly za horizontem jejich pozice teď je má nepřítel.

Dmytro RUCHADZE, ukrajinský voják 
Rusové ztratili potenciál a zastavili se. Nemohou projít dál. Zadržujeme je.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Dmytro tvrdí, že Rusové linii drží za cenu obrovských ztrát vojáků i techniky. O vlastních padlých nechce mluvit. I tato jednotka
potvrzuje, co je zřejmé už týdny, že nepříteli na druhé straně frontové linie schází odhodlání i oni ukořistili jeden z opuštěných
ruských tanků. I proto tady věří, že by mohl brzy padnout rozkaz přejít do ofenzívy. Do té doby budou čerpat síly a doplňovat
chybějící vybavení poztrácené při poslední rotaci.

Roman ARTUR, ukrajinský voják 
Teď zůstáváme v týlu našich sil, které bojují v první linii.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Frontu mezitím zásobují vodou, municí a jídlem. Rusové úkol stěžují, nedávno poničili přístupové cesty. Těžká technika
neprojede. Problém by vyřešil nový terénní vůz. Ten se spolu s další pomocí přímo na základnu rozhodli dopravit dobrovolnice
z Česka. Konkrétně Erika a Anna původem Ukrajinky, které klid domova v Praze vyměnili za nebezpečné výpravy na frontu.

Erika KAPUSTEJOVÁ, dobrovolnice 
Máme neprůstřelné vesty, máme boty, máme nějaké potraviny, léky a hlavně ty auta.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Není to zdaleka jejich první cesta. Věci pořídili úspěšné veřejné sbírky. Podpora Čechů je v práci jen utvrdila.

Anna ROSUŠČANOVÁ, dobrovolnice 
Protože Evropa se postavila k nám srdcem, vzala naše děti, vzala naše ženy, matky. Pomáhají jídlem, penězi pomáhá
ubytováním. Pomáhá všem pro to, aby Ukrajina stála. Prostě nemáme žádný morální a lidský právo pustit Rusy do té zemi. Pro
nás je to teď svatá zem.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Jsme zpět na základně. Pomoc dorazila na místo z Prahy až na frontovou linii před 10 dny dobrovolníci z Česka převezly sanitní
vůz, teď zásoby jídla a pití, taktické vesty, helmy nebo drony. Ty chtějí vojáci využít k průzkumu opuštěných farem v oblasti,
možná právě tam se ukrývají sabotéři, kteří v týlu poškodily infrastrukturu.

Foton, velitel jednotky 
Pokud tady působí diverzanti, dá nám to možnost je najít a bránit se.

Andreas PAPADOPULOS, zpravodaj ČT na Ukrajině 
Ale to je mise, která je teprve čeká. Taky Erika s Annou mají ještě mnoho před sebou. Před cestou do Prahy odvážejí další
pomoc do ostřelované Oděsy. Z jihovýchodní Ukrajiny, Andreas Papadopulos, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Vladimír Baar, politický a kulturní geograf z Ostravské univerzity je naším dalším hostem. Hezký večer vám přeju.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Divačka Lenka zeptá, proč stále nevíme, co je cílem ruské invaze na Ukrajinu. Anexe celého východu země nebo dobytí
Kyjeva? Mě zajímá, jestli to vůbec je stejný cíl, jako to bylo na začátku?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
No, ono to bylo logické, že žádný cíl nebyl vlastně deklarován, protože i kdyby nebyl splněn, tak by to pro Vladimira Putina
znamenalo vlastně porážku. To znamená proto neřekl o žádných cílech. Bylo evidentní, že tím cílem na začátku bylo dobytí
Kyjeva a Donbasu. Všechno mělo jít velmi rychle, ale podobně jako kdysi v devadesátých letech v Čečensku se to nějak
zadrhlo a nebylo dobyto v podstatě nic podstatného, takže teď se jenom zase hovoří o tom, že by mohl být tím cílem ovládnutí
černomořského pobřeží, dokonce jsem zaregistroval dnes přes Svobodnou Evropu, že se chystá vyhlášení nějaké jižní Rusy,
která by měla vlastně ty obsazené oblasti propojit. Ten název je vlastně Rus, ne Rusko, ale Rus vlastně evokuje Kyjevskou Rus
z dob devátého, desátého, jedenáctého století, kdy to byl mocný stát v té oblasti. Takže nedozvíme se, určitě se nedozvíme ty
priority a ty strategické cíle, protože se bojí je zveřejnit.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A platí pořád ta vaše domněnka, kterou vy v médiích vlastně opakujete od začátku skoro té invaze, že přes Oděsu se potom
bude chtít Putin dostat až k Moldavsku?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Ano, to je velmi pravděpodobné, protože v Podněstří, které vytvořil jako umělý útvar sovětský režim v roce 1924 má Rusko
svoje příznivce, oni odmítli setrvat ve svazku s Moldavskem, dvakrát požadovali už o připojení k Rusku, ale vidíme, že dobýt
Oděsu, dobýt vlastně celé to pobřeží je pro Rusko velmi těžkým oříškem.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jak na to Vladimír Putin je, co se týká jednak přístupu k informacím, co se týká nějaké izolace, protože dalším detailem třeba z
té dnešní přehlídky bylo, že on se tam setkával s válečnými veterány, ale ti museli předtím být 3 týdny v izolaci, zase se nám
tady opakují ty domněnky o jakési paranoie a strachu Vladimíra Putina o tom, že on je v Kremlu izolovaný. Jak se to jeví vám?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
No je to velmi pravděpodobné, protože samozřejmě Ukrajinci mají určitě i v Rusku svoje lidi, svoje příznivce a ten strach z
nějakého atentátu si myslím byl veliký i z hlediska těch oslav. Je docela možné, že měli nějaké indicie ohledně nějaké sabotáže
těch leteckých vzdušných sil, které nakonec nevzlétly pod takovou záminkou, že se zhoršilo počasí, ale jak už jsme slyšeli, tak
to počasí se nijak nezhoršilo a létat mohli. Takže ta paranoia, ale já bych to nenazval ani paranoiou, prostě strach, že skutečně
může udeřit Ukrajina i na nejméně pravděpodobném místě je asi dost velká.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Mnoho lidí taky mluví v průběhu těch posledních třech měsíců o možnosti třeba palácového převratu. Myslíte, že je něco
takového reálné nebo Vladimir Putin vybudoval tak silnou strukturu, že něco takového možné není?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Ta struktura se jeví silná, ale samozřejmě, pokud dojde k nějakému převratu, tak bude nečekaný, protože kdyby byl
očekávaný, kdyby se něco připravovalo a tajné služby na to přišli, tak se to stejně asi nedozvíme, zlikvidovali by takové lidi, ale
prostě může se to stát, že někde v armádě vznikne nějaký zárodek nespokojeností u vysokých velitelů. Byť Putin má vlastně
kolem sebe tu speciální gardu, která dneska čítá, mám pocit, že kolem 200 000 příslušníků rozmístěných po celém Rusku a ti
mají vlastně hlídat, aby se v armádě něco nestalo. Takže může se stát, že právě z jejich řad nakonec přijde nějaký úder, ale to
jsou jenom dohady, nikdo neví, a to je dobře, že to nikdo neví, protože to má přijít nečekaně a rázně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Čeká se taky na to, jak bude reagovat Čína, pokud se Rusko dostane do ještě větších ekonomických problémů, čeká se na to,
jestli a jak dlouho bude Čína, případně Rusko živit, co myslíte, jak se k tomu Čína nakonec postaví?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Čína vidíme, že zaujímá takový obojetný postoj. Na jedné straně vlastně přijímá ten narativ ruský, že vlastně za všechno může
Severoatlantická aliance, odmítá i sankce, ale nicméně se těch sankcí Čína minimálně tedy velké a státní podniky drží, protože
mají obavu, že pokud by porušili ty sankce, mohly by přijít odvetná opatření ze strany amerických, evropských, japonských a
jiných firem, na které jsou Číňané mnohem silněji navázání než Rusko, což znamená a pro zahraniční obchod Číny je západ
jednoznačně významnější, to je skoro přes 50 % zahraničního obchodu jde se západními zeměmi a s Ruskem asi 3 %. Takže je
to opravdu velmi obrovský nepoměr. Čína z toho bude chtít samozřejmě vyvodit především nějaké zisky pro sebe a to oslabení
Ruska mu bude velmi dobře hrát do karet Číně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Do velkých ekonomických potíží by se běžní Rusové museli dostat, aby připustili, že útok na Ukrajinu byla chyba nebo že třeba
Vladimír Putin je nevede tím správným směrem. Oni o něm teď mluví v televizi dokonce používají slova jako vůdce, mluví často
o jaderných zbraních. Ta propaganda je tam strašně masivní. Co by se muselo stát, aby Rusové si řekli, no ono na tom asi
není úplně všechno pravda.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Tak v Rusku je to po těch dekádách komunismu a postkomunismu v podstatě ten narativ je takový, že nikdy nebylo tak zle, aby
nemohlo být ještě hůř. Takže obyčejní Rusové se snaží prostě přežít, zajistit si nějaké živobytí, nepokvete šedý trh, pokvete
černý trh, ale nemyslím si, že by se mohl objevit nějaký nový rudý říjen. To se domnívám, že na to jsou Rusové vlastně v této
chvílí ve velké defenzívě a ti, kteří byli nespokojeni, hodně nespokojeni ti vlastně už Rusko opustili, a to je další obrovská
ztráta, protože odjíždějí především mladí a vzdělaní lidé, kteří prostě v tom Rusku v té ekonomice budou evidentně chybět v
těch dalších letech.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Vladimír Baar, politický a kulturní geograf z Ostravské univerzity. Přeji vám hezký večer.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
I já přeji hezký večer. Děkuji za pozvání, na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ruský prezident Vladimir Putin mimo jiné ve svém proslovu na vojenské přehlídce obvinil západ z agrese a invazi na Ukrajinu
označil za správné rozhodnutí. Podle bezpečnostního analytika Otakara Foltýna jsou ruští obyvatelé obětí propagandy a
aktuální situace na Ukrajině se podle něj nevyvíjí tak, jak ruská strana očekávala.

Otakar FOLTÝN, bezpečnostní analytik, Armáda ČR 
Zásaditá agrese se dá rozdělit do tří fází v té první, která trvala asi týden až 10 dní, tak se pokusili o tak zvaný strategický šok,
to znamená rychlý průnik ke klíčovým centrům a prali do toho státu a absolutně neuspěli. V druhé fázi přišli do, řekněme,
konvenčnější způsobu, který umožňuje využít převahu ruské armády v palebné síle. Ani tam se jim aktuálně nedaří. V té třetí
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fázi vlastně redukovali ty původní cíle na Dombas a jižní Ukrajinu. Nejenom v počtu ztrát ruské armády, ale i z hlediska toho, jak
se podíváte, jak postupně ustupovali, fakticky vyklidili, jsou severní část okupované Ukrajiny. Aktuálně se soustředí pouze na
Donbas a na to, co jim povedlo ukrojit na jižní Ukrajině, tak je prostě zjevné, že ty postupy jsou velmi malé. Ta extrémně vysoká
koncentrace sil, která aktuálně je vidět na Donbasu, tak stejně jim umožňuje postupy, které jsou denně v řádu maximálně
jednotek kilometrů a platí velkými ztrátami. V zásadě, pokud shrnu ten celkový jejich pokus o úspěch, tak ho neustále redukují,
to znamená v tento okamžik už se pokouší udržet zisky na jižní Ukrajině a pokouší se o průlom na Donbase a ten se jim nedaří,
ale neustále vlastně vidím, že nejenom, že ustupují z těch okupovaných územích, ale dokonce i redukují své vlastní cíle a
prohlášení. Aktuálně ten cíl je tak zvané osvobození Donbasu a v zásadě to, co vidíme aktuálně v Rusku, tak to je kompletní
aplikace všeho, o čem psala /nesrozumitelné/, jednoduše tohle to je prostě manipulace kompletně s celou populací. A jak už
jsem řekl na začátku prostě to je třetí říše v barvě se vším všudy a ani tomuhle bych nevěřil, že někdy v životě uvidím takto
zmanipulovanou vlastní populaci s úplně přepůlovaným rozlišením mezi pravdou lží, to je pravděpodobně na učebnici.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
K dalšímu tématu na první zahraniční návštěvu zamířil francouzský prezident Emmanuel Macron po znovuzvolení do Berlína.
Německý kancléř Olaf Scholz označil přátelství obou zemí za vzor pro Evropu. Na ČT24 nabízíme záznam jejich tiskového
brífinku.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Těší mě, že tě mohu opět přivítat u nás v Berlíně. Samozřejmě mě velmi těší, že se tak děje po volbách ve Francii a gratuluji ti k
vítězství. Francie se v těchto volbách jasně rozhodla a pro Evropu je to dobré znamení, protože právě v této obtížné době je
takový signál velmi důležitý. My dva se již dlouho spolu shodneme v tom, že naše země mohou zvládat výzvy této doby pouze v
případě, že budeme postupovat společně v rámci silné a suverénní Evropy. Touto cestou chceme nadále kráčet společně a to
mě velmi těší. Tím spíše, že na nás čeká mnoho důležitých úkolů a rozhodnutí. Že tvá první zahraniční cesta vede do Německa,
mě velmi těší, je to pro mě velkou ctí. Je to mimořádné znamení a myslím si, že i nadále je dobrá spolupráce mezi Německem a
Francií, velmi důležitá pro rozvoj celé Evropy. Ne proto, že jde o Německo a Francii, ale protože spolupráce našich zemí je
velmi důležitá pro dobré fungování celé Evropy. A proto spolupráce mezi našimi zeměmi je dobrým znamením proto, že Evropa
se může posouvat kupředu, že dnešní návštěva spadá na Den Evropy, je mimořádně pozitivním znamením a velmi dobře to
zapadá do našeho společného cíle. Tento signál s potěšením dnes vysíláme a na iniciativu francouzského předsednictví
mnoho budov v Evropě bude osvětleno v barvách ukrajinské vlajky. U nás Braniborská brána a v Paříži Eiffelova věž. Ukrajinu
vnímáme jako součást evropské rodiny. V roce 2021 jsi ve Štrasburku zahájil konferenci o budoucnosti Evropy a tehdy se
zdálo, že největší výzvou pro Evropu je pandemie. Nikdo si nedovedl představit, že o rok později bude mír v Evropě ohrožen
strašlivou, agresivní válkou Ruska proti Ukrajině, že bude sousedská země Evropy napadena, že bude tolik lidí na útěku a že
mnoho z nich nalezne smrt v tomto strašlivém konfliktu. To je něco, co nás společně děsí, ale zároveň nás stmeluje, protože
musíme jednat společně. Zažíváme okamžik zlomu. To jsem mi řekl již na počátku tohoto konfliktu. A zároveň zažíváme velkou
sílu, která vyplývá z naší jednoty demokratů, Evropanů a v rámci transatlantického společenství. V těchto dnech si opět
uvědomujeme, jaký blahobyt, jaká svoboda a jaká bezpečnost vyplývá ze společenství Evropské unie i transatlantické aliance.
Jsme odhodláni hájit mír, svobodu, demokracii, právní stát, sociální, tržní hospodářství, sociální stát a udržitelné nakládání s
naším životním prostředí. Víme, že je důležité toto společně hájit, a proto je partnerství a přátelství mezi Francií a Německem
důležitější než kdykoliv dříve jakožto motor pro evropský projekt. Jsem potěšen, že prostě mohu vnímat jako partnera a přítele
po mém boku. Evropě se vše podaří lépe ve spolupráci, pouze ve spolupráci, to platí pro hlavy státu, zvlášť ale pro občany z
celé demokracie, jak to, co ona Evropa, tak po vyznačuje se z kvásku a je to signál, který dnes také byl vyslán v Den Evropy ze
Štrasburku, z konference o budoucnosti Evropy. Shodneme se na tom, že chceme převzít doporučení této konference tak, aby
Evropa byla silnější a suverénnější, a budeme o to usilovat. Dnes večer chceme vyslat také důležitý signál pro země západního
Balkánu, stojíme si za naším příslibem budoucího přistoupení, je potřeba samozřejmě k tomu přistupovat zodpovědně ve
smyslu i geostrategickém. A já jsem velmi rád, že jsi toto ve Štrasburku dnes ozřejmil. Ukrajina patří do evropské rodiny.
Pracujeme na tom, abychom ji provázeli na cestě do společné Evropy. Základy jsou připraveny a komise brzy předloží své
posouzení. Jde také o to, abychom dále úzce spolupracoval, stále úžeji v Evropě, v Evropské unii, ale také za jejími hranicemi.
Ve spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii v evropském sousedství a já se tady velmi těším na diskuzi s tebou i s kolegy na
Evropské radě. Máme dnes k diskuzi mnoho témat. Jde o mír a válku v Evropě. A také je jasné, že jasně stojíme po boku
Ukrajiny, podporujeme ji finančně, humanitně i vojensky. Bezpráví nesmí zvítězit a hranice Evropy nesmí být násilně
posouvány. Podnikneme vše, co je třeba, abychom zabránili rozšíření války na další země a abychom posílili obranyschopnost
našich zemí. Na radě koncem května budeme diskutovat o tom, jak lépe můžeme koordinovat naše úsilí, v tomto smyslu
finanční úsilí i jiné, a proto chceme urychlit realizaci různých projektů. V červenci v Madridu na vrcholném setkání chceme
diskutovat v euroatlantickém partnerství tak, abychom se přizpůsobili nové bezpečnostní situaci. A víme naprosto jasně, že
bezpečnost se dotýká nejenom vojenské bezpečnosti, ale souvisí s mnohými dalšími otázkami, například s důsledky
klimatických změn, to je dramatické a je potřeba se odklonit od fosilních paliv směrem k obnovitelným energiím, bez toho se
nám nepodaří dosáhnout našich cílů a válka z těchto úkolů činí ještě naléhavější záležitost. Závěrem bych chtěl říci, že Francii
děkuji za velmi úspěšné předsednictví Rady v tomto obtížném období. Všechny nás čeká důležitá úloha zajistit dodávky energií
a udržet stabilní ceny. A je tady ještě další téma. Musíme velmi rychle dospět k dalším dohodám, abychom umožnili pokrok v
integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie. Všechny tyto síly budeme společně s Francií prosazovat. A proto, pokud
možno co nejrychleji po parlamentních volbách ve Francii, v červenci plánujeme francouzsko-německou ministerskou radu, kde
chceme nastartovat novou dynamiku pro Evropu. Milý Emmanueli, dávám ti slovo.

Emmanuel MACRON, francouzský prezident 
Děkuji. Pane kancléři, vážený Olafe, za pozvání do Berlína. Jsem velmi potěšen, že zde mohu být na své první mezinárodní
cestě. Po uvedení do druhého mandátu mého úřadu. Tato první cesta má poukázat na význam se svoji francouzsko-
německého partnerství a přátelství se kromě. Jsem proto velmi potěšen, že jsem právě zde na této první cestě. 8. května v Den
Evropy tak, abychom oslavili tento jedinečný projekt Evropské unie, kterou Německo a Francie spoluutvářely poté, co
překonaly propastné rozpory během historického konfliktu. V dalších týdnech chceme i nadále spolupracovat na velkých
věcech. Společně usilujeme o silnější, jednotnější, demokratičtější Evropu, která bude řešit bezpečnostní výzvy, kterým čelíme.
Víme, jaké velké úkoly nás čekají. Víme o ekologických problémech a digitální transformaci, která nás čeká. Obě naše země se
budou muset velmi mobilizovat, stejně tak jako celá Evropa, čeká nás mnoho práce na bilaterární úrovni. Samozřejmě pustíme
se do toho a budeme i nadále rozvíjet to, co jsme co jsme v posledních letech posilovali, v ekonomické rovině, akademické
rovině, vědecké rovině, lepší spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky nás také čeká, jsou tady obrané otázky.
Německo tady učinilo důležitá rozhodnutí, a to mě velmi těší. Těším se, že posílíme bilaterální koordinaci těchto témat a v

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 228 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


příštích týdnech budeme mít radu ministrů francouzsko-německou, která se bude zabývat právě těmito tématy a doufáme, že
tím ještě stmelíme naše vzájemné přátelství, geopolitická situace v Evropě a válka, kterou spustilo Rusko na Ukrajině, to vše se
nás velmi dotýká a dotýká se to samozřejmě také všech našich spoluobčanů. To vše nás vedlo k tomu, abychom v Evropě
jednali společně, abychom pokud možno zastavili válku, již od února tohoto roku pracujeme na příměří, snažíme se podporovat
Ukrajinu a Ukrajince a uvalovat sankce na Rusko. Jde o výzvu pro Evropu, pro naše generace. Chceme udělat vše pro to,
abychom chránili demokracii, byli bok po boku Ukrajině a chránili další země proti rozšíření. V těchto věcech se budeme i
nadále koordinovat a úzce spolupracovat tak jako od samého začátku. V posledních týdnech jsme přijali důležitá rozhodnutí a
budeme pokračovat i v přípravě dalších sankcí. V příštích dnech budeme přijímat rozhodnutí na evropské úrovni a budeme
hledat společnou, solidární odpověď Evropské unie. Pracujeme na tom již po měsíce a je to naprosto nezbytné. Chceme
pomáhat finančně, vojensky humanitárně a angažovat se v pomoci Ukrajině i nadále. Samozřejmě, že válka vyžaduje
koordinovanou odpověď, v rovině politické je třeba posílit evropské ambice. A my tady máme takovou německo-francouzskou
osu a v květnu je také důležitý summit na toto téma. A během německého předsednictví byl nastartován určitý směr a nyní v
tom pokračujeme. Musíme, jak říkal pan kancléř, spolupracovat v oblasti energií. Musíme snížit závislost na ruských fosilních
palivech, to je důležité. Je to i v souladu s naší ekologickou politikou. A chceme hájit, chránit se naše občany před cenovými
dopady, budeme muset reagovat na evropské úrovni, přijímat rozhodnutí a chceme ještě zrychlit agendu opouštění závislosti
na Rusku. Budeme řešit dopady těchto kroků. Evropská strategie samozřejmě znamená, že i v příštích týdnech budeme
spolupracovat na dalších věcech, jako jsou otázky životního prostředí, na balíčku Fit for Fifty Five. Budeme řešit i politiku v
sousedství, a to zejména situaci na západním Balkáně, jak připomněl pan kancléř. V červnu proto proběhne vrcholné setkání
zemí západního Balkánu. A tam bude opět Francie a Německo úzce spolupracovat, aby mohly koordinovat toto dění, abychom
mohli vyřešit případné nesrovnalosti, které ještě přetrvávají, a abychom mohli poskytnout zemím západního Balkánu jejich
evropskou agendu, na kterou čekají. S Německem také sdílíme přesvědčení, že vedle západního Balkánu musíme i jinak
přehodnotit evropský politický prostor. O tom se hovořilo i dnes dopoledne, chceme tímto způsobem posilovat bezpečnostní
spolupráci a geopolitickou stabilitu. Samozřejmě důležité jsou i mezinárodní otázky. Tím spíše, že Německo předsedá G7 a
Francie Evropské radě, a já jsem velmi potěšen naší spoluprací, která je v tomto ohledu skutečně skvělá. Chceme říci, že
chceme spolupracovat se všemi partnery, i v rámci G7 jsme to již ukázali. Chceme koordinovat oblast energetiky a také řešit
potravinovou bezpečnost ve světovém měřítku, protože ta je válkou na Ukrajině ohrožena. Přišli jsme s různými iniciativami a
my chceme prohlubovat přístup k potravinám a potravinou bezpečnost celosvětově. Velká mezinárodní témata se samozřejmě
týkají i Číny. V příštích hodinách budeme hovořit s čínským prezidentem a řešit budeme i další otázky. To tedy několika slovy
to, co jsem chtěl zmínit o bilaterální spolupráci Německa a Francie a také o velkých mezinárodních tématech, o evropských
otázkách. A musím říci, že zatím vším stojí naše německo-francouzské partnerství. A já jsem velice potěšen, že zde mohu stát
po tvém boku, Olafe, jsem velmi rád, že mohu být přítomen zde v Berlíně. Děkuji.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A my navážeme s naším zpravodajem v Německu Martinem Jonášem Martine, hezký večer.

Martin JONÁŠ, zpravodaj ČT v Německu 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Jedním z hlavních témat toho setkání byla pochopitelně Ukrajina, možnosti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. O tom jsme už
mluvili, ale je tu ještě jedna spekulace, o které teď zmínka nepadla, mluví se o tom, že by představitelé Francie a Německa
společně vyrazili na Ukrajinu, je to v blízké době reálné?

Martin JONÁŠ, zpravodaj ČT v Německu 
V tuto chvíli je tato možnost, dá se říct, už smetena ze stolu, ačkoliv v minulých dnech o ní mnohokrát mluvili čelní představitelé
německé sociální demokracie, tedy strany Olafa Scholze. Ono se to zdálo být jako možnost, jak otupit ostří vztahu mezi
Kyjevem a Berlínem. Víme, že Ukrajina Německo to mezi sebou neměli jednoduché. V minulých týdnech ukrajinská vláda
dlouhodobě a nutno říct ještě před začátkem ruské ofenzívy 24. února vyčítala Německu přílišnou blízkost vůči Rusku a poté,
co tedy začala ta poslední fáze, aktuální fáze ruské agrese vůči Ukrajině, Ukrajině poté Kyjev v Německu vyčítal, že se příliš
váhavě připojuje k podpoře ukrajinské armády, zejména tedy podpoře nejdříve, řekněme, těmi běžnými, lehkými a poté těžkými
zbraněmi. Mimo jiné došlo k tomu, že na Ukrajinu nesměl odcestovat, respektive nedostal pozvání ve výsledku, německý
prezident Frank-Walter Steinmeier. To jsou všechno diplomatické karamboly, které řeší teď Berlín a Kyjev, a zdálo se z
hlediska Německa, že by společná cesta Olafa Scholze a Emmanuela Macrona mohla jaksi z hlediska Německa to řešení
ulehčit, vytvořit, řekněme, naředit tu problematiku do té míry, že by bylo jednodušší pro Olafa Scholze odcestovat do Kyjeva a
zároveň si zachovat tvář. Od začátku se ale zdálo, že francouzská strana je vůči této možnosti skeptická, no a během dnešního
odpoledne či podvečera i německé orgány prohlásily, že žádná další či společná cesta Olafa Scholze a Emmanuela Macrona
není v plánu.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Další téma, které s tím souvisí, obrana Evropské unie, tady se čekalo, že to bude třecí plocha mezi Německem a Francií, jaké
jsou přístupy obou zemí v této otázce?

Martin JONÁŠ, zpravodaj ČT v Německu 
Ona to dlouhodobě třecí plocha je- koncepce a strategie francouzského prezidenta mluví o co nejrychlejším vytváření
společných obranných sil a také velmi často používá slovo suverenita. Tím je míněna nezávislost evropského kontinentu,
schopnost ubránit svoje zájmy, a to by se ohledu na to, zda k tomu přispějí zejména Spojené státy či zda nebudou Evropu
bránit. Z francouzského hlediska, respektive z Paříže často zaznívá, že je třeba upírat zraky také k roku 2024, k následujícím
volbám ve Spojených státech, které podle francouzského hlediska, podle hlediska současné francouzské administrativy můžou
jaksi dát Spojeným státům velmi nebezpečnou dynamiku a nebezpečný směr, co se týče spojenectví s Evropou. Pochopitelně
je tím míněno možný návrat Donalda Trumpa do čela Spojených států. Německo je vůči této strategii velmi, velmi skeptické,
velmi opatrné, jestli na tom něco změní ruská agrese vůči Ukrajině, jestli se Německo zásadně promění v této otázce, to zatím
není úplně zřejmé. Víme, že například v otázce zásadní pro německé ozbrojené síly, tedy vyzbrojování novými stíhacími
bombardéry, tam Německo sáhlo po jistotě, po amerických stíhacích bombardérech F-35, a zatím stranou leží Paříží
podporovaný a preferovaný projekt společného vývoje stíhacího bombardéru.
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Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
No, a další téma je možnost změny smluv Evropské unie, její reforma, to je trochu Macronův projekt, co na to Německo?

Martin JONÁŠ, zpravodaj ČT v Německu 
Ano, stejně tak jako co se týče myšlenek o společné evropské obraně, tak i reforma Evropské unie je dlouholetá iniciativa
Emanuela Macrona, která celá tato dlouhá léta jeho prvního prezidentského období narážela buď na odpor anebo na chladné
přijetí na západní straně Rýna. Německo, zdá se, nemělo tolik zapotřebí spěchat s reformou evropských smluv. Ono to také
vyplývá z průzkumu veřejného mínění, když se na něj podíváme, tak vidíme, že německá populace je ve většině spokojena s
tím, co zemi přináší Evropská unie, zatímco ve Francii je tomu naopak. Nyní se zdá, že by přece jenom mohly tát v tomto ohledu
ledy. Ta současná německá vládní koalice přezdívaná Semafor je, zdá se, nakloněnější tomu zreformovat Evropskou unii.
Podle linií, které si vytyčil Emmanuel Macron, tedy v zásadě dát více důrazu na rozhodování většinou, nikoliv rozhodování
jednomyslné, a to i ve strategických či zahraničněpolitických otázkách.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Martin Jonáš, zpravodaj České televize v Německu, kam přeji hezký večer.

Martin JONÁŠ, zpravodaj ČT v Německu 
Hezký večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A navazujeme se Zuzanou Lizcovou, analytičkou Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Hezký večer i vám.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý večer.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tak podobně, jako je pro české prezidenty, premiéry automatické, že jejich první cesta vede na Slovensko, tak podobný vztah
mezi sebou mají Německo a Francie, tam to tedy překvapení nebylo, jaký je aktuální vztah obou zemí?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dá se říci, že Francie a Německo v této situaci zdůrazňují to tradiční, velmi úzké přátelství a potřebu toho, aby Evropská unie
byla vedena právě tím francouzsko-německým tandemem. O tom ostatně svědčí i to, že první ropy, které tedy vedly
francouzského prezidenta po znovuzvolení do zahraničí, vedly právě do Berlína, takže ten vztah je bezpochyby velmi úzký a
domnívám se, že i současná válka na Ukrajině znovu potvrdila, že je velmi nutné, aby Paříž s Berlínem spolu velmi úzce
spolupracovali.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
V čem by hypoteticky ta dnešní návštěva byla jiná, kdyby místo Emmanuela Macrona vyhrála volby Marine Le Pen.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak to by byla úplně jiná situace. Myslím si, že nejenom německým politikům se výrazně ulevilo, když se dozvěděli výsledky
nedávných francouzských voleb, těžko říci, jestli by vůbec první kroky Marin Le Penové do Berlína směřovaly, a určitě je tedy
pro pro Němce a zastánce evropské integrace pozitivní signál, že vyhrál právě Emmanuel Macron.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Tématem také byl možný vstup Ukrajiny do Evropské unie. K tomu se vyjadřovali oba politici, mluvili o tom, že to je na roky, na
desetiletí, jak to vidíte vy, jak reálný je v současné době vstup Ukrajiny do Evropské unie?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Samozřejmě všichni evropští politici zdůrazňují, že plné členství Ukrajiny v Evropské unii je něco, o čem by se mělo hovořit jako
o perspektivě, nicméně perspektivě dlouhodobé. Pro vstup do Evropské unie je potřeba splnit celou řadu nejdůležitějších
předpokladů nebo zásadních pravidel, protože právě evropská integrace už velmi pokročila, a je potřeba, aby ten celek
nějakým způsobem dohromady fungoval. Francouzský prezident Macron dnes hovořil o tom, že by bylo možná dobré začít
uvažovat pro tuto chvíli o nějakém jiném formátu evropské spolupráce, do kterého by byla zahrnuta třeba Velká Británie, která,
jak víme, před časem Evropskou unii opustila, mohla by do něj právě být zahrnuta i Ukrajina, ale myslím, že tyto úvahy jsou
zatím na samotném počátku, nicméně možná by nějaký podobný projekt zajistil Ukrajině jasnou evropskou perspektivu do té
doby, než by mohla být tedy členem.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Emmanuel Macron v těch posledních dnech naznačoval, že sama Ukrajina si musí stanovit, vytyčit, definovat podmínky
vyjednávání s Ruskem. Nebylo právě Německo jednou z těch zemí, které měly trochu náznaky, nějakou tendenci trošičku mluvit
o Ukrajině bez Ukrajiny, alespoň v začátku toho konfliktu?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
To se nedomnívám, myslím si, že ten německý postoj byl celkem jednoznačný, Německo velmi záhy odsoudilo ruskou agresi
proti Ukrajině, oznámilo zásadní otočku své zahraniční politiky, takže toto bych skutečně neřekla.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Mluvili jsme tady taky s Martinem Jonášem před chvílí o té reformě unijních smluv. Jak se k tomu asi bude Německo stavět?
Protože v minulosti jsme tam mohli číst jistou skepsi. Teď to vypadá, že politici jsou v tomto jednotní, jak to číst a jak to nakonec
dopadne?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Myslím, že určitě uvidíme velký rozdíl mezi těmi charaktery vůdčích politických osobností ve Francii a v Německu. Prezident
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Emmanuel Macron je určitě politikem, který je velký vizionář, který mluví velmi vášnivě, dovede pronáší velké veřejné projevy,
oproti tomu Olaf Scholz je vysloveně politikem střízlivým, velmi opatrným a myslím si, že s jistou dávkou opatrnosti se bude
stavět i vůči těm reformním projektu Evropské unie.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Stejně asi skepticky se k tomu budou stavět ještě další a menší státy, ostatně i Česka republika, tak je reforma, dejme tomu,
hlasovacího systému, reforma smluv Evropské unie reálnou záležitostí?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Přiznám se, že nejsem odborníkem na vnitřní politiku Evropské unie a na reformy institucí, ale pokud tedy vnímám tou optikou,
tak jak se to diskutuje vlastně v Německu, nebo i třeba ve střední Evropě, tak to není nic, co by bylo snadného, a navíc vlastně
tato reforma nebo plánovaná reforma institucí Evropské unie do značné míry je zastíněna těmi aktuálními problémy, ať jsou to
problémy spojené s řešením následků koronavirové pandemie, nebo aktuálně problémy spjaté s válkou na Ukrajině, takže se
nedomnívám, že by to zkrátka bylo jednoduché a mohlo se něco podobného odehrát během následujících měsíců.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ostatně také se zmínila energetika během té tiskové konference obou pánů. Na tuhle otázku se ty země dívaly v minulosti
trochu jinak. Francie spíše prosazuje jádro. Německo opak. Jak to, myslíte, nakonec ovlivnily poslední tři měsíce, přístup těchto
zemí k této otázce a jejich vzájemný vztah, vzájemnou domluvu?

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
V té energetické politice bych řekla, že se postoje obou zemí poněkud sblížily, a to z toho důvodu, že Německo vlastně, dá se
říci, prakticky až do té invaze na Ukrajinu prosazovalo úzkou spolupráci v energetické oblasti s Ruskem. Odmítalo námitky
právě i států typu Francie, které zdůrazňovaly, že není dobrý nápad dostat do tak velké energetické závislosti právě na
autoritativním režimu typu Putinova Ruska, a Němce do značné míry tedy dlouhodobě se stavějí odmítavě k té jaderné
energetice a vlastně nezdůrazňovali tolik jako Francie potřebu samostatnosti, suverenity v oblasti dodávek energetických
surovin. V tomto se skutečně mnohé změnilo za ty poslední měsíce a myslím si, že se zde otvírá nový, relativně velký prostor
pro /nesrozumitelné/.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Říká Zuzana Lizcová, analytička Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky, že jste byla
naším hostem, hezký večer vám přeju.

Zuzana LIZCOVÁ, analytička, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A hezký večer i vám, divákům, tím končí dnešní Devadesátka a teď už Horizont ČT24, mějte se hezky.

Kam zmizel Gerasimov? Čeští experti o „ztraceném“ náčelníkovi a podivné Putinově přehlídce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: ČTK,Maxmilián Nový , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 05:23 , Celková
návštěvnost: 38 893 614 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
K 9. květnu se spekulovalo o mobilizaci i vyhlášení války, nakonec Rusko neudělalo téměř nic. „Co mi ale přišlo zajímavé, že se
vojenské přehlídky neúčastnil Gerasimov," řekl bezpečnostní analytik Jan Ludvík a uvedl důvody, které by za tím mohly stát.
Proč Putin nemluvil o Ukrajině jako celku, ale jen o Donbasu? A kvůli čemu nevyhlásil mobilizaci? Své postřehy přidal pro Blesk
i generál Jiří Šedivý.

Tradiční vojenské přehlídky v Moskvě se nezúčastnil náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov,
který je jedním z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina. Koncem dubna se přitom objevila zpráva, že
generál byl zraněn při návštěvě frontové linie v Donbasu. Moskva tuto informaci nepotvrdila. Mohlo být právě zranění příčinou
Gerasimovovy absence? Nebo šlo o něco jiného?

Oslavy výročí vítězství ve druhé světové válce jsou v Rusku každoročně významnou událostí a ukázkou moci a očekávalo se,
že Gerasimov bude stát po Putinově boku. To se však nestalo, ačkoli Putin,

ministr obrany Sergej Šojgu a právě náčelník generálního štábu Gerasimov podle západních vojenských expertů tvoří trojici,
která rozhodovala o ruské invazi na Ukrajinu.

Blesk: Co jsme se nového dozvěděli z moskevské přehlídky?

Jan Ludvík: Nic moc. Nepadlo tam nic z toho, o čem se spekulovalo. Ani vyhlášení vítězství, ani vyhlášení nějaké mobilizace
lidských zdrojů, v podstatě to byla standardní vyjádření k tomu, že se Rusko cítí v obležení a zdůvodnilo invazi skrze údajnou
obranu a nic moc překvapivého. Co mi ale přišlo zajímavé, že se vojenské přehlídky neúčastnil Gerasimov.

Z jakého to může být důvodu?

Přeci jen náčelník generálního štábu má řadu úkolů, které musí plnit, a tak je možné, že jednoduše nemohl strávit půl dne
sezením na tribuně, když už tam byl prezident a ministr obrany. Může to znamenat, že nějakým způsobem upadl v nemilost.
Může to být signál, že byl skutečně zraněn na Ukrajině. Ale nevíme to.

Ani jednou Putin nevyslovil slovo Ukrajina, místo toho mluvil o Donbasu. Čím to může být?
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Putin Ukrajinu nevidí jako samostatného hráče. Myslím si, že to není jen propaganda, ale že Ukrajinu opravdu vnímá jako
loutku Západu. Že to není jen něco, co vypráví Rusům, ale že tomu skutečně věří.

Putin obvinil NATO, že se pokusilo zaútočit na Krym.

Je to především legitimizace útoku na Ukrajinu. Rozhodně neexistovaly žádné indicie, že by se Ukrajina snažila zaútočit na
Krym. Ukrajina samozřejmě odmítala uznat ruskou anexi, ale to neznamená, že v dohledné době plánovala vojenskou operaci,
nebo že ji dokonce někdy v budoucnu plánovala.

Někomu na Ukrajině by se líbilo, kdyby se povedlo Krym osvobodit, ale Ukrajinci věděli před tou válkou, že je to obtížné, a když
mluvili o osvobození Krymu, tak v dlouhodobé perspektivě na základě diplomatických jednání a třeba změny politiky v Rusku,
nikoliv že by ho dobyli zpět.

Proč Putin tu mobilizace nevyhlásil, jak se očekávalo?

Je potřeba říct, že to, že ji neoznámil dneska, neznamená, že ji nevyhlásí zítra, nebo pozítří. My na Západě dobře víme, že 9.
květen má pro Rusko symbolický význam, že nabízí určitou příležitost prezidentovi učinit důležité prohlášením. Ale zároveň
Putin může tohle prohlášení udělat kdykoliv jindy.

Mobilizace má pro Rusko výhody i nevýhody. Výhodou je, že krátkodobě se Rusku na Ukrajině nedostává lidské síly, což by
mobilizace částečně zaplácla. My si často představujeme masivní mobilizaci, ale to není to, co Rusko potřebuje. Oni by
potřebovali teď zaplácnout ty nejhorší díry, nasadit třeba branecké jednotky, které na Ukrajině úplně nenasazují. Oni musí
vyhlásit válku, aby mohli vyhlásit mobilizaci. Nepotřebují to ohlásit 9. května.

To rozhodnutí před Ruskem stále stojí, mobilizace a vyhlášení války by Putinovi bralo kontrolu nad tím, co bude jednou
schopen vydávat za vítězství, Když nevyhlásí válku, může v tuhle chvíli vyhlásit, že speciální operace skončila a zkusit se z toho
nějak dostat, bez toho, aniž by musel prokázat nějaké zásadní úspěchy.

Takže to může být jeden z důvodů, proč ještě válku nevyhlásil, aby si nechával zadní vrátka?

Přesně tak. Mobilizace je dvojsečná zbraň. Využije zdroje, ale až za delší dobu. Ty nové jednotky by byly vycvičeny až za pár
měsíců a nedosahovaly bych kvalit těch profesionálních sil. Zadruhé mobilizaci není možné vyhlásit kvůli nějaké blbosti. To
znamená, že národ poté bude očekávat, že s mobilizací přijde nějaký úspěch, že to má nějaký důvod. Ale teď se za speciální
operaci dá vydávat cokoliv.

On ani jednou nezmínil, že „Vše jde podle plánu.“

Můžeme jen spekulovat, ale ta přehlídka nevypadala, že by měla být primárně o Ukrajině. Ta technika na sobě neměla
načmáraná ta Zetka. To může být určitý indikátor, že Putin chtěl raději zdůraznit vítězství ve druhé světové válce a speciální
vojenskou operaci nechávat stranou. Pro ruský režim to má výhodu. Čím méně Rusů bude dotčeno tou válkou, tím méně si
budou stěžovat na režim.

Pro vedení války je jednoduší, když je veřejnost odstíněna od jejich negativních dopadů. Na Západě třeba vedení války v
Afghánistánu šlo, protože se používala bezpilotní technika a i financování vlády se skrylo do dluhů, nevyhlásily se válečné
daně jako dřív. A to je, o co se bude Rusko taky snažit, aby tu válku mohlo vést, ale zároveň aby to lidé nevnímali tak moc.

Šedivý: Gerasimov má problémy udržet postavení

Jaké zbraně se ukázaly. Předvedla Moskva nějaké nové zbraňové systémy?

Šedivý: Já neviděl nic nového. Byly tam zbraně, lehčí technika, těžká technika, rakety, prostředky, které jsme znali z minulých
let. Neviděl jsem, že by Rusové předvedli něco úplně nového. Dokonce si i myslím, že z hlediska počtů musela ta přehlídka být
menší. Z hlediska počtu techniky tam toho bylo skutečně málo.

A proč měla být přehlídka skromnější? Je to tím, že nejde o kulaté výročí, jak Rusové argumentovali? Nebo kvůli probíhající
válce na Ukrajině?

Myslím si, že platí to druhé. To první zdůvodnění také může mít nějaký důvod, ale určitě – a to vyplývá i z toho Putinova projevu
– nechtěli dělat nic pompézního. Protože na základě čeho? Ta operace na Ukrajině je skutečně vedena špatně. Nějaká velká
pompézní přehlídka by skutečně byla v kontrastu s tím, co se děje na Ukrajině, i pro Rusy příliš.

Letecká přehlídka byla zrušena kvůli počasí – nebe však bylo azurově modré…

Rusové to zdůvodnili počasím, a já si myslím, že to může být důvod. Problém spočívá v tom, že to není otázka toho
bezprostředního místa nad Rudým náměstím, ale ty formace se musí zformovat v určitém prostoru a pak teprve nalétávají na tu
přehlídku. Pokud tam bylo špatné počasí, asi bylo účelnější to zkrátka zkrečovat. Já si nemyslím, že Rusové úmyslně upustili od
té letecké přehlídky, právě naopak. Vždy to bylo významnou částí a letectvem se chlubili. V tomto případě bych jim to spíše
věřil.

Ale v minulosti se létalo i při zdánlivě horším počasí…

Nevíme, jaké bylo počasí mimo Moskvu v tom prostoru. Ale pokud neumožňovalo třeba zformovat ty znaky, které tam chtěli
ukázat, že chtějí letět ve znaku Z, tak asi by to bylo nebezpečné, a proto tak rozhodli. Upřímně si nemyslím, že zrušili leteckou
přehlídku z nějakého jiného důvodu, než bylo počasí.“
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Kde byl Gerasimov?

To mě také zajímá. Myslím si, že Gerasimov po té neúspěšné operaci na Ukrajině má asi určité problémy udržet své postavení.
Asi se bude uvažovat o tom, že bude nahrazen, to ale nevím. Ale mám stejnou otázku, proč tam nebyl Gerasimov a byl tam
nějaký jiný armádní generál.
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Rusům se to s*re, velení kupí chyby! Putinův náčelník podtrhl narůstající napětí, říká Martin Svárovský

Jejich Naše pravda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: manipulatori.cz , Autor: Miloš Kadlec , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 07:18 , Celková
návštěvnost: 123 570 , RU / den: 850 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
V Česku přestal po zhruba 31 letech vycházet deník Haló noviny spojený s Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM).
Noviny nahradil týdeník Naše pravda. I tento týdeník se však stal semeništěm kremelských lží. Lze tam najít tradiční a stokrát
vyvrácené dezinformace, o kterých jsme opakovaně psali. Uvádíme výběr komentářů za poslední měsíc na téma ruské agrese
proti Ukrajině.

Kateřina Konečná – „ Italští dělníci zablokovali dodávku zbraní na Ukrajinu “ (07. 04. 2022): Lež šířená dvěma poslanci Hnutí
pěti hvězd a různými italskými komunistickými lháři o tom, že na letišti v Pise zaměstnanci odmítli nakládat zásilky pro Ukrajinu
údajně deklarované jako humanitární. Ve skutečnosti se jednalo o let NATO 
Pavel Jáchym – Kremrole (08. 04. 2022): Opakování kremelských lží o údajně nacistickém pluku Azov a všeobecné akceptaci
nacismu na Ukrajině. 
Růžena Domová – „ Krutá celosvětová show “ (08. 04. 2022): Odvolávání se na ukrajinského prokremelského politika Olega
Careva a jeho tvrzení, že Zelenskému plynou miliardy ze zahraničí a že rodinu („údajně“) přesunul do zahraničí. 
Monika Hoření – „ Propaganda z obou stran “ (09. 04. 2022): Opakování lživých tvrzení poslance ANO Václavce o tom, že
ruská a ukrajinská propaganda jsou stejné a že se pravdu dozvíme až za desítky let (klasická kremelská dezinformační taktika
snažící se vyvolat nedůvěru k pravdě). 
Jaroslav Kojzar – „ Už ho také mají plné zuby “ (09. 04. 2022): Zelenskyj není etnický Ukrajinec a je vlastně Žid, Ukrajina
začátkem minulého století neexistovala a vznikla jen díky Leninovi, o invazi do Československa v roce 1968 rozhodl Ukrajinec
Brežněv. 
Tomas Candulas – „ Špinavé hry prozápadních médií “ (11. 04. 2022): Kremelské lži o údajných fašistický praporech Pravý
prostor a Azov, údajné referendum na Krymu a vyhlášení nezávislosti Luhanské a Doněcké lidové republiky (ve skutečnosti šlo
ve všech případech o okupaci Ruskem po vyvolání války proti Ukrajině), naše vláda prý zatahuje zemi do války. 
Jiří Jaroš Nickelli – „ Antislovanské třeštění má nový rekord – Habsburka v Plzni “ (11. 04. 2022): Opakování ruských
imperiálních blábolů o slovanské vzájemnosti 
Anna Štofanová – „ Ztracená mládež?“ (12. 04. 2022): Autorka dává do souvislosti vraždu učitele v Praze a údajně nenávistné
převážně antikomunistické [sic!] příspěvky anonymních účtů na sociálních sítích. 
Jaroslav Kojzar – „ Hrozba pro svébytnost ČR “ (12. 04. 2022): Odvolávání se údajné sliby Gorbačovovi o NATO, lživé tvrzení,
že Václav Havel přislíbil, že u nás nikdy nebudou cizí základny, v případě základen na našem území prý budeme zranitelnější. 
Víťa Baborová – Změna (13. 04. 2022): Vláda se nestará o naše občany, ale ekonomické uprchlíky z Ukrajiny, klaní se Bruselu,
podpora Ukrajiny je podporou banderovců. 
Stanislav Grospič – „ Nelze se divit, že chleba bude dražší “ (13. 04. 2022): Lež o tom , že ruský plyn odebíraný přes Německo
je dražší než odebíraný přímo z Ruska. 
Miroslav Kavij – „ Odmítáme dárky Černochové a české vlády k další eskalaci válečného napětí “ (13. 04. 2022): Dodávky
zbraní z ČR prý přispívají „k dalšímu navyšování mrtvých a raněných na obou stranách rusko-ukrajinského konfliktu“. 
Jan Klán – „ Darování tanků Ukrajině podle Bloody Mary “ (13. 04. 2022): Čím se sami budeme bránit, když dáváme zbraně na
Ukrajině, kde USA chtějí bojovat do posledního Ukrajince? 
Kateřina Jirousová – „ Zvítězit by měla pravda“: „ 
Mám věřit tomu, že na čtyři sta tisíc či půl milionu Ukrajinců sem přijíždí bez ničeho, protože doma, z obavy před Rusy, museli
všechno nechat, anebo tomu, co mohu vidět na vlastní oči, tj. plným obchodům ukrajinských paniček v nejmodernějším
oblečení, o jejichž nákupní sílu se postaral český stát? Odkud to vlastně tyto nakupující ženy přijely? Z Donbasu nebo Volyně a
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Zakarpatí, kde se neděje nic? Pomoc potřebným ano, ale proč nepotřebným?!“ 
Jaroslav Kojzar – „ Na úkor své budoucnosti “ (16. 04. 2022): Falešné citáty George Friedmana a Warrena Buffetta o Evropě a
Rusku, starší verze stejných řetězců slov se vyskytují pouze v diskusních příspěvcích trollů zejména na dezinformačních
webech. 
Jaroslav Kojzar – „ Začíná nové období rozvoje naší demokracie “ (09. 04. 2022): Obhajoba ostudných kremelských lží
šířených učitelkou na Praze 6. 
Jaroslav Kojzar – „ Jsme v čele Evropy ?“ (20. 04. 2022): Opakování lži o tom, že ruský plyn proudící přes Německo je výrazně
dražší, lež o tom, že u nás média neinformovala o prokremelské koloně aut v Berlíně, jsme prý první na rána kvůli dodávkám
zbraní na Ukrajinu, na Ukrajině bojují postbanderovské tlupy. 
Jaroslav Kojzar – „ Stejný příběh “ (21. 04. 2022): Připodobňování situace Rusů u nás k situaci Židů za okupace, údajně
směřujeme do druhé republiky. 
Vojtěch Filip – „ Kdo jsou ti skuteční zločinci? “ (21. 04. 2022): Podle Filipa způsobí právě sankce proti Rusku hladomor v Africe
a jinde, neúčinnost sankcí prý dokazuje aktuální kurs rublu (který je ovšem uměle udržován). 
Pavel Jáchym – „ Ukrajinská »prchlická« duše “ (22. 04. 2022): Nicméně dlouho to bylo pouze z doslechu od kamarádů, ale
slýchal jsem, že se zde ve své nové domovině někteří z oněch »prchlíků« nechovají tak, jak by měli. Říkal jsem si, že přece
nemůže být pravda, že s plnými nákupními koši se dožadují volného průjezdu přes pokladnu bez placení. Říkal jsem si, nemůže
být přece pravda, že proběhnou nemocnici odshora dolů a nechají se všude vyšetřit, je to přece zdarma. To vše jsou přece
dezinformace a »fejky«. Osud tomu však asi chtěl a i já jsem se přimotal do takové zajímavé debaty dvou ukrajinských jinochů.
Jeden radil druhému, jakým způsobem získat zdravotní péči zdarma, dopravu zdarma, a kdoví co ještě všechno od naší
kočkopsí vlády mají tito »prchlíci«. 
Je to prý jednoduché. Odjedeš na Ukrajinu, a zpátky už jsi uprchlík. Na stavbě makáš dál, ale načerno. A pak, že to nejde. 
Válčí se zhruba na patnácti procentech Ukrajiny, každopádně sem míří plno uprchlíků z území, kde se neválčí a ani válčit
nebude. Kdo by to ale nezkusil zajet si pro dávečku, když Zelenskyj a jeho parta Ukrajinu přivedli na kraj bankrotu. Kdo z nás
by nechal na chodníku jen tak ležet pětitisícovku? 
Víme všichni a máme s nimi zkušenosti veskrze dlouhodobé i my. U nás jim říkáme nepřizpůsobiví. To sice jsou, ale jsou i velmi
vychytralí a vlastně velmi, velmi přizpůsobiví. Dosáhnout na výhody a dávky umí jak ti naši, tak i ti ukrajinští. Smutnou pravdou
ovšem je, že »fialový kočkopes« jim to značně ulehčuje. Není přece možné, aby tím, že se otočím na hranici, se ze mě stal
humanitární uprchlík. 
Je také jasné, že uprchlíka z Mariupolu zde nenajdeme. Ty potřebuje batalion Azov jako živé štíty. Je ovšem i jasné, že pokud
vláda s tímto nešvarem zneužívání statusu uprchlíka něco neudělá, její funkční období se určitě zkrátí. 
Jaroslav Kojzar – „ Osobně jsem pro první variantu “ (22. 04. 2022): Lživé tvrzení, že Pavel Rychetský hodlá kandidovat na
prezidenta. 
Vítězslava Baborová – „ Demokracie zase dostala na frak “ (23. 04. 2022): Obhajoba ostudných kremelských lží šířených
učitelkou na Praze 6, jako argument použita ruská dezinformace o „Aleji andělů “. 
Lenka Procházková – „ Od humanitárního bombardování k demokratické cenzuře“ (23. 04. 2022): Opakování lži estébáckého
šmejda Falbra o údajném výroku Václava Havla o humanitárním bombardování. 
Jaroslav Kojzar – „Rusko a svoboda“ (26. 04. 2022): Opakování lži o údajném výroku Madelaine Albrightové o Sibiři: „ »Rusko
je třeba zničit, aby Rusové mohli být svobodni«. To není můj výmysl, ale obsah komentáře, jenž byl minulý pátek zveřejněn na
Seznam.cz. »Sibiř je příliš velké území, než aby mohlo patřit jednomu státu.« To první vymyslel český novinář ještě si
pamatující, co se přednášelo na pražské  fakultě  sociálních  věd , ale nevědoucí nic o tom, co se dělo v pětačtyřicátém. To
druhé je připisováno americké ministryni Madeleine Allbrightové, která se nikdy od tohoto výroku nedistancovala. A tak se
zpochybnění jeho pravosti, protože vyvolal rozruch, ujal bývalý redaktor Svobodné Evropy a chvilku i šéfredaktor Lidových
novin, kyjevský rodák Jefim Fištejn. Prý to vymysleli někde v Rusku. »Prý« ovšem neznamená vědět. Oba citáty, jak vidno, jsou
tedy zřejmě české provenience, protože onen komentátor a sama Madlenka Korbelová, jak se ministryně zahraničí USA kdysi
jmenovala, se narodili tady, v českých zemích. Obě věty se vlastně doplňují.“ [Kojzar lže na druhou – jednak o samotném
výroku, jednak i o tom, že by to Albrigtová popřela .] 
Jiří Pokorný – „Kdo šíří nenávist, obavy a strach“ (26. 04. 2022): „Nesouhlasím s konfliktem probíhajícím na Ukrajině, ale
protože nejsem žádný hlupák, v této zemi jsem mnohokráte byl, stejně jako v Rusku, dokážu si vydedukovat, že za konfliktem
stojí ve značné míře někdo jiný než lid zmíněných zemí. Jsou to USA a jejich západní spojenci, ke kterým se bohužel hlásí i
naše Česká republika, ne veškerý její lid, ale hlavně především současná vládní moc.“ 
Dana Lysáková – „ Nejen Klaus versus Česká televize “ (28. 04. 2022): Obhajoba Václava Klause coby šiřitele kremelských lží. 

Případ ruské studentky Lizy z reportáže RT? Přihlásila se na jiný obor, na školu nikdy nenastoupila URL
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Redakci iROZHLAS.cz se podařilo dohledat ruskou studentku Lizu, kterou podle ruské státní televize Russia Today „vyhodila“
Univerzita Karlova. Podle zveřejněné reportáže měla být důvodem rusofobie, kvůli konfliktu na Ukrajině. Liza se ve skutečnosti
jmenuje Elizaveta Kirsanovová. A přihlásila se na obor demografie s ekonomií na Přírodovědecké fakultě. Podle zjištění
iROZHLAS.cz ale na školu nikdy reálně nenastoupila. Proto ji měla univerzita po kontrole studijních výsledků na konci jejího
prvního semestru na škole studium ukončit. K oznámení rozhodnutí o ukončení studia došlo už 15. února. Devět dní před
začátkem války na Ukrajině.

Před dvěma týdny jsme v seriálu Ověřovna! zjišťovali pravdivost reportáže ruské státní televize Russia Today. V ní ruská
studentka Liza popisuje, jak došlo k ukončení jejího studia na české Univerzitě Karlově. Důvod? Podle Lizy jednoznačně
rusofobie.

Případ server iROZHLAS.cz ověřoval podle v reportáži zveřejněných informací. Tedy studentčina jména a oboru, který měla
studovat – konkrétně sociologie. Jak na fakultě  sociálních  věd , tak ani na filozofické fakultě ovšem žádná studentka téhož
jména nestudovala. Tezi o údajné rusofobii pak vyvracely i zkušenosti tamních ruských studentů, kteří se s žádnou formou
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diskriminace na škole dle svých slov nesetkali.

S pomocí ruské redakce Českého rozhlasu a čtenáře a posluchače Ilji Rudomilova ale server iROZHLAS.cz přenesl pátrání po
studentce i na další ruskojazyčné zdroje.

Ukázalo se, že studentka poskytuje podobná interview i dalším médiím. Vyšel třeba i článek přímo na stránce Vyšší ekonomické
školy v Moskvě, ve kterém se opět „se svým příběhem“ svěřuje.

Už ale nehovoří pod anonymizovaným popisem „studentka Liza“, ale pod svým jménem Elizaveta Kirsanovová. Shodný popis
situace, obor i univerzita.

Její jméno už v českém univerzitním systému najít lze. A to konkrétně v prvním ročníku bakalářského studia oboru demografie s
ekonomií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Nikdo si ji nepamatuje

Univerzita podle svého mluvčího Václava Hájka nemůže bližší informace ke studentce poskytnout.

„Nemůžeme tyto informace sdělovat kvůli GDPR třetí straně, neřekli bychom je ani rodičům studentky, pokud by se neprokázali
plnou mocí udělenou danou studentkou,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Hájek.

Z přednášek matematiky, kterou měla Elizaveta jako povinný předmět navštěvovat, si Rusku nikdo nepamatuje. „Ten obličej je
mi sice povědomý, ale mohla tady pouze docházet podobná studentka. Učím v semestru 130 studentů, není možné si je
všechny pamatovat,“ přibližuje pedagog Václav Vlasák při pohledu na fotografii Elizavety z reportáže Russia Today.

Podle něj při identifikaci nepomáhá ani skutečnost, že jde o ruskou studentku. „Ruské studenty mívám na přednáškách běžně,“
vysvětluje.

Podobně reagují i studenti a studentky přicházející na přednášku. „Nikdy jsem ji tady neviděla, vůbec si ji nevybavuji. Zrovna
teď jsme tady měli tři ruské studenty, ale ani jeden z nich nebyla ona,“ popisuje jedna ze studentek zkoumající fotografii
Elizavety.

Nikdy nenastoupila

Zdroj z univerzity pod podmínkou zachování anonymity serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že se před časem skutečně na
Přírodovědeckou fakultu studentka, která se jmenuje Elizaveta Kirsanovová, přihlásila.

Podle něj šlo pravděpodobně právě o tuto studentku. „Finálně to ale není možné potvrdit, její totožnost může být náhodná,“
vysvětlil zdroj s tím, že informace, které by mohly potvrdit shodu se stoprocentní jistotou, chybí.

Jak se totiž serveru iROZHLAS.cz podařilo zjistit, studentka se jménem Elizaveta Kirsanovová měla na univerzitu nastoupit
poprvé na podzim roku 2021 po přijetí na školu. A to právě do bakalářského studia zmíněného oboru demografie s ekonomií
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jenže na zápis nikdy nepřišla a nepřihlásila si ani žádný z vypsaných předmětů
pro zimní semestr.

Což zapříčinilo ukončení jejího studia. „Nehledejme v tom senzaci. Některé fakulty provádí kontrolu studijních výsledků v
souladu s předpisy už v 1. ročníku po každém semestru,“ odpověděl mluvčí univerzity na otázku, jestli je možné studium
studentům ukončit už po prvním semestru.

„Stává se poměrně často, že někteří studenti ke studiu po zápisu ani nenastoupí, závazně si nezapíšou žádné předměty,
neučiní žádný pokus o splnění předmětu. Tedy fakulta pak neeviduje ani zápočet, ani zkoušku, ani se na žádnou zkoušku
student nepřihlásí,“ upřesnil Hájek a dodal, že v takovém případě je ukončení studia možné.

Zdůraznil při tom, že nezáleží na původu studenta, ale pouze, zda plní povinnosti dané předpisy. „Pokud daná fakulta při
kontrole po prvním úseku studia zjistí například výsledek nula kreditů, je studentům zaslána obvyklá výzva, že bylo zahájeno
řízení o ukončení studia a v rámci řízení má možnost se student vyjádřit,“ popsal Hájek běžný postup univerzity.

Jak Hájek pro server iROZHLAS.cz dále doplnil, ke kontrole docházelo po letošním zimním semestru už 13. února. Zmíněná
výzva o ukončení studia pak byla studentům zaslána o dva dny později.

K oznámení o rozhodnutí o ukončení studia ruské studentky tak došlo ještě před začátkem války na Ukrajině. Konkrétně o
devět dní dříve.

S rusofobií se nesetkali

K některým případům rusofobie skutečně na začátku invaze došlo a server iROZHLAS.cz je také popsal. Na českých školách se
ale podobné nálady ministerstvo pokusilo podchytit hned v začátcích.

Tezi o rusofobii konkrétně na Univerzitě Karlově už dříve vyvraceli třeba i samotní ruští studenti. Jako třeba Danila Naumov.
„Nic jsem o tom neslyšel. Univerzita dokonce vydávala několik prohlášení, že vyzývá lidi, aby byli solidární se všemi – tedy
nejen s Ukrajinci, ale i s Rusy a Bělorusy. A že se nemá diskriminovat na žádné rovině,“ popsal své zkušenosti už dříve
Naumov.

Podobné zkušenosti mají podle Naumova i další ruští studenti, se kterými se na univerzitě potkává. „Taky jsem u nich neslyšel,
že by měli nějaké problémy se studiem nebo že by se chtěli třeba teď vracet do Ruska,“ říká s tím, že většina chce určitě
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počkat, až skončí válka na Ukrajině.

Podobně se vyjádřila i další ruská studentka Olga Šarkovová. „Naštěstí jsem se na Univerzitě Karlově nikdy nesetkala s žádnou
diskriminací nebo rusofobií. Vyučující a studenti se ke mně chovají stejně jako před válkou. Kromě toho, jeden z vyučujících se
mě zeptal, jak to zvládám a jestli potřebuji nějakou pomoc,“ doplnila.

Na univerzitu navíc podle mluvčího stále dochází zhruba 1800 ruských studentů. Nebylo tedy už ani dříve pravděpodobné, že
by za ukončením Elizavetina studia stála právě „rusofobie“.

Ostatně před podobným přístupem už dříve varovalo krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu i ministerstvo školství.

„Musíme mít neustále na paměti, že děti za chování dospělých nemohou a že důležitým úkolem škol je v těžkých historických
obdobích posilovat zdravé vztahy. Do škol nepatří dělení na ‚my a oni‘ ani válečné nepřátelství. Do škol jsme také poslali
metodiku, jak s dětmi o těchto věcech hovořit s žádostí, aby věnovaly zvýšenou pozornost dětem dotčených národností –
ukrajinské, ruské i běloruské,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz ministr školství Petr Gazdík (STAN).
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mluvčí 
Tím lvu Praha prohrál pátý rozhodující finálový duel extraligy na palubovce Karlovarska 23 sety, když závěrečný tiebreak ztratil
poměrem 14 16 o volejbalové titulu pro Západočechy rozhodl podání Patrika Indry, které se třeba pásku a hosté nedokázali
vybrat. To mrzelo také smečaře lvů Tomáše Kriška.

mluvčí 
Zavazujeme nahrávány na nás, protože jsi celou sezónu hovoříme, tak je to lokty, musíme opravdu ráda, bohužel jasné o
pásku na závěr také to série samozřejmé nám brzy, ale vážila Varům k vynikajícímu výkonu a bohužel my jsme skončili zdroj
město.

mluvčí 
V souvislosti s válkou na Ukrajině se na internetu šíří celá řada dezinformací. Jednou z nich je třeba ta, že Univerzita Karlova
vyloučila ruskou studentku lizu kvůli její národnosti. Podle zjištění našeho serveru irozhlas to ale bylo celé jinak. Studentka se
nejmenovala Líza a na školu nikdy reálně nenastoupila. Zuzana Machálková, domácí redakce, vysvětlí Zuzko, pěkné ráno.

mluvčí 
Hezké ráno. Ten příběh přinesli naši reportéři už před dvěma týdny v seriálu ověřována. Podle ruské státní televize až tedy
měla studentka za studovat na univerzitě Karlově sociologii s tím, že po ruské invazi na Ukrajinu měli učitelé naschvál zhoršovat
známky a následně měli říct, že pro Rusy na škole není místo.

mluvčí 
Jak to tedy bylo ve skutečnosti.

mluvčí 
Univerzita Karlova nám potvrdila, že žádná studentka jménem lize na fakultě  sociálních  věd  nestudovala a navíc v době
invaze nebylo zkouškové období, takže učitelé rozhodně nemohli zhoršovat prospěch kolektivní uznávání viny vůči ruským
studentům navíc škola odmítá.

mluvčí 
Mono zpravodajský server irozhlas cz teď přišel s novými informacemi, co zjistil, že.

mluvčí 
Ve skutečnosti se nalézá jmenuje Elizaveta Jirsa nová. Přihlásila se na obor demografie a ekonomii na Přírodovědecké fakultě.
Podle zjištění irozhlasu ale na školu nikdy nenastoupila. Právě kvůli tomu pak na konci prvního semestru škola její studium
ukončila, říká mluvčí univerzity Václav Hájek.

mluvčí 
Pokud daná fakulta 3 kontrole po prvním úseku studia zjistí například výsledek 0 kreditu je studentům zaslána obvyklá výzva,
že bylo zahájeno řízení o ukončení studia. V rámci řízení má možnost se student vyjádřit.

mluvčí 
K tomu ještě dodám, že ukončení studia škola studentce oznámila ještě před začátkem války na Ukrajině.

mluvčí 
Říká Zuzana Machálková a je jasno tak díky krásné ráno podrobnosti. Máme právě teď na irozhlas cz za 3. Minuty čtvrt na 9.
Radiožurnál dobré ráno.

mluvčí 
Okresní soud ve Vsetíně vrátil státnímu zástupci k došetření kauzu předloňské otravy řeky Bečvy. Vyplývá to z dat justiční
databázi a potvrdil to i předseda soudu Pavel otravy. Soud podle něj vrátil případ žalobci kvůli nedostatkům ve vyšetřování,
které by se mohly projevit při dokazování státní zástupce Jiří Sachr koncem letošního března kvůli otravě řeky obžaloval
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společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a jejího ředitele Oldřicha Havelku. On i firma podali loni znovu letos návrh
na zastavení trestního stíhání. Podle rady by se teď měl státní zástupce obrátit na policii, aby vyšetřování doplnila. Valné
shromáždění OSN bude dnes volit nového člena Rady pro lidská práva. Na post se zatím jako jediné přihlásilo. Česko to by tak
mohl nahradit Rusko, které bylo vyloučené kvůli zprávám, že ruští vojáci na Ukrajině vraždí civilisty.

mluvčí 
Drobné ode mne ruce novinka naše hry 8 minut před půl devátou posloucháte Radiožurnál a na Ukrajinu právě posílá pomoc
české Národní muzeum. V zásilce je hlavně restaurátorský materiál. Ten může zachránit ukrajinské památky, které válka už
přes 2 měsíce ohrožuje a nedaleko Prahy poblíž obce Tuchoměřice, kde experti muzea tu dávku pro Ukrajinu zrovna nakládají.
Máme reportérku Adélu Burešovou naší kulturní redakce. Adélo, hezké ráno.

mluvčí 
Dobré ráno právě odtud už za několik málo minut vyrazí 2 kamiony na Polsko ukrajinskou hranici, tedy na 800 kilometrovou
trať. Teď se nakládá ještě zbývající materiál a zajišťuje se popruhy, pásy nebo fóliemi, aby došlo k bezpečnému předání té
zásilky. A materiál se tak nepoškodil k tomu předání dojde v rámci spolupráce Národního muzea organizace SOS Ukrajina a
také ukrajinské iniciativy na záchranu kulturního dědictví.

mluvčí 
Co všechno Národní muzeum na Ukrajinu posílá?

mluvčí 
Tak jsou tam například bublinkové fólie, polyetylenové pěny, textilie nebo kartonové krabice. Zkrátka všechno, co je potřeba k
evakuaci historických předmětů. Kromě toho jsou v zásilce také žáruvzdorné tkaniny, kanystry i hasicí přístroje. A další
materiál, který je také důležitý k bezpečnému převozu toho nákladů. Celá ta zásilka má hodnotu přibližně 2 000 000 Kč.
Národní muzeum už několikrát poskytl takovou pomoc zemím, kde se válčilo jako například v Afghánistánu nebo Sýrii. Stejně
jako v minulých případech i teď připraveno, případně i restaurace restaurovat poškozené sbírkové předměty ve svých
restaurátorských dílnách.

mluvčí 
Adéla Burešová teď ve vysílání ranního Radiožurnálu. Díky na shledanou.

mluvčí 
Na slyšenou.

mluvčí 
A turismus ale pomoci na Ukrajinu v Tuchoměřicích u Prahy a dále se přihlásí ještě jednou do stran, který.

Prošla pohybu bude potřeba, pokud budete chtít vyhrát na týrání soutěži 10. května přesně za týden v Praze. U2 koncert
Andrea Bocelli jako možná upozorní, víte už včera jsme rozdávali 10 vstupenek a dalších 10 lístků bylo na dnešek pro 5
výherců. Po dvou vstupenkách máte zájem pište hned teď na e-mail vstupenky zavináč rozhlas teďka cz do předmětu stačí
napsat chci naučili ho něco bylo, kde stávaly odeslat hrává desátý dvacátý třicátý čtyřicátý padesátý v pořadí.
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Hostem byl Michael Romancov, politický geograf z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den přeje Zita Senková, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor o dění kolem nás. Mým
hostem je Michael Romancov, politický geograf z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a z Metropolitní univerzity
Praha. Buďte vítán, dobrý den.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyDobrý
den.Zita SENKOVÁ, moderátorkaŘeč bude především o symbolice Dne vítězství v dobách ruské invaze na Ukrajině. O vztahu k
Rusku i o proměnách evropské politiky. Přeji nerušený poslech. Evropa si včera připomněla 77 let od konce druhé světové
války na starém kontinentě. Zároveň sledujeme už 75. den ruskou agresi na Ukrajině. Pane Romancove, jakou symboliku má
letos den vítězství.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyJeště větší než v
předchozích letech. Vladimir Putin vlastně krátce po svém nástupu do funkce prezidenta, což jej vlastně rok 2000, takže ono se
to docela hezky počítá, jak dlouho je u moci. Tak si vybral 9. květen jako ústřední datum pro jaksi politické nebo v tom
politickém kalendáři Ruska. A tak jak vlastně se ten čas blíží současnosti, tak se z toho 9. května začal stávat nejen stále
důležitější jaksi svátek, ale vlastně začalo se to stávat něčím, co má až jako sakrální rozměr. A dá se předpokládat, že dneska
se pokusí vlastně tohle magické datum využít na maximum.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo ho vůbec Vladimira Putina vede k
tomu, jak jsem často objevuje v komentářích termín národní fetiš, co se týče oslav konce druhé světové války? Mimochodem,
které v Rusku ale říkají nebo používají termín velká vlastenecká válka.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta
sociálních  věd  Univerzity KarlovyTak ten termín velká vlastenecká válka, ten je u nich dán naprosto jednoznačně pro to, že
oni potřebují, aby se zapomnělo na jejich aktivní spojenectví s nacistickým Německem, v důsledku paktu Molotov Ribbentrop,
čili velká vlastenecká válka začíná až 22. června 1941. To znamená v době, kdy i Sovětský svaz tehdejší je napaden a tím
pádem se z něj stává spojenec Británie, která je ve válce s Německem už od roku 1939. A ten, ta potřeba toho národního
fetiše, řekněme, ono do jisté míry je to přítomno u všech zemí. Například Spojené státy si neustále připomínají vlastně začátek
jejich emancipační revoluce vůči Británii. Čili 4. červenec Francie neustále se odkazuje k odkazu velké francouzské revoluce.
My máme 28. říjen navzdory tomu, že moderní Česká republika s 28. říjnem už nemá nic společného. Ale žádný z těch, žádná z
těchhle těch zemí a předpokládám, že tak je tomu i u většiny zemí v Evropě, ale samozřejmě stoprocentní jistotu nemám,
nepoužívá ten svůj národní svátek nebo státní svátek k tomu, aby se vymezila proti celému zbytku světa. Což je přesně to, co
se s tím děje v Rusku. Mimochodem jak jste řekla před chvilkou, Evropa si včera připomněla 77. výročí konce války. Zatímco
oni si nepřipomínají konec války, oni si připomínají svoje vítězství. A v tom je vlastně na první pohled možná subtilní, ale ve
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skutečnosti obrovský rozdíl.Zita SENKOVÁ, moderátorkaOficiálně je 9. květen označován jako cituji, oslava ruské armády
sovětského lidu nad nacistickým Německem ve velké vlastenecké válce v letech 1941-1945 v Rusku takhle. Rusko si to 77.
výročí porážky nacistického Německa připomíná dnes, 9. květen tradičně bývá prostorem pro okázalou vojenskou přehlídku v
Moskvě, ta už začala. Bývá to teda demonstrace té vojenské techniky, síly, boje na Ukrajině, ale ukázaly tu realitu, pane
Romancove?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyUrčitě ano, myslím si, že boje
na Ukrajině, respektive jejich průběh, tak to zaskočilo aspoň, co jsem měl možnost sledovat většinu lidí, kteří se věnovali
vojenské analytici, ať už obecně nebo konkrétně, pokud šlo o Rusko. Protože se zdá, že ruská armáda prostě investovala
především obrovské množství prostředků do vynikajícího PR, které jaksi kamuflovala všechny ty nedostatky, které jaksi, o nichž
se vědělo historicky a které pokračují dál, samozřejmě celou řadu nedostatků nových.Zita SENKOVÁ, moderátorkaS napětím
se očekává co dnes, možná to bude v nejbližších minutách, vzhledem k té probíhající ruské agresi na Ukrajině řekne nebo
udělá prezident Ruské federace Vladimir Putin. Posluchači reprízy Jak to vidí už budou mít jasno. My zatím můžeme jenom
odhadovat, pane Romancove, možná už něco naznačil Vladimír Putin, když včera, když blahopřál národům bývalém Sovětském
svazu ke Dni vítězství, tak řekl, cituji, stejně jako v roce 1945 bude vítězství naše. Ostatně, když se podíváme třeba na
agenturu Ria Novosti nebo na ruské noviny, taky tam je jeden z titulků, zvítězili jsme, zvítězíme, zvítězíme.Michael ROMANCOV,
politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyRusové jsou obsedantně posedlý vítězstvím. Ten kult vítězství je
tam jaksi vidět na každém rohu. Vlastně to největší vítězství je to z toho roku 45, ale když na věc přijde, tak se připomínají další
vítězství nad Napoleonem, nad Švédy, nad Poláky, nad Tatary a tak dále. Prostě ruská veřejnost je svými politickými elitami a s
nimi v tomto ohledu jaksi úzce spolupracují, respektive kolaborují i elity kulturní. Prostě jsou přesvědčováni o tom, že vítězství je
něco, co mají takříkajíc v genech. Ponechme stranou, jestli to tak je, nebo není, protože těch porážek, které Rusko stejně jako
jakákoliv jiná země nebo jakákoliv jiná velmoc utrpěla, je taky celá řada. Ale o porážkách se nemluví, což je možná pro svět
svým způsobem výhoda, protože z těch porážek je možné odvodit nějaké jaksi historické ponaučení a pokusit se jim příště
vyhnout. Tohle to se zdá, že Rusové zanedbali a doufejme tedy, že směřují k nějaké další porážce, byť nevíme přesně, jaký
rozměr bude mít.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA co by mohl Vladimír Putin dnes prezentovat svým spoluobčanům jako vítězství?
Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyÚplně cokoliv. Problém je ten, že ruský
veřejný prostor, počítají to samozřejmě i ten prostor politický, je strukturován jinak, než jak je tomu u nás, respektive v
jakémkoliv jiném demokratickém státě. Tam všude jaksi existuje opozice a ta opozice se vymezuje standardně a nevyhnutelně
vůči tomu, kdo v rukou drží moc. Vidíme to tady u nás, vidíme to kdekoliv jinde. V Rusku tohle to neexistuje. Všichni ti, kteří se
za těch 22 let, co jeho Putin u moci, respektive on teda zahájil 23. rok, tak kteří se proti němu vymezovali, tak byli buďto
zkorumpováni, že s tím přestali. Nebo se jedná o takzvanou ochočenou opozici, jako jsou třeba ruští komunisté, kteří sice
remcají, ale reálně nedělají vůbec nic. A zároveň existuje nesmírně široký, výrazně vlastně širší než ten kritický, tak existuje
nesmírně široký segment vlastně agendy politické, kde se s Putinem naprosto jednoznačně shodují. A ti, kteří se nechtěli
nechat ochočit nebo zkorumpovat, no tak ty Putin prostě zlikvidoval, ať už fyzicky anebo jim znemožnil v tom veřejném prostoru
fungovat. A díky tomu je možné za úspěch prohlásit úplně cokoliv. Nechme se překvapit, co zazní v tom klíčovém projevu,
protože je možné, že se dozvíme, že Rusko zvítězilo například díky tomu, že se podařilo ruské armádě vlastně obsadit město
Mariupol a ti obránci toho Azovstal, ten jaksi ruskou propagandou nenáviděný pluk Azov je obklíčen na území té, té, té továrny.
A Putin vlastně už před několika dny prohlásil, že je zapotřebí je izolovat tak, aby tam nepronikla ani moucha. A tím, že to
vlastně končí. Čili klidně je možné, že on řekne, vyhráli jsme, Mariupol je náš a tím pádem je vlastně naplněn cíl, který jsme si
dali, a to je denacifikace jaksi Ukrajiny, protože symbolem těch údajných nacistů je právě Azov a osvobození Doněcké a
Luhanské lidové republiky. Anebo řekne něco úplně jiného. Jako dokud nepromluví, dokud ta slova neuslyšíme, tak nebudeme
vědět jaksi co bude chtít vydávat za vítězství a ono to skutečně hlavně neznamená, že to jakmile ten projev skončí, že by to
platilo potom.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZítra.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity
KarlovyZítra, pozítří přesně tak.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAno, těch scénářů je několik, možná ještě budu citovat to včerejší
prohlášení Putina. Naší společnou povinností je zabránit znovuzrození nacismu, který způsobil tolik utrpení národům různých
zemí a doufá že, cituji dál, nové generace mohou být hodny památky svých otců a dědů. Píše se tady nový ruský příběh nebo
nějaké pokračování?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyNepochybně Putin má
tendenci napsat další kapitolu ruských dějin. Bude jí psát s největší pravděpodobností způsobem, kterým se celého
prezidentství zatím vyznačuje. To znamená, že si z dějin, ať už Ruska nebo světa prostě vybere libovolné okamžiky a z nich
vytvoří takový pseudohistorický eintopf. Jemu je úplně jedno, že jsou tam věci, které se vzájemně prostě z nějaké logiky jako
vylučují. Prostě on tohle to všechno smíchá dohromady a předloží to ruské veřejnosti a ruská veřejnost to v zásadě bez odporu
zkonzumuje a jeho političtí podporovatelé to nadšeně prostě replikují. Ten kdo sleduje v posledních, já nevím, 5, 7, 10 letech
ruská média, kdo má možnost se podívat třeba na nové filmy, které byly v Rusku natočeny právě s tou takzvaně vojensko-
patriotickou tématikou, tak ten zjistí, že to jsou věci, které velice často jsou zcela profesionální, pokud jde o jejich formu, jsou z
technického hlediska, to jsou jako věci, které jsou srovnatelné s tím, co se dělá tady. Ale pokud jde o ten obsah, tak ten obsah
je naprosto prostě pseudohistorický, přičemž samozřejmě existují třeba i na západě jako filmy, které jsou natočené tak, aby to
byla bombastická jako podívaná a ten histor, ta historická akurátnost tam prostě je upozaděna. Ale zase existuje ten obrovský
rozdíl, že pokud někdo v Hollywoodu udělá jako kasovní trhák, tak zároveň to není vlastně jako hlava státu, která
prostřednictvím něčeho, co je ukazováno v kinech nebo na televizních obrazovkách, tak vlastně deformuje smýšlení všech lidí
nebo drtivé většině lidí ve státě ve svůj, ve svůj prospěch. Ale tohle to je něco, co se v Rusku děje naprosto běžně.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaBude také, co se týče té vojenské přehlídky, zajímavé sledovat, kdo ze zahraničních státníků Vladimira
Putina přijde osobně podpořit.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyS největší
pravděpodobností tam letos žádný významný host nebude. Já než jsem šel sem do studia, tak jsem projížděl ještě, co se píše
na ruských, na ruských.Zita SENKOVÁ, moderátorkaServerech.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních
věd  Univerzity KarlovyServerech přesně tak. A tam bylo napsáno, že do Moskvy odlétá běloruská delegace. Nezaznamenal
jsem, protože jako zobrazil se mi titulek, ale když jsem si to chtěl rozkliknout, tak prostě mi to napsalo, že odpověď serveru trvá
příliš dlouho, takže se to, prostě ta zpráva se mi nezobrazila, takže jsem z toho nebyl schopen zjistit, jestli to znamená, že
přijede Lukašenka nebo ne, ale každopádně teda Bělorusové nějakou delegaci do Moskvy vyslali, ale s největší
pravděpodobností to tím jako pro letošek zmrzne. Takže ty doby, kdy se na Rudém náměstí v zásadě sešel celý svět, kdy do
Moskvy přijel americký prezident, francouzský prezident, kdy vlastně z těch někdejších vítězů druhé světové války tehdy chyběl
jenom britský ministerský předseda, protože měl prostě nějaké jiné povinnosti a Putin se tedy mohl cítit jako opravdu lídr světa
aspoň toho 9. května. Nebo když v roce 2014 po anexi Krymu a rozpoutání vlastně té první války na Ukrajině, přijel do Moskvy
potom v roce 2015 Si Ťin-pching, tak zdá se, že tyhle ty doby jsou pryč.Zita SENKOVÁ, moderátorkaŘíká Michael Romancov,
politický geograf. Pane Romancove, kým je pro nás, když se vrátíme do České republiky a můžeme hovořit o celé Evropy,
vlastně Rusko, Ruská federace? Rusko rovná se Vladimir Putin?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních
věd  Univerzity KarlovyTak v Rusku existuje obrovské množství lidí, kteří to tak tvrdí. Vjačeslav Volodin, což je jeden jaksi z
významných reprezentantů toho současného politického establishmentu, byl mnohokrát ve svých veřejných vystoupení právě
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říkal, říkáme Rusko, myslíme Putin, myslíme Putin, říkáme Rusko. Takže a není v tom sám. Takže řada špičkových
reprezentantů ruského režimu to tímhle tím způsobem dává najevo. Pak jsou tam někteří, kteří jaksi tvrdí, že tomu tak není, ale
je evidentní, že Putin sám sebe do téhle té role stylizuje, jak už jsem říkal, je u moci 23. rok. Už několikrát vlastně dal najevo, že
žádné překážky typu ústavní omezení výkonu mandátu pro něj nejsou podstatné. Prostě on neustále Rusům říká, že má nějaký
úkol, že někdo jiný ten úkol není schopen vlastně plnit. To znamená, on musí být v čele Ruska, čili je velmi obtížné vlastně tyhle
ty dvě entity, minimálně pokud jde o tu politickou, zahraničněpolitickou, vojensko-bezpečnostní, ekonomickou roli, tak to je
velmi obtížné od sebe nějakým způsobem jako oddělit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA je Vladimir Putin hlavním architektem
války?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyNepochybně.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPodle ruské ústavy, kdo by přišel po Vladimiru Putinovi, pokud by, ať by byly ty důvody různé, by přešly
pravomoci, třeba i možná dočasné?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyTak ty
pravomoce by se podle ústavy dělily prostě mezi ty další významné reprezentanty ruského státu. Čili něco by přešlo na
ministerského předsedu. Něco by přešlo na šéfy obou komor parlamentu. Ale ruská ústava je cár papíru. Ona reálně neplatí, to
znamená, pokud by došlo k nějakému náhlému skonu, tak by s největší pravděpodobností se výkonu moci prostě chopil, s
největší pravděpodobností někdo z takzvané Rady bezpečnosti Ruské federace, což je orgán, který má 30 lidí. Předsedá mu
prezident a vlastně to jsou lidé, o nichž se všeobecně hovoří jako o nejmocnějších lidech v Rusku. Je samozřejmě možné, že
ten anebo nějaká jejich část, nějaký kolektiv jako nějaké jádro, které by se mezi nimi zformovalo, takže by jaksi před sebe jako
figurku někoho vystrčili. Ale podstatné je, že s největší pravděpodobností je moc v současném Rusku v rukou Putina, pak
dlouho, dlouho, dlouho nic a pak pravděpodobně ta Rada bezpečnosti.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo se týče toho vztahu k
Ruské federaci, podle čeho vlastně posuzovat nebo odvíjet ten vztah? Podle roku 1945 je tady podíl ruské armády na
osvobození, na porážce nacistického Německa v České republice nebo v někdejším Československu jsme tady zažili rok 1968
a jeho dlouhé dozvuky nebo současná situace, agrese na Ukrajině.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních
věd  Univerzity KarlovyTak já bych řekl, že za prvé v roce 1945 na naše území nevstoupila ruská ale rudá armáda. V roce 1968
to nebyla ruská armáda ale sovětská armáda. Takže jako my teoreticky můžeme říci, že současná Ruská federace s tímhle tím
nemá vůbec nic společného, protože prostě Ruská federace vzniká až na začátku devadesátých let po rozpadu Sovětského
svazu. A že by ten vztah tedy mohl být naladěn, řekněme, od nuly. Nicméně z pohledu mezinárodního práva, respektive tak jak
k tomu přistoupilo mezinárodní společenství, se Ruská federace stala jediným právním nástupcem Sovětského svazu. V tomto
ohledu tady teda kontinuita je. A ten náš vztah měl být naladěn a bohužel nebyl optikou všech našich zkušeností. Nicméně my
jsme měli zatím v čele státu jaksi tři muže, z nichž Václav Havel, který byl jednoznačně, řekněme, prozápadní a proatlantický,
tak vždycky jednoznačně varoval před Ruskem. On samozřejmě nebyl žádný jaksi nepřítel Ruska, ale prostě říkal, ten stát jaksi
má celou řadu problémů a my se musíme být na pozoru. A Václav Klaus pak udělal všechno pro to, abychom se na pozoru mít
přestali. No a Miloš Zeman tak to už je jako kapitola sama pro sebe, protože Miloš Zeman až to vlastně únor letošního roku bylo
v zásadě se dá říci ruský agent, pokud jde o prosazování ruského narativu. Ať toho, řekněme, pseudohistorického, anebo toho
aktuálního politického v Evropě. Jeden z nejhlasitějších, nejviditelnějších, naštěstí ne nejvlivnějších prostě zástupců ruského
vlivu v Evropě, potažmo, potažmo ve světě. A jaksi my teď musíme řešit spoustu problémů, které máme, ať už v té rovině,
řekněme, odolnosti naší společnosti proti, řekněme, negativnímu vlivu ruské propagandy anebo těch ryze praktických tipů,
nedostatečně diverzifikované zdroje energetických surovin. A vlastně tohle to všechno jde na vrub právě té doby, kdy Václav
Klaus, respektive Miloš Zeman hráli důležitou roli v těch nejvyšších patrech české politiky.Zita SENKOVÁ, moderátorkaČím si
pane Romancove, vysvětlujete, že ani posedmé se má Michal Koudelka, šéf Bezpečnosti informační služby nestal generálem,
respektive ho nejmenoval pan prezident?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyJe
to jedna z mála věcí, kde Miloš Zeman ještě může škodit, tak škodí.Zita SENKOVÁ, moderátorkaŘíká politický geograf z
Univerzity Karlovy Michael Romancov. Během pandemie jsme se všichni ptali, jaký bude asi svět po ní. Nyní se ptáme, jak svět
bude zřejmě vypadat po válce na Ukrajině, ta zatím nekončí, co všechno se už pana Romancove, změnilo za více než dva
měsíce od začátku ruské invaze?Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyTak
celkem se v tento okamžik zdá, že se podařilo, a to způsobem mimořádně rychlým a nečekaným, obnovit to, čemu se říkalo
politická, respektive vojenská jednota západu. A ten půdorys západu je dokonce širší, než jsme si vůbec mohli dovolit doufat.
Třeba v době, kdy se změnil americký prezident, protože Donald Trump celkem jednoznačně dával najevo, že hodlá s tímhle
tím starým půdorysem, pokud ne zcela skončit, tak ho výrazně oslabit. Ale Bidenova administrativa deklarovala, že se chce
vrátit zpátky na ty původní, řekněme, pozice pozitivního transatlantického vztahu a komunikace. A teď se vlastně k tomu
transatlantickému světu tváří v tvář ruské agresi vůči Ukrajině připojila i Austrálie. Trošku váhavě ale přesto i Nový Zéland, Jižní
Korea a Japonsko. Mimochodem Jižní Korea a Japonsko například stály úplně stranou, pokud šlo o ty první sankce vůči Rusku
v roce 2014. Čili ten jaksi, to západní společenství se v tomto ohledu jako profiluje na velmi podobném, ne-li identickém
půdorysu, jak to fungovalo v dobách vrcholné studené války. A to si myslím, že je obecně pozitivní informace, protože ten
půdorys potom může být využit a použit nejenom jaksi ve snaze čelit ruskému vlivu, ale případně i čínskému.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaA co je vlastně cílem západu ve vztahu zejména teda k Rusku? Ten vztah k Ukrajině je asi jasně jaksi
demonstrován.Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyAno, Ukrajině pomáháme,
zase ta pomáhá, ta pomoc zpočátku byla taková velmi opatrná, váhavá, ale když se ukázalo, že jsou Ukrajinci nejen ochotni, ale
schopni se bránit, tak ta pomoc jaksi se stala mimořádně intenzivní a předpokládám, že tohle bude pokračovat dál. A pokud jde
o Rusko, tak to v tento okamžik vypadá, že dokud v čele Ruska bude Vladimir Putin, respektive i pokud by jaksi odešel někam
do ústraní, tak prostě dokud tam Putin bude, takže vztahy mezi Ruskem a Západem jsou jaksi zmražené na úrovni teda téhle té,
té nuly, že se na tom asi nic nezmění. Mimochodem, když se podíváme na současné vlastně snahy Evropské komise, vlastně
vyloučit ruské energetické suroviny zejména ropu z toho, aby vůbec jako se mohla dostávat na evropské trhy, tak to je
skutečně krok, který je za prvé nečekaný. Zadruhé mimořádně komplikovaný, ale za třetí, a to je z mého pohledu vůbec to
nejdůležitější, je to krok velice rázný. Takže snad teď vstupujeme do období, kdy se s Ruskem, s nějakou, po nějakou dobu v
zásadě bavit nebudeme, protože jsou upřímně řečeno, není bavit o čem. Rusko zahájilo útočnou agresivní válku. Tím pádem
Rusko jaksi překročilo veškeré myslitelné ty takzvané červené linie.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA není teda opravdu se, nelze
se o ničem teda bavit s Ruskem, i když teda, jak říkáte, překročilo ty veškeré linie, porušilo konvence ženevské a další?Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyO čem byste se chtěla bavit s Ruskem, o sportu, to
není důležité, o kultuře?Zita SENKOVÁ, moderátorkaO budoucnosti těch vztahů, z mapy Ruská federace nezmizí.Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyZ mapy Ruská federace nezmizí, to je pravda, ale
Ruská federace se podle mého názoru stane tím, čím v mnoha ohledech už je v současnosti, to znamená surovinovým prostě
přívěškem Číny. To znamená, pokud se s někým bavit, tak s Čínou.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA baví se jak Čína s Ruskem?
Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyČína s Ruskem se určitě baví, ale problém
je, že ani jeden ten režim není otevřený. To znamená, my vidíme pouze ta memoranda, která jsou z toho publikována. Ta
memoranda, ten jazyk, který používají Číňané, je neuvěřitelně květnatý. Ten jazyk, který používají Rusové, tak ten se víc blíží
těm našim evropským standardům. Takže tam se píše o nerozborném přátelství, o bratrském vztahu a podobné záležitosti. Oni
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tohle všechno jsou v zásadě jenom rétorické figury, které jaksi vůbec nic nevypovídají o té realitě. Koneckonců Ukrajina byla
dlouhou dobu taky bratrským národem a najednou se tam zničehonic objevili nacisti. A takovýhle obrat je pochopitelně jaksi
možný i ve vztahu mezi Ruskem a Čínou. Je evidentní, že Rusko ve všech měřitelných ohledech s výjimkou velikosti jaderného
arzenálu, je výrazně slabší než Čína. A teď v důsledku toho, jak si vede ruská armáda v bojích na Ukrajině, tak je jasné, že je
Rusko na tom velice špatně i z hlediska vojenského. To je něco, čeho si Číňané samozřejmě všimli.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaŘíká Michael Romancov, politický geograf z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a Metropolitní
univerzity Praha. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré, na slyšenou.Michael ROMANCOV, politický
geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity KarlovyJá děkuji za pozvání, na slyšenou a hezký den všem.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.

Dalším cílem Putinových choutek by se mohlo stát Moldavsko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: armadninoviny.cz , Autor: Kristián Chalupa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 12:41 , Celková
návštěvnost: 629 280 , RU / měsíc: 195 401 , RU / den: 18 584 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Již třetí měsíc probíhá na Ukrajině krvavý konflikt, který si vyžádal tisíce mrtvých a zraněných a rovněž obrovské materiální
škody.

Vladimír Putin se snaží potrestat sousední slovanský stát za touhu žít podle vlastních představ. Ukrajina se však k překvapení
agresora a také celého světa neuvěřitelně houževnatě brání. Zdá se, že agresor se dostal do pasti, z níž ale není vůbec
jednoduché najít cestu a neztratit přitom tvář. Je zřejmé, že si Putin původně představoval, že celou „speciální operaci“ vyřídí
za několik dní. 
Přes tuto bezvýchodnost se v Rusku, ale i v členských zemích Severoatlantické aliance, spekuluje o dalších agresivních
plánech Putinova režimu. Ukrajinský prezident Vologymyr Zelenskyj opakovaně varuje, že invaze do jeho země je jen „začátek“.
Jedna z možností, o níž se již téměř od vypuknutí válečného konfliktu v oblasti diskutuje a která se nabízí, je útok na další
bývalou republiku již zaniklého Sovětského svazu, tentokrát s neslovanským obyvatelstvem – Moldavsko. 
Tato malá země přijala od začátku války téměř půl milionu uprchlíků, a kromě migrační vlny se rovněž potýká s krizí
energetickou. Na východě Moldavska se navíc rýsují další problémy. Prestižní britský list The Times nedávno publikoval
zajímavý materiál, z něhož vyplývá, že Rusko by mohlo brzy přistoupit ke scénáři, o kterém se již delší dobu spekuluje. Mohla by
být otevřená další fronta proti Ukrajině, a to z proruského separatistického regionu v Moldavsku, kterým je Podněstří. V
Tiraspolu, hlavním městě tzv. Podněsterské moldavské republiky, je údajně k vidění billboard s odkazy na dobu komunismu –
„Anektujte nás, prosím!“ Podněstří vyhlásilo nezávislost již před 30 lety, ale vlastně neexistuje, protože ho neuznává žádný stát.
Reálnost plánu je sporná 
Deník The Times psal dokonce o možných ruských plánech zaútočit na samotné Moldavsko. Odvolával se přitom na ukrajinské
zdroje. Podle některých expertů podobný plán není příliš reálný. Pro Seznam Zprávy možnosti ruského útoku z Podněstří
zhodnotil například výzkumný pracovník Peace Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Vojtěch Bahenský. Doslova prohlásil: „Myslím si, že příliš ne. Těch ruských sil v Podněstří je velmi málo. Bavíme se o nějakých
zhruba 1200 vojácích, což jsou maximálně dvě nebo tři velmi lehká praporní uskupení.“ 
Uvedl dále, že se jedná o relativně lehce mechanizované síly a vysvětlil, že „v případě vojenského střetu Moldavska a
Podněstří by byly významnou silou, v případě konfliktu mezi Podněstřím a Ukrajinou po mobilizaci jde ale o symbolické množství
sil.“ Rusko má podle Bahenského rozmístěno na Ukrajině asi 90 praporních uskupení. Dvě další se sice nacházejí v Podněstří,
ale nemá je, jak podporovat, a proto neznamenají přílišný rozdíl. 
Samotný separatistický region na východě Moldavska pak disponuje jen zhruba pěti tisíci vojáky v aktivní službě. Že Podněstří
ani nemůže být žádná obávaná mocnost, byť třeba regionálního významu, dokládá i pouhý půlmilion občanů, který tam podle
oficiálních údajů žije. Stanislav Secrieru, analytik z Institutu EU pro bezpečnostní studia, navíc upozorňuje, že oblast může kvůli
migraci mít obyvatel ještě méně. „Podněstří nesousedí s nikým jiným než s Ukrajinou a Moldavskem. Rusko tedy nemá způsob,
jakým by tam dostalo munici nebo další síly,“ popisuje situaci bezpečnostní analytik Bahenský. „To, že by samo Podněstří
provedlo nějaký vpád na Ukrajinu a probilo se až k ruským silám na jihu Ukrajiny, si dokážu představit jen obtížně. Od Podněstří
k nejbližší současné frontě u Chersonu je to asi 250 kilometrů.“ Útok na Podněstří? „Když, tak za několik měsíců.“ 
Město Cherson je momentálně největším ukrajinským městem, které ruské síly kontrolují. V dané části fronty – na jihu Ukrajiny
– se v současné době spíše hovoří o tom, že se Rusové opevňují, brání se ukrajinským protiútokům a snaží se svou kontrolu
nad Chersonem udržet. „Věřím tomu, že kdyby se Rusko mohlo teritoriálně propojit s Podněstřím, rádo to udělá. V podstatě to
vlastně už zkusilo. Kdyby uspěly útoky kolem Mykolajivu na začátku války a Rusům se obecně dařilo víc, nepochybně by to tak
udělali. To se ale nestalo a v tuto chvíli má Rusko, co dělat, aby vojensky uspělo v limitované snaze obsadit území Donbasu,“
konstatoval Vojtěch Bahenský. 
Rusko momentálně nemá volné síly, které by se znovu pokusily prolomit ukrajinské linie směrem k Mykolajivu a které by
následně postupovaly k Oděse. Tomuto přístavnímu městu se již delší dobu připisuje důležitá role v ukrajinsko-ruském konfliktu
vzhledem k jeho strategické poloze u Černého moře. Zmiňovaný postup je však podle vojenských specialistů záležitostí
přinejmenším několika dalších měsíců. 
Populární generál Alexandr Lebeď a Podněstří 
S problematikou Podněstří je spojeno i jméno generála Alexandra Lebedě, který v průběhu ruské prezidentské kampaně v roce
1996 kandidoval jako konkurent Borise Jelcina. Tehdy ho podpořilo hnutí Jabloko liberálního ekonoma a politika Grigorije
Javlinského, které dodnes představuje nejdemokratičtější politické uskupení v historii novodobého Ruska. Tehdejší druhý muž
zmíněného hnutí Vladimír Lukin na otázku, proč podporují poněkud svérázného generála Lebedě, jehož volebním heslem bylo
vojácké „čest a pořádek“, odpověděl stručně: „Je to čestný člověk.“ A dodal, že je v Rusku na výběr vskutku málo osobností.
Zdůraznil, že se jedná o čestného, statečného vojáka, který se zasloužil o srozumitelné a v daném okamžiku nadějné smluvní
ukončení první čečenské války. Za to se ale dočkal ostré kritiky od mnoha lidí a byl dokonce označen za zrádce ruských zájmů. 
Alexandr Lebeď byl rozhodný velitel, který nedbal váhání Kremlu i ruského ministerstva obrany a na vlastní pěst do značné
míry zabránil válce v Podněstří. V bakalářské práci Rusko jako aktér konfliktu v Podněstří (z roku 2015) si její autorka Jana
Daďová rovněž všímá aktivního zapojení a významné role generála Lebedě ve složité situaci v Podněstří. Konflikt, který v
latentní podobě probíhal již dva roky, v ozbrojené formě pak kulminoval od jara roku 1992. Pro konflikty tohoto druhu se
zaužíval termín „zamrzlý“, který naznačuje, že nebyl nikdy zcela vyřešen. Nevyjasněná situace, a to zejména v kontextu
postsovětského prostoru, pak vede k vnitřním pnutím, jakých jsme svědky v oblasti Podněstří. 
Generál Lebeď byl velitelem tulské výsadkářské divize, jež pomohla Borisi Jelcinovi udržet Bílý dům v době puče proti Michailu
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Gorbačovovi v roce 1991. Jednalo se o vojáka, který se také vyznamenal v tragické desetileté válce v Afghánistánu. Podle
charakteristiky Luboše Dobrovského a Vladimíra Votápka v článku v Respektu, uveřejněného u příležitosti úmrtí generála
Lebedě v roce 2002, šlo o uměřeného vlastence, převážně neideologického, který jen naivně věřil, že mnozí, podobně jako on,
nevidí v politické funkci nic jiného než službu veřejnosti a pokládal za svou povinnost řešit a vyřešit úkoly. V roce 1998 se stal
gubernátorem Krasnojarského kraje. Tento post si udržel až do své tragické smrti. 
Podle ruských úřadů Alexandr Ivanovič Lebeď zemřel na následky zranění, která utrpěl při havárii své helikoptéry typu Mi-8.
Oficiální příčinou nehody byla mlha, dezorientace pilota a náraz do drátů vysokého napětí. Kolem celého případu však existuje
řada různých neoficiálních teorií. Jedna z nich hovoří. že se stal obětí atentátu, za kterým mohl stál Vladimír Putin v rámci svého
tažení proti příliš samostatným gubernátorům. Podle jiné, rozšířenější verze, mají jeho smrt na svědomí konkurenti Alexandra
Lebedě, s nimiž „vedl válku“ o ovládnutí klíčových průmyslových podniků. Přímé důkazy pro žádnou z těchto hypotéz ale
neexistují. 
Všudypřítomný Vladimír Iljič Lenin 
Podněstří má turistickou i politickou tvář. Tou první je baron Prášil. Druhou pak představuje „nesmrtelný“ vůdce světového
proletariátu Vladimír Iljič Lenin. Baron Prášil má pomník v místní nejvzácnější památce, v pevnosti ze 13. století. Odtud se prý
proletěl na dělové kouli. Lenin je v podstatě všudypřítomný. Jeho socha střeží například vchod do budovy parlamentu.
Podněstří, tato nikým neuznaná „vzdororepublika“, udržovaná ruskou armádou, vznikla dosti zvláštním způsobem v roce 1990.
Lidé na východním břehu řeky Dněstr v tehdejší Moldavské sovětské republice se rozhodli, že chtějí dále žít v tehdejším
Sovětském svazu. Impérium se začalo hroutit a Moldavsko přitom patřilo mezi první odbojné republiky. Usilovalo o svou
nezávislost. Obyvatelé Tiraspolu a okolí však nesouhlasili a postavili se proti. Vzniklo to, čemu se někdy říká „sovětský
skanzen“. 
V průběhu oslav největšího ruského svátku, kterým si 9. května Rusové připomínají své velkolepé vítězství nad Hitlerovským
Německem v roce 1945, někteří v těchto dnech čekali od Vladimíra Putina nějaký zásadní proslov. Ruský prezident se však
nijak nevyjádřil k dalšímu postupu, nezmínil ani žádné další výboje, nevyhlásil všeobecnou mobilizaci, jak se rovněž
spekulovalo. Pouze jasně konstatoval, že operace na Ukrajině byla správným krokem. Jeho bojovně laděný slovník ale dává
tušit, že napadení Ukrajiny skutečně nemusí být posledním slovem v jeho agresivním tažení proti sousedním či dokonce
vzdálenějším zemím. 
Související články 

Vojenská přehlídka v Tiraspolu / Government of the Pridnestrovian Moldavian Republic ( Zvětšit 

Osobnost Plus: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, Institut politologických studií FSV UK
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 12:55 , Pořad: plus , Země: Česko
Zabývá se mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní a politickou
psychologií. A o Putinovi od začátku války tvrdí, že přecenil schopnost ruské
armády a současně podcenil jak obranyschopnost ukrajinské armády, tak reakci
Západu. Co jsme se dozvěděli z projevu Vladimira Putina na přehlídce ke konci
druhé světové války? Jak si ve druhé fázi války, která se soustředí víc na
východ, vedou ukrajinská i ruská armáda? A ukončilo by Rusko svoji agresi na
Ukrajině, pokud by Evropa okamžitě přestala odebírat ruskou ropu a plyn?
Moderuje Lukáš Matoška.

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 13:16 , Pořad: plus , Země: Česko
Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani
jednou nepoužil slovo Ukrajina. Řeč byla kratší než v minulých letech a na
přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl
Kreml sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje Jan Bumba.
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Lidé očekávají ukrajinské tanky v Moskvě, velké povstání či smrt Putina. Vše je to velmi nereálné, předpovídá
analytik Smetana URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:14 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Bezpečnostní analytik Michal Smetana se domnívá, že válka na Ukrajině směřuje k zamrzlému konfliktu. „To ale nutně
neznamená, že se tak stane za týden. Myslím, že v příštích týdnech, měsících stále uvidíme poměrně intenzivní boje. Na obou
stranách bude docházet k teritoriálním ziskům, ale asi už nijak dramatickým,“ říká. „Zamrzlý konflikt to ale nebude v tom smyslu,
že by neprobíhala dynamika – stále tam budou intenzivní boje.“

„Také to neznamená, že by v dlouhodobějším měřítku nebylo dosaženo nějaké větší dohody mezi oběma stranami. V nějaké
chvíli se válka stabilizuje, ale nadále bude probíhat ostřelování a budou umírat lidé,“ dodává analytik Institutu politologických
studií FSV  UK .

Pokud se válka opravdu dostane do tohoto bodu, tak ruského prezidenta Vladimira Putina čeká řada možností, co dál. Podle
Smetany jsou ale pro Rusko všechny nevýhodné až špatné.

„Jedna varianta je zcela se stáhnout z Ukrajiny, což by byla obrovitánská porážka. Další varianta je mobilizovat a využít toho, že
Rusko má kde brát lidské rezervy – a je tu možnost nejen všeobecné, ale i částečné mobilizace,“ vypočítává.

„Anebo ten konflikt nechat tak, že se vojáci zakopou na svých pozicích, které se budou snažit držet,“ doplňuje Smetana.

Sám si ale nedovede představit, že pokud by Rusové ztratili současné teritoriální pozice na východě Ukrajiny, resp. v doněcké
a luhanské oblasti, tak že by to i přes ruskou propagandu mohl Putin prohlásit za vítězství.

Krym?

Ukrajinské vítězství a kompletní vytlačení Ruska nejen z Donbasu ale i Krymu pak analytik považuje za velmi nerealistický
scénář.

„Pokud jde o Krym, tak Rusko použije veškeré prostředky pro to, aby toto území ubránilo. To by totiž pro Vladimira Putina byla
naprosto drastická politická porážka,“ varuje nad přílišným optimismem.

„Spousta lidí vnímá to, co bychom měli dosáhnout, jako nějakou kompletní porážku Ruska, a to včetně osvobození Krymu. Mají
v hlavě variantu, kdy se během relativně krátké doby podaří něco, co se stalo na konci 2. světové války. Buď že nějaké
ukrajinské tanky ,vjedou do Moskvy za pomocí vojsk NATO‘, nebo že dojde k nějakému velkému povstání a zabití Putina. Nebo
jeho uvěznění a odsouzení v Haagu. Rozumím tomu, proč tomu chtějí lidé věřit, ale toto očekávání je opravdu velmi
nerealistické,“ míní bezpečnostní analytik.

Realistický cíl je podle Michala Smetany spíš v liniích, o kterých nedávno hovořil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Mluví o červené linii pro Ukrajinu, kterou je vytlačení Ruska, nebo o domluvě na tom, že Rusové ustoupí za hranice z 23.
února letošního roku, tedy před kompletní invazí.“

„V tu chvíli se dá najít společná dohoda o ukončení konfliktu. Ale Rusko by muselo ustoupit i z těch území, která teď okupuje,“
doplňuje. Kompletní odstřižení Západu od ruské ropy a plynu by Putinův režim bolelo, ale nemyslí si, že bychom nějakou změnu
viděli druhý den.

„Je dobře, že tímto směrem Evropa postupuje, ale není tam ten jednoduchý kauzální vztah – kdyby se v jednu chvíli vypnuly
kohouty a Evropa přestala odebírat plyn, ropu, tak že by Rusko kompletně přehodnotilo svou politiku. Oni to totiž jsou schopni
přežít.“

Celou Osobnost Plus Lukáše Matošky najdete v audiozáznamu.

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 15:14 , Pořad: Český rozhlas - Politika
a zpravodajství , Země: Česko
Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani
jednou nepoužil slovo Ukrajina. Řeč byla kratší než v minulých letech a na
přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl
Kreml sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje Jan Bumba. 
Všechno z tématu Politika a zpravodajství můžete pohodlně poslouchat v mobilní
aplikaci mujRozhlas pro
Android
a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz.

Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy
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Jan BUMBA, moderátor 
Takzvaná kremlologie byla disciplína, která se zaměřovala na dekódování signálů, které přicházely od sovětského vedení. Jen
zřídka, kdy měly jednoznačný význam. Mnohem více bylo řečeno mezi řádky, v náznacích nebo symbolech. Fenomén, u něhož
mnozí doufali, že zaniklo s koncem Sovětského svazu, ožívá naplno v současném Rusku a aplikují se podobné postupy jako
před 30 a více lety. Co chtěl sdělit Rusku a světu Vladimir Putin na přehlídce k výročí 9. května? Dobrý poslech přeje Jan
Bumba. Naším hostem dnes po linkách z arménského Jerevanu je politolog, odborník na Rusko a postsovětský prostor Jan Šír
z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor 
Okamžitě po tom včerejším projevu se objevily rozbory toho, co prezident Putin řekl, co neřekl a proč. Ke kremlologii ovšem
patří taky odhadování, jak na tom ruští vládci jsou. Jak na vás, pane Šíre, působil Vladimír Putin v tomto ohledu?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já spíš řeknu, jak nepůsobil, nepůsobil jako energický vůdce, který má ambice hrát první housle ve světové politice a jehož
země aspiruje na roli supervelmoci. Tam jinak, pokud jde o ten obsah, tam skutečně bylo více zajímavého to, o čem nehovořil,
než to, co řekl, nicméně je samozřejmě otázka, jak my, když toto jeho vyjádření nějakým způsobem dešifrujeme, jak se to může,
nebo nemůže projevit na dalším vývoji s ohledem na tu probíhající ozbrojenou agresi proti Ukrajině.

Jan BUMBA, moderátor 
Z jakého důvodu jste nabyl toho dojmu, že Vladimir Putin nepůsobil jako rázný odhodlaný lídr.

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Za prvé si myslím, a to je zcela evidentní, tak to je obyčejná obsahová analýza toho jeho vystoupení, tam nezazněly ty klasické
atributy spojované s Putinem, tzn. vyhrožování jadernou válkou, špinění ukrajinského vedení, nedošlo tady i na některé kroky,
o nichž se spekulovalo, jako je vyhlášení války, s tím spojená případná mobilizace nebo anexe nějakého nového území, které
Rusko během té probíhající operace i předtím okupovalo, tzn. fyzicky zabralo, nezazněly tam i ty hlavní pojmy spojované s tou
aktuální vojenskou kampaní, tzn. ty klíčové 2 udávané cíle této operace, tzn. demilitarizace a denacifikace. Nebyla tam použitá
ve větší míře ani ta symbolika spojená s tou tzv. svastikou, tzn. s tím písmenem Z. Nicméně určitě je potřeba vidět to, jak
Vladimir Putin vystupoval, tzn. nějaká neverbální komunikace, výraz jak jeho osoby, tzn. v jeho tváři, taky jeho nejbližších
spolupracovníků, i to, že se spletl ohledně toho, kam si má sednout, a tak dále, tzn., Vladimir Putin rozhodně nevypadal jako
někdo, kdo by měl aspirace, alespoň teď v tento moment zásadním způsobem překopat vůbec podobu evropské bezpečnosti a
mezinárodní uspořádání, ale zase, já už to říkám pořád, rád bych se soustředil víc na to, jak se ruská armáda chová, než na to,
jaké signály vysílá nebo vysílá Vladimir Putin. A tady vidíme pokračování té ozbrojené operace, včetně snahy jeho prolomení
fronty na té, v tom směru zejména v Luhansku a Doněcku.

Jan BUMBA, moderátor 
Určitě se k tomu dostaneme podrobněji, ale s dovolením ještě jednou otázkou zůstanu u té přehlídky a u toho vizuálního pojetí.
Počty účastníků, zbraně, které byly předvedené, nebo třeba i to, že došlo ke zrušení letecké části přehlídky, jak to na vás
působilo?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ohledně toho je velká masa spekulací, co třeba stálo za zrušením té vojenské přehlídky, protože víme, že minulý týden byl nad
Moskvou spatřen letoun Iljušin 80, což je ten letoun soudného dne, jak je mu přezdíváno, tzn. velitelský uzel určený jednak pro
evakuaci nejvyššího politického vedení. A jednak coby uzel, odkud nejvyšší politické vedení může dávat příkazy v případě
nějaké větší války, včetně, včetně jaderné. Je otázka, jestli to letadlo měli v provozuschopném stavu, nebo jestli případně tam
panovala v tom, v té všeobecné atmosféře strachu obava z toho, že by se objevil nějaký letec kamikadze, který by odvrátil tu
katastrofu, která se na Rusko žene v podobě toho probíhajícího konfliktu a nevyhnutné porážky Ruska v tomto konfliktu,
nicméně ostatní zbraňové systémy byly demonstrovány v rámci, v rámci možností, pochopitelně těch elitních jednotek tam
Vladimir Putin nemohl předvést mnoho, protože stále se nachází na Ukrajině.

Jan BUMBA, moderátor 
Myslíte, že se podařilo Vladimiru Putinovi předestřít účastníkům té přehlídky a všem ostatním, kdo to sledovali, že to, co se děje
na Ukrajině, je vlastně takovým pokračováním velké vlastenecké války?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, to je, to je centrální narativ, se kterým Rusko operuje dlouhodobě a pomocí kterého se snaží rámovat a potažmo i
nějakým způsobem vyložit běžné populaci a vysvětlit zostřování vztahů, nejenom s ruskými sousedy, ale zejména s vyspělým
světem, to je narativ, který, jak už jsem řekl, se kterým Rusové pracují, pracují delší dobu a tam to i explicitně zaznělo a byly
tam budovány různé řečnické můstky mezi tím odkazem toho velkého vítězství, které si Rusko takto bombasticky nárokuje v
aktuálním dění.

Jan BUMBA, moderátor 
A myslíte, že to opravdu Rusové, v uvozovkách, berou takovéto vysvětlení, že to, co jim takovýmto způsobem tedy říká Vladimir
Putin, případně další lídři jejich země, že se s tím skutečně ztotožňují?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tady je problém samozřejmě, že my, abychom mohli na tuto otázku dát přesnou odpověď, tak bychom museli mít přesná
sociologická data, tím bych se musel dostat k tomu, jak probíhá a jak funguje sociologie v diktátorských režimech, tzn., ta data
mohou být, byť jsou dobře naměřená, dobře sesbíraná a variabilní a jejich výpovědní hodnota je slabá, protože velmi
pravděpodobně velká část populace odpovídá tak, jak se od ní očekává, že má odpovědět, protože nehodlá riskovat nějaký
postih za odpověď, která by nebyla v souladu s tím převládajícím, převládajícím narativem, ale ten mýtus velké vlastenecké
války, jak v Rusku nazývají tu část druhé světové války, kdy bojovali proti hitlerovskému Německu, je skutečně jakýmsi uhelným
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kamenem novodobé postsovětské ruské národní identity poté, co se ten předchozí hodnotový systém asociovaný se
Sovětským svazem zhroutil. Jedná se o mýtus, který je nejenom zdrojem četných dezinformačních narativů, ale který obsahuje,
nese v sobě i silnou mobilizační složku, má silný mobilizační potenciál, protože umožňuje národu, aby se semknul kolem vůdce
proti vůbec nejhoršímu myslitelnému zlu, jaké existuje, což je to zlo nacismu nebo fašismu a tímto způsobem je s ním také
dlouhodobě ze strany ruských elit nakládáno.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes politolog, odborník na Rusko a postsovětský prostor Jan Šír. Vladimir Putin ani jednou neřekl během
toho svého projevu slovo Ukrajina, mluvil výhradně o Donbase. Dá se třeba i z toho a zároveň z toho, jak postupují ruské
jednotky, usuzovat, že právě tuto oblast se Rusové budou snažit obsadit?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Možná ano, možná ne. Optimistický scénář by byl ten, že skutečně Rusové byli nuceni přehodnotit ty svoje původní cíle, se
kterými tu reinvazi v únoru tohoto roku spouštěli, nicméně zapadá to celkově do rámování toho probíhajícího ozbrojeného
konfliktu. Vladimir Putin odmítá, že by Rusko bylo ve válce s Ukrajinou. Současně s tím, a o tom já si dovolím tady hovořit,
protože má možnost sledovat ruskou televizi, vidím v posledním týdnu určitou snahu potlačit ten, ten ukrajinský aspekt a snažit
se celou situaci přerámovat coby konflikt mezi Ruskem a Západem, což může být optimistickými pozorovateli interpretováno
jako snaha ruských elit, připravit ruskou veřejnost na tu očekávanou válečnou porážku, která je nevyhnutelná v případě, že
nedojde ze strany Vladimira Putina na nějakou masivní eskalaci. Tím, že Vladimir Putin nevyužil včera tuto vynikající příležitost
právě k vyhlášení války, což by umožnilo mimo jiné spustit otevřenou mobilizaci, ať už úplnou nebo částečnou a dále posílit
kontrolu nad ruskou společností, může být vykládáno jako to, že zatím něco takového nepřipravuje, ale zase směrodatné je, já
už jsem to řekl, jak se Rusové na Ukrajině chovají a ostřelování, bombardování, snahy o prolomení fronty probíhají neustále s,
nikoliv menší intenzitou, než tomu bylo dříve, akorát vidíme to, že osa těch hlavních úderů byla výrazně zúžená, což je dáno, jak
už jsem řekl, tím, že ty původní plány se velmi pravděpodobně z toho vojenského hlediska ukázaly jako nerealizovatelnou.

Jan BUMBA, moderátor 
Když se podíváme tedy na tu samotnou frontu, na ty samotné boje a na to, jak Rusové nyní na Ukrajině postupují, tak tam
opravdu tedy nevidíme žádné náznaky, že by hledalo Rusko cestu k tomu, jak tu válku ukončit?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Těžko říci, ale tady ta válka může být ukončena, ne z rozhodnutí jedno člověka, ale z toho, že se ten probíhající útok zhroutí.
To si myslím, že může být i strategie teďka Ukrajiny a Západu prostě vyčerpat vůbec zdroje Ruska na to, aby v té válce mohlo
pokračovat. Nicméně víme tady, a to je situace zejména tedy jižní Ukrajině, na jižní Ukrajině, to, že Rusko má snahu se na těch
nově obsazených územích nějakým způsobem zabetonovat, jestli to bude předehra k nějaké snaze vytvořit nový zamrzlý konflikt
poté, co nedojde k nějakému diplomatickému vynegociovanému urovnání nebo řešení, to nejsem schopen předjímat, ale
myslím si, že i tohle to může být jedna z možností, kterou je dobré brát do úvahy pro zvažování možných dalších scénářů vývoje
na té rusko-ukrajinské frontě.

Jan BUMBA, moderátor 
Vy jste řekl i v průběhu tohoto rozhovoru, že vojenská porážka Ruska je nevyhnutelná. Jak přesně to myslíte?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Myslím to tak, že na Západě, zejména tedy mimo jiné i v Evropě, došlo k pochopení toho, že nic jiného, než porážka Ruska
nezaručí mír v Evropě, a to vedlo k drastickému přehodnocení vůbec politiky západních zemí. Včera Spojené státy v sobě
prezidenta Joea Bidena aktivovaly, tzn. Biden podepsal, /nesrozumitelné/, zákonný rámec pro podporu Ukrajiny, aby se mohla
bránit, ve výši 33 miliard dolarů, v Kongresu jsou další návrhy na navýšení této pomoci. Západ přistoupil ještě před 3 měsíci
absolutně nemyslitelným sankcím, tohle to všechno v dlouhodobém měřítku má vést k oslabení Ruska tak, aby Rusko nemělo
schopnosti dále podkopávat mír a bezpečnost v Evropě, když už Vladimir Putin stále trpí těmi obsesemi, které ho k takovému
chování vedou. A myslím si, že i na Západě došlo k určité změně ve vnímání toho, že Ukrajina v té válce může zvítězit a že je
možné se chovat vůči Rusku jinak, než neustále ustupovat a usmiřovat jeho agresivní imperialistické choutky. A myslím si, že to
je situace, která kardinálně mění vůbec ruské kalkulace a vyhlídky na to, čeho Rusko může a nemůže v této válce dosáhnout.

Jan BUMBA, moderátor 
Zdá se zjevné i v průběhu dosavadního vývoje té války, že Rusko nemá kapacitu na to, aby okupovalo celou Ukrajinu, ale
kdyby teoreticky zvítězilo i v Oděse a dokázalo se propojit s Podněstřím, má Rusko kapacitu na to, aby třeba dlouhodobě
okupovalo právě ten pás u moře a vlastně odřízlo Ukrajinu od přístupu k moři?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nejsem schopen posoudit, nepochybuju o tom, že to je jeden ze scénářů, který se Rusové snaží nějakým způsobem vtělit v
život poté, co plány na uchvácení Kyjeva selhaly, tyto scénáře byly rozpracovávány dřív, byly zveřejněny dřív, je to poměrně
logické z čistě toho vojensko-strategického hlediska, protože Rusko ve svých stávajících hranicích má malý přístup k Černému
moři, a toto by drasticky měnilo poměr sil v oblasti celého severního Černomoří, umožnilo by to Rusku protáhnout území, které
kontroluje až na hranice NATO na balkánském poloostrově, odtud ohrožovat, případně napadnout NATO, takže z toho
vojensko-strategického hlediska by to smysl dávalo, jestli na to Rusové mají zdroje nebo ne, to nejsem schopen předjímat, ale
zatím, jak se ukazuje, Ukrajinci učinili ohromný pokrok, pokud jde o pobřežní obranu, ochranu a byli schopni prostě decimovat
ruské černomořské loďstvo coby platformu, odkud by případný výsledek další na jich Ukrajinu, zejména v oděské oblasti, mohl
proběhnout, takže zatím si myslím, že vůbec možnosti Ruska něčeho takového dosáhnout moc nenasvědčuje, ale zase tady
musím učinit tu výhradu, válka je taková věc, že může eskalovat, může se vymknout z kontroly, může přijít nějaká černá labuť,
může se stát, jestli ne cokoliv, tak ledacos z toho důvodu já jsem velice opatrný, pokud jde o prognózy, zejména takhle
komplexní záležitosti, jako je ozbrojený konflikt.

Jan BUMBA, moderátor 
Zmínil jste amerického prezidenta Joea Bidena. On kromě toho, že podepsal tu významnou finanční pomoc, také vyjádřil obavy,
že ruský prezident Putin vlastně nemá způsob, jak vycouvat z války na Ukrajině. Je to oprávněná obava?
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Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je to určitě obava a určitě Západ činí vše pro to, aby Vladimiru Putinovi umožnil, aby to svoje fatální tragické rozhodnutí zvrátil.
Vladimir Putin má možnost tu válku zastavit z minuty na minutu. Bohužel nemá možnost už v té válce zvítězit, což může
samozřejmě ohrozit nejenom jeho image coby neporazitelného macha stojícího v čele supervelmoci, ale v dalším časovém
horizontu to může i ohrozit jeho vůbec postavení coby hlavy státu a jeho režim, a to s sebou nese určitá rizika, která je potřeba
dobře, dobře řídit a zvládnout.

Jan BUMBA, moderátor 
No, a když hovoříte o špatném rozhodnutí, je možné, že Putin opravdu měl tak špatné informace, nebo tak chybný úsudek, že si
mohl myslet, že ruské vojáky budou na Ukrajině vítat jako osvoboditele?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Možné to je, ale já si myslím, že to je do velké míry dáno vůbec logikou fungování personalistických režimů. Vzhledem k tomu,
že ten režim stojí dneska už skutečně pouze na represích a na lži. Myslím si, že jakýkoliv jeho spolupracovník by se byl pokusil
dát Putinovi na stůl nějakou nepříznivou informaci, kterou by nevítal, tak by se vystavil riziku případného postihu a tohle to
všechno vede k utváření určité kultury, informační uzavřenosti toho, že se hlavě státu dodávají ty informace, které chce vidět a
které chce slyšet, a to pak může vést i takto velkým, viz kalkulacím a špatnému hodnocení situace, ale mimo to, že Vladimir
Putin měl špatné informace, já bych tady nepodceňoval osobnostní charakteristiky samotného Putina, jeho přesvědčení o tom,
že na to, čeho se snaží dosáhnout, má nějaké právo, s tím se váže a táhne dlouhá tradice ruského politického myšlení
navázaného na určitý mesianismus, nároky na kontrolu svého sousedství a samozřejmě ten ruský režim je silně ideologizovaný,
to jsou všechno faktory, které se mohly do toho tragického, jak už jsem řekl, rozhodnutí promítnout.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes odborník na Rusko a postsovětský prostor Jan Šír. I podle těch velmi opatrných a střízlivých odhadů
přišlo Rusko nyní na Ukrajině už o víc vojáků než v Afghánistánu a přitom ztráty životů v Afghánistánu vedly v osmdesátých
letech k jistému společenskému pnutí a nátlaku na vládu a nejvyšší vedení. Jak to, že se to nyní neděje?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že ten Putinský režim je daleko tvrdší, než byl režim perestrojky, tzn. tady, jak často slýcháme v rámci různých
dezinformačních narativů, že Rusko není Sovětský svaz, tak je potřeba tady říci, že čínský režim je daleko brutálnější než
Sovětský svaz v poslední fázi svoji existence a minimálně třeba kontrola informačního prostoru je taková, že si to málokdo ve
střední Evropě může představit, tzn. momentálně režim má, to, co potřebuje mít pod kontrolou, pod kontrolou a veškeré
případné aktivní segmenty společnosti byly už donuceny z Ruska odejít, to všechno, to všechno nahrává té situaci, jaká je teď,
plus je tady potřeba říci, že Putin svojí politikou, byť je tady zase ten problém té sociologie v diktátorských režimech, vychází
vstříc určitému sentimentu velké části ruské společnosti, tzn., po tomto chování je velká poptávka ruské společnosti a i z toho
důvodu nějaké větší zdroje nebo ohniska odporu zatím nevidíme.

Jan BUMBA, moderátor 
Takže rozumím vám správně, že Vladimir Putin sedí u moci pevněji, než sovětští vládci v osmdesátých letech?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já jsem o tom přesvědčen a pokud by tomu tak nebylo, tak by nemohl být v čele státu de facto dnes už 22 let.

Jan BUMBA, moderátor 
S jakou pozorností sledují to, co se děje na Ukrajině, ale i to, co se třeba děje v Moskvě teď v těch květnových dnech, lidé v
Arménii, kde nyní jste, kde nyní působíte?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já, prosím o pochopení, já se k Arménii nechci moc vyjadřovat. Každopádně to, co se děje dnes ve vztazích mezi Ruskem a
Arménií je vnímáno se značným zájmem prakticky na celém euroasijském kontinentě, protože se tady jedná o dění, které je
způsobilé výrazným způsobem překopat vůbec mapu euroasijského kontinentu.

Jan BUMBA, moderátor 
Respektuji to, že jste nějak limitován v tom, co můžete komentovat v tomto ohledu, ale obecně, když byste se podíval na to, s
jakou odezvou se setkává invaze na Ukrajinu v dalších zemích bývalého Sovětského svazu, jestli třeba tato válka někde
podněcuje touhu po obnovení Sovětského svazu v jeho původních hranicích, protože, jak víme, Vladimir Putin označuje rozpad
Sovětského svazu za největší geopolitickou tragédii.

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To, o čem hovoříte, to je hlavní narativ, pomocí kterého se Rusové snaží spinovat veřejnou debatu v postsovětských
republikách, ale v praxi vidíme spíše opak, než to, co jste naznačil, tzn., je potřeba tady přiblížit to, že hned vlastně 2 týdny
poté, co ta invaze, nebo reinvaze, abych tady byl přesný, začala další země spolu s Ukrajinou, tzn. Gruzie a Moldavsko podaly
přihlášku do Evropské unie. Vidíme tady naopak snahu o maximální oslabení ruského vlivu v té které konkrétní zemi, protože si
ti, kdo analyzují situaci, jsou velmi dobře vědomi toho, že Rusko neposiluje v mezinárodním měřítku, naopak přílišná závislost
na Rusku by mohla vést k další degradaci, mezinárodní izolaci, případně vtažení do ruských válečných dobrodružství, jako
vidíme teďka to, co se přihodilo běloruskému diktátorovi, aniž by velmi pravděpodobně o něco takového měl zájem, takže
myslím si, že naopak v praxi vidíme, vidíme opačné trendy, kdo může, tak od Ruska utíká, protože ví, že nic dobrého v případě
těsného propojení s Ruskem by ho nečekalo.

Jan BUMBA, moderátor 
Existuje podle vás nějaký aktér na mezinárodní politické scéně, který by mohl přimět Moskvu a Vladimíra Putina ke změně
chování. Myslíte, že třeba nějaký tlak z Pekingu by mohl být tím, co by ukončilo válku?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Hypoteticky ono, ale hypoteticky Číňané vyčkávají, protože vědí, že to, že Západ bude angažován ve východní Evropě a Rusko
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bude vyčerpáno těmi probíhajícími válečnými dobrodružství, povede k tomu, že Rusové budou čím dál více závislí na Číně, což
pro Rusko nevěstí nic dobrého, naopak čeho Čínu může v delším časovém horizontu využít, ale že by někdo zavolal Vladimiru
Putinovi a řekl mu přestaň a on řekl okay, máš pravdu, přestanu a přestal, tomu nevěřím.

Jan BUMBA, moderátor 
Jak účinné myslíte, že mohou být západní sankce?

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tady je potřeba říci, že ty sankce určitě jsou účinné v tom ohledu, že páchají škodu na ruské ekonomice, v tomto ohledu ten
efekt sankcí je drastický. Nicméně je potřeba rozlišovat mezi tím ekonomickým dopadem těch sankcí a efektem, pokud jde o
změnu politického chování, tedy pokud o ten efekt a jeho měřitelnost, a to je běh na dlouhou trať. Momentálně si myslím, že ty
sankce z větší části mají ten cíl ne nutně chování zmínit, ale trestat a maximálně prodražit Rusku tu jeho agresi tak, aby se
takové chování nemohlo vyplácet, tzn. jedná se tady o určitou snahu o zachování stávající mezinárodní uspořádání ze strany
těch aktérů, kteří jsou nadále přívrženci normám a principům mezinárodního práva a pak samozřejmě na Západě už dozrála ta
idea, že je potřeba Rusko maximálně oslabit, tzn. připravit ho o zdroje, připravit ho o možnosti, aby se mohl chovat tímto
způsobem, jakým se chová teď na Ukrajině, ale opakuji, změna chování v případě, že tady máme co dočinění s Vladimirem
Putinem, bude velice obtížná a...

Jan BUMBA, moderátor 
Dodává politolog a odborník na Rusko a postsovětský prostor Jan Šír. Děkuji vám. Na shledanou.

Jan ŠÍR, politolog; odborník na Rusko a postsovětský prostor, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuju.

Jan BUMBA, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
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Nejlepší návrh kolejí a komunitního centra ve Varšavě letos představila Fakulta stavební ČVUT

Národní kolo 17. ročníku mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain pro mladé architekty zná své vítěze. S návrhem
výstavby nových studentských kolejí ve Varšavě a přeměnou staré továrny na komunitní centrum si nejlépe poradili studenti z
Fakulty stavební ČVUT a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vítězové si domů odnesli finanční
odměnu ve výši 40 a 30 tisíc korun a budou se moci zúčastnit mezinárodního kola soutěže ve Varšavě, kde se utkají s těmi
nejlepší týmy z celého světa. Letos porota vybírala z celkem jedenácti architektonických návrhů. 
Ze všech odevzdaných návrhů revitalizace studentské oblasti sousedící s vlakovým nádražím Varšava – východ vybrala porota
dva vítězné týmy. První místo obsadil a finanční odměnu ve výši 40 tisíc korun získal tým studentů z Katedry architektury
Fakulty stavební ČVUT, jmenovitě Jan Suchý a Lucie Formanová. Druhé místo a 30 tisíc korun si odnesl Vladimír Vacík z
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Tito tři studenti budou Českou republiku reprezentovat již na
začátku června v mezinárodním kole soutěže, které letos proběhne v polské Varšavě. Tam představí své návrhy v konkurenci
necelé šedesátky týmů z celého světa. Mimo evropské země zde bude zastoupena třeba i Jihoafrická republika, Mexiko či Jižní
Korea. Třetí příčku pak v soutěži obsadil tým z Fakulty stavební ČVUT ve složení Jiří Krátký 
a Tomáš Gaál, který obdržel výhru 20 tisíc korun. 
Architektonickou studentskou soutěž Saint-Gobain, dříve soutěž Multikomfortní dům ISOVER, pořádá Skupina Saint-Gobain od
roku 2004. První ročník soutěže se konal v Srbsku, o rok později se již soutěž stala mezinárodní. Do loňského ročníku, jehož
finále probíhalo v Paříži, se zapojilo více než 2 800 budoucích architektů, projektantů a stavebních inženýrů. Čeští zástupci Jiří
Petrželka a Kristýna Klůsová z ČVUT vloni získali na mezinárodním klání cenu studentů. 
Letošní zadání spočívalo v rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k integraci místní komunity, a výstavby nových
obytných budov, z nichž budou velkou část zaujímat soukromé koleje a studentské byty. Účastníci soutěže měli celkem sedm
měsíců (od září 2021) na to vytvořit vizi rozvoje této oblasti a vzít při tom v úvahu jak charakter lokality, tak ambici města
Varšavy na splnění klimatických cílů roku 2050 i očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit. Projekt musel
být inovativní, udržitelný a v souladu s technickými požadavky připravenými společností Saint-Gobain. „ Je skvělé, že si studenti
vyzkouší, jak vnést do projektů ekologický přístup, a naučí se řešit hospodaření s vodou, tepelné ztráty, fotovoltaiku či
elektromobilitu, ” komentuje podmínky soutěže Luboš Knytl z FSV  ČVUT, který letos poprvé zasedl v porotě. 
Na rozdíl od minulých let měli soutěžící z řad studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, Fakulty umění a
architektury Technické univerzity v Liberci a brněnského VUT možnost své návrhy osobně představit porotě a zodpovědět
případné dotazy porotců. „ Velmi oceňuji, jak kvalitní projekty studenti vytvořili letos, kdy měli oproti minulému ročníku značně
kratší dobu na jejich vypracování, ” říká Josef Hoffmann z ISOVERu, který se z bývalého vítěze soutěže vypracoval na jednoho
z jejích porotců. 
Společně s Hoffmannem soutěž kdysi vyhrál Martin Stark, který nyní působí jako architekt a pedagog na ČVUT. Právě on spolu
s Jiřím Novákem a Ladislavem Kalivodou vedl i letošní vítěze. „ Vyučuji konstrukční ateliéry a ateliéry architektonické tvorby,
kde se zadání soutěže pravidelně věnujeme. Vidím tedy, jak se každoročně rozrůstá. Někteří studenti se navíc na tento
předmět zapisují právě proto, aby se jí mohli účastnit,” říká . „Zadání nebývají snadná, studentům se spolu s kolegy musíme při
jejich plnění intenzivně věnovat, někdy i mimo vyučovací hodiny. Výuku pak doplňujeme o tematické přednášky zaměřené
například na principy navrhování pasivních domů, výpočtové ověřování návrhu stínění či grafiku a vizualizaci, ” dodává. 
Finále příštího, osmnáctého ročníku soutěže by se mělo konat v portugalském Lisabonu. „ Zadání tak bude zaměřeno na
některou z oblastí tohoto živého města, “ říká hlavní organizátor soutěže v Česku, Tomáš Truxa z ISOVERu. 
O Skupině Saint-Gobain 
Světový lídr v lehkých konstrukcích a udržitelném stavebnictví, Saint-Gobain, navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby
pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce a
dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují udržitelnost a
výkonnost. Závazek Skupiny se řídí jejím posláním „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“. 
€44,2 miliard obrat 2021 
167,000 zaměstnanců, působí v 75 zemích 
Závazek dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 
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Poslechněte si podcast Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo
Ukrajina.

Řeč byla kratší než v minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl Kreml
sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje Jan Bumba. 
Všechno z tématu Rozhovory můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 
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Interview Plus: Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity
Karlovy URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo
Ukrajina.

Řeč byla kratší než v minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl Kreml
sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje Jan Bumba. 
Všechno z tématu Politika a zpravodajství můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo
na webu mujRozhlas.cz 
Popis podcastu 
Aktuální zprávy z domova i ze světa. Komentáře a souvislosti. 

Osobnost Plus: Michal Smetana, bezpečnostní analytik, Institut politologických studií FSV UK  URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Zabývá se mezinárodními vztahy, problematikou jaderných zbraní a politickou psychologií.

A o Putinovi od začátku války tvrdí, že přecenil schopnost ruské armády a současně podcenil jak obranyschopnost ukrajinské
armády, tak reakci Západu. Co jsme se dozvěděli z projevu Vladimira Putina na přehlídce ke konci druhé světové války? Jak si
ve druhé fázi války, která se soustředí víc na východ, vedou ukrajinská i ruská armáda? A ukončilo by Rusko svoji agresi na
Ukrajině, pokud by Evropa okamžitě přestala odebírat ruskou ropu a plyn? Moderuje Lukáš Matoška. 
Všechno z tématu Rozhovory můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 

Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Fakulty sociálních  věd  Univerzity Karlovy URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Ve svém projevu u příležitosti 9. května ruský prezident Vladimir Putin ani jednou nepoužil slovo
Ukrajina.

Řeč byla kratší než v minulých letech a na přehlídce chyběl oproti dřívějším dobám také přelet stíhaček. Co přesně chtěl Kreml
sdělit světu touto přehlídkou? Moderuje Jan Bumba. 
Všechny díly podcastu Interview Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na
webu mujRozhlas.cz 
Popis podcastu 
Rozhovor s významnou osobností o tématech, která rezonují doma i ve světě. 
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Lidé očekávají ukrajinské tanky v Moskvě, velké povstání či smrt Putina. Vše je to velmi nereálné, předpovídá
analytik Smetana URL
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Bezpečnostní analytik Michal Smetana se domnívá, že válka na Ukrajině směřuje k zamrzlému konfliktu. „To ale nutně
neznamená, že se tak stane za týden. Myslím, že v příštích týdnech, měsících stále uvidíme poměrně intenzivní boje. Na obou
stranách bude docházet k teritoriálním ziskům, ale asi už nijak dramatickým,“ říká. „Zamrzlý konflikt to ale nebude v tom smyslu,
že by neprobíhala dynamika – stále tam budou intenzivní boje.“

„Také to neznamená, že by v dlouhodobějším měřítku nebylo dosaženo nějaké větší dohody mezi oběma stranami. V nějaké
chvíli se válka stabilizuje, ale nadále bude probíhat ostřelování a budou umírat lidé,“ dodává analytik Institutu politologických
studií FSV  UK .

Pokud se válka opravdu dostane do tohoto bodu, tak ruského prezidenta Vladimira Putina čeká řada možností, co dál. Podle
Smetany jsou ale pro Rusko všechny nevýhodné až špatné.

„Jedna varianta je zcela se stáhnout z Ukrajiny, což by byla obrovitánská porážka. Další varianta je mobilizovat a využít toho, že
Rusko má kde brát lidské rezervy – a je tu možnost nejen všeobecné, ale i částečné mobilizace,“ vypočítává.

„Anebo ten konflikt nechat tak, že se vojáci zakopou na svých pozicích, které se budou snažit držet,“ doplňuje Smetana.

Sám si ale nedovede představit, že pokud by Rusové ztratili současné teritoriální pozice na východě Ukrajiny, resp. v doněcké
a luhanské oblasti, tak že by to i přes ruskou propagandu mohl Putin prohlásit za vítězství.

Krym?

Ukrajinské vítězství a kompletní vytlačení Ruska nejen z Donbasu, ale i Krymu pak analytik považuje za velmi nerealistický
scénář.

„Pokud jde o Krym, tak Rusko použije veškeré prostředky pro to, aby toto území ubránilo. To by totiž pro Vladimira Putina byla
naprosto drastická politická porážka,“ varuje před přílišným optimismem.

„Spousta lidí vnímá to, co bychom měli dosáhnout, jako nějakou kompletní porážku Ruska, a to včetně osvobození Krymu. Mají
v hlavě variantu, kdy se během relativně krátké doby podaří něco, co se stalo na konci 2. světové války. Buď že nějaké
ukrajinské tanky ,vjedou do Moskvy za pomocí vojsk NATO‘, nebo že dojde k nějakému velkému povstání a zabití Putina. Nebo
jeho uvěznění a odsouzení v Haagu. Rozumím tomu, proč tomu chtějí lidé věřit, ale toto očekávání je opravdu velmi
nerealistické,“ míní bezpečnostní analytik.

Realistický cíl je podle Michala Smetany spíš v liniích, o kterých nedávno hovořil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Mluví o červené linii pro Ukrajinu, kterou je vytlačení Ruska, nebo o domluvě na tom, že Rusové ustoupí za hranice z 23.
února letošního roku, tedy před kompletní invazí.“

„V tu chvíli se dá najít společná dohoda o ukončení konfliktu. Ale Rusko by muselo ustoupit i z těch území, která teď okupuje,“
doplňuje. Kompletní odstřižení Západu od ruské ropy a plynu by Putinův režim bolelo, ale nemyslí si, že bychom nějakou změnu
viděli druhý den.

„Je dobře, že tímto směrem Evropa postupuje, ale není tam ten jednoduchý kauzální vztah – kdyby se v jednu chvíli vypnuly
kohouty a Evropa přestala odebírat plyn, ropu, tak že by Rusko kompletně přehodnotilo svou politiku. Oni to totiž jsou schopni
přežít.“

Celou Osobnost Plus Lukáše Matošky najdete v audiozáznamu.

Živé vysílání 14:30
TV , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 16:04 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:30 Živé vysílání , AVE: 21 927 510,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Je půl třetí nabízím přehled zpráv dobré odpoledne. Od září opět mimořádně zvýší důchody. Senioři dostanou průměrně
zhruba 700 Kč víc. Zásluhový procentní díl penzí podle ministra práce Mariana Jurečky vzroste o 5,2 % důchody se tak letos
musí kvůli inflaci zvýšit 3×. Standardně stouply od ledna, pak si senioři přilepší ještě v červnu a nově tedy v září.

mluvčí 
Je to zhruba v letošním roce v průměru zvýšení důchodů o 2,5 tisíce korun. Vlastně tady díky té zákonné úpravy, která už tady
několik let platí, je dobře zajištěna podpora seniorů podpora všech uživatelů důchodů.

mluvčí 
To je samozřejmě zpráva dobrá. Nicméně upozorňují, že to je valorizace, kterou vláda musí učinit podle zákona, který jí to
ukládá otázkou je, zda bude tato zákonná valorizace, která následuje v červnu a září stačí.
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mluvčí 
Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková navštívila vůči podle ukrajinských úřadů tam během ruské okupace
zemřelo víc než 400 civilistů. Podezření z násilí na obyvatelích potvrzují i mezinárodní organizace. Kreml je odmítá.
Baerbocková slíbila pomoc při vyšetřování. Upozornila, že se buď až do války nijak zásadně nelišila od jiných evropských
předměstí.

mluvčí 
Dokážete si živě představit, že těmito oběťmi jsme mohli být i my buď tady jako předměstí Kyjeva stejná jako postupem u
Berlína. Pozorujete hřiště supermarkety lidi, kteří jdou do práce a hned vedle nich vidíte ty nejhorší stopy zločinu.

mluvčí 
Průvod vojáků civilistů v dobovém oblečení přehlídka vojenské techniky a rekonstrukce atentátu. Na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. Tak bude 27. května vypadat v pražské Libni osmdesáté výročí od bojové operace
Anthropoid. Právě toto datum je letos kalendářích poprvé coby oficiální významný den České republiky. Vyhlášen byl totiž
dnem národního vzdoru.

mluvčí 
Přímo v zatáčce guma u památníku Anthropoid. 9 30 mohou se podívat na přelet stíhacího letounu Hurricane.

V 10 hodin v Panenských Břežan vyjíždí Heydrich.

A v 10 35.

Parašutisté provedou tok na Reinharda Heydricha.

mluvčí 
Kauza odebrání synů Evy Michalákové u Evropského soudu pro lidská práva definitivně končí. Velký senát zamítl stížnost proti
lednovému rozhodnutí, podle kterého Norsko neporušilo právo matky dětí na respektování rodinného života. Michaláková se
ale může znovu obrátit na soud v Norsku. Tamní úřady nejdřív odebraly syny kvůli podezření na zneužívání zanedbávání
týrání. To se ale nepotvrdilo. Později ženu zbavily rodičovských práv. Oba už tak víc než 10 let žijí v pěstounských rodin.

Likvidace skládek po následcích loňského tornáda na jihu Moravy skončila společnost, která suť a další stavební materiál
odklízela zpracovala 210 000 tun odpadu. Firma třídila, jak pomocí techniky, tak ručně. Část trosek posloužila k výrobě
elektřiny. Tornádo zasáhlo Břeclavsko Hodonínsko loni na konci června.

A k návštěvě německé ministryně zahraničí Annalena Baerbocková teď podrobnější komentář. Ve spojení s námi Vladimír
handl z katedry německých rakouských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobré odpoledne vám přeju.

mluvčí 
Jen.

mluvčí 
Jaké atmosféře přijela šéfka německé diplomacie do Kyjeva. Hodně nevole vyvolalo zveřejnění informace, že Ukrajinci nechtěli
v zemi německého prezidenta. Ukrajiny hodně kritizovali bývalo kancléřkou Angelou Merkelovou s tím, že právě ona může za
tuto válku, jak moc tohle všechno hrozí 3 lovci vztahy obou zemí.

mluvčí 
Samozřejmě ta minulost mnoha vstřícnost Německa vůči Rusku. Včera se zdálo, že nemá moc jako limity a poněkud přehlížela
ty zájmy Ukrajiny, i kdyby řekl, že posledních letech to tak úplně neplatilo. Pro Německo se orientovalo, jak na Ukrajinu, tak na
Rusko nicméně přesto trvalo na některých těch projektech, jako byl například Norsko 2 s Ruskem, který byl od samého
počátku velice kontroverzní problematický v Německu, tak toto samozřejmě ty vztahy zatížilo, nicméně v poslední době, jak jsem
naznačil, poté, co tedy v Oslu ještě prezident nebyl nebyl jaksi přivítán, anebo vlastně odmítli návštěvu v Kyjevě tak minulý
týden si oba prezidenti ženský a Štajner telefonovali. Ten rozhovor měl být konstruktivní v podstatě se to překlenout tu krizi
vztahu jste tazích. A myslím si docela dobře za zapůsobila teďka nedávná návštěva. Prezidentky spolkové sněmu Baas byl
blbá, která se poklonil obětem druhé války v Kyjevě vlastně symbolicky jako natáhl ruku k tomu lepšímu jaksi nakládání s těmi
vzájemnými vztahy na vysoké úrovni.

mluvčí 
Čili co čekat od téhle návštěvy ministryně zahraničí, jak vnímáte, je to další potvrzení toho, že ty vztahy se zlepšují?

mluvčí 
Určitě ta mimochodem ministryně byla taková byla vnímaná už před začátkem té války jako člověk, který vstřícně vůči
ukrajinským zájmům, protože vždycky vlastně oponovala jako předseda strany zelených tomu ropovodu plynovodu Nord stream
2 a i potom po začátku války vlastně daleko rychleji než Olaf Scholz, který je spíše opatrný racionální opatrný politik, tak ona
daleko dříve se postavila nebo vystupovala za to, aby tedy Německo začal dodávat Ukrajině, proto možnosti sebeobrany
zbraně, čili ona má vlastně trošku jiný jako image v něm v Ukrajině a myslím si, že jaksi velice příhodné, aby ona teda prolomila
a byla to první představitelkou současné vlády, což teda ona je, která je při přijímaná v Kyjevě je přijímaná pozitivně.

mluvčí 
V posledních týdnech Němci slíbili dodávky některých těžkých zbraní. Zemím jako je Česko například nabízejí kompenzace,
pokud Ukrajině dodají své zbraně, chystají se také Němci cvičit ukrajinské vojáky. Dá se to brát za definitivní otočku Německo
ruských vztazích?

mluvčí 
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Tak samozřejmě ta otočka už nastala jako s počátkem války 24. února. Tam skutečně se vlastně zlomil ten základní základní
premisa toho vzájemného vztahu tzn. že německé obce dlouhodobě informuje, investovala do toho mírového konstruktivního
vztahu s Ruskem do integrace Ruska do těch mezinárodních smluv z forem spolupráce, včetně vzájemné závislosti energetické,
například to všechno samozřejmě skončilo. Teď je otázka samozřejmě Německo nikdy se neodmítne to, aby se jednalo naopak
Německo tlačí na jednání. Ovšem samozřejmě Německo také musí akceptovat, že současný stav vlastně toho, jak ty 2 státy
proti sobě stojí, je hodně závislý na tom, co se děje na tom poli boje a Ukrajina nemůže být ceny, který prostě bude
převálcován. Samozřejmě převahou ruskou, takže Německo nerado musel akceptovat, že dodávky zbraní vůbec použití síly,
což bylo německé politice skutečně mnoho desítek let absolutní tabu záhy vztazích, pokud nešlo o nějaké písky Pink myšlence,
tak tedy že nasazení síly prostě bohužel je předpokladem také proto, aby se dostalo k nějakému zastavení bojů nějakému
racionálnímu jednání.

mluvčí 
Možná tou německou politiku vůči Rusku zasaďme do kontextu, proč si Němci mysleli, že může být úspěšná, z čeho tahle
politika vycházela?

mluvčí 
Tak vycházela z té zkušenosti se ministru války, kdy se pomalu porazilo v osmdesátých letech, se Sovětským svazem na lidi
takové kontakty, které byli prostě konstruktivní, stabilizovali situaci uvolnili mezinárodní vztahy umožnily skutečně nějakou
spolupráci a snížení rizika války. To je samozřejmě pozitivní zkušenost, kterou Německo se snažilo jaksi využít současné situaci
Helmut Kohl děl svedl a potom Angela Merkel vždycky stavili na tom, že je možné s Ruskem nejdřív ročně se sem potom s
Ruskem najít rozumný dialog racionální spor o spolupráci celé založeno na vzájemný vzájemné výhodnosti těch vztahů a že tato
vazba a vzájemné provázání skutečně jednak teda bylo stabilizovat situaci, tak budou i postupně měnit Rusko v ten normální
stát, který používá právní mechanismy spíš než teda sílu a který samozřejmě má zájem na ekonomické změně či třeba ta
slušnost, kterou se snažili využít udržet až nebo pracovat s ní až do toho skutečně tragického začátku těchto těchto války.

mluvčí 
Pokud válka skončí, zůstane Německo vůči Rusku podle vás ostražité nebo se dá čekat návrat víceméně k tomu, co bylo před
válkou, jak velký tlak na to bude ze strany třeba německého byznysu?

mluvčí 
Tak určitě německý byznys bude mít svůj zájem také myslím, že Evropa hudebnice, ekonomické zájmy v Rusku, když skončí
teda tato fáze ruské politiky skutečně agresivní dobyvačné války. Ovšem nebude jednoduché, nevím neumím představit, že by
Vladimir Putin a jeho vedení jakkoliv tedy vyvolaly důvěru i v té německé politice, že sním je možné dělat nějaké zásadní
politické dohody. Zřejmě budou ty nezbytné minimální tzn. případné nějaké dohody ohledně boje proti terorismu nebo ochrany
klimatu, ale to je skutečně bude, jak se hudba budoucnosti. To, co vidíme, dnes je skutečně to, že se Německo Evropa poprvé
skutečně odřezává od Ruska, což je tragédie pro ruskou politiku a také pro Evropu, tak to by mělo být. Ale nevidíme na
německé straně momentálně jakoukoliv důvěru to, že toto toto vedení putinovské, že může být partnerem, takže ano minimálně
v tom, abych řekl, aha, hašení požárů, ano, ale nějaká spolupráce, případně bez zdržování nevidím a nakonec svět je třeba
vidět, že i samotný soukromý byznys, který nainvestoval do Německa do Ruska obrovské miliardy, tedy ten soukromý byznys
vztahuje, protože je naprosto znejistěn tím stavem ruské společnosti ruské politiky, a tak tak dokonce odepisuje svoje mnoho
mnohamiliardové investice a vztahuje se do Německa.

mluvčí 
Říká Vladimír handl z Univerzity Karlovy, moc vám děkuji za rozhovor přeju hezký den.

mluvčí 
Děkuju nastanou.

mluvčí 
V Česku ojedinělá technologie při výstavbě dálničního mostu. Stavbaři dokončili otáčení jeho druhé poloviny na železniční tratí
u Uherska na Pardubicku. Snaží se totiž omezit provoz vlaků co nejméně. Obě části mostu dálnice D35 soustavu jsou už naproti
sobě. Teď musí stavbaři propojit.

mluvčí 
175 m dlouhý dálniční most bude součástí dálnice D35, konkrétně úseku časy ostrov, který se teď staví. Jenže dálniční most
vede nad hlavním železničním koridorem. Z Prahy na Moravu, který je velmi frekventovaný, aby stavba dopravu na železnici
omezila co nejméně. Rozhodli se stavbaři pro v Čechách ojedinělou technologii, tedy že most postaví vodorovně s železnicí a
potom otočí, a to zhruba o 35 stupňů rychlostí 3 m/h. Části mostu posouvá hydraulický válec pomocí dočasné ocelové
podpěry. Právě, aby došlo k tomu co nejmenšímu omezení provozu na trati a tedy i cestujících. Posouvali most vždy v noci a o
víkendu poslední část v noci ze soboty na neděli první polovinu posunuli o Velikonocích. V tu chvíli byl provoz na trati zastaven.
Vlaky jezdily objízdnou trasou. Práce na mostu a i tedy samozřejmě dálnici D35 stále pokračují. Ještě na tom otočené mostu.
Zbývá to propojení stále tam mezera zhruba asi metr a půl vlaky, ale pod mostem projíždějí už plynule pouze z bezpečnostních
důvodů je snížená rychlost, a to na 80 km v hodině. 14 km dlouhý úsek dálnice D35, který je ve výstavbě, navazuje na
otevřenou část, a to z Opatovic. Hotovo by to mělo být na konci letošního roku.

mluvčí 
Rostoucí ceny plynu i riziko zastavení. Jeho dodávek ovlivňují taky chov ryb nebo pěstování zeleniny. Producentů potravin by
se sice případné uzavření plynovodu dotknout nemělo. V nejhorším případě až jako posledních, přesto se farmáři rybáři
připravují na možnost, že plyn úplně přijdou. Víc už kolega Ondřej Ublick.

mluvčí 
Rybářství se bez plynu možná trochu překvapivě neobejde. Potřebují ho tady v místnosti, která připomíná tak trochu laboratoř
právě tady celý ten proces produkce ryb třeba kapra až na vánoční stůl začíná. Toto je umělá rybí líheň a toto je Zdeněk Izrael.
Vedoucí technik chovu ryb Rybářství Třeboň, dobrý den. Dobrý den. Můžete tedy pro začátek krátce jednoduše vysvětlit, k
čemu je tady plyn potřeba?
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mluvčí 
Tak samozřejmě plyne potřeba ke dvoum věcem nebo zásadní věci ohřevu vody. Potřebujeme ty generační, který zde
vytíráme, teď mluvíme o kaprovi třeba, který teď do výtěru dotčení potřebujeme nahřát vodu nasimulovat ho aspoň 20 stupňů.
Samozřejmě Mareš nám se týká okolo 12 stupňů, takže potřebujeme těch 8 ohřát, aby ta ryba se nastěhovala stranám docení.

mluvčí 
Bez provozu tohoto zařízení. Vy rybářství nemohlo fungovat.

mluvčí 
To by nemohlo, protože jste se vlastně dělá veškerá produkce násadových materiálu, kterou potřebujeme pro Rybářství
Třeboň a kdyby kdyby se z toho něco stalo, tak velkej problém, protože my bysme to ani neměli, kde nakoupit, že takhle velká
líheň nebo jakou produkci nikde není, aby to pro nás mohli vyrobit.

mluvčí 
Bez plynu v případě, že by se stalo to, že byste ty dodávky přišly?

mluvčí 
Byl by to velkej problém. Máme teda připravený náhradní řešení, kdyby nedej bože k tomu došlo, že bysme kotle, který máme
na zemní plyn, daly se předělat hořáky na propanbutanový a přivézt cisternu napojit na propan butan, je to takový krajní
řešení. Je to připravené, kdyby se opravdu to stalo, že ten plyn nám, která nakonec zavřou nebo nejenom nám ale všem, tak
máme připraveny toto řešení, abysme mohli tu výheň dojet a vlastně udělat ten výtěr z těch ostatních druhů ryb potřebujeme o
tom.

mluvčí 
Si povíme za chvilku ten proces, při kterém je tady ohřev vody pomocí plynu potřebný nám vysvětlil vedoucí líhně Ondřej
Zeman. Tady máme připravený generační ryby, který jsme si sem navezly před víkendem. Máme tady na teplejší vodě, abysme
si předehráli a jestli správně podotknul tady celý proces reprodukce začíná. Ryby máme připravený tak, abysme si nasimulovali
a byli schopni vůbec šetří už tuhle vodu, tedy musíte ohřívat. Přesně tak podle bodů musíme užívat vzhledem k tomu, že měl
nepříznivý jaro bylo chladněji, tak tu vodu přežíváme zhruba 5 stupňů tak, aby právě tedy byli připravený, co do nejkratšího
času, aby se byli schopni vůbec reprodukovat, následuje oplození jiker, který jsme si věřili vedle práv bazénech. Tady dochází
k odlepování oplození a následně inkubaci tady vedle složkách. Ty flašky tady vidíme, a to je zase opět musí si to nějak v této
fázi ohřívat v této fázi vodu ohříváme. Ohříváme se jich na teplotu, na kterou budeme kupovat a jak říkám, ta teplota se liší
zhruba 5 stupňů, takže ten ořech je pro nás důležitý zásadní.

mluvčí 
Pokračujeme tedy z plynové kotelny rybí líhně se Zdeňkem Linhartem. Vy jste mluvil už tedy náhradní řešení. Nakoupili jste už
ty propanbutanové láhve.

mluvčí 
Jak jsme se bavili, samozřejmě nepůjde láhve bude, vyšlo by větší objem, protože tady ten odběr velkého ohříváme obrovské
množství vody, jsou tu vidíte 2 velký kotle Viadrus, který nám to ohřívají vodu, pokud by to došlo k tomu, že bysme museli nebo
nám ten ovšem ten plyn vypnuli přejít na ten propan butanem se zdá o nějakou menší cisternu, která by se napojili, aby mohla
by protože velmi pokud by přišlo teď ta líheň běží tak na začátku července, takže je to ještě dlouhá doba samozřejmě ta strana
nebyla asi jenom 1, ale zatím jsme se dozvěděli, že jsme spadli do nějaký skupiny u pozdější, řekněme, jako více rizikový, že
ten to vypnutí by mělo bejt až jako v poslední fázi pro nás pro diváky pro bílý anděl hlavně.

mluvčí 
Ta spotřeba tedy, od čeho by se odvíjela, je to od teploty venkovní?

mluvčí 
Ode samozřejmě to od venkova, o kolik nám se týká teplota vody, podle toho musíme ohřívat, pokud budeme dřeva, řeknu,
přitékat nám 18 stupňů budeme ohřívat jenom 2 stupně, bude nám třeba stačit 1 kotel na ten ohřev. Pokud jako je totéž přitéká
12 stupňů, je potřeba 20, tak musí jet oba dva kotle skoro naplno, aby jsme nebo naplno, abysme dokázali tu vodu ohřát na
těch 20 stupňů, aby ta vývoj tý krytou embrya prostě byl bezproblémový.

mluvčí 
Plyn a jeho dodávky zatím fungují slyšíme kotle za námi učí, ale ta cena roste, jak tohle ovlivňuje celý provoz.

mluvčí 
Cena samozřejmě roste s tím nic neuděláme. My ten plyn potřebujeme nebo ten ohřev vody potřebuje, potřebujeme to vytřít ty
ryby, takže bohužel i z vlád počítáme s tím rozpočtem, že ta cena toho plynu letos bude vyššího.

mluvčí 
Dá se počítat, že by ta cena vyšší plynu odrazila potom do vyšší ceny třeba závan nočního kapra.

mluvčí 
Zatím s tím určitě nepočítáme nebo je to samozřejmě hrozně dopředu. Neroste jenom cena plynu jako ve všech komoditách,
roste nám spořil, krmivo, hnojiva, jo, elektřina, takže opravdu tyhle komunity rostou my s tou cenou se snažíme, co nejmíň
hejbat těch těch ryb, takže budeme se snažit udělat tak, aby prostě ta cena zůstala příznivá pro toho spotřebitele konečného,
ale nedokážu říct, co bude za měsíc, natož za na podzim.

mluvčí 
Já děkuji za rozhovor. Na shledanou.
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mluvčí 
Taky nastanou.

mluvčí 
Podobně dodávky ceny letní plynu řeší také zemědělci třeba farma v kožichu bicích na Třebíčsku sklízí rajčata jahody ze svých
skleníků celoročně, aby to bylo možné, musí skleníky vytápět více už Kristýna posekaná.

mluvčí 
Skleníky v Žichovicích mají rozlohu víc než 3 a čtvrt hektaru, aby bylo možné tu rajčata jahody pěstovat celoročně. Je třeba jim
taky téměř po celý rok přitápět. K tomuto používají zemní plyn. Jeho roční spotřeba zhruba 15-20 GW za takové množství dřív
farmáři zaplatili 15 000 000 Kč. Teď je to téměř 24. Část peněz se jim podařilo získat zpět díky vlastnímu energocentrum,
kterým zásobují elektřinou teplem provozy v okolí. Na pokrytí veškerých nákladů to ale nestačí. I tady tak přistoupili ke zdražení
za rajčata. Jahody teď zákazníci zaplatí zhruba 25 % víc, než byli zvyklí, zatímco loni skončila firma v zisku, letos bude
hospodářský výsledek právě kvůli vysokým cenám energií nejspíš záporný.

mluvčí 
Že jsou ceny dodávky plynu a dalších energií, teď hlavní otázkou firem, ale i domácností. O tom svědčí aktuální statistiky.
Energetické agentury Vysočiny. Ta řeší od začátku roku zvýšený počet dotazů na úspory energií. Poradenskou službu už tam
právě od začátku roku využilo 140 lidí. Přitom loni to bylo 186 lidí za celý rok.

mluvčí 
V Liberci dnes začíná mezinárodní festival animovaných snímků Anifilm. Na akci se představí v mezinárodní národní soutěži
filmy v několika kategoriích. Novinkou letošního ročníku, který se po dvou letech koronavirové pandemie koná bez omezení a v
řádném termínu je zařazení Anifilmu mezi kvalifikační festivaly na ceny akademie tzv. Oscary. V Liberci je teď Barbora silná.
Barboro, dobré odpoledne. Kolik filmů letos přehlídka uvede?

mluvčí 
Letos se na Anifilmu představí.

mluvčí 
500 filmů, přičemž soud, přičemž soutěžních bude.

mluvčí 
160 z nich tématem letošního ročníku je humor v animaci. Pořadatelé ho vymysleli už vloni na podzim, protože chtěli po dvou
letech koronavirové pandemie festival odlehčit. Netušili ale, že se bude konat ve stínu válečného konfliktu na Ukrajině. I proto
zařadili do letošního programu ukrajinský animovaný film. Představí se 15 snímků speciální kategorií Anifilmu jsou také
počítačové hry. Tam budou odborné poroty 2 hodnotit jednak nejlepší dětskou počítačovou hru, ale také nejlepší počítačovou
animaci a více k tomu programový ředitel Anifestu.

mluvčí 
Uher je to například hrách Epic Games českého tvůrce Jaromíra Plachého, který vše vlastně celosvětově známý svými
předchozími hrami, jako byl Puchel. A je tam třeba také hra Pape túra, která je vlastně celá udělaná z papíru. Cosi počítačové
hry asi těžko dovede někdo představitelé opravu všechny detaily v pozadí všechny aktéry jsou udělaný z papíru.

mluvčí 
A spolu s námi je tu také ředitel Anifilmu Tomáš Rychetský, jaká je letošní novinka festivalu?

mluvčí 
Tak takovou žhavou novinkou z minulého týdne fakt, že americká akademie filmová zařadila na film mezi prestižní festivaly, když
vítězný krátký film se může ucházet o tu cenu Oscara, což samozřejmě velice potěšilo, protože jsme teprve první český festival,
který také zařazen.

mluvčí 
Letos už teda pardon, dnes tady probíhají už různé akce. Můžete říct jaké a jak vlastně bude dnes zahájen Anifilm?

mluvčí 
Tak asi od rána průběhy projekce na čtyřech místech. Hnedka první byla úplně po strop zaplněná, protože konečně školy
počet dvou covidových letech mohl využít naší nabídky si bezplatně navštěvovat ten program. Tady se nacházíme v areálu
libereckého zámku, což je taková jako festival centrum v kabině vlastně každý návštěvník zamířit jako první, aby si vyřídila
akreditační kartičku. Známe se s programem a zároveň může navštívit již nějaké výstavy. Máme zde herní zónu, kde se mohou
zahrát ty počítačové soutěžní hry. Zároveň mohou zhlédnout virtuální realitu v naší nové kategorii soutěžní nejlepší vlastně
Villar film, anebo aplikace a a zároveň zde potom v v tom festivalovém stanu probíhají večer koncerty a dopoledne máme
připravené se zdarma. Ty Divadýlka pro děti.

mluvčí 
Budete dnes večer, ale také vyhlašovat jednu národní cenu. Můžete říct jakou?

mluvčí 
Tak my jsme už tradičně se zaměřili to zahájení festivalu, které bude probíhat 19 hodin od té české tvorbě, takže ten ta soutěž
pod názvem český obzor vyhlašuje asi 6 nejlepších snímků různých kategoriích. Je tam zakázka seriál krátký. Celovečerní film
také nejlepší české díl jako takové a vedle toho ještě udělujeme speciální cenu Anifilmu a teď jsem za celoživotní dílo. Jsme
letos rozhodli dát si ovšem střihačů, které reprezentuje dáma českého střihu, paní Jiřina klíčová, která se bude dočasná. S
tvorbou se potom v průběhu celé týdny mohou diváci návštěvníci ve stylu seznámit.

mluvčí 
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Když jste zmínil, že letošní ročník provází zájem, je to zájem pouze veřejnosti, anebo té odborné veřejnosti?

mluvčí 
Tak v těch předprodejích je opravdu jakoby vidět silný nárůst zájmu nákup akreditací, což jsme rádi, ale zároveň samozřejmě
pro ty filmové profesionály je to hlavně v zahraničí poprvé možnost po třech letech vlastně přijet seznámit s Libercem jako
novým festivalovým městem, že ten zájem jsou vlastně desítky těch soutěžících, kteří zde mají film nebo hru v soutěži, kteří přes
naše pozvání přijedou sem do Liberce, což samozřejmě ohromně těší, že se mezinárodní festival, tak jakoby takhle na hlavní
účel.

mluvčí 
Můžete zmínit některé zahraniční hosty, kteří přijeli letos pozvání?

mluvčí 
Tak do té poroty té té hlavní kategorii celovečerních filmů přes naše pozvání pan Bill Clinton řekl nezávislý filmař z New Yorku.
Já jsem se s ním setkali před 15 lety v Třeboni, ale jsem v Kosovu přiveze svoji celoživotní tvorbu těch krátkých celovečerních
filmů, a tak jsem moc těším, že se vlastně veřejnosti představí své humorné filmy u nás zároveň zapadá do té sekce a animace
humor a připravit zisku speciální Master class pro filmové profesionály.

mluvčí 
Vy budete v sobotu večer vyhlašovat vlastně tu mezinárodní cenu, jak bude hodnocena, liší se třeba hodnocení oproti tomu,
když se hodnotí česká cena.

mluvčí 
Ano, ty české vítěze vlastně vybírá již před festivalem zahrada animovaného filmu, což je takové jakoby hnutí ANO těleso
složené ze 130 nových profesionálů, kteří se nemohou srdcem na koukat hodnotit a vyhlášky na tom zahájení oproti tomu ta
mezinárodní soutěž, tak tam těmi hodnotiteli tříčlenná porota Minsk 2 zástupci ze zahraničí 1 český zástupce, kteří právě teďko
zasednou dneška, budou ty 4 dny na poukázat. Ty vybrané snímky v pátek v noci zasednou, aby vybrali vítězné dílo, které
bude vyhlášeno po tom slavnostním zakončení.

mluvčí 
Můžete ještě poslední naposled na nakonec upřesnit vlastně, jaký je ten doprovodný program?

mluvčí 
Tak, jak jsem zmiňoval, jsou to koncerty, které průběh každý večer zde ve stanu 100 výstavy, myslím jako jakoby zajímavým v
zemi projekci je, proč se pod otevřeným nebem, která bude probíhat každý večer 21 hodin na náměstí Edvarda Beneše. V
Liberci je to zdarma, ale to staré lavice. Myslím, že to je zajímavý zážitek, tak zvu širokou veřejnost Liberce.

mluvčí 
Děkuji vám za rozhovor. Tolik, co z Liberce, kde dnes začal Anifilm, bude probíhat až do neděle na 12 místech ve městě.

mluvčí 
Hezké odpoledne i ode mě vítám vás u přehledu zpráv. Lídryně běloruské opozice Světlana Cichanouská na návštěvě Česka.
V Poslanecké sněmovně se sešla se šéfkou dolní komory Markétu Pekarovou Adamovou. Večer pak vystoupí na Karlově
univerzitě v rámci projektu evropské dialogy Václava Havla. Cichanouská žije v exilu. V roce 2020 kandidovala na prezidentku.
Výsledek voleb, které měl vyhrát běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, západ neuznává považuje za zmanipulované.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil ke Slovenské národní radě zákonodárcům poděkoval za solidaritu. Řekl, že
by si přál, aby všechny země byly Ukrajině, tak vstřícné jako Slovensko, které poskytlo třeba protiraketové systémy S300.
Slováky vyzval, aby neodkládali embargo na ruskou ropu, přestože za ní aktuálně nemají náhradu. Varoval je, že Moskva může
energetickou závislost využít proti.

mluvčí 
Bude přijatý šestý balík sankcí. Určitě ho.

mluvčí 
Potřebujeme potřebujeme energetické sankce. Chápeme, že pro vás je to těžké rozumíme, že náhrada s ruskou ropu není
momentálně možná. Je ale třeba odmítnout ropu, protože je to otázka svobody.

mluvčí 
Státy sedmadvacítky budou podle německého kancléře Olafa Scholze tento měsíc na mimořádném summitu jednat o
důsledcích konfliktu na Ukrajině. Dodal, že především půjde o dosažení energetické nezávislosti Evropské unie na Rusku. V
červnu se pak uskuteční setkání vrcholných představitelů členských zemí NATO. Mluvit budou hlavně o posílení bezpečnosti
aliance.

Po dvou lepších letech se tuzemští zemědělci opět obávají dopadů sucha na úrodu 3 nejhorší stupně sucha ze šesti jsou
aktuálně na 16 % území Česka. Podle serveru intersucho by to vzhledem k očekávaným teplým dnům bez větších srážek mohlo
příští týden být až 40 % nejhorší situace na pomezí středních Čech a pardubického Královéhradeckého kraje, ale taky severně
od Olomouce, tedy právě zemědělsky významných oblastech.
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Západ pochopil, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě a že je možné neustupovat, míní Šír URL
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Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí vystoupil na Rudém náměstí během vojenské přehlídky. Jeho projev byl ale kratší než
v minulých letech a oproti předpokladům v něm nezaznělo nic překvapivého. „Nepůsobil jako energický vůdce, který má ambice
hrát první housle ve světové politice a jehož země aspiruje na roli supervelmoci,“ hodnotí Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

Poukazuje na to, že nezazněly hlavní cíle války, tedy demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, a ve větší míře nebyla použita ani
symbolika písmene Z, která ruskou kampaň provází.

„Vladimir Putin odmítá, že by Rusko bylo ve válce s Ukrajinou. A co jsem měl možnost sledovat ruskou televizi v posledním
týdnu, tak vidím snahu přerámovat situaci na konflikt Ruska se Západem, což může být optimistickými pozorovateli
interpretováno jako snaha elit připravit ruskou veřejnost na očekávanou válečnou porážku,“ zamýšlí se Šír.

Spíš než na to, jaké signály vysílá Vladimir Putin, je třeba se prý soustředit na to, jak se ruská armáda reálně chová a že se
nyní pokouší prolomit frontu na Donbase.

„Válka může být ukončena ne z rozhodnutí jednoho člověka, ale že se ten probíhající útok zhroutí. Myslím, že to může být
strategií Ukrajiny a Západu vyčerpat ruské zdroje, aby nemohli ve válce pokračovat. Nicméně vidíme, že Rusko má snahu se na
těch nově obsazených územích nějakým způsobem zabetonovat,“ poznamenává.

Ruslo lze porazit

„Na Západě, zejména v Evropě došlo k pochopení toho, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě. To vedlo k
drastickému přehodnocení vůbec politiky západních zemí,“ tvrdí Šír.

A upozorňuje, že došlo ke schválení dříve nemyslitelných sankcí a americký prezident Joe Biden podepsal zákon o půjčce a
pronájmu, který Ukrajině poskytne 30 miliard dolarů.

„Došlo k určité změně vnímání toho, že Ukrajina v té válce může zvítězit a že vůči Rusku se lze chovat i jinak než neustále
ustupovat a usmiřovat jeho agresivní imperialistické choutky. Myslím, že to kardinálně mění ruské kalkulace a vyhlídky na to,
čeho můžou v této válce dosáhnout,“ podotýká odborník na Rusko a postsovětský prostor.

Biden ovšem také vyjádřil obavy z toho, že Putin nyní nemůže z války na Ukrajině vycouvat.

„Má možnost tu válku zastavit z minuty na minutu. Bohužel nemá možnost v té válce zvítězit, což může samozřejmě ohrozit nejen
jeho image neporazitelného macha v čele supervelmoci, ale v delším časovém horizontu i jeho postavení hlavy státu a jeho
režim,“ upozorňuje Šír.

Putinův režim je prý daleko brutálnější a tvrdší, než byl ten sovětský v poslední fázi své existence. Pod kontrolou má vše, co
potřebuje, a všechny aktivní segmenty společnosti byly donuceny z Ruska odejít.

„Navíc je potřeba říci, že Putin svojí politikou vychází vstříc určitému sentimentu velké části ruské společnosti. I z tohoto důvodu
zatím nevidíme větší ohniska odporu,“ uzavírá expert.

Rozhoduje se Vladimir Putin na základě špatných informací? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.
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Vladimir Putin během pondělních oslav porážky nacismu nevyhlásil ani dílčí vítězství na Ukrajině, ani mobilizaci. Konec války na
Ukrajině tak zůstává v nedohlednu. Jak se vyvíjí ofenziva v Donbasu? Bude muset Rusko mobilizovat? A jak se zorientovat v
mlze války? Na tyto otázky v podcastu Kontext odpovídal bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský.

Pondělní přehlídka na moskevském Rudém náměstí byla možná zajímavější tím, co na ní Vladimir Putin neřekl, než tím, co řekl.
Nevyhlásil například mobilizaci, o které se v posledních dnech v souvislosti s nepřesvědčivými výsledky ruského tažení na
Ukrajině hodně spekulovalo.

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Bahenským v Kontextu:

Podle Vojtěcha Bahenského, bezpečnostního analytika působícího na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze ,
se sice nedá říci, jakých cílů vlastně Rusové chtějí na Ukrajině dosáhnout, ale obecně se dá konstatovat, že s počtem vojáků
mají problém a pro plné rozvinutí do válečného stavu jim chybí branné složky.

„Především z hlediska pěchoty jim dochází mužstvo. Množství mrtvých a zraněných je vysoké a Rusko, protože nevyhlásilo
válečný stav, nemůže udržet ve službě brance a vojáky sloužící na smlouvu,“ vysvětluje Bahenský.

„To neznamená, že nějakých omezených cílů nemohou dosáhnout, ale dosáhnou jich s vyššími ztrátami. Pokud poslední
ofenziva na Donbasu neuspěje, je to nejspíš poslední ofenziva, kterou mohou učinit, aniž by vyhlásili válečný stav nebo
částečnou mobilizaci. Na další velké ofenzivy nebudou mít síly,“ argumentuje odborník.

Fronta na Donbasu se v posledních dnech výrazně výrazněji pohnula jen na dvou místech. Ukrajinští vojáci severovýchodně
od Charkova osvobodili mnoho obcí a dokázali tak, že jsou schopní protiofenzivy. Rusové zase obsadili město Popasna v
Luhanské oblasti, které před válkou sloužilo jako důležitý železniční uzel.

Ovládnutí železnice je přitom pro ruskou logistiku klíčové. „Železnice je řádově efektivnější než přeprava materiálu po silnici.
Nepochybně to byl jeden z problémů postupu na Kyjev, protože Rusové byli odkázáni jen na pár silnic. Bylo předvídatelné,
kudy pojedou, a byli snadným terčem. Naopak na jihu, v prostoru Chersonu a Mariupolu, kde se jim podařilo kontrolovat
železnici, tyto problémy nenastaly,“ vysvětluje Bahenský.82 fotografií

Naše znalosti o vývoji situace na donbaském bojišti podle něj výrazně komplikuje také fakt, že se někdy ztrácíme v přívalu
informací, celkový obraz války mám ovšem uniká. Například vůbec nemáme představu, o kolik vojáků přišla Ukrajina, a ani
ukrajinským odhadům počtu padlých Rusů se nedá zcela věřit.

„Valí se na nás strašně moc záběrů a my máme tendenci to zaměňovat s tím, že dobře víme, co se tam děje. Ale informace,
které k nám přicházejí, jsou selektivní. Díváme se na válku klíčovou dírkou,“ varuje bezpečnostní expert před unáhlenými
závěry učiněnými na základě efektních záběrů na sociálních sítích.

Co můžeme očekávat od následujících týdnů a měsíců? „Nejhorší scénář pro Ukrajinu by byl, kdyby Rusové zničehonic
prolomili frontu a podařilo se jim obklíčit velkou část ukrajinských sil. To by byla pro Ukrajinu katastrofa,zároveň však nic
nenaznačuje tomu, že by se to mělo stát,“ myslí si Bahenský.

Také může nastat, že ruská armáda se v horizontu týdnů vyčerpá a pak se fronta na nějakou dobu stabilizuje. „Potom budeme
dál svědky pokračování války z posledních dvou týdnů: pokusů o průlom na Donbasu a pokračování snah tomu zabránit,“
odhaduje Bahenský.

Jaká západní vojenská technika se už na Ukrajinu dostala? Jak průběh války změní americký zákon o půjčce a pronájmu? A
jakou roli hrají drony? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.

Foto:
Vojtech Bahenský, bezpečnostní analytik působící při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
PEACE RESEARCH CENTER PRAGUE
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Jan Šír: Západ pochopil, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě a že je možné neustupovat
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Pořad: Interview plus , Země: Česko
Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí vystoupil na Rudém náměstí během
vojenské přehlídky. Jeho projev byl ale kratší než v minulých letech a oproti
předpokladům v něm nezaznělo nic překvapivého. „Nepůsobil jako energický
vůdce, který má ambice hrát první housle ve světové politice a jehož země
aspiruje na roli supervelmoci,“ hodnotí Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . 
Všechny díly podcastu Interview Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní
aplikaci mujRozhlas pro
Android
a iOS nebo na webu
mujRozhlas.cz.

Interview Plus: Jan Šír: Západ pochopil, že nic než porážka Ruska nezaručí mír v Evropě a že je možné
neustupovat
Podcast , Datum: 10.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.05.2022 17:25 , Pořad: plus , Země: Česko
Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí vystoupil na Rudém náměstí během
vojenské přehlídky. Jeho projev byl ale kratší než v minulých letech a oproti
předpokladům v něm nezaznělo nic překvapivého. „Nepůsobil jako energický
vůdce, který má ambice hrát první housle ve světové politice a jehož země
aspiruje na roli supervelmoci,“ hodnotí Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .
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Izrael je malá a vzdálená země, v české zahraniční politice je o něm ale slyšet velmi často. Jak se na židovský stát dívá česká
veřejnost, ukazuje nově zveřejněný průzkum.

Článek si můžete pustit také v audioverzi. 
Po loňských parlamentních volbách se chvíli zdálo, že český vztah k Izraeli ovlivní, nebo dokonce znemožní sestavení nové
vlády. Prezident Miloš Zeman tehdy odmítal jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského, mimo jiné kvůli jeho příliš
„vlažnému“ vztahu k Izraeli. Situace se později vyřešila Zemanovou schůzkou s premiérem Petrem Fialou, ilustruje ale význam,
jaký v českém kontextu postoje k Izraeli mají. 
I proto se na ně zaměřili badatelé z Herzlova centra izraelských studií a z Peace Research Center Prague, dvou výzkumných
center působících na Fakultě  sociálních  věd  UK . Při rozhovorech s více než tisícovkou respondentů zjistili, že k Izraeli má
kladný vztah čtvrtina Čechů. 
To je na jednu stranu více než k Rusku, Číně, Egyptu, Íránu nebo Saúdské Arábii, ale méně než k USA a dalším státům
euroatlantického prostoru. Pozitivněji vidí Izrael muži, lidé starší 66 let a vysokoškolsky vzdělaní. 
Kladný nebo spíše kladný postoj uvedlo 24 procent lidí, negativní nebo spíše negativní názor má úplně stejné množství
respondentů. Největší skupinu (45 procent) pak tvoří ti, kteří svůj vztah k Izraeli označili za neutrální. 
O dění v Izraeli se většina Čechů (64 procent) nezajímá, více se pak zajímají ti, kteří zemi navštívili nebo to mají v plánu.
„Překvapilo mě, jak velké procento Čechů a Češek neví nebo se nezajímá o dění na Blízkém východě a v Izraeli. Hodně se o
tom píše v médiích a i díky Miloši Zemanovi je to téma v politice hodně diskutované,“ říká jedna z autorek výzkumu Irena
Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií. 
Druhým překvapením pro ni byly odpovědi na otázku, za jakých okolností by Češi schvalovali použití jaderných zbraní v případě
války s Íránem. „Češi jsou mnohem pacifičtější, než jsem si myslela. Měla jsem za to, že Češi Izrael trochu obdivují jako silného,
vojenského hráče, který se umí bránit. Ve skutečnosti mu právo na obranu mnoho lidí nedává.“ Výzkum totiž ukázal, že s
tvrzením, že by Izrael neměl použít jaderné zbraně za žádných okolností, souhlasí na 57 procent dotázaných. 
Zatímco velké většině Čechů by nevadilo mít za souseda Žida či Židovku, jisté stereotypy o tomto etniku přetrvávají: Cˇeši
nejcˇasteˇji souhlasí s tím, že to Židé „umí s peneˇzi“ (62 %). Více než cˇtvrtina (26 %) Cˇechu° souhlasí s tím, že „Židé mají
prˇíliš mnoho vlivu ve sveˇteˇ“. 
Přesun ambasády podporuje jen pětina ČechůČesko-izraelské vztahy považuje za dobré 44 procent dotázaných, opačný názor
mají jen čtyři procenta respondentů. Třetina Čechů ale vztahy mezi oběma zeměmi zhodnotit nedokáže. 
Hodně hlasitým zastáncem Izraele byl v posledních letech prezident Zeman, mezi jehož priority patří přesun české ambasády do
Jeruzaléma, navzdory opačnému názoru většiny mezinárodního společenství. 
Průzkum ukázal, že Zeman nemá v této věci ani podporu veřejnosti – zatímco přesun ambasády z Tel Avivu po vzoru například
Spojených států podporuje 20 procent veřejnosti, 22 procent Čechů si myslí pravý opak. Více než polovina respondentů pak
na tuto záležitost nemá názor. 
Proizraelský postoj Čechů se pak projevuje při otázkách na izraelsko-palestinský konflikt. Větší vinu na jeho vzniku nesou podle
18 procent Čechů Palestinci, Izraelce viní jen osm procent dotázaných. Více než čtvrtina lidí si nicméně myslí, že stejný podíl
viny mají oba národy. Toto číslo oproti šetření v roce 2015 výrazně pokleslo – tehdy uvádělo stejnou vinu obou stran celých 41
procent dotázaných. Ještě trochu více proizraelsky pak Češi odpovídali na dotaz ohledně viny za pokračování konfliktu. 
Pokud jde o možné rˇešení izraelsko-palestinského konfliktu, 45 % cˇeské populace by se prˇiklonilo k tzv. dvoustátnímu
rˇešení, tedy vzniku dvou samostatných státu° Izraele a Palestiny vedle sebe. 
S uznáním Palestiny jako samostatného a suverénního státu souhlasí v samostatně položené otázce 37 % cˇeské populace (v
roce 2015 to bylo 38 procent, tedy prakticky shodné číslo). Tento názor častěji zastávají muži (43 %) a lidé s vysokoškolským
vzdeˇláním (47 %). 
Průzkum vznikl ještě před vypuknutím války na Ukrajině. Nabízí se proto otázka, zda by izraelský postoj k ní (premiér Naftali
Bennett odmítl označit Rusko za viníka války a snaží se zachovat dobré vztahy s oběma zeměmi) mohl české veřejné mínění
nějak ovlivnit. 
„Je to spekulace a pro mě jedna z nejzajímavějších otázek. Česká politická elita se naprosto jednoznačně vymezila ve prospěch
Ukrajiny. Někteří lidé mají pocit, že Izrael mohl být v této věci rezolutnější, a pociťují proto jisté zklamání. Zajímalo by mě, jestli to
samé pronikne i do veřejnosti,“ uzavírá Irena Kalhousová. 
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Ruská armáda je armádou přinejlepším z devadesátých let a ukrajinská z let osmdesátých. I ty nejmodernější ruské tanky, které
byly nasazeny ve válce Ukrajiny s Ruskem, jsou jen hluboce modernizované verze tanku T-72, který byl vyvíjen už od
šedesátých let. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl publicista a vojenský analytik Jiří Vojáček, podle kterého Rusové na
Ukrajině nic modernějšího nemají.

„Pro mě nejdůležitější sdělení z této války je, že se na veřejnost dostalo to, co odborníci tušili – jak na tom špatně ruská armáda
je,“ shrnuje Vojáček, podle kterého je příčinou vysoká zkorumpovanost ruského ministerstva obrany i velení armády.

„U nás i na Západě se pod vlivem ruské propagandy zažilo, že Rusko má hypersonické zbraně, neviditelné letouny a ponorky. Z
ruské armády se ve skutečnosti stala pojízdná výstavka moderních zbraní. Třeba moderní tanky T-14, o kterých se na Západě
psalo a které měly znamenat přelom v tankovém boji, ještě nezačaly být po dlouhých letech ani sériově vyráběny,“ řekl ve
vysílání Českého rozhlasu Plus Vojáček.

Odborně nahlíženo lze tak říci, že ruská armáda je jiná, než se vojenští experti domnívali. „Není taková, jak jsme si mysleli. Je to
armáda nevýkonná, zkorumpovaná, byť stále velká,“ dodává Vojáček.

Čím větší armáda, tím dražší modernizace

Právě velikost armády je klíčovým faktorem, který ovlivňuje její připravenost k boji, připomíná vojenský analytik Vojtěch
Bahenský z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Čím větší armáda je, tím dražší a náročnější je její modernizace a přezbrojení. A ruská armáda je dost velká na velikost ruské
ekonomiky.“

Navíc současný konflikt je rozsahem a intenzitou obtížně srovnatelný s většinou konfliktů, které svět viděl v posledních třiceti
letech, srovnává Bahenský.

„Rusové si mysleli, že Ukrajina je politicky slabý stát. A pokud si myslíte, že ten druhý stát zkolabuje politicky, tak síla armády je
irelevantní. Zatím nevíme, co si Rusové mysleli o ukrajinské armádě, ale je možné, že ji podcenili.“

Žádná armáda ale podle Bahenského nekupuje moderní vybavení do skladů. „Je extrémně drahé, takže všechny armády
světa, když předpokládají, že utrpí ztráty v boji, tak je začnou nahrazovat technikou ze skladů, tedy technikou starší,“ soudí
analytik.

„Takže jak válka postupuje, armády se postupně ‚prožírají‘ do starší techniky. V ruském případě se zkombinoval problém s
obrovskou armádou, ekonomikou a průmyslem. Zároveň Rusko ztrácí techniku a musí ji nahrazovat tou starší.“

Situace ukrajinské armády je odlišná. „Je schopna aspoň částečně nahrazovat bojové ztráty technikou ze Západu, byť část této
techniky je také sovětské provenience a není úplně nejmodernější.“

„Ale kulka z kalašnikova, nehledě na to, že je šedesát let starý, zabije úplně stejně jako kulka z nejnovější pušky. Takže starší
výzbroj bych rozhodně nepodceňoval,“ dodává Vojtěch Bahenský.

Současnou ruskou agresi proti Ukrajině považuje Jiří Vojáček za unikátní přímý přenos konfliktu dvou nejsilnějších armád
Evropy, jaký tu ještě nebyl. Rusko bylo svými vlastními neúspěchy dotlačeno k taktice „spálené země“, tvrdí. A to proto, že se
mu nepodařilo dobýt ani Kyjev, ani Oděsu. Ale přitom také opatrně našlapuje kolem NATO.

Hrozí, že konflikt přeroste do jaderného střetu mocností? Odpovědi nabízí druhá polovina pořadu Davida Šťáhlavského.

Ukrajina potřebuje další protiruské sankce, řekl Zelenskyj slovenským poslancům. Někteří ze sálu odešli URL
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil prostřednictvím videokonference ke slovenským zákonodárcům. V úvodu
proslovu ocenil slovenskou solidaritu s Ukrajinou, která je stále pod ruskou palbou. Ukrajina potřebuje, aby západní země
zavedly další sankce proti Rusku, včetně opatření týkajících se energetiky. Německá ministryně zahraničí Annalena
Baerbocková navštívila Kyjev a oznámila, že Německo znovu otevírá ambasádu v ukrajinském hlavním městě.

„Pokud nezastavíme ruská vojska, přijdou všude tam, kam mohou, i na území Slovenska. Prvním nástrojem, který pomáhá, jsou
zbraně,“ řekl ukrajinský prezident. „Potřebujeme další balík sankcí. Rovněž energetické sankce. Je třeba odmítnout (ruskou)
ropu, protože to je otázka svobody,“ dodal.

Zelenskyj vyjádřil pochopení, že pro Slovensko by bylo těžké odpojit se od dodávek ruské ropy, na jejímž dovozu je závislé.
Bratislava žádá přechodné období pro případ embarga, na rozdíl od dosavadního postoje Maďarska ale schválení zákazu
jejího dovozu do EU Slovensko podle dřívějších informací blokovat nehodlá.

Ukrajinský lídr poděkoval Bratislavě za pomoc během válečného konfliktu na Ukrajině. „Každá země chce žít svobodně a vybrat
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si svou budoucnost,“ prohlásil prezident, který v projevu připomněl rok 1968 a invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se
Sovětským svazem do tehdejšího Československa.

Část poslanců na protest odešla

Zelenskyj od začátku ruské invaze na Ukrajinu několikrát vystoupil před poslanci různých zemí i politiky mezinárodních
organizací. Před jeho projevem v Národní radě se ke slovenským poslancům obrátil předseda parlamentu Boris Kollár, který
dříve Zelenského plánované vystoupení označil za „důležitý signál“.

Někteří opoziční poslanci ale předem oznámili, že zájem vyslechnout Zelenského nemají. Třeba šéf Směru Robert Fico a
většina jeho spolustraníků. Bývalý premiér označuje válku na Ukrajině za konflikt Ruska a Spojených států, odmítá dodávky
zbraní nebo energetické sankce. Několik poslanců krajní pravice pak v úvodu na protest odešlo. Od většiny zákonodárců ale
Zelenskyj sklidil potlesk vestoje.

Baerbocková v Kyjevě

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková při úterní návštěvě Kyjeva oznámila, že Německo znovu otevírá svoji
ambasádu. Na zastupitelském úřadu bude ale jen minimální počet zaměstnanců a pracovat bude zatím v omezeném režimu. Na
tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou šéfka německé diplomacie prohlásila, že Ukrajina by se
jednoho dne měla stát členem Evropské unie, dodala však, že na cestě Kyjeva do EU nebudou zkratky.

Baerbocková připomněla, že za několik dnů začne výcvik ukrajinských vojáků při ovládání samohybných houfnic PzH 2000,
které Německo Ukrajině poskytne společně s Nizozemskem, napsala agentura DPA. Společně s německými firmami pracuje
Berlín na tom, aby Ukrajina „mohla získat vysoce moderní systémy, a mohla tak chránit svá města před budoucími útoky,“
uvedla také šéfka německé diplomacie. Německo podle ní bude dále podporovat „evropskou, svobodnou Ukrajinu, a to po
humanitární, finanční, hospodářské, technologické, politické i energetické stránce“.

DPA připomíná, že Baerbocková se do Kyjeva vydala coby první představitelka německé vlády od začátku ruské invaze na
Ukrajinu.

Zmírnění napětí mezi Kyjevem a Berlínem

Baerbocková mluvila v úterý o Rusku jako o agresorovi, který nedodržuje žádná pravidla a dopouští se válečných zločinů.
Navštívila města Irpiň a Buča nedaleko Kyjeva, která se stala symbolem zvěrstev, jichž se ruští vojáci dopouštějí na
ukrajinských civilistech. Ministryně uvedla, že pokud by Německo v budoucnu o něčem s Ruskem vyjednávalo, nesmělo by se
to dít bez účasti Ukrajinců.

Berlín se v uplynulých letech zejména z ekonomických důvodů snažil udržovat dobré vztahy s Moskvou. Až do začátku ruského
vpádu na Ukrajinu například prosazoval zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, kterým měl do Německa po dně Baltského
moře proudit ruský plyn. Projekt kritizovala Ukrajina a její spojenci.

O plánované návštěvě Baerbockové v Kyjevě bez upřesnění data informoval ve čtvrtek německý kancléř Olaf Scholz. Ve stejný
den Zelenskyj a německý prezident Frank-Walter Steinmeier hovořili po telefonu a zmírnili diplomatické napětí, které po týdny
panovalo mezi Berlínem a Kyjevem. Zelenskyj pozval do Kyjeva německého prezidenta, Scholze i celý německý kabinet.

Steinmeier se v dubnu chystal navštívit Kyjev společně se svými protějšky z Polska a pobaltských států, nakonec ale z návštěvy
sešlo a německý státník uvedl, že by v ukrajinské metropoli nebyl vítán. Steinmeier je považován za jednoho z hlavních
architektů těsných německo-ruských vztahů z posledních let. Německo bylo terčem kritiky nejen kvůli dlouhodobé vstřícné
politice vůči Rusku, ale i kvůli nedostatečné reakci na ukrajinské žádosti o vojenskou pomoc.

Podle Vladimíra Handla z Katedry německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  se začátkem invaze poněkud ochladla německá vstřícnost k Rusku, o které se zdálo, že nemá limity.
„Německo předtím spíše zanedbávalo zájmy Ukrajiny a vycházelo vstříc hlavně Rusku. To, plus německá zdrženlivost při
poskytování zbraní ze začátku války, vytvořilo v Ukrajincích pocit křivdy a ukrajinské vztahy s Německem nebyly na nejlepší
úrovni.“

„I přesto je však ministryně zahraničí Baerbocková nejvhodnějším členem současné vlády, kterou mohli Němci do Kyjeva vyslat.
Na rozdíl od prezidenta Steinmeiera mají Ukrajinci Baerbockovou poměrně rádi, už před začátkem války byla vnímána jako
člověk, který je vstřícný k ukrajinským zájmům. Má tedy trochu jinou ‚image‘ v Ukrajině a myslím si, že je proto velice příhodné,
aby to byla právě ona, kdo bude přijat v Kyjevě a bude přijat pozitivně,“ zhodnotil Handl.

Litevský parlament označil Rusko za teroristický stát

Litevský parlament jednomyslně přijal rezoluci označující Rusko za teroristický stát a jeho agresi proti Ukrajině za genocidu. Pro
rezoluci hlasovalo 128 poslanců.

„Ruská federace, jejíž ozbrojené síly si úmyslně a systematicky vybírají civilní objekty k bombardování, je státem, který
podporuje a uskutečňuje terorismus,“ praví se ve schváleném dokumentu. „Parlament Litvy uznává rozsáhlou ozbrojenou
agresi proti Ukrajině ze strany ozbrojených sil Ruské federace a jejího politického a vojenského vedení za genocidu
ukrajinského lidu,“ dodává.

Ruské ozbrojené síly a žoldnéři se podle dokumentu na Ukrajině dopustili válečných zločinů, zejména ve městech Buča, Irpiň,
Mariupol, Borodjanka a Hostomel. Cílem je úplné či částečné zničení ukrajinského národa a jeho ducha cestou vyvražďování
celých rodin, včetně dětí, únosů, mučení, znásilňování, a to i nezletilých osob, a posměchu nad těly zabitých a umučených, stojí
v textu rezoluce.
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Dokument také zdůrazňuje, že všichni pachatelé by měli být povoláni před spravedlnost a že mezinárodní společenství by mělo
vytvořit zvláštní trestní tribunál, který by vyšetřoval a soudil ruskou agresi proti Ukrajině. Tento tribunál by měl mít pravomoci
vydávat mezinárodní zatykače.

Litva minulý měsíc snížila úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, vyhostila ruského velvyslance a uzavřela ruské konzuláty.
Zvažuje také uzavření hranic s Ruskem a Běloruskem a prosazuje rozšíření sankcí proti Moskvě, připomněl ruský list
Kommersant.

Bořiči dezinformací. Dáváme lidem argumenty proti nesmyslům, vysvětlují autoři projektu Ověřovna URL
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Nerušit, ověřujeme. Český rozhlas v souvislosti s válkou na Ukrajině obnovil speciální projekt na vyvracení polopravd a
překroucených faktů. Jmenuje se Ověřovna.

Jiří Skuhrovec

Bořiči dezinformací. Dáváme lidem argumenty proti nesmyslům, vysvětlují autoři projektu Ověřovna

Matěj Skalický mluví s Janou Magdoňovou a Tomášem Pikou, reportéry Českého rozhlasu
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Nerušit, ověřujeme. Český rozhlas v souvislosti s válkou na Ukrajině obnovil speciální projekt na vyvracení polopravd a
překroucených faktů. Jmenuje se Ověřovna a reportéři Jana Magdoňová a Tomáš Pika v něm boří nejčastější dezinformace na
sociálních sítích.
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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.

„Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat. (Plus 27.4.
2022) “

Tohle je Liza. Údajná ruská studenta, která ve vysílání státní televize Russia Today tvrdila, že ji prý vyhodili z Fakulty
sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Jenže to není pravda.

„Ve skutečnosti se ona Liza jmenuje Jelizaveta Kirsanovová a přihlásila se na obor demografie a ekonomii na Přírodovědecké
fakultě. Podle zjištění irozhlasu ale na školu nikdy nenastoupila. (Radiožurnál 10.5. 2022)“

Škola proto na konci semestru její studium ukončila, což potvrdil mluvčí univerzity Václav Hájek.

„Pokud daná fakulta při kontrole po prvním úseku studiu například zjistí výsledek nula kreditů, je studentům zaslána obvyklá
výzva, že bylo zahájeno řízení o ukončení studia a v rámci řízení má možnost se student vyjádřit. (Radiožurnál, 10.5. 2022)“

Škola to navíc studentce oznámila ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Tenhle příběh je proto smyšlený. Přesto ho lidé sdíleli
a vydávali za pravdu. A takovýchto zpráv je internet plný. Co s tím?

Nerušit, ověřujeme. Český rozhlas v souvislosti s válkou na Ukrajině obnovil speciální projekt na vyvracení polopravd a
překroucených faktů. Jmenuje se Ověřovna a moji kolegové Jana Magdoňová a Tomáš Pika v něm boří nejčastější
dezinformace na síti.

Přečtu na začátek dvě anotace článků. Ta první zní konspirační teorie, které převzali někteří lidé z ruských médií. Jsou
doplněné o vizualizaci údajného mariupolského bunkru. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, jde o ilustraci nikdy nevydané
deskové hry. A ta druhá anotace je, že po sociálních sítích koluje video, v němž autor tvrdí, že uprchlíci vykradli prodejnu
potravin v severočeském Jirkově. Žádný takový incident však nezaznamenala ani policie, ani obchodní řetězec. To jsou
příklady témat, které oba dva uvádíte na pravou míru ve společném projektu Radiožurnálu a zpravodajského serveru našeho
iROZHLAS.cz. Kde ta témata nacházíte? Tomáš: Tak ona to je kombinace vlastně všech možných platforem, jak si to je možné
asi představit. Původně jsme hledali ta témata sami a hledali jsme je a podle toho, jak jsme na ně naráželi. Nejčastěji na
sociálních sítích, například na Facebooku nebo na Twitteru. Po prvních článcích a prvních reportážích se nám ale začali ozývat
sami lidé do naší speciálně pro ten účel vytvořené e-mailové schránky Ověřovna a tedy teď čerpáme primárně z těchto
podnětů našich čtenářů, našich posluchačů. Protože to jsou přece jenom ty falešné zprávy, ty hoaxy, na které oni narážejí v
tom svém reálném životě, se kterými si neví rady a s kterými my jim můžeme pomoci a ukázat, jak vlastně je možné ty informace
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ověřit.

Takže kdo narazí na dezinformaci případnou nebo na něco, co se mu nezdá, tak overovna@rozhlas.cz? Tomáš: Přesně tak.

Jana: Tady ještě samozřejmě v tomto případě hraje roli, jak moc často se ta dezinformace objevuje v tom e-mailu. Nemáme
kapacity na to ověřit úplně každý e-mail, co nám přijde.

No jasně. Jana: Ale spousta těch věcí si opravdu opakuje, že jsou tam desítky k jednomu tématu, tak to je vždycky téma, které
my si vezmeme, které určitě ověříme, protože za nás to má význam. A potom dalším důležitým aspektem je, jak moc se to šíří
na sociálních sítích, kolik to má sdílení, kolik to má různých citací a tak dále. Takže i to je druhé měřítko, na které my se
koukáme.

A když jsi zmínila ty e-maily, tak existuje ještě ten fenomén řetězových e-mailů?Jana: Samozřejmě existuje, ale řetězové e-maily
mají nevýhodu v tom, že nikdo je nemůže monitorovat. My se nemůžeme lidem dívat do jejich e-mailových schránek, ale právě
ta naše schránka overovna@rozhlas.cz je skvělá v tom, že lidé nám často přeposílají ty řetězové e-maily, které jim chodí nebo
že to přišlo jim, známém, jejich babičce a tak dále..To znamená, začínáme mít docela představu asi, co tak může mezi lidmi
kolovat, protože ne vždy se to úplně shoduje s těmi věcmi, co jsou normálně na dezinformačních webech nebo na sociálních
sítích.

Tomáš: A u těch řetězových mailů, když už o tom mluvila teda Jana, tam je opravdu těžké zjistit, jak velký ten dosah ve
skutečnosti je. Ale tím, že nám to ti lidé přeposílají přímo k nám do schránky, tak my aspoň můžeme řádově odhadnout z počtu
adresátů, které vidíme vlastně v té hlavičce toho mailu, kolik lidí tak mohlo řádově vlastně tu dezinformaci vidět a s tím můžeme
potom dále pracovat.

A vy ji pak můžete ověřit. K tomu se ještě dostaneme. Já jsem tady nakousl ta dvě témata. Co nejčastěji se do té vaší e-mailové
schránky dostává za případné dezinformace nebo náměty na ověření? Jsou to fotomontáže různé nebo o co přesně jde?Jana:
Je to mix všeho. Velmi populární byla fotografie z vlaku, kde byl hrozný nepořádek s tím, že ten nepořádek měli údajně udělat
ukrajinští uprchlíci v tom vlaku. To se opakovalo mockrát. Tak to už jsme vyvrátili, že se vůbec nejedná o vlak, ve kterém měli
cestovat ukrajinští uprchlíci, nebyl to ani český vlak a tak dále.

„Jak ale napovídají třeba na podlaze rozházené staré německé noviny z roku 2015, je to jasná dezinformace. Takže ty fotky
jsou nejméně sedm let staré. Ano, přesně tak a i tak se šíří jako nové. (Radiožunál, 3. 4. 2022)“

Jana: Teďka v poslední době je teda nejpopulárnější mezi lidmi, co nám posílají, a je to trochu smutné. Ptají se nás na ověření.
V České televizi to byla teď taková kauza, kdy Česká televize využila obrázek ze zničené vesnice během tornáda. A přidávala to
právě, že se jedná, myslím o ukrajinské město.

Vysvětlila vzápětí, že to je chyba, že se omlouvá.Jana: Přesně tak. Ale mezi lidmi to vlastně tak strašně moc rezonovalo, že tady
toto nám zaplnilo schránku.

„K dotazům: ano, v jednom zpravodajském příspěvku k válce na Ukrajině se včera objevily záběry z jiné, ten den chystané
reportáže k falešné sbírce na pomoc obětem tornáda. Chyba v odbavení. Ne úmysl. Omlouváme se. Dění na Ukrajině se
věnujeme intenzivně, seriózně, na místě, hodiny denně.”” (Twitter ČT, 22.4. 2022)“

Jak pak vypadá ten proces toho samotného ověření, když je tu tedy nějaký tip na téma, které se třeba tomu dotyčnému člověku
úplně nezdá a chtěl by vědět, jestli je, nebo není pravdivé. Tak jak vy zjišťujete, zda to tedy skutečně je pravda, nebo lež?
Tomáš: Ten proces se v zásadě příliš neliší od toho, jak postupujeme jako novináři vždy vlastně ke každé informaci, která se k
nám dostane, a která by měla jít nějakým způsobem dále do éteru nebo právě k nám na zpravodajský web. Dostane se k nám
informace, my vyhodnotíme, co je jejím obsahem, kdo v ní figuruje a na základě toho přistoupíme k jejímu ověřování. To
znamená, kontaktujeme konkrétní lidi, konkrétní instituce, které v tom figurují a snažíme se tedy pravdivost těch informací,
které se v tom daném článku, textu prezentují, zkrátka ověřit. A potom to na závěr jenom shrneme všechny ty naše zjištění v
nějakém celistvém textu, tak, aby to čtenář, posluchač pochopil. Rozdíl oproti našim běžným textům spočívá zejména v tom, že
v těch ověřovnách se snažíme i čtenářům a posluchačům vlastně přiblížit to, jakým způsobem my postupujeme a v některých
případech to je skutečně, řekl bych, vlastně krok za krokem.

Tomáš: Tím příkladem může být třeba náš článek v Ověřovně, kdy jsme ověřovali vlastně pravdivost, jestli došlo ke zničení
české vojenské techniky na Ukrajině. Prezentovalo to vlastně jedno z videí, které se šířilo na sociální síti Facebook. My jsme
vydali vlastně text a potom později i reportáž na Radiožurnálu, kdy jsme vysvětlovali, jak jsme to video ověřili. To znamená,
udělali jsme si frame, takzvaně výstřižek toho videa, který měl zachycovat údajnou železniční stanici na Ukrajině, kde mělo dojít
ke zničení české vojenské techniky. To jsme si vložili do služby Google obrázky, a vyhledalo nám to staré texty, třeba tři čtyři
týdny staré, které mluvily o bombardování Kramatorsku.

Tomáš: To znamená, my jsme si mohli takto velice snadno zjistit, že to video bylo vytržené z původního kontextu. Původně teda
se jednalo o bombardování Kramatorsku. A jenom ten dezinformátor, co on udělal, je, že to videu snížil mu kvalitu, aby nešlo na
první pohled poznat, o co jde v tom videu, co vlastně ve skutečnosti zachycuje, a změnil tomu kontext. To znamená, doplnil tam
ten kontext o tom, že tam zachycuje údajnou českou vojenskou techniku zničenou na Ukrajině, což se nám povedlo tedy velice
snadno vyvráti. A tím, jak jsme to popsali bod po bodu a s tím, že jsme to doplnili i o kontext z ministerstva obrany, které nám
toto také vyvrátilo, že by k nějakému takovému zničení české vojenské techniky na Ukrajině došlo.

„Náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný: Je to naprostej nesmysl. Je to součást strukturovaný dezinformační kampaně ze
strany Ruský federace. My jsme byli jednou z prvních zemí, která okamžitě druhý třetí den po vypuknutí ruský invaze na
Ukrajinu okamžitě začla dodávat vojenský materiál a okamžitě další dny se začaly objevovat takovýhle zprávy, že to, co jsme
tam poslali, tak že se stalo cílem nějakýho útoku. (Radiožurnál 14. 4. 2022)“

Tak jsme vysvětlili těm posluchačům, čtenářům, jak ověřujeme a jak si oni můžou velice snadno také ověřit.
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Vy jste zmínil dezinformátory, to znamená, my víme, kdo ty dezinformace vytváří?Tomáš: To je těžké říci. O některých lidech
víme, známe je a pracují s nimi i úřady. Někteří ale někteří jsou těžko dohledatelní.

Jana: Pravých dezinformátorů, kteří by vytvářeli vlastní dezinformace v Česku, tak těch jsou desítky, nejsou to žádné stovky. Ta
největší část lidí, co vlastně se podílí na šíření dezinformací, pouze přebírá už hotové dezinformace, sdílí je, přebírá tzv.
narativy, tedy nějaké příběhy, které vytváří ruská strana, ruská média a jenom je překopírují, přeloží, možná někdy ani
nepřeloží, protože už je přeloží někdo za ně a jenom je nasdílí. Ale lidé, kteří by opravdu vytvářeli dezinformace v Česku, tak
těch není moc.

To znamená, že když vy ověříte to dané téma konkrétní, napíšete k tomu postup, jak jste ho ověřovali, tak se ve výsledku
bavíme o druhu žurnalistiky, které se říká fact-checkingová žurnalistika, Tomáš: Můžeme mluvit o nějaké snaze přiblížit vlastně
ty novinářské postupy čtenářům tak, aby si i oni sami byli schopni na nějaké základní bázi ty informace ověřovat. Já si myslím,
že to je vlastně věc, která by se už v tuto chvíli měla nějakým způsobem učit i na školách a já pevně věřím, že tam k nějaké
aspoň základní výuce takové dochází, jak si je možné velice snadno, opravdu velice snadno během pěti minut ověřit pravdivost
fotografie, pravdivost informace. A nejčastěji se tam pracuje právě s tím jednoduchým vyhledávačem Google, kdy se zadá pár
klíčových slov, zadá se tam ten obrázek, který chceme ověřit a dohledáváme si zkrátka, kdy byla první třeba taková fotografie
nahrána na internet. Už z toho je možné usuzovat, jestli jde o skutečně pravdivé tvrzení, anebo opět nějaké vytržené z kontextu,
které se prezentuje teď v novém narativu.

Takže v době, která přeje dezinformacím, kterých přibývá, zvláště tedy v souvislosti s hojným využíváním sociálních sítí je
posilování mediální gramotnosti tím klíčem, jak se vyvarovat toho, abychom naletěli některým dezinformacím a lžím a podobně?
Jana: Jednoznačně je to i ve strategii České republiky, která se týká hybridního působení proti Česku, tak se mluví o mediální
gramotnosti, takže je to jeden z bodů, na který bychom se měli soustředit, pokud chceme být odolní vůči dezinformacím.

Ještě možná k tomu fact-checkingu. My se nezabýváme tím klasickým fact-checkingem, že bychom si vzali nějaké výroky
politiků, nějaký rozhovor a jednotlivé výroky ověřovali. To třeba dělá v Česku Demagog.cz. Tak takto my moc nefungujeme. My
spíš jdeme po těch příbězích, protože za nás ty příběhy se daleko víc šíří. V tom příběhu je emoce, někdo se s tím může
ztotožnit a ty příběhy se daleko lépe prostě šíří na sociálních sítích a zase přes ten příběh se daleko lépe to i vyvrací.

Takže my se spíš soustředíme tady na to. Navíc ještě kromě klasického fact-checkingu, že jenom řekneme, že to není pravda a
proč, tak se snažíme i konfrontovat toho člověka, co to šíří, což není úplně jednoduchá věc. Je to vlastně ta nejtěžší část té
celé naší práce, protože se s nimi nedá často spojit, nekomunikují s námi nebo ty rozhovory jsou velmi nepříjemné

„Zdeňka N. jsme kontaktovali, jestli ví o tom, že sdílí podvrh. Odepsal toto: “Sdílel jsem, nevytvářím fotomontáže.” Zeptali jsem
se ho i motivaci proč upravený obrázek dával na svůj profil. „Nepoznám montáže, jsem jiného zaměření. A o co vám vlastně
jde? Jsem dost starý na to, abych si nechal vnucovat názor, cenzuru. A udávání jsem zažil před 89. Nijak to nezmění mé
myšlení. (Plus, 10. 4. 2022)“

Ale povedlo se to. Máme i třeba nějaké jako pozitivní případy, kdy se nám povedlo, tys to zmiňoval vlastně na začátku v té
anotaci, kdy se kradlo v supermarketu.

V Jirkově …Jana: Ano, ano. Tak to šířil jeden influencer na TikToku.

„Čaute lidičky, já jsem byl teďko zrovna momentálně nakoupit a chtěl jsem vám něco říct. Včera tu bylo veliký haló. Ve 20 hodin
a 26 minut. Víte, co se tady dělo? Ukrajinský lidi sem naběhli, do Tesca, jo, a začali tady normálně ve velkým krást, fakt
přísahám…(TikTok, @cokoladovy_kral_33, 2022)“

Jana: S tím jsme se pokusili spojit. Ten nám nereagoval, samozřejmě. Ale jakmile vyšel tento článek, tak se s námi spojil on s
tím, že mu to lidé přeposílají, a chtěl s námi mluvit. Nakonec se ním udělal rozhovor, kde on se omluvil za to, že takovou věc
zveřejnil, že vlastně tvrdil, že mu to řekla ochranka toho supermarketu.

„Nemyslíte, že todle je právě důvod proč si ověřit informace před tím, než je vypustíte do éteru a stane se z toho dezinformace,
která je zneužívaná nějakými lidmi pro to, aby osočovali uprchlíky, že se to skutečně děje, i když to není pravda? Já vím, já se
omlouvám, já jsem si to měl ověřit. (irozhlas, 7.4. 2022)“

To video stáhl se svého Tik Toku a natočil nové video, ve kterém se dokonce omlouvá.

„Takže lidičky, pokud vidíte, že vás někdo poprosí o nějaký videjko, ať to vydáte, tady to, radši si to nejdřív zjistěte, fakt.
Nebuďte takoví blbci jako já. (TikTok, @cokoladovy_kral_33, 2022)“

Jana: Takže to má i takový jako následný příběh, ale samozřejmě nespasí to celou dezinformační scénu. Tady taková věc
konkrétně jako samotný fackt-checking nespasí Českou republiku před tím, abychom byli odolní vůči dezinformacím. Už jenom,
jak dlouho si vytváří dezinformace, to během minuty vytvoříme prostě stovky. Ale nějakou dezinformaci ověřit trvá minuty, spíš
hodiny. Takže je tam veliký nepoměr a pouze fact-checkingem to nejde. Tady právě jedna z cest je jednak ta mediální výchova,
jednak vysvětlovat, jak vlastně novinář funguje, že to opravdu není tak jednoduché a že my si to tady necucáme z prstu, ty věci,
že máme nějaký kodex, máme nějaká pravidla té novinařiny a už jenom toto třeba ukazovat lidem, jakým způsobem vlastně ty
redakce fungují, tak pomáhá.

A zpětná vazba, vy jste zmínila tedy, že od těch samotných dezinformátorů nějaká je. Co třeba z institucí, které se zaobírají
právě bojem třeba s dezinformacemi?Jana: Už si nás trochu všímají.

Už si všímají. Jana: Někteří nám i sdílí články. Není to tedy naše iniciativa, že my bychom jim je posílali, ať nám je nasdílí,
protože takto vlastně jako novináři, jako Český rozhlas. Ale když je zaujme ten článek, tak ho nasdílí třeba na sociálních sítích,
a tím pádem má větší dosah. To znamená, už jsme trochu v jejich hledáčku a už nás začínají brát jako projekt, který se nějakým
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způsobem etabloval, že už má nějakou svoji sílu.

Ty články jsou čtené, je jich dost, to znamená, už pokrývají velké spektrum těch dezinformací. A vlastně žádné jiné médium,
pokud vím, v Česku se dezinformacím tímto způsobem nevěnuje, protože ona to není přímo novinařina. Ověřování těch
dezinformací vlastně úplně popírá takovou tu klasickou myšlenku novinařiny, kdy novinář chce přinést jedinečnou informaci,
informaci, kterou nemá nikdo jiný a chce být první. Dezinformaci má spousta lidí, šíří ji tisíce lidí, nebývá nová, některé
dezinformace jsou třeba z roku 2012. Takže tam vlastně chybí takové ty základní body, po kterých ten novinář jde, protože
jakmile zjistí, že ta informace je nesmysl, tak při klasickém přemýšlení novináře se jí přece nebude dál věnovat. Proto jsme
vytvořili zvláštní projekt Ověřovna, který vlastně je trošku mimo ty klasické vody novinařiny.

Nicméně zůstává tam ten zásadní jedinečný faktor ověřování informací.Jana: Ten postup.

A ten postup. Když jsi zmiňovala projekt Demagog, tedy ten typický nenovinářský fact-checkingový projekt, a také to, že nevíme
o tom, že by se v českých mediálních vodách někdo takto důsledně, speciálně v jednom projektu věnoval ověřování informací -
kde vůbec vznikl ten nápad, že bychom to měli dělat my? Děje se to nějak v zahraničí?Jana: My jsme s tím přišli v létě loňského
roku, když se blížily volby do Poslanecké sněmovny, tak jsme přišli s tím, že by bylo dobré mít něco, kde, protože před volbami
klasicky je to doba, kdy stoupá počet dezinformací, že bychom se takové věci mohli věnovat. Takže jsme začali řešit, jakým
způsobem by to mělo vypadat. Inspirovali jsme se i v zahraničí, konkrétně třeba BBC, která má svůj tým fact-checkerů. Ale
samozřejmě nemůžeme vzít projekt BBC a jen ho přemístit do Českého rozhlasu.

Jana: Já jsem to konzultovala s experty a ti experti, se kterými jsem mluvila, to byli například lidé z Demagog,cz, Manipulátoři.cz.
Mluvila jsem s českými elfy nebo s agenturou STEM, která se také věnuje dezinformacím, anebo i s akademiky samozřejmě. A
inspiraci jsme hledali tedy nejen v BBC, ale různé takové fact-checkové projekty má například agentura AFP, která dokonce
spolupracuje s Facebookem a snaží se ověřovat konkrétní dezinformace přímo na této sociální síti.

Jana: Takže jsme to takhle dali dohromady, jak by ten projekt měl vypadat. A poprvé jsme to zkusili čtrnáct dní před volbami v
říjnu. Zjistili jsme, že to je opravdu velmi náročný projekt a po volbách to trochu ustalo. A jakmile začala válka na Ukrajině, tak
jsme si řekli, že je čas to znovu obnovit, protože to množství těch dezinformací opět extrémně stouplo a a přišlo nám velmi
důležité se tomu věnovat.

Když se na závěr vrátím k tomu, že i konfrontovaný dezinformátor dokáže uznat svou chybu, tak máte ten pocit, že za tu dobu,
co tu práci děláte, ověřovací, v rámci tedy projektu Ověřovna, že ne, že byste vymýtili dezinformace, což samozřejmě, Jana už
to zmiňovala, že jenom tímto projektem samozřejmě nejde. Ale že by se k vám dostávala i zpětná vazba od lidí, kteří teď ví, že
ne vše, co najdou na Facebooku, musí být nutně pravda?Tomáš: Ono to jde opravdu vidět na číslech čtenosti té Ověřovny,
poslechovosti těch reportáží, že lidi to opravdu zajímá a lidé apriori nechtějí šířit prostě dezinformace, nechtějí šířit falešné
informace. Ale zkrátka, jak už to tady vysvětlovala Jana, když přijde jim nějaký příspěvek třeba do e-mailové schránky, který je
nějakým způsobem vyděsí, vzbudí v nich nějakou silnou emoci, tak oni se nad tím často ani nezamyslí a pošlou ho dál, protože
chtějí ostatní varovat, chtějí jim pomoci. A tím, že my jim tady do toho veřejného prostoru nabízíme i nějakou, jak to říct,
informační alternativu. To znamená, tady přišel vám do e-mailu třeba tady nějaká informace, ale nemusí to být úplně pravda.
My vám to tady vysvětlujeme, jak to je, jaká je pravda. Opírá se to o konkrétní lidi, o konkrétní instituce, tak najednou oni si
uvědomí aha, měl bych si začít více jako dávat pozor na to, co mi chodí od třeba kamaráda ze školy do e-mailu a nevěřit
všemu, co mi takto přijde.

Je to forma korekce jakési v době dezinformační a infodemické, to znamená přehršel informací.Jana: Lidí, kteří opravdu
podlehli čistě dezinformacím a už jsou chyceni tady v těch sítích, tak jsou jednotky procent. Oni jsou velmi slyšet na sociálních
sítích, ale není jich tolik. Největší množství lidí jsou ti, co neví. A to jsou lidi, pro které ta Ověřovna je a my jim dáváme tu
veřejnou službu, ten servis. A jak už jsem říkala, tím že to není klasické novinářské téma, když dám příklad byla dezinformace,
že ve vakcínách proti koronaviru jsou žiletky.

Ta byla velmi oblíbená. Jana: Ano, a když si do Googlu zadáte žiletky a vakcíny, tak vám vyskočí vlastně jenom dezinformační
weby a nevyskočí vám žádné seriózní médium, které by se tomu věnovalo, protože to prostě není téma pro novináře, protože to
je takový nesmysl, že se tomu normální novináři nebudou věnovat. Ale teď my se snažíme o to, aby když si dáte žiletky a
vakcína, aby vyskočil článek na iROZHLASu, to znamená seriózní médium, veřejnoprávní rozhlas a tam píše o tom, že opravdu
to není pravda a vysvětluje, proč to není pravda. Takže je to spíš servis pro tu většinu těch lidí, aby měli třeba argumenty pro
své známé, když se s nimi budou přít o nějakém nesmyslu, na který narazili, tak abychom vlastně dodali tento servis.
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V Rusku proběhly oslavy 9. května, Putin nevyhlásil válku ani mobilizaci URL
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9. květen, den osvobození, je v Rusku oslavován jako opravdu veliký svátek. Toho dne se na Rudém náměstí v Moskvě
skutečně prezentuje vojenská moc Ruska. Svět očekával, že se tento den stane zlomovým bodem ve válce Ruska na Ukrajině,
jestli prezident Putin vyhlásí Ukrajině oficiální válku anebo zda vyhlásí všeobecnou mobilizaci pro ruské muže. Nic z toho se v
tento den nestalo.

Moderátor Českého rozhlasu Plus se ptal svého hosta, bezpečnostního analytika Michala Smetany z fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , zda by ruský prezident Putin toužil mít nazpět území, jež kdysi spadala pod Sovětský svaz. Ačkoliv analytik
přisvědčil, že Putin takové myšlenky má, o reálném vítězství Ruska ve válce s Ukrajinou však pochybuje. 
Podle Smetany jsou oficiální vyhlášení války a všeobecná mobilizace spojenými nádobami – vyhlášení války by Putin použil
jako nástroj, aby mohl v konfliktu na Ukrajině použít větší vojenskou sílu. To s sebou zároveň nese určitá rizika. 
Pokud by Putinovi k vítězství stačilo dobytí Donbasu, mohlo by jeho dobytí válku ukončit, ale u podle analytika nevíme, jak
Putin uvažuje. Pravděpodobně uvažuje jinou optikou než my, míní Smetana. 
Na otázku moderátora ohledně postřehu stanice BBC, že Putin naposledy nepoužil v názvu konfliktu výraz „speciální operace“,
jak doposud ve své rétorice používal, Smetana odpověděl, že by byl obecně velmi opatrný „dedukovat z jednoho projevu větší
konsekvence“. Podle něj neznáme myšlenkové pochody Putinovy ani dynamiku Kremlu, avšak může se cokoliv nečekaně
změnit i mimo rámec data 9. května. 
Zatímco 9. května zněl v Moskvě Putinův projev, ve stejné době se nepřetržitě bojovalo o Mariupol a podle analytika chybějící
vítězství Putina určitě nepotěšilo. Dobytí Mariupolu nebo celkově dobytí Donbasu by Putina potěšilo, bylo by to alespoň dílčí
vítězství, míní analytik. 
Na otázku, zda se Putin nestane „ještě nebezpečnějším“ pod tlakem evropských sankcí, analytik odpověděl, že „obecně vzato –
ano, ale ten prostor je ještě dost široký“. 
„Otázkou je, zda cílem sankcí je Rusko potrestat nebo ho skutečně k něčemu donutit,“ říká bezpečnostní analytik Michal
Smetana. 
Na otázku, jak stupňovat tlak na Rusko a současně nevyvolat jadernou válku Smetana odpověděl, že bez podpory západu by
se Ukrajina těžko ubránila a riziko jaderného útoku je podle něj akceptovatelné, ale málo pravděpodobné. „Koneckonců,
jaderné ohrožení historicky prostupovalo celou studenou válkou,“ míní Smetana. 
Diskuze se stáčela také k tomu, že vojenský konflikt se případně může přesunout i na území Ruska a boje budou pokračovat již
i mimo Ukrajinu. 

Zabití Heydricha často vnímáme jako odplatu za vraždění Čechů, mělo ale celoevropský význam. Nacisté dostali
jasný vzkaz URL
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Seriál Přepište dějiny: Když před deseti lety natočil rozhlas anketu se studenty gymnázia v pražské Resslově ulici, kdo že to
padl v kostele nedaleko jejich školy v roce 1942 a proč, byly odpovědi spíš tápavé. Na dotaz, koho ti výsadkáři vlastně zabili,
padaly odpovědi jako „toho zlého z Německa“ nebo „Hitlera“. Takové ankety jsou samozřejmě málo vypovídající, ale mohou
vést k otázkám, jaký obraz Reinharda Heydricha nám vlastně s odstupem osmdesáti let od jeho smrti zůstává v paměti.

Filmový a literární Heydrich je už hotový nacista. Prototyp árijce v dokonale padnoucí uniformě, někdy je líčen jako krutý
„smrtihlav“, jindy se akcentuje jeho pragmatický chlad při rozhodování i kalkul zkušeného velitele tajných služeb. Muž
odhodlaný především skoncovat s Čechy jako s národem, jak evokuje často připomínaný výrok Václava Černého: „Heydrich
přišel zabít český národ a český národ ho za to zabil.“ Případně poněkud nadutá figura kroutící se po zranění kusem bomby v
holešovické zatáčce. Všechno jistě pravda.

Obraz skutečného Reinharda Heydricha, především před jeho ve finále epizodním angažmá v Praze, je ale o dost plastičtější, i
když ne nezbytně [lock]relativizující. Když bylo na konci léta 1941 zasvěceným vládním kruhům v Praze jasné, že protektor
Konstantin von Neurath, muž s renomé někdejšího německého ministra zahraničí, bude vystřídán, bylo nasnadě, že přijdou pro
Čechy a hlavně jejich odboj horší časy. Heydrich přitom v protektorátu nebyl příliš známá figura. Objevil se tu v březnu 1939 v
doprovodu Hitlera a v následujících letech se o něm mohli čtenáři českých novin dozvědět leda tak to, že se v roce 1940 stal
ředitelem Interpolu.

Reinhard Heydrich přiletěl do Prahy 27. září 1941 a den nato se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem pro Čechy a
Moravu. Přesně o osm měsíců později, 27. května 1942, na něj při jeho pravidelné cestě vozem ze zámečku v Panenských
Břežanech na Pražský hrad zaútočili v Libni dva českoslovenští výsadkáři vyslaní za tímto účelem exilovou vládou v Londýně.
Heydrich byl při útoku zraněn, 4. června v nemocnici zemřel.

Už to ale mohlo napovědět, že nepůjde o formální záskok. Heydrich byl rozhodně muž činu, i když celou svou kariéru činu v
zásadě pochybného. Začínal přitom vyloženě múzicky. Narozen v německém městě Halle, kde jeho otec Bruno, sám skladatel a
operní pěvec, vedl hudební konzervatoř. Halle ostatně světu dalo hudebního velikána
Georga Friedricha Händela a také osud malého Reinharda, nadaného houslisty, by se mohl odvíjet docela jinak.

Doba po Velké válce ale přála spíše militantnímu než umělecky rozpolcenému životnímu postoji, zvláště v některých německých
vrstvách. A tak čtrnáctiletého studenta Heydricha zlákaly místní dobrovolnické pravicové pořádkové jednotky Freikorpsu.
Pořádek bylo a je slovo, za které se dá schovat kdejaké násilí a nespravedlnost.
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Himmlerův mozek

Kariéru u námořnictva sportovci a šermíři Heydrichovi ale zhatila v letech 1930 až 1931 milostná avantýra. Jedné slíbil
manželství, do jiné se zamiloval. Bylo z toho propuštění z Reichsmarine a právě jeho osudová žena Lina jej podle všeho
přivedla k nacistům. Mezi armádou a nacistickým angažmá se živil jako instruktor jachtingu, což v očích novomanželky rozhodně
nebyla ta správná kariéra.

Následovala pak už jen strmá profesní cesta v rámci NSDAP a hlavně jejích tajných služeb. Zvláště ji akcelerovalo, když si jej
pro zjevné schopnosti vybral říšský vůdce SS, velitel gestapa a ministr vnitra Heinrich Himmler jako svého klíčového muže.
Ostatně před několika lety vydaný populární román francouzského spisovatele Laurenta Bineta zdůraznil právě tuto roli, když i
do názvu vetknul dobové tvrzení, že Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich.

29. září 1941. Deník Národní politika oznamuje, že den předtím se svého úřadu ujal nový zastupující říšský protektor pro Čechy
a Moravu. Na stejné stránce se pak čtenář z kratičké zprávy dozvídá, že Heydrich zároveň hned nechal „zatknout pro
velezradu“ tehdejšího protektorátního ministerského předsedu Aloise Eliáše. Foto: archiv Michala Stehlíka
Když už jsme mluvili o uměleckých ztvárněních Heydrichova osudu, československý film Atentát z roku 1964 v rámci
zpravodajských her velmi silně akcentuje také spor bezpečnostních služeb mezi Heydrichovým SD (Sicherheitsdienst,
zpravodajská služba SS a NSDAP) a Canarisovým Abwehrem (vojenská rozvědka a kontrarozvědka). Je faktem, že uvnitř
nacistického Německa probíhalo soutěžení jednotlivých tajných služeb, nevraživost se pak projevila například i mezi SS a
gestapem při dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Co ale ještě v roce 1964, kdy byl film natočen, připadalo scenáristům jako zajímavá vyprávěcí linka, to zcela zmizelo v novějších
zpracováních Heydrichova osudu. Pro americké filmaře, kteří se Heydrichem několikrát zabývali, jde patrně o příliš složitou a
nejednoznačnou kapitolu, která se do dnešních jednoduchých vyprávění nehodí.

Český badatel Jaroslav Čvančara, který se tematikou útoku na Heydricha zabývá už desítky let, velmi trefně poznamenává, že
Heydrichovo šermířství je vlastně symbolické i pro jeho špionážní práci. Co výpad, to přesný zásah fleretem. A ty najdeme v
celé historii nacismu třicátých let v Německu. Když se během Noci dlouhých nožů likvidovaly jednotky SA, byl to Heydrich, kdo
padělal důkazy proti jejich veliteli Ernstu Röhmovi.

Spolupracoval na připojení Rakouska a na dobových fotografiích ve Vídni z března 1938 se za Hitlerem objevují právě tváře
Himmlera a Heydricha. Připravoval provokaci v Gliwicích, která se stala záminkou k napadení Polska, i tu řídili jeho muži. I při
samotné okupaci Polska se podílel na zavraždění desítek tisíc příslušníků polské elity.

A to nemusíme ani mluvit o salonu Kitty, luxusním nevěstinci, který Heydrich založil v Berlíně, aby zde během intimních chvil byli
natáčeni a hlavně „vytěžováni“ vlivní a významní muži Německa i jiných zemí.

Heydrich byl zkrátka pro Německo své doby zásadní figura a útok na něj, zvláště ve chvíli, kdy Říše stále ještě vyhrávala nebo
minimálně neustupovala na většině bojišť, byl také zásah fleretem. A že byl Heydrich pro Říši podstatný, o tom dostatečně
svědčí zákaz létání, který mu Hitler udělil poté, co byl jako rezervní stíhací pilot Luftwaffe sestřelen nad nepřátelským územím
nad východoevropskou Olšankou a několik dní zůstal nezvěstný. Bojové lety přitom absolvoval předtím jak nad Norskem, tak
Nizozemím.

Zrůdný plán z Wannsee

Heydrich během kariéry, která byla zcela závislá na nacistickém režimu, koncentroval do svých rukou výraznou moc, především
na poli tajných a bezpečnostních služeb. Do Prahy přijel na konci září 1941 jako SS Obergruppenführer a generál policie, šéf
Hlavního úřadu říšské bezpečnosti a Bezpečnostní služby Sicherheitsdienst, prezident Interpolu a hlavní organizátor
holokaustu.

O této poslední roli se ale veřejně nemluvilo. Právě na počátku roku 1942 Heydrich organizoval v berlínské vile Wannsee (kam
mimochodem dva roky předtím přestěhoval sídlo Interpolu) schůzku, která definovala parametry budoucího vyhlazení Židů v
Evropě. Ostatně, německá snaha zabalit i tento z podstaty šílený plán do formální kazajky práva, se projevila i tím, že polovina
účastníků konference byli právníci.

Převoz rakve s Heydrichovými ostatky z nemocnice na Bulovce na Pražský hrad. Foto: archiv Michala Stehlíka
Heydrich tak stál u počátku vyvraždění šesti milionů Židů, ale také u toho, co po letech nazvala filozofka Hannah Arendtová
banalitou zla – jazyka a myšlení, které odpoutává skutečné zlé činy od jejich významu a dělá z nich technický úkon. Z lidských
bytostí se stává definitivně méněcenný druh, objekt technického řešení. Člověk je obětí byrokratické mašinerie, likvidace je jen
technikálie, kterou je nutné precizně naplánovat. Lidé jako Adolf Eichmann, kterým se Arendtová zabývala, jsou vykonavateli,
autorem nelidského přístupu byl právě Heydrich.

Rozmetaný český odboj

Praha byla v Heydrichově kariéře ale přece jen něčím zásadní. Měl sice „jen“ roli zastupujícího protektora, která evokuje
jakousi dočasnost, ale šlo o jeho vůbec první politickou funkci. Dosud zastával funkce policejní a bezpečnostní. A také v něm
přišel do protektorátu velmi dobře informovaný špionážní expert, který předem věděl, kde jsou problémy s českým odbojem a
jak je řešit – technicky, krutě a přesně.

Heydrich se vlastně choval stále stejně, jako mistr nacistické bezpečnostní politiky, nikoli jako politik sledující nějakou ideu nebo
program. Protektorát ostatně po politické stránce nijak zásadně neproměnil, vytvořil a ustavil jej politik a diplomat von Neurath
spolu s K. H. Frankem. Heydrich ale sledoval úkol, který si dal, a byl v tom precizní a rychlý.

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 rozebíral situaci, ve které se nacházel
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svět i české země na jaře 1942, tedy v době, kdy československá exilová vláda v Londýně vyslala do protektorátu výsadkáře,
aby zabili Reinharda Heydricha.

Ihned po svém příchodu do Prahy vyhlásil stanné právo, později nazývané jako první (za několik měsíců přijde druhé, ale to už
jako odplata za útok na něj a pak za následnou smrt). Zatýkáni a popravováni byli především někdejší důstojníci bývalé
československé armády, lídři odboje. Politické ústředí spojené se jmény Prokopa Drtiny nebo Přemysla Šámala a napojené jak
na Londýn, tak na protektorátního premiéra generála Aloise Eliáše, bylo sice už tou dobou minulostí, podobně jako další
skupiny odboje, ale v září 1941 v protektorátu v tomto ohledu ještě zdaleka nebylo hotovo.

28. květen 1942. Německý deník Neues tag přináší den po útoku na zastupujícího říšského protektora zprávu o vyhlášení
výjimečného stavu. Foto: archiv Michala Stehlíka
Ústřední vedení odboje domácího právě navázalo spolupráci s druhým ilegálním vedením KSČ. Společný Ústřední národní
revoluční výbor jako orgán spojující komunistický a nekomunistický odboj už ale nestihl svoji činnost rozvinout.

Petiční výbor věrni zůstaneme se ještě snažil udržet spojení s Londýnem, ale v měsících po Heydrichově nástupu byl fakticky
decimován a heydrichiáda v květnu a červnu 1942 jeho činnost zastavila docela. Poslední z představitelů ÚVOD Vladimír
Krajina byl zatčen počátkem roku 1943. Z Obrany národa, i když svoji činnost částečně v roce 1943 obnovila, na počátku roku
1942 zbývali jen jednotlivci jako štábní kapitán Václav Morávek, a i ten v březnu 1942 padl při zatýkání. Poslední zbytky
sokolského odboje pak zničilo druhé stanné právo, neboť to byli právě Sokolové, kdo poskytovali podporu paravýsadkům
zapojeným do útoku na Heydricha.

Vzkaz evropského významu

Zkrátka a dobře, Heydrich není jen parádní uniforma v holešovické zatáčce, jen „ten zlej z Německa“, který přišel porobit
Čechy. Prezident Edvard Beneš a šéf československého exilového zpravodajství František Moravec jej nevybrali jako cíl útoku
jen proto, že nechal popravit jejich přátele, někdejší československé generály. To by celý čin vlastně marginalizovalo a
přepisovalo by to jeho dobový význam, o což se ostatně v následujících dekádách snažila především komunistická propaganda
akcentováním českých obětí, které útok na Heydricha vyvolal.

5. června 1942. Deník Národní politika oznamuje, že den předtím Reinhard Heydrich podlehl svým zraněním. Foto: archiv
Michala Stehlíka
Jeho odstranění byla těžká rána především dovnitř Říše a jako takovou bychom ji také mohli vidět mnohem více než jen v jejích
českých akcentech. Ano, nikde v Evropě se za války nepovedl útok na tak vysoce postaveného a také výjimečně výkonného
nacistu. Ale důraz je právě na tom slově Evropa. Byl to čin evropského dosahu. A nezapomínejme, že se udál v době, kdy
zdaleka nebylo jasné, jak to celé dopadne. Navíc to byl čin provedený hluboko v zázemí. Jasný vzkaz.

Stručně

Před 80 lety zaútočili dva českoslovenští parašutisté vyslaní exilovou vládou ve Velké Británii na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha a zranili ho. O týden později zemřel v nemocnici.
V českých zemích je tento hrdinský čin často vnímán jako odplata za skutečnost, že Heydrich prakticky zlikvidoval domácí
odboj.
Šlo ale o akt celoevropského významu. Nacisté dostali jasný signál: nikde, ani hluboko v týlu, se už nemohli cítit bezpeční.

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.

Vítr nic nestojí, tak proč ho nevyužít, říká starostka obce v sousedství větrných elektráren URL
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...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.
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Jiří Pondělíček: Amerika jako zbrojnice demokracie? Všem je přece jasné, že každá dohoda s Ruskem je jen kus
papíru URL
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Americká politika vůči Rusku a Ukrajině je konzistentní už od roku 2014. Na pomoc Ukrajině chce nyní americká administrativa
vyčlenit 40 miliard dolarů. Co je ale skutečným cílem Spojených států? A kde hledat analogii s druhou světovou válkou?
Amerikanista Jiří Pondělíček v audiozáznamu ještě vysvětlí, jak se vyvíjela americká politika vůči Rusku za posledních 20 let,
kdy je u moci Vladimir Putin, i to, jaké je pozadí americké debaty o právu na potrat.

Americká sněmovna reprezentantů schválila balík pomoci Ukrajině za 40 miliard dolarů. Původní návrh prezidenta Joea Bidena
z konce dubna tak navýšila o 7 miliard.

„Pomoc Ukrajině ještě musí odsouhlasit Senát, kontroverze ale neočekávám. Jestli v poslední době v americké politice na
něčem panovala shoda mezi oběma stranami, tak to byla právě pomoc Ukrajině,“ říká v pořadu Jak to vidí... Jiří Pondělíček z
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK .

Tak je to koneckonců už od roku 2014, kdy Amerika začala podporovat Ukrajinu. „Už tehdy Kongres prezidentovi Obamovi
umožnil dodávat smrtící zbraně a už tehdy zákony procházely ohromnou většinou bez velkých kontroverzí.“

Zbrojnice demokracie

Kongres nyní také schválil zákon o půjčce a pronájmu na obranu ukrajinské demokracie po vzoru Rooseveltova zákona o
půjčce a pronájmu, který byl schválen v březnu roku 1941. „Je to vlastně symbolický krok. Amerika se opět stává zbrojnicí
demokracie. A samozřejmě zákon umožňuje prezidentovi jednat flexibilněji. Opravňuje ho nejenom k poskytování přímé pomoci,
ale právě i třeba k prodeji amerických zbraní nebo různých důležitých surovin a materiálů.“

Jak ale název napovídá, půjde sice o půjčku, ta ale v případě Evropy a druhé světové války zůstala nesplacená. „Jednalo se v
podstatě o dar, ale byl to způsob, jak Ameriku postavit do protihitlerovského tábora, aniž by musela sama vyhlásit válku. V
případě Ukrajiny je tento zákon podobný. Amerika se logicky války účastnit nechce. Zároveň ale nechce nechat Ukrajinu
padnout,“ vysvětluje Pondělíček.

Sousloví zbrojnice demokracie nicméně může vyvolávat pochybnosti. Podle amerikanisty ale situace na Ukrajině žádné
diplomatické řešení neměla. „Požadavky, které Rusové kladli na konci minulého roku, dalekosáhle přesahovaly Ukrajinu.
Jedním z požadavků bylo stažení NATO do hranic před rokem 1997, což by reálně znamenalo, že by v České republice
nemohly být bez souhlasu Ruska umístěny jednotky NATO. Diplomatické řešení tedy v tomto případě opravdu nalézt nešlo.“

Dohoda není možná

Tlak na Ukrajinu sílil už od nástupu Joea Bidena do funkce. K prvnímu hromadění ruských vojsk na hranicích Ukrajiny došlo už
na jaře roku 2021. „Zdá se tedy, že Rusko bylo rozhodnuto situaci vyřešit vojenským zásahem už dávno předtím. V takové
situaci je samozřejmě otázka, jestli se tomu dá vyhnout. Analogie s druhou světovou válkou, byť nechci přímo tvrdit, že Putin je
Hitler, se nabízí. Pokud se prostě jedna strana rozhodne vyřešit problém vojensky, tak je jenom velmi málo toho, co může
udělat druhá strana.“

Výsledkem jsou slova amerického ministra obrany Lloyda Austina, který po návštěvě Kyjeva řekl, že cílem Spojených států je
vidět Rusko oslabené do té míry, že nebude schopno zopakovat nic, co by se podobalo invazi na Ukrajinu.

Podle Jiřího Pondělíčka jde tedy z hlediska Ameriky spíše než o plán o to, jak nedůvěryhodným partnerem pro případné
jednání a diplomatické řešení Rusko je. „Je to uznání toho, že prostě žádná dohoda se současným Ruskem nemá hodnotu
větší, než je papír, na kterém je napsána.“

„Rusko se zavázalo respektovat suverenitu a územní integritu Ukrajiny už v roce 1994 v Budapešťském memorandu. Nic z toho
ale nerespektuje. Viděli jsme ruský vpád do Čečenska, do Gruzie, zablokovaný konflikt v Podněstří, vyhrožování ostatním
státům NATO... Jde tedy o logický úsudek, že jediné, co zaručí Evropě bezpečnost, není dohoda s Ruskem, ale to, aby Rusko
už nemělo sílu Evropu dál ohrožovat.“

Další témata rozhovoru: Jak na přístup americké administrativy k rusko-ukrajinskému konfliktu reaguje tamní veřejnost? Jak
velký politický problém jsou pro Joea Bidena inflace a rostoucí ceny benzinu a potravin?
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Česko získalo po Rusku členství v Radě OSN pro lidská práva URL
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Členství Česka v Radě OSN pro lidská práva podpořilo 157 zemí, 23 se zdrželo. Rusko o místo přišlo na začátku dubna kvůli
svému vpádu na Ukrajinu.

Česko bylo jedinou zemí, která se o křeslo v Radě po Rusku ucházela. Ministerstvo zahraničí kandidaturu zdůvodnilo mimo jiné
tím, že lidská práva jsou pro zemi dlouhodobě prioritou. 
Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) zvolení Česka přivítal. „Hned ve čtvrtek nás čeká zasedání k porušování lidských práv v
důsledku ruské agrese vůči Ukrajině,“ napsal na Twitteru. 
Na pozdější tiskové konferenci dodal, že je důležité, že Česko získalo silnou podporu. 
„Hlasovalo 180 států, 157 pro, 23 se zdrželo. Považuji to za velmi silný a kvalitní výsledek, těch 23 států byly státy, které jsme
ani neoslovovali a ani jsme nečekali, že by nás mohly podpořit. Jsem rád, že jsme nahradili Rusko, které se dopouští
odporných zločinů během své agrese.“ 
Valné shromáždění OSN pozastavilo Rusku členství v Radě na začátku dubna, jak jsme psali podrobněji zde. Pro návrh se
tehdy vyslovilo 93 států, proti jich bylo 24. Moskva se křesla následně vzdala. 
Rusko bylo ve svém druhém roce z celkem tříletého funkčního období Rady. Česko ho za něj doslouží, členem tak bude do
konce příštího roku. 
„Pomohlo nám, že jsme s kandidaturou přišli včas, byli jsme první, neměli jsme protikandidáta. Proto je důležitý ten vysoký
výsledek. V principu ČR má širokou síť zastupitelských úřadů, pracovali na tom naši ambasadoři. Tam, kde je nemáme, nám
pomohli naši partneři, které jsme oslovily, USA nebo třeba Izrael,“ popsal ministr Lipavský diplomatický proces. 
Rada nemůže přijímat právně závazná rozhodnutí, její rozhodnutí však vysílají důležité politické signály, a může také schvalovat
vyšetřování. V březnu orgán například zahájil vyšetřování obvinění z porušování práv na Ukrajině, včetně možných válečných
zločinů. 
Podle informací agentury Reuters Rusko před hlasováním o svém vyloučení varovalo některé země, že pokud se postaví proti
němu, bude to považovat za „nepřátelské gesto“ s důsledky pro vzájemné vztahy. 
Rada OSN pro lidská právaJde o hlavní mezivládní orgán Organizace spojených národů (OSN) v lidskoprávní oblasti a jejím
cílem je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě. Skládá se ze 47 států OSN, které na 3 roky
volí Valné shromáždění. 
Rada se schází pravidelně třikrát ročně. Může ovšem zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní
lidskoprávní krize ve světě. 
Zdroj: MZV ČR 
Co však pozastavení členství v Radě pro Rusko vlastně znamená? 
„Okamžitou praktickou implikací je, že Rusko nebude mít přímý přístup k jednáním Rady a k diplomacii, která se kolem Rady
točí. Pokud bude například Rada schvalovat další rezoluce k válce na Ukrajině, Rusko se nebude moc zúčastnit jednání o
konkrétních formulacích, nebude mít přístup do celého politického procesu v Radě,“ vysvětlil v dubnu pro Seznam Zprávy
Michal Parízek z Institutu politologických studií při FSV  UK . 
Odborník ovšem upozornil také na fakt, že vzhledem k rozložení sil v Radě pro lidská práva a početní dominanci států výrazně
odsuzujících agresi na Ukrajině ve Valném shromáždění byla schopnost Ruska ovlivnit znění rezolucí Rady stejně malá. 
„Střednědobě pak Rusko přichází o možnost spolupodílet se na formování agendy Rady a prosazování svého pohledu na
lidská práva a jejich ochranu. To může částečně, spíš symbolicky, oslabit ty členy Rady, kteří si sami s dodržováním lidských
práv příliš nedělají starosti,“ dodal Parízek. 
Válka na UkrajiněDění na Ukrajině ON-LINE sledujeme každý den. Podívejte se, jak pomoci Ukrajině. Reportéři Seznam Zpráv a
jejich očitá svědectví z válkou zmítané Ukrajiny. Seznam Zprávy v ukrajinštině (praktické informace, zprávy, příběhy) – Ukrajins
´ki novyny. 
Jak postupuje ruská armáda: VÁLKA V MAPÁCHTakhle teď vypadá Mariupol: FOTKY Z DRONUBono a The Edge koncertovali
v kyjevském metru: VIDEOKam uprchlíci v rámci ČR přicházejí: UPRCHLÍCI V DATECHData: Proč je Ukrajina pro Rusko tak
důležitá: PROČ UKRAJINADen po dni sledujeme, čemu a jak se věnují ruská média: CO PÍŠÍ V RUSKUChcete sdílet nebo se
dozvědět praktické zkušenosti s pomáháním uprchlíkům? Připojte se každé pondělí v 19:00 na naše Twitter Spaces. 
Volodymyr Zelenskyj / Vladimir Putin / Rusko / Ukrajina / Luhanská lidová republika / Doněcká lidová republika 
Čtěte více ve speciálu ke konfliktu Rusko–Ukrajina > 
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Uprchli před válkou na Ukrajině. Teď jim hrozí vykořisťování, i v Česku URL
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Kvůli své situaci vezmou jakékoliv bydlení či práci. Uprchlíkům z Ukrajiny, mezi které nejčastěji patří ženy a děti, proto hrozí, že
je zneužijí podvodníci.

Přijdou z válkou zmítané země za mírem a bezpečím. Často i pro své malé děti. Kromě vstřícnosti a pomoci ale na lidi z Ukrajiny
v Česku mohou čekat i nástrahy různých podvodníků, kteří se na jejich situaci snaží vydělat. Na problém upozornila ředitelka
Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

Ta varuje, že zaměstnávání cizinců především z Ukrajiny je v České republice dlouhodobě nastaveno problematicky a uprchlíci
čelí mimo jiné vykořisťování. „Setkáváme se často s tím, že mig- ranti buď nedostanou zaplaceno vůbec, nebo podstatně méně,
než by měli dostat, popřípadě se jim ze slíbené mzdy odečítá velká částka za ubytování,“ upozornila Faltová.

Ti, kteří Ukrajincům dávají práci, jsou dle slov odbornice někdy zaměstnavatelé jen v uvozovkách, protože žádná pracovní
smlouva ve skutečnosti neexistuje. „Slíbí dotyčnému, že za něj vyřídí všechny papíry, a nakonec nevyřídí nic. Pak tito lidé
pracují v šedé ekonomice, mohou sice ze dne na den začít, ale také skončit,“ dodala ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Situace je o to horší, že se popsaný dlouhodobý problém teď začíná týkat válečných uprchlíků, kteří podle Faltové často
nemají dostatek informací a nevědí, na koho se obrátit, když například ztrácejí provizorní bydlení. „Někteří se pak stávají
snadnou kořistí pro podvodníky. Vezmou cokoliv, co se naskytne,“ konstatovala.

Zločinci? Ne, oběti

Lidem utíkajícím před ruskou agresí nepomáhá ani to, že s nimi někteří spojují nebezpečí zvýšené kriminality. Podle Marie
Jelínkové z Katedry veřejné a sociální politiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  přitom více než dvě
desítky studií na toto téma dospěly k závěru, že oblasti s větším počtem přistěhovalců mají přibližně stejnou, nebo dokonce i
nižší míru kriminality, než je v dané společnosti běžné. „Jednalo se dokonce i o studie, které tam nějaký vztah chtěly najít.
Musely konstatovat, že kriminalita přistěhovalců nebývá vyšší než u místních obyvatel,“ informovala expertka, jež se věnuje
integraci migrantů a je členkou na fakultě nově vzniklé Expertní skupiny pro Ukrajinu.

I podle Jelínkové uprchlíci naopak často bývají sami oběťmi. Mezi obzvláště zranitelné přitom patří ženy s dětmi, které tvoří
většinu nově příchozích migrantů z Ukrajiny. I proto, že nezřídka míří do části pracovního trhu, kde se pohybují nedůvěryhodní
zprostředkovatelé práce. To potvrzuje i Klára Holíková z právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci. „Někdy postávají
přímo před Krajskými centry pomoci a snaží se odchytit uprchlíky dříve, než se registrují. Slibují, že jim zařídí vízum, práci i
bydlení, aby tak získali závislost na zaměstnavateli, kterého jim dohodí,“ popsala Holíková.

Pro řešení problémů radí Jelínková mimo jiné vytvořit databázi uprchlíků, aby každá obec měla přehled o tom, kolik a jakých lidí
na jejím území bydlí a v jaké situaci se nachází. „Spousta Ukrajinců žije v soukromém ubytování, většinou šlo ze strany Čechů o
velmi velkorysý čin, ale svou neformálností často vytváří podhoubí právě pro kriminalitu páchanou na migrantech,“
poznamenala.
Kriminalita cizinců v Česku

Počet cizinců v Česku dlouhodobě stoupá.

Počet trestných činů od roku 2008 postupně klesá.

Například v roce 2019 stáli cizinci za zhruba devíti procenty objasněných trestných činů, přičemž do této statistiky bylo
započítáno i 10,8 milionu zahraničních turistů, kteří v daný rok Česko navštívili.

Zdroj: Expertní skupina pro Ukrajinu na FSV  UK

Vinohradská 12 - Tomáš Pika a Jana Magdoňová
RÁDIO , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.05.2022 20:56 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 4 544 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
osoba 
Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tohle je Liza. Údajná ruská studenta, která ve vysílání státní televize Russia Today tvrdila, že ji prý vyhodili z Fakulty
sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově . Kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Jenže to není pravda.
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osoba 
Ve skutečnosti se ona Liza jmenuje Jelizaveta Kirsanovová a přihlásila se na obor demografie a ekonomii na Přírodovědecké
fakultě. Podle zjištění irozhlasu ale na školu nikdy nenastoupila.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Škola proto na konci semestru její studium ukončila, což potvrdil mluvčí univerzity Václav Hájek.

Václav HÁJEK, mluvčí, Univerzita Karlova 
Pokud daná fakulta při kontrole po prvním úseku studiu například zjistí výsledek nula kreditů, je studentům zaslána obvyklá
výzva, že bylo zahájeno řízení o ukončení studia a v rámci řízení má možnost se student vyjádřit.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Škola to navíc studentce oznámila ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Tenhle příběh je proto smyšlený. Přesto ho lidé sdíleli
a vydávali za pravdu. A takovýchto zpráv je internet plný. Co s tím?

Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nerušit, ověřujeme. Český rozhlas v souvislosti s válkou na Ukrajině obnovil
speciální projekt na vyvracení polopravd a překroucených faktů. Jmenuje se Ověřovna a moji koklegovék reportéři Jana
Magdoňová a Tomáš Pika v něm boří nejčastější dezinformace na sociálních sítích.

Dnes je středa 11. května.

Ahoj, vítejte.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Ahoj Matěji.

Tomáš PIKA, redaktor 
Ahoj.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Přečtu na začátek dvě anotace článků. Ta první zní konspirační teorie, které převzali někteří lidé z ruských médií. Jsou
doplněné o vizualizaci údajného mariupolského bunkru. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, jde o ilustraci nikdy nevydané
deskové hry. A ta druhá anotace je, že po sociálních sítích koluje video, v němž autor tvrdí, že uprchlíci vykradli prodejnu
potravin v severočeském Jirkově. Žádný takový incident však nezaznamenala ani policie, ani obchodní řetězec. To jsou
příklady témat, které oba dva uvádíte na pravou míru ve společném projektu Radiožurnálu a zpravodajského serveru našeho
iROZHLAS.cz. Kde ta témata nacházíte?

Tomáš PIKA, redaktor 
Tak ona to je kombinace vlastně všech možných platforem, jak si to je možné asi představit. Původně jsme hledali ta témata
sami a hledali jsme je a podle toho, jak jsme na ně naráželi. Nejčastěji na sociálních sítích, například na Facebooku nebo na
Twitteru. Po prvních článcích a prvních reportážích se nám ale začali ozývat sami lidé do naší speciálně pro ten účel vytvořené
e-mailové schránky Ověřovna a tedy teď čerpáme primárně z těchto podnětů našich čtenářů, našich posluchačů. Protože to
jsou přece jenom ty falešné zprávy, ty hoaxy, na které oni narážejí v tom svém reálném životě, se kterými si neví rady a s
kterými my jim můžeme pomoci a ukázat, jak vlastně je možné ty informace ověřit.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Takže kdo narazí na dezinformaci případnou nebo na něco, co se mu nezdá, tak overovna@rozhlas.cz?

Tomáš PIKA, redaktor 
Přesně tak.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Tady ještě samozřejmě v tomto případě hraje roli, jak moc často se ta dezinformace objevuje v tom e-mailu. Nemáme kapacity
na to ověřit úplně každý e-mail, co nám přijde.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
No jasně.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Ale spousta těch věcí si opravdu opakuje, že jsou tam desítky k jednomu tématu, tak to je vždycky téma, které my si vezmeme,
které určitě ověříme, protože za nás to má význam. A potom dalším důležitým aspektem je, jak moc se to šíří na sociálních
sítích, kolik to má sdílení, kolik to má různých citací a tak dále. Takže i to je druhé měřítko, na které my se koukáme.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A když jsi zmínila ty e-maily, tak existuje ještě ten fenomén řetězových e-mailů?

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Samozřejmě existuje, ale řetězové e-maily mají nevýhodu v tom, že nikdo je nemůže monitorovat. My se nemůžeme lidem dívat
do jejich e-mailových schránek, ale právě ta naše schránka overovna@rozhlas.cz je skvělá v tom, že lidé nám často přeposílají
ty řetězové e-maily, které jim chodí nebo že to přišlo jim, známém, jejich babičce a tak dále..To znamená, začínáme mít docela
představu asi, co tak může mezi lidmi kolovat, protože ne vždy se to úplně shoduje s těmi věcmi, co jsou normálně na
dezinformačních webech nebo na sociálních sítích.

Tomáš PIKA, redaktor 
A u těch řetězových mailů, když už o tom mluvila teda Jana, tam je opravdu těžké zjistit, jak velký ten dosah ve skutečnosti je.
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Ale tím, že nám to ti lidé přeposílají přímo k nám do schránky, tak my aspoň můžeme řádově odhadnout z počtu adresátů, které
vidíme vlastně v té hlavičce toho mailu, kolik lidí tak mohlo řádově vlastně tu dezinformaci vidět a s tím můžeme potom dále
pracovat.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A vy ji pak můžete ověřit. K tomu se ještě dostaneme. Já jsem tady nakousl ta dvě témata. Co nejčastěji se do té vaší e-mailové
schránky dostává za případné dezinformace nebo náměty na ověření? Jsou to fotomontáže různé nebo o co přesně jde?

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Je to mix všeho. Velmi populární byla fotografie z vlaku, kde byl hrozný nepořádek s tím, že ten nepořádek měli údajně udělat
ukrajinští uprchlíci v tom vlaku. To se opakovalo mockrát. Tak to už jsme vyvrátili, že se vůbec nejedná o vlak, ve kterém měli
cestovat ukrajinští uprchlíci, nebyl to ani český vlak a tak dále.

osoba 
Jak ale napovídají třeba na podlaze rozházené staré německé noviny z roku 2015, je to jasná dezinformace.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Takže ty fotky jsou nejméně sedm let staré.

osoba 
Ano, přesně tak a i tak se šíří jako nové. Desinformátoři...

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Teďka v poslední době je teda nejpopulárnější mezi lidmi, co nám posílají, a je to trochu smutné. Ptají se nás na ověření. V
České televizi to byla teď taková kauza, kdy Česká televize využila obrázek ze zničené vesnice během tornáda. A přidávala to
právě, že se jedná, myslím o ukrajinské město.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Vysvětlila vzápětí, že to je chyba, že se omlouvá.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Přesně tak. Ale mezi lidmi to vlastně tak strašně moc rezonovalo, že tady toto nám zaplnilo schránku.

osoba 
Z Twitteru České televize 22. dubna 2022. K dotazům: ano, v jednom zpravodajském příspěvku k válce na Ukrajině se včera
objevily záběry z jiné, ten den chystané reportáže k falešné sbírce na pomoc obětem tornáda. Chyba v odbavení. Ne úmysl.
Omlouváme se. Dění na Ukrajině se věnujeme intenzivně, seriózně, na místě, hodiny denně.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Jak pak vypadá ten proces toho samotného ověření, když je tu tedy nějaký tip na téma, které se třeba tomu dotyčnému člověku
úplně nezdá a chtěl by vědět, jestli je, nebo není pravdivé. Tak jak vy zjišťujete, zda to tedy skutečně je pravda, nebo lež?

Tomáš PIKA, redaktor 
Ten proces se v zásadě příliš neliší od toho, jak postupujeme jako novináři vždy vlastně ke každé informaci, která se k nám
dostane, a která by měla jít nějakým způsobem dále do éteru nebo právě k nám na zpravodajský web. Dostane se k nám
informace, my vyhodnotíme, co je jejím obsahem, kdo v ní figuruje a na základě toho přistoupíme k jejímu ověřování. To
znamená, kontaktujeme konkrétní lidi, konkrétní instituce, které v tom figurují a snažíme se tedy pravdivost těch informací,
které se v tom daném článku, textu prezentují, zkrátka ověřit. A potom to na závěr jenom shrneme všechny ty naše zjištění v
nějakém celistvém textu, tak, aby to čtenář, posluchač pochopil. Rozdíl oproti našim běžným textům spočívá zejména v tom, že
v těch ověřovnách se snažíme i čtenářům a posluchačům vlastně přiblížit to, jakým způsobem my postupujeme a v některých
případech to je skutečně, řekl bych, vlastně krok za krokem. Tím příkladem může být třeba náš článek v Ověřovně, kdy jsme
ověřovali vlastně pravdivost, jestli došlo ke zničení české vojenské techniky na Ukrajině. Prezentovalo to vlastně jedno z videí,
které se šířilo na sociální síti Facebook. My jsme vydali vlastně text a potom později i reportáž na Radiožurnálu, kdy jsme
vysvětlovali, jak jsme to video ověřili. To znamená, udělali jsme si frame, takzvaně výstřižek toho videa, který měl zachycovat
údajnou železniční stanici na Ukrajině, kde mělo dojít ke zničení české vojenské techniky. To jsme si vložili do služby Google
obrázky, a vyhledalo nám to staré texty, třeba tři čtyři týdny staré, které mluvily o bombardování Kramatorsku.

To znamená, my jsme si mohli takto velice snadno zjistit, že to video bylo vytržené z původního kontextu. Původně teda se
jednalo o bombardování Kramatorsku. A jenom ten dezinformátor, co on udělal, je, že to videu snížil mu kvalitu, aby nešlo na
první pohled poznat, o co jde v tom videu, co vlastně ve skutečnosti zachycuje, a změnil tomu kontext. To znamená, doplnil tam
ten kontext o tom, že tam zachycuje údajnou českou vojenskou techniku zničenou na Ukrajině, což se nám povedlo tedy velice
snadno vyvrátit. A tím, jak jsme to popsali bod po bodu a s tím, že jsme to doplnili i o kontext z ministerstva obrany, které nám
toto také vyvrátilo, že by k nějakému takovému zničení české vojenské techniky na Ukrajině došlo.

osoba 
...Na Ukrajině, popírá i náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný.

Tomáš KOPEČNÝ, náměstek ministryně obrany 
Je to naprostej nesmysl. Je to součást strukturovaný dezinformační kampaně ze strany Ruský federace. My jsme byli jednou z
prvních zemí, která okamžitě druhý třetí den po vypuknutí ruský invaze na Ukrajinu okamžitě začla dodávat vojenský materiál a
okamžitě další dny se začaly objevovat takovýhle zprávy, že to, co jsme tam poslali, tak že se stalo cílem nějakýho útoku...

Tomáš PIKA, redaktor 
Tak jsme vysvětlili těm posluchačům, čtenářům, jak ověřujeme a jak si oni můžou velice snadno také ověřit.
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Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tomáši ty jsi zmínil dezinformátory, tzn. my víme, kdo ty dezinformace vytváří?

Tomáš PIKA, redaktor 
Tak jsme vysvětlili těm posluchačům, čtenářům, jak ověřujeme a jak si oni můžou velice snadno také ověřit.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Pravých dezinformátorů, kteří by vytvářeli vlastní dezinformace v Česku, tak těch jsou desítky, nejsou to žádné stovky. Ta
největší část lidí, co vlastně se podílí na šíření dezinformací, pouze přebírá už hotové dezinformace, sdílí je, přebírá tzv.
narativy, tedy nějaké příběhy, které vytváří ruská strana, ruská média a jenom je překopírují, přeloží, možná někdy ani
nepřeloží, protože už je přeloží někdo za ně a jenom je nasdílí. Ale lidé, kteří by opravdu vytvářeli dezinformace v Česku, tak
těch není moc.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
To znamená, že když vy ověříte to dané téma konkrétní, napíšete k tomu postup, jak jste ho ověřovali, tak se ve výsledku
bavíme o druhu žurnalistiky, které se říká fact-checkingová žurnalistika.

Tomáš PIKA, redaktor 
Můžeme mluvit o nějaké snaze přiblížit vlastně ty novinářské postupy čtenářům tak, aby si i oni sami byli schopni na nějaké
základní bázi ty informace ověřovat. Já si myslím, že to je vlastně věc, která by se už v tuto chvíli měla nějakým způsobem učit i
na školách a já pevně věřím, že tam k nějaké aspoň základní výuce takové dochází, jak si je možné velice snadno, opravdu
velice snadno během pěti minut ověřit pravdivost fotografie, pravdivost informace. A nejčastěji se tam pracuje právě s tím
jednoduchým vyhledávačem Google, kdy se zadá pár klíčových slov, zadá se tam ten obrázek, který chceme ověřit a
dohledáváme si zkrátka, kdy byla první třeba taková fotografie nahrána na internet. Už z toho je možné usuzovat, jestli jde o
skutečně pravdivé tvrzení, anebo opět nějaké vytržené z kontextu, které se prezentuje teď v novém narativu.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Takže v době, která přeje dezinformacím, kterých přibývá, zvláště tedy v souvislosti s hojným využíváním sociálních sítí je
posilování mediální gramotnosti tím klíčem, jak se vyvarovat toho, abychom naletěli některým dezinformacím a lžím a podobně?

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Jednoznačně je to i ve strategii České republiky, která se týká hybridního působení proti Česku, tak se mluví o mediální
gramotnosti, takže je to jeden z bodů, na který bychom se měli soustředit, pokud chceme být odolní vůči dezinformacím. Ještě
možná k tomu fact-checkingu. My se nezabýváme tím klasickým fact-checkingem, že bychom si vzali nějaké výroky politiků,
nějaký rozhovor a jednotlivé výroky ověřovali. To třeba dělá v Česku Demagog.cz. Tak takto my moc nefungujeme. My spíš
jdeme po těch příbězích, protože za nás ty příběhy se daleko víc šíří. V tom příběhu je emoce, někdo se s tím může ztotožnit a
ty příběhy se daleko lépe prostě šíří na sociálních sítích a zase přes ten příběh se daleko lépe to i vyvrací. Takže my se spíš
soustředíme tady na to. Navíc ještě kromě klasického fact-checkingu, že jenom řekneme, že to není pravda a proč, tak se
snažíme i konfrontovat toho člověka, co to šíří, což není úplně jednoduchá věc. Je to vlastně ta nejtěžší část té celé naší práce,
protože se s nimi nedá často spojit, nekomunikují s námi nebo ty rozhovory jsou velmi nepříjemné.

osoba 
Zdeňka N. jsme kontaktovali, jestli ví o tom, že sdílí podvrh. Odepsal toto:

Zdeněk N, 
Sdílel jsem, nevytvářím fotomontáže.

osoba 
Zeptali jsem se ho i motivaci proč upravený obrázek dával na svůj profil.

Zdeněk N, 
Nepoznám montáže, jsem jiného zaměření. A o co vám vlastně jde? Jsem dost starý na to, abych si nechal vnucovat názor,
cenzuru. A udávání jsem zažil před 89. Nijak to nezmění mé myšlení.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Ale povedlo se to. Máme i třeba nějaké jako pozitivní případy, kdy se nám povedlo, tys to zmiňoval vlastně na začátku v té
anotaci, kdy se kradlo v supermarketu.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
V Jirkově...

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Ano, ano. Tak to šířil jeden influencer na TikToku.

osoba 
Čaute lidičky, já jsem byl teďko zrovna momentálně nakoupit a chtěl jsem vám něco říct. Včera tu bylo veliký haló. Ve 20 hodin
a 26 minut. Víte, co se tady dělo? Ukrajinský lidi sem naběhli, do Tesca, jo, a začali tady normálně ve velkým krást, fakt
přísahám. Taky jsem včera...

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
S tím jsme se pokusili spojit. Ten nám nereagoval, samozřejmě. Ale jakmile vyšel tento článek, tak se s námi spojil on s tím, že
mu to lidé přeposílají, a chtěl s námi mluvit. Nakonec se ním udělal rozhovor, kde on se omluvil za to, že takovou věc zveřejnil,
že vlastně tvrdil, že mu to řekla ochranka toho supermarketu.

osoba 
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Nemyslíte, že todle je právě důvod proč si ověřit informace před tím, než je vypustíte do éteru a stane se z toho dezinformace,
která je zneužívaná nějakými lidmi pro to, aby osočovali uprchlíky, že se to skutečně děje, i když to není pravda?

Já vím, já se omlouvám, já jsem si to měl ověřit.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
To video stáhl se svého Tik Toku a natočil nové video, ve kterém se dokonce omlouvá.

osoba 
Takže lidičky, pokud vidíte, že vás někdo poprosí o nějaký videjko, ať to vydáte, tady to, radši si to nejdřív zjistěte, fakt.
Nebuďte takoví blbci jako já.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Takže to má i takový jako následný příběh, ale samozřejmě nespasí to celou dezinformační scénu. Tady taková věc konkrétně
jako samotný fackt-checking nespasí Českou republiku před tím, abychom byli odolní vůči dezinformacím. Už jenom, jak dlouho
si vytváří dezinformace, to během minuty vytvoříme prostě stovky. Ale nějakou dezinformaci ověřit trvá minuty, spíš hodiny.
Takže je tam veliký nepoměr a pouze fact-checkingem to nejde. Tady právě jedna z cest je jednak ta mediální výchova, jednak
vysvětlovat, jak vlastně novinář funguje, že to opravdu není tak jednoduché a že my si to tady necucáme z prstu, ty věci, že
máme nějaký kodex, máme nějaká pravidla té novinařiny a už jenom toto třeba ukazovat lidem, jakým způsobem vlastně ty
redakce fungují, tak pomáhá.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A zpětná vazba, ta jsi zmínila tedy, že od těch samotných dezinformátorů nějaká je. Co třeba z institucí, které se zaobírají právě
bojem třeba s dezinformacemi?

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Už si nás trochu všímají.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Už si všímají.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Někteří nám i sdílí články. Není to tedy naše iniciativa, že my bychom jim je posílali, ať nám je nasdílí, protože takto vlastně jako
novináři, jako Český rozhlas. Ale když je zaujme ten článek, tak ho nasdílí třeba na sociálních sítích, a tím pádem má větší
dosah. To znamená, už jsme trochu v jejich hledáčku a už nás začínají brát jako projekt, který se nějakým způsobem etabloval,
že už má nějakou svoji sílu. Ty články jsou čtené, je jich dost, to znamená, už pokrývají velké spektrum těch dezinformací. A
vlastně žádné jiné médium, pokud vím, v Česku se dezinformacím tímto způsobem nevěnuje, protože ona to není přímo
novinařina. Ověřování těch dezinformací vlastně úplně popírá takovou tu klasickou myšlenku novinařiny, kdy novinář chce
přinést jedinečnou informaci, informaci, kterou nemá nikdo jiný a chce být první. Dezinformaci má spousta lidí, šíří ji tisíce lidí,
nebývá nová, některé dezinformace jsou třeba z roku 2012. Takže tam vlastně chybí takové ty základní body, po kterých ten
novinář jde, protože jakmile zjistí, že ta informace je nesmysl, tak při klasickém přemýšlení novináře se jí přece nebude dál
věnovat. Proto jsme vytvořili zvláštní projekt Ověřovna, který vlastně je trošku mimo ty klasické vody novinařiny.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Nicméně zůstává tam ten zásadní jedinečný faktor ověřování informací.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Ten postup.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
A ten postup. Když jsi zmiňovala projekt Demagog, tedy ten typický nenovinářský fact-checkingový projekt, a také to, že nevíme
o tom, že by se v českých mediálních vodách někdo takto důsledně, speciálně v jednom projektu věnoval ověřování informací -
kde vůbec vznikl ten nápad, že bychom to měli dělat my? Děje se to nějak v zahraničí?

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
My jsme s tím přišli v létě loňského roku, když se blížily volby do Poslanecké sněmovny, tak jsme přišli s tím, že by bylo dobré
mít něco, kde, protože před volbami klasicky je to doba, kdy stoupá počet dezinformací, že bychom se takové věci mohli
věnovat. Takže jsme začali řešit, jakým způsobem by to mělo vypadat. Inspirovali jsme se i v zahraničí, konkrétně třeba BBC,
která má svůj tým fact-checkerů. Ale samozřejmě nemůžeme vzít projekt BBC a jen ho přemístit do Českého rozhlasu. Já jsem
to konzultovala s experty a ti experti, se kterými jsem mluvila, to byli například lidé z Demagog,cz, Manipulátoři.cz. Mluvila jsem s
českými elfy nebo s agenturou STEM, která se také věnuje dezinformacím, anebo i s akademiky samozřejmě. A inspiraci jsme
hledali tedy nejen v BBC, ale různé takové fact-checkové projekty má například agentura AFP, která dokonce spolupracuje s
Facebookem a snaží se ověřovat konkrétní dezinformace přímo na této sociální síti. Takže jsme to takhle dali dohromady, jak
by ten projekt měl vypadat. A poprvé jsme to zkusili čtrnáct dní před volbami v říjnu. Zjistili jsme, že to je opravdu velmi náročný
projekt a po volbách to trochu ustalo. A jakmile začala válka na Ukrajině, tak jsme si řekli, že je čas to znovu obnovit, protože to
množství těch dezinformací opět extrémně stouplo a a přišlo nám velmi důležité se tomu věnovat.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Když se na závěr vrátím k tomu, že i konfrontovaný dezinformátor dokáže uznat svou chybu, tak máte ten pocit, že za tu dobu,
co tu práci děláte, ověřovací, v rámci tedy projektu Ověřovna, že ne, že byste vymýtili dezinformace, což samozřejmě, Jana už
to zmiňovala, že jenom tímto projektem samozřejmě nejde. Ale že by se k vám dostávala i zpětná vazba od lidí, kteří teď ví, že
ne vše, co najdou na Facebooku, musí být nutně pravda?

Tomáš PIKA, redaktor 
Ono to jde opravdu vidět na číslech čtenosti té Ověřovny, poslechovosti těch reportáží, že lidi to opravdu zajímá a lidé apriori
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nechtějí šířit prostě dezinformace, nechtějí šířit falešné informace. Ale zkrátka, jak už to tady vysvětlovala Jana, když přijde jim
nějaký příspěvek třeba do e-mailové schránky, který je nějakým způsobem vyděsí, vzbudí v nich nějakou silnou emoci, tak oni
se nad tím často ani nezamyslí a pošlou ho dál, protože chtějí ostatní varovat, chtějí jim pomoci. A tím, že my jim tady do toho
veřejného prostoru nabízíme i nějakou, jak to říct, informační alternativu. To znamená, tady přišel vám do e-mailu třeba tady
nějaká informace, ale nemusí to být úplně pravda. My vám to tady vysvětlujeme, jak to je, jaká je pravda. Opírá se to o
konkrétní lidi, o konkrétní instituce, tak najednou oni si uvědomí aha, měl bych si začít více jako dávat pozor na to, co mi chodí
od třeba kamaráda ze školy do e-mailu a nevěřit všemu, co mi takto přijde.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Je to forma korekce jakési v době dezinformační a infodemické, to znamená přehršel informací.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Lidí, kteří opravdu podlehli čistě dezinformacím a už jsou chyceni tady v těch sítích, tak jsou jednotky procent. Oni jsou velmi
slyšet na sociálních sítích, ale není jich tolik. Největší množství lidí jsou ti, co neví. A to jsou lidi, pro které ta Ověřovna je a my
jim dáváme tu veřejnou službu, ten servis. A jak už jsem říkala, tím že to není klasické novinářské téma, když dám příklad byla
dezinformace, že ve vakcínách proti koronaviru jsou žiletky.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ta byla velmi oblíbená.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Ano, a když si do Googlu zadáte žiletky a vakcíny, tak vám vyskočí vlastně jenom dezinformační weby a nevyskočí vám žádné
seriózní médium, které by se tomu věnovalo, protože to prostě není téma pro novináře, protože to je takový nesmysl, že se
tomu normální novináři nebudou věnovat. Ale teď my se snažíme o to, aby když si dáte žiletky a vakcína, aby vyskočil článek
na iROZHLASu, to znamená seriózní médium, veřejnoprávní rozhlas a tam píše o tom, že opravdu to není pravda a vysvětluje,
proč to není pravda. Takže je to spíš servis pro tu většinu těch lidí, aby měli třeba argumenty pro své známé, když se s nimi
budou přít o nějakém nesmyslu, na který narazili, tak abychom vlastně dodali tento servis.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Mockrát díky za vaši práci.

Tomáš PIKA, redaktor 
Díky za pozvání Matěji.

Jana MAGDOŇOVÁ, redaktorka 
Hezký den.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tohle už je vše ze středeční Vinohradské 12. Díky, že nás posloucháte a díky, že kolegům Janě Magdoňové a Tomáši Pikovi
posíláte náměty na boření dezinformací. Ještě jednou připomenu jejich e-mail - overovna@rozhlas.cz.

Tahle epizoda byla trochu speciální. Představili jsme vám kousek novinářské praxe u nás v Českém rozhlase. V příštích dnech
se ale zase vrátíme k aktuálnímu dění, událostem a příběhům, o kterých by se mělo začít mluvit. Na slyšenou zítra.

Za Babiše bylo líp? Kampaň je výborná, míní experti. ANO s ní může bodovat i u voličů SPD nebo ČSSD URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Leinert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 01:09 , 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
Obyčejní lidé vzpomínají v dobrém na Andreje Babiše a jeho vládu. Obří billboardová kampaň v tomto motivu, kterou v
posledních týdnech rozjelo hnutí ANO, by se při pohledu na ostré reakce na sociálních sítích mohla zdát jako propadák:
„Dělejte si srandu z někoho jiného!“ nebo „Seš tak ubohej a odpornej, že jediný, kdo je schopen ‚odvážně‘ mluvit ve tvé
reklamě, je jen a pouze tvůj nohsled, nikdo jiný!“ – i takto kritizují uživatelé expremiéra třeba za to, že část tváří z plakátů jsou
straníci či podporovatelé hnutí.

V tomto případě se však ukazuje, jak rozdílný bývá názor působící jako většinový na sociálních sítích a jaká je realita vnímaná
průměrným voličem. Podle čtveřice expertů na politický marketing, které HN oslovily, je totiž kampaň velmi podařená. Babišovi
pomohla na sebe upozornit poté, co kvůli válce na Ukrajině byla vidět hlavně vláda Petra Fialy (ODS).

„Kampaň přitáhla pozornost zpátky k Andreji Babišovi, začalo se o něm zase víc mluvit. Dlouho nebyl tolik vidět. Vzbudil
pozornost s celkem jasným sdělením, že za jeho vlády bylo líp než teď,“ míní vedoucí katedry politologie Masarykovy univerzity
v Brně Otto Eibl.

Plakáty, které hlásají, že Babiš dal peníze rodinám, makal a nežvanil či bylo levněji, hodnotí pozitivně i Marcela Konrádová z
katedry marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Hnutí se podle ní podařilo
dobře vystihnout nálady ve společnosti.

„A podpořilo je tím, že komunikuje problémy ne s politiky, ale ‚obyčejnými‘ lidmi. Cílí na své podporovatele a voliče, případně na
skupiny občanů, kteří potřebují utvrdit v tom, že je něco špatně nebo že se jim za současné vlády nedaří dobře,“ popisuje
Konrádová.

O tom, zda jde o obyčejné lidi, přitom panují pochyby. Na plakátech se objevilo i několik členů hnutí ANO včetně radní jedné z
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brněnských městských částí. Největší pozornost pak vzbudil dvaaosmdesátiletý Václav Jelínek, jehož Babiš představil jako
jednoho z odvážných.

(Vpravo je radní městské části Brno-sever Nikola Staňková, jejíž tvář je teď na plakátech ANO. Stejně tak je na billboardech
člen mládežnické organizace hnutí coby student Adam)

Na obyčejně vyhlížejícího seniora, jenž si stěžuje na rostoucí ceny léků, ale brzy vyšlo najevo, že je členem ANO, byl ve vedení
několika technologických a chemických firem a za minulého režimu byl agentem StB s krycím jménem Spojař. Kritika, která se
na hnutí kvůli tomu snesla, však nemusí Babiše trápit.

První odvážný. Pan Václav, 82 let pic.twitter.com/kx9TGTGcYh

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 8, 2022 

„To, že se na Twitteru nebo na Facebooku mohou lidé zbláznit, ještě neznamená, že většinový názor zde reprezentuje
normálního mediánového voliče. Spíš bych řekl, že nikoli. Řadový volič si toho buď vůbec nevšimne, nebo to pro něho není
důležité, protože souhlasí především s tím sdělením, že se dřív měl líp,“ vysvětluje Eibl.

„Kritika je na místě, je dobře, že se vede debata o tom, že je to kampaň, která se tváří nějak, přitom v ní vystupují lidé, kteří
nejsou úplně nezávislí. Ale když budu militantní fanoušek Andreje Babiše, tak mi bude úplně jedno, co o něm říkají jeho
odpůrci. Možná mě to naopak ještě utvrdí v tom, že je třeba ho podporovat, semknout se a jít k volbám,“ dodává.

Voličů, které kampaň může oslovit, je navíc podle Eibla dost a zdaleka nejde jen o podporovatele hnutí ANO. „Nemusí to cílit
jen na fanoušky Andreje Babiše, ale i na ty, kteří zůstali bez zastoupení. V heslech kampaně se mohou najít také třeba voliči
‚vlasteneckých‘ stran a hnutí, ČSSD nebo KSČM,“ uvádí.

Podobně mluví i Alžběta Králová z Institutu politického marketingu. Podle ní má kampaň velký potenciál oslovit nejen tvrdé
voličské jádro ANO, ale také nerozhodnuté voliče nespokojené s aktuálním vývojem v Česku.

Současná kampaň ANO přichází ve chvíli, kdy do komunálních a senátních voleb zbývá několik měsíců. Někteří odborníci nebo
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí si teď lámou hlavu nad tím, zda kampaň přiřadit k podzimním
volbám, nebo už jde o jakési předkolo zatím stále zvažované Babišovy kandidatury na prezidenta. Pro obecní volby sice strany
nemají žádný limit na kampaň, pro prezidentské už však je.

Tím, že hnutí vyprovokovalo spor o svou kampaň, tak se mu podařilo svou současnou akci ještě více zpopularizovat. Je o tom
přesvědčen politolog Jan Kubáček, který v minulosti radil třeba hnutí Věci veřejné. Pokud Babiš skutečně prezidentskou
kandidaturu oznámí, pak jde podle Kubáčka o ideální výkop. „Má čím zahájit kontaktní kampaň, debatu s lidmi a zase si
úspěšně postěžovat na ‚pražské nepřející měšťáky‘.“

„Kampaň velice dobře vyplní prostor před následnou komunální, senátní a pravděpodobně i prezidentskou kampaní. Andrej
Babiš si pravděpodobně pomalu připravuje půdu pro následnou prezidentskou kampaň, která se také jistě povede v duchu
vzpomínání na staré dobré časy a kritiky nečinnosti Fialovy vlády,“ souhlasí Králová.

Síla kampaně pak podle odborníků spočívá i v tom, že na ni pro současnou Fialovu vládu je obtížné reagovat. „Jedna věc jsou
parodie, které ale cílové skupiny nijak nezasáhnou. Druhá věc je vládní komunikace vysvětlující, jak to s jednotlivými ‚problémy‘
uvedenými na billboardech vlastně je,“ říká Konrádová.

Podle Králové je u kampaně řada věcí, které se dají rozporovat. „Nezávislost vystupujících občanů, některé zavádějící výroky či
samotná myšlenka kampaně. Data a fakta na to vláda k dispozici má. Otázkou ale je, jestli by se to vládě podařilo
vykomunikovat podobně jednoduchou a trefnou formou.“
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Obyčejní lidé vzpom ína jí v dobrém na Andreje Babiše a jeho vládu. Obří billboardová kampaň v tomto motivu, kterou v
posledních týdnech rozjelo hnutí ANO, by se při pohledu na ostré reakce na sociálních sítích mohla zdát jako propadák:
„Dělejte si srandu z někoho jiného!“ nebo „Seš tak ubohej a odpornej, že jediný, kdo je schopen,odvážně‘ mluvit ve tvé
reklamě, je jen a pouze tvůj nohsled!“ -i takto kritizují uživatelé expremiéra třeba za to, že část tváří z plakátů jsou straníci či
podporovatelé hnutí. 
V tomto případě se však ukazuje, jakrozdílný bývá názor působící jako většinový na sociálních sítích a jaká je realita vnímaná
průměrným voličem. Podle čtveřice expertů na politický marketing, které HN oslovily, je totiž kampaň velmi podařená. Babišovi 
pomohla na sebe upozornit poté, co kvůli válce na Ukrajině byla vidět hlavně vláda Petra Fialy (ODS). 
„Kampaň přitáhla pozornost zpátky kAndreji Babišovi, začalo se o něm zase víc mluvit. Dlouho nebyl tolik vidět. Vzbudil
pozornost s celkem jasným sdělením, že za jeho vlády bylo líp než teď,“ míní vedoucí katedry politologie Masarykovy univerzity
v Brně Otto Eibl. 
Plakáty, které hlásají, že Babiš dal peníze rodinám, makal a nežvanil či bylo levněji, hodnotí pozitivně i Marcela Konrádová z
katedry marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Hnutí se podle ní podařilo
dobře vystihnout nálady ve společnosti. 
„A podpořilo je tím, že komunikuje problémy ne s politiky, ale,obyčejnými‘ lidmi. Cílí na své podporovatele a voliče, případně na
skupiny občanů, kteří potřebují utvrdit v tom, že je něco špatně nebo že se jim za současné vlády nedaří dobře,“ popisuje. 
O tom, zda jde o obyčejné lidi, přitom panují pochyby. Na plakátech se objevilo i několik členů hnutí ANO včetně radní jedné z
brněnských městských částí. Největší pozornost pak vzbudil dvaaosmdesátiletý Václav Jelínek, jehož Babiš představil jako
jednoho z odvážných. 
Na obyčejně vyhlížejícího seniora, jenž si stěžuje na rostoucí ceny léků, ale brzy vyšlo najevo, že je členem ANO, byl ve vedení
několika technologických a chemických firem a za minulého režimu byl agentem StB s krycím jménem Spojař. Kritika, která se
na hnutí kvůli tomu snesla, však nemusí Babiše trápit. 
„To, že se na Twitteru nebo na Facebooku mohou lidé zbláznit, ještě neznamená, že většinový názor zde reprezentuje
normálního mediánového voliče. Spíš bych řekl, že nikoli. Řadový volič si toho buď vůbec nevšimne, nebo to pro něho není
důležité, protože souhlasí především s tím sdělením, že se dřív měl líp,“ vysvětluje Eibl. 
„Kritika je namístě, je dobře, že se vede debata o tom, že je to kampaň, která se tváří nějak, přitom v ní vystupují lidé, kteří
nejsou úplně nezávislí. Ale když budu militantní fanoušek Andreje Babiše, takmi bude úplně jedno, co o něm říkají jeho odpůrci.
Možná mě to naopak ještě utvrdí v tom, že je třeba ho podporovat, semknout se a jít k volbám,“ dodává. 
Voličů, které kampaň může oslovit, je navíc podle Eibla dost a zdaleka nejde jen o podporovatele hnutí ANO. „Nemusí to cílit
jen na fanoušky Andreje Babiše, ale i na ty, kteří zůstali bez zastoupení. V heslech kampaně se mohou najít také třeba
voliči,vlasteneckých‘ stran a hnutí, ČSSD nebo KSČM,“ uvádí. Podobně mluví i Alžběta Králová z Institutu politického
marketingu. Podle ní má kampaň velký potenciál oslovit nejen tvrdé voličské jádro ANO, ale i nerozhodnuté voliče nespokojené
s aktuálním vývojem v Česku. 
Současná kampaň ANO přichází ve chvíli, kdy do komunálních a senátních voleb zbývá několik měsíců. Někteří odborníci nebo
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí si lámou hlavu nad tím, zda kampaň přiřadit k podzimním volbám,
nebo už jde o jakési předkolo zatím stále zvažované Babišovy kandidatury na prezidenta. Pro obecní volby strany nemají žádný
limit na kampaň, pro prezidentské už je. 
Pokud Babiš skutečně prezidentskou kandidaturu oznámí, pak jde podle politologa Jana Kubáčka o ideální výkop. „Má čím
zahájit kontaktní kampaň, debatu s lidmi a zase si úspěšně postěžovat na,pražské nepřející měšťáky‘.“„Kampaň velice dobře
vyplní prostor před následnou komunální, senátní a pravděpodobně i prezidentskou kampaní. Andrej Babiš si pravděpodobně
pomalu připravuje půdu pro následnou prezidentskou kampaň, která se také jistě povede v duchu vzpomínání na staré dobré
časy a kritiky nečinnosti Fialovy vlády,“ souhlasí Králová. 

O autorovi: Ondřej Leinert, ondrej.leinert@hn.cz
Foto autor:   Foto: Profimedia, ČTK
Foto popis:   Lidé z plakátů Mezi tvářemi na plakátech ANO je i politička hnutí Nikola Staňková či bývalý spolupracovník StB
Václav Jelínek.
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Jedna z největších kryptoměn ztratila skoro šedesát miliard
TISK , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 12 , Autor: Petr Lukáč , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 12.05.2022 02:41 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Byznys a Peníze , AVE: 111 916,43 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
In v e s to v á n í 

Pro diváky to byla jedna z největších show v kryptu za poslední roky. Pro investory se ale jednalo o krvavou lázeň. Lázeň,
kterou navíc nečekali, protože se mělo jednat o „bezpečnou“ investici. 
Řeč je o pádu údajně stabilní kryptoměny TerraUSD, zkráceně UST. Projektu, který patřil mezi top 10 na trhu a který měl
pomocí chytrých algoritmů, teorie her a dalšího tokenu 
luna udržet hodnotu této „měny“ na úrovni jednoho dolaru. Graf tak ukazoval prakticky plochou křivku, protože hodnota byla
rok a půl více méně stejná. Tento týden ale začala hodnota klesat pod dolar a ve středu se UST propadla až na hodnotu 30
centů. Jen během dvou hodin psaní tohoto textu opět vyletěla nahoru o 50 procent a pako dalších 30 klesla. 
Jen pro představu. Celková tržní kapitalizace UST klesla z 18,6 miliardy dolarů (cca 450 miliard korun) zhruba na pět miliard
dolarů (120 miliard korun). Je š tě víc pak spadla hodnota luny. Z více než 40 miliard dolarů (téměř bilion korun) na jednu
miliardu. 
Panika na sebe nenechala dlouho čekat. A sešup čekal i další kryptoměny na trhu, prudce oslabili i největší hráči na trhu
bitcoin či ether. 
Pád UST navíc vedle paniky vyvolal i vlnu tzv. likvidací. Lidé svými tokeny 
ručili za úvěry a najednou jejich zástavy nestačily na jejich pokrytí, a o většinu peněz tak přišli. 
Proč tedy i ta kryptoměna, jež měla být odolná vůči překvapivým výkyvům, nyní ztrácí? Nejdřív je nutné si popsat, jak přesně
funguje. Řadí se mezi takzvané stablecoiny. Jedná se o tokeny na blockchainech, které mají reprezentovat 1: 1 hodnotu fiat
měny, většinou amerického dolaru. Uživatelům mají umožnit investovat v kryptosvětě i bez vystavění se rizika aktivům, jako je
bitcoin a další, kterým hodnota často kolísá. 
Existuj e j ich několik typů. Tím nejznámějším jsou „stably“ podložené přímo fiat měnou. Patří sem například USDC nebo tether.
Ty mají v rezervě reálné dolary či cenné papíry. 
Poslední dobou ale vznikají i pokusy o tzv. algoritmické měny. A sem spadá i UST, počátkem týdne trojka na trhu. K udržení
hodnoty sloužil zmiňovaný token luna. Velmi zjednodušeně měl komplikovaný mechanismus zaručit, že pokud by se cena
dostala pod jeden dolar za UST nebo naopak nad jeden dolar, účastníci trhu budou motivováni k tomu, aby UST vyměnili za
lunu nebo naopak. A tak udrželi hodnotu 1: 1. 
„Algoritmické stablecoiny jsou totiž reálným pokusem o tvorbu nových peněz. A nemají to jednoduché z definice. Pro mě je to
příběh,kdo chce víc, nemá nic'; uvidíme, co bude dál,“ komentoval na Twitteru vývoj například profesor ekonomie na FSV
Ladislav Krištoufek. 
Řada lidí z kryptosvěta celý projekt Terra-Luna nicméně kritizovala jako letadlo, které může rozložit silný hráč s dostatkem
kapitálu. A to se pravděpodobně stalo. 
Některé hlasy už hovoří o „útoku zevnitř“, většina komentátorů ale přirovnává událost spíše k slavnému nájezdu George
Sorose na Bank of England v roce 1992. Velký hráč či hráči ve velkém spekulovali na pokles UST a stále poměrně málo likvidní
trh to neustál. 
Nepomohlo ani to, že organizace Luna Foundation Guard naakumulovala 
až tři miliardy dolarů v dalších kryptoměnách na to, aby v případě problémů UST pomohla udržet poměr 1 : 1 s dolarem.
Všechny mechanismy ovšem měly začít naplno fungovat až za několik týdnů. A i když část prostředků i tak využili, pomoc stejně
přišla příliš pozdě. 
Už nyní to každopádně vypadá, že bude mít událost dlouhodobé dopady. Snaha vytvářet nové „měny“ se dlouho nelíbí
centrálním bankéřům ani vládám. I kvůli tomu vyšuměl například ambiciózní projekt Facebooku 
na měnu libra. 
K UST se tak v úterý vyjádřila i americká ministryně financí Janet Yellenová, podle které růst celého kryptosvěta přináší
mnohem větší rizika. Což podle ní samozřejmě znamená nutnost nové regulace. 

O autorovi: Petr Lukáč, petr.lukac@hn.cz

Strategický význam Černého moře
TV , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 03:10 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 501 512,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Rusko v Černém moři navýšilo počet plavidel se střelami s plochou dráhou letu typu kalibr. V současnosti je to 7 lodí až s 50
raketami. Pozornost armád obou zemí se teď soustředí na přístavní město Oděsa a Hadí ostrov, který je klíčový pro kontrolu
nad značnou částí Černého moře. Téměř o začátku války ho okupuje Rusko.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Během posledních dvou dnů se kyjevský režim opakovaně pokusil o letecké a námořní útoky proti Hadímu ostrovu, který je
důležitým kontrolním bodem severozápadní oblasti Černého moře. Ukrajinské provokace se díky kompetentním akcím ruských
ozbrojených sil na ostrově podařilo zmařit.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Nejde jen o vojenský význam Černého moře. Jeho vodami se do světa dopravovala velká část ukrajinských komodit, ať už šlo o
pšenici nebo například slunečnicový olej. Jejich ceny proto strmě rostou.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
Poprvé za desítky let od Oděsy neplují obchodní flotily a běžná práce ustala. Nedošlo k tomu zřejmě od druhé světové války.
Běžný život spojený s mořem Rusko blokuje. To je problém nejen pro Ukrajinu. Bez vývozu našich zemědělských plodin se
desítky zemí dostanou na pokraj nedostatku potravin.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
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A téma teď rozvedeme s politickým geografem Michaelem Romancovem z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý
večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Nedávno jste vydal knihu Námořní slepota o významu moří pro rozvoj obchodu a taky moci. Kam byste v tomto kontextu zařadil
Černé moře a aktuální dění v něm?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Černé moře je bezesporu strašně důležité pro všechny země, které vlastně mají pobřeží v té černomořské oblasti, ale i pro
některé země, které jsou poměrně v hlubokém vnitrozemí. Typickým příkladem může být Rakousko, Maďarsko a Srbsko, které
díky Dunaji vlastně mají možnost dobře komunikovat se světovým oceánem prostřednictvím toho bazénu Černého moře.
Nicméně vlastně z globálního hlediska je černo mořský bazén důležitý především díky tomu, co bylo už rovněž zmíněna ve vaší
reportáží, a to je ta důležitost nejen ukrajinského, ale i ruského obilí, případně kukuřice pro zásobování značné části světa
těmito klíčovými potravinami.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
K tomu se doufám ještě dostaneme, ale zastavme se ještě u těch mocenských otázek. Dá se mluvit o tom, že v Černém moři
dominuje Rusko? Jak silné je ruské námořnictvo v oblasti a obecně?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak obecně se dá říci, že ruské námořnictvo z hlediska počtu plavidel, které má, vypadá velice silně, nicméně viděli jsme, že se
Rusům na moři nedaří výrazně lépe, než se jim daří ve válce na ukrajinském území jejich pozemní armádě a letectvu. Obecně
platí, že nejsilnější částí ruského námořnictva je severní loďstvo, černomořské je až třetí v pořadí, protože silnější je i loďstvo
baltické. Nicméně pokud jde o Černé moře, tak tam Rusové minimálně počtem lodí a typem výzbroje, které měli, tak bylo
samozřejmě výrazně silnější, nežli námořnictva Ukrajiny, Bulharska a Rumunska, Turecko vlastně má poměrně solidní námořní
kapacity, byť v černém moři rovněž slabší, aspoň papírově slabší, nežli Rusko.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A teď k těm dopadům na zbytek světa. Které regiony, protože jsou i velmi vzdálené, ty ruské aktivity v Černém moři
bezprostředně ohrožují?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak pokud jde právě o schopnost Ukrajiny vyvážet svoje obiloviny, případně kukuřici, tak tam vlastně Rusové v tento okamžik
buďto obsadili ty klíčové černomořském přístavy, respektive přístavy v Azovském moři, byť to je součástí Černého moře, ze
kterých Ukrajina exportovala. A tam je důležité si ještě uvědomit to, že ruská vláda přijala zároveň vlastně embargo nebo
vyhlásila embargo na export vlastních obilovin. A v důsledku toho vlastně ze světových trhů vypadlo zhruba 26 % obilovin,
které v posledních letech byly exportovány z těchto dvou zemí a 18 % globálních vlastně dodávek kukuřice. A ty nejpostiženější
země jsou z těch, řekněme, důležitých jsou 2, a to je Turecko, respektive Egypt. A zejména v případě Egypta to je věc, která je
mimořádně důležitá. Arabské jaro, jak si jistě diváci vlastně vybaví, tak bylo vyvoláno primárně neschopností arabských zemí a
Egypt byl tou nejdůležitější z nich, vlastně subvencovat ceny obilovin natolik, aby běžné obyvatelstvo mělo dostatečný vlastně
přístup k téhle té klíčové potravinové složce.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A co tedy alternativní trasy k vývozu obilí z Ukrajiny? Jakou část námořního exportu, pokud existují, by mohly nahradit?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V zásadě bych řekl, že velice malou. Vím, že se rozjely jaksi horečné aktivity, které mají vlastně vést k tomu, že se alespoň část
těch ukrajinských exportů vlastně podaří přeložit na železnici a transportovat prostřednictvím dál potom na světové trhy
prostřednictvím buďto bulharských nebo rumunských přístavů, ale to bude jenom nějaký relativně malý zlomek toho, co by
standardně šlo prostřednictvím černošských přístavu. Je zapotřebí si prostě uvědomit, že to vlastně rychlé přeložení té velké
produkce, které je Ukrajina schopna, být samozřejmě řada těch oblastí, ze kterých se standardně sklízelo, je momentálně
oblastí bojů, tak prostě to jen tak zničehonic přeložit na železniční vagon, nebo dokonce na automobily, to prostě není možné.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Pokud by Rusko odřízlo Ukrajinu zcela od břehu Černého moře, jaké by to pro něj mělo důsledky?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pro každou zemí, která má přístup k moří. Ekonomové, ekonomové to standardně vyhodnocují zhruba na jedno až 4 % HDP
navíc. To znamená, kdyby Ukrajina najednou ztratila přístup k moři, tak vlastně její ekonomika, která už taky zásadním
způsobem poničená válkou, tak bych se propadla ještě hlouběji. Vlastně ten přístup k moři je pro Ukrajinu důležitý minimálně
nejenom právě z hlediska schopností podílet se na zásobování takových zemí, jako je právě třeba Egypt nebo Turecko
obilovinami, ale také i z hlediska nějaké prostě poválečné rekonstrukce, protože Ukrajina bude muset dovážet obrovské
množství stavebních materiálů, dalších surovin. Bude muset se pokusit obnovit, já nevím, strojní park pro poničené továrny, a
to všechno je nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější dopravovat právě po moři.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vysvětluje Michael Romancov. Díky za rozhovor. Pěkný večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji za pozvání. Hezký večer.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 280 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


Co je to kryptokolonialismus? Bitcoin a jeho zábor zemí globálního Jihu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Martin Tremčinský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 06:36 , Celková
návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , AVE: 5 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
V minulém díle seriálu Boom kryptoměn a proces digitalizace peněz jsme si představili technické fungování a začátky historicky
první kryptoměny bitcoin. Bitcoin vznikl jako nástroj protestu a odporu vůči příliš tekutému finančnímu systému pozdního
kapitalismu, nicméně jeho design ani konzervativní ideologická základna nemusí v současnosti nutně sloužit jako technologie
osvobození a emancipace. Zejména ve vztahu k zemím globálního Jihu můžeme pozorovat přetrvávající chápání tohoto
prostoru jako pole pro realizaci západních dobyvačných fantazií o nezastavitelném pokroku a růstu globálního kapitálu.
Bitcoinoví a jiní kryptoměnoví investoři často propagují bitcoin s tím, že může pomoci tzv. unbanked, tedy lidem, kteří z
nějakého důvodu nemají přístup k bankovním službám. Předpokládá se, že na světě takto žijí téměř dvě miliardy lidí.
V tomto díle se tak podíváme na některé základní charakteristiky toho, jak je bitcoin implementován v tzv. rozvojových zemích.
Právě v těchto zemích se totiž odehrávají četné sociální experimenty, ze kterých ovšem vždy těží především úzká skupina
západních investorů, ať už formou finančních zisků, nebo v podobě cenného know-how. Nejčastěji však obojím.
Mýtus „primitivní“ inspirace
Mikronéské souostroví Yap je známé svými kamennými penězi zvanými rai. Rai jsou různě veliké kamenné kruhy, jejichž průměr
se pohybuje od pouhých centimetrů až po více než tři a půl metru. Tyto působivé objekty jsou specifické tím, že jejich vlastnictví
určovala sdílená sociální paměť. Jinými slovy bylo jedno, u koho byly tyto kameny uloženy na dvorku; to, co určovalo jejich
vlastnictví, byla obecná společenská shoda. Bylo tak například možné, že kameny, které se kvůli nehodě při převozu potopily
do moře, dál plnily svou funkci, protože všichni členové yapské společnosti věděli, že tam někde na dně ty kameny jsou i komu
patří. V určení vlastnictví tak nebylo důležité rozhodnutí žádné centrální autority nebo fyzické držení kamenů, ale obecný
společenský konsensus.

Tento důraz na konsensus je důvodem, proč jsou kamenné peníze bitcoinovými nadšenci často přirovnávány k jakémusi
analogovému blockchainu. Blockchain totiž také funguje jen díky konsensu jednotlivých uzlů, které jej ověřují. Bitcoiny mimo něj
neexistují, jsou to pouhé účetní zápisy o vlastnictví. Každý uzel v síti pak má kopii paměti všech platných transakcí a díky tomu
hlídá, zda jednotliví uživatelé skutečně disponují směňovanými penězi.

Příklad kamenných peněz zároveň slouží i jako jisté varování před navyšováním peněžní zásoby. Obecně rozšířenou
představou totiž je, že kameny rai jako peníze zanikly, protože evropští kolonizátoři byli díky své technologické vyspělosti
schopni tyto objekty zhotovovat a přepravovat mnohem snáze než původní obyvatelé ostrova. Kvůli tomu tak mělo dojít k
zaplavení ekonomické sféry Yapu těmito kameny, což mělo nevyhnutelně vést k jejich devalvaci. Bitcoinoví nadšenci touto
bajkou naturalizují bitcoin a peníze s omezenou zásobou jako objektivně přirozené, spravedlivé a správné.

Takové přirovnání kamenných peněz k bitcoinu stojí na mnoha chybných předpokladech, které pramení z etnocentrické
perspektivy, že peníze jsou všude stejné, resp. že všude plní stejné funkce. Britský autor Jo Walton upozorňuje, že yapské
peníze dlouhodobě slouží západní ekonomii k ospravedlňování určitých axiomů o povaze ekonomického života, aniž by se
západní autoři obtěžovali podrobněji seznámit se skutečným fungováním tamní ekonomiky a společnosti. Podle Waltona se tak
jedná o formu kulturní apropriace, kdy yapská kultura slouží západním autorům jako mytický prostor ideální přirozené komunity,
do které si mohou dosazovat vlastní představy o fungování světa, a skrze různé zkratky, zjednodušení a zkreslení
ospravedlňovat svoje teorie.
Globální Jih jako živá laboratoř
Nejen, že se takový etnocentrismus dopouští symbolického násilí na obyvatelích souostroví Yap a jejich historii, ale zároveň
nám zabraňuje vést plnohodnotnou debatu o budoucnosti peněz a ekonomického uspořádání obecně. Pokud si vyprávíme
zkreslené příběhy o tom, že peníze jsou všude stejné a řídí se stejnými pravidly, zásadně omezujeme naši ekonomickou
imaginaci v tom, jak dělat věci jinak, lépe a šetrněji.

Příklad apropriace yapské kultury znovu ukazuje, že západní věda a vědění jdou stále ruku v ruce s koloniálním dědictvím.
Věda a kolonialismus jsou dvě nitě stejného příběhu moderní globální hegemonie. Jak ukázala historička Helen Tilley,
koloniální prostor dlouhodobě sloužil (a dodnes slouží) moderní vědě jako živoucí laboratoř a věda pak na oplátku poskytuje
(neo)koloniálním tendencím ospravedlnění a epistemickou infrastrukturu pro jejich další existenci. A to se netýká pouze
ekonomie, ale i jiných věd jako sociální antropologie, geografie nebo ekologie. Tyto propletené historie mají nadále zásadní vliv
na životy lidí jak na globálním Severu, kterým poskytují určitý komfort produkce vědění bez nutnosti nést rizika s ním spojená,
tak především na obyvatele globálního Jihu, kteří jsou naopak těmto experimentálním rizikům neustále vystavováni. A jiné to
není ani s projekty prozkoumávajícími možná využití kryptoměn a decentralizovaných systémů.
Chudoba a inovace
Mezinárodní bitcoinová komunita totiž využívá koloniální způsoby myšlení nejen na epistemologické rovině skrze romantizaci a
dezinterpretaci jiných peněžních forem, jako je tomu u kamenných peněz z Yapu. Bitcoinoví a jiní kryptoměnoví investoři často
propagují bitcoin s tím, že může pomoci tzv. unbanked, tedy lidem, kteří z nějakého důvodu nemají přístup k bankovním
službám. Předpokládá se, že na světě takto žijí téměř dvě miliardy lidí. Samozřejmě tento fenomén se týká především zemí
globálního Jihu. Zatímco ve Spojených státech lidé bez bankovního účtu tvoří přibližně 6 procent obyvatel, v subsaharské
Africe je to více než 60 procent.

To představuje výrazné komplikace i proto, že značnou část HDP v těchto zemích tvoří remitendy, tedy peníze zasílané lidmi
pracujícími v zahraničí rodinným příslušníkům do svých domovských států. Odhaduje se, že ročně se takto do domovských
států pošle okolo pěti set miliard dolarů. K posílání remitend pak musí zahraniční pracovníci využívat nebankovní služby typu
Western Union, které si účtují vysoké poplatky. Kryptoměny jako bitcoin umožňují tyto náklady na mezinárodní transfer peněz
snížit.

Dá se předpokládat, že i díky tomu se Afrika v loňském roce stala jednou z nejrychleji rostoucích kryptoměnových ekonomik.
Nicméně co se týče objemu peněz zobchodovaných v kryptoměnách, zůstává Afrika z důvodu celkové chudoby nadále spíše
trpaslíkem. To jen podtrhuje již zmiňovanou asymetrii v produkci nového vědění. Přestože Afričané mají mnohem méně
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prostředků, podílí se mnohem více na adopci a implementaci nové technologie, jsou nuceni s ní experimentovat a hledat její
inovativní využití, zatímco obyvatelé globálního Severu se ke kryptoměnám ve větší míře vztahují zdrženlivě až konzervativně
jako k pouhé investici (digitální zlato). Pokud tedy někdo skutečně povýší kryptoměny na peníze, budou to nejspíše obyvatelé
Jihu, ovšem stane se tak v duchu rčení: „Kterak nouze naučila Dalibora housti.“

Ovšem epistemická asymetrie jako dědictví kolonialismu se neprojevuje pouze v nutnosti obyvatel globálního Jihu neustále
hledat inovativní řešení k zvládnutí vlastní prekérní situace chudoby a z ní pramenící politické, sociální a v současnosti i
environmentální nestability. Tato nestabilita je totiž činí také zranitelnějšími vůči experimentálním projektům, které se v jejich
komunitách snaží implementovat podnikatelé a investoři z globálního Severu.
Šoková doktrína
Mnoho kryptoměnových investorů a podnikatelů se tak snaží využít země Jihu k realizaci vlastních podnikatelských záměrů.
Strategie, kterou ekonomka Naomi Klein nazývá šokovou doktrínou, využívá slabých demokratických institucí, ochromených
nejčastěji v důsledku nějaké přírodní katastrofy nebo ozbrojeného konfliktu. Pro tento nastupující trend se už vžil termín
kryptokolonialismus. Kryptokoloniální projekty se nejčastěji profilují tak, že vždy nabízejí humanitární řešení v reakci na právě
probíhající lokální krizi. I když se samotný humanitární projekt vždy nespustí, základy právní a technologické infrastruktury už
jsou na místě a mohou tak sloužit dalším kryptoměnovým projektům v dané lokalitě, ovšem tentokrát orientovaným na zisk.

Kryptokolonialismus tak opisuje stejnou linku jako stále se rozvíjející „filantropický kolonialismus“. Tento fenomén znamená, že
si globální finanční elity mohou s účastí veřejných peněz připravovat živnou půdu pro svoje podnikatelské záměry pod vlajkou
filantropie a humanitární pomoci. Mohou tak za přispění veřejných prostředků a s daňovými úlevami budovat legální a
technické infrastruktury, které jsou klíčové pro jejich další obchodní zájmy v regionu. Cílem filantropie tak není vyřešit chudobu,
nebo jiné globální problémy, ale vytvořit si trh pro další expanzi kapitálu. Součástí dobročinných projektů totiž mnohdy bývá i
deregulace místní legislativy, která pak samozvaným dobrodincům poskytuje konkurenční výhodu na lokálních i světových
trzích. Mnoho humanitárních kryptoměnových projektů v tomto trendu pokračuje.
Prst na spínači pomoci
Jedním z cílů kryptokoloniálního zájmu se stal například drobný ostrovní stát Vanuatu v Tichomoří. Jeho 83 ostrovů a ostrůvků
je často zmítáno různými nepřízněmi tichomořského počasí, v jejichž důsledku je nutné rychle a efektivně distribuovat
humanitární pomoc i v podobě dodávek peněžní hotovosti. Projekt, který dohromady spravuje britská organizace Oxfam spolu s
investory ze soukromého sektoru, má za úkol poskytnout infrastrukturu, díky níž bude tato humanitární pomoc vyplácená vždy
pomocí kryptoměn. Tuto pomoc tak má být možné vždy rychle a efektivně „zapnout“ či „vypnout“ podle potřeby. Problémem je
ovšem to, že projekt nebere v potaz stav technologického vybavení Vanuatu a zároveň zbavuje ostrovní stát autonomie, jak o
pomoci rozhodovat. Prst na spínači pomoci má totiž mít právě Oxfam, který tak bude rozhodovat kdy, za jakých podmínek a
komu bude pomoc distribuována.

Vanuatu začalo být navíc pro nově vznikající kryptoměnovou ekonomiku přitažlivé díky svému novému statusu daňové skrýše.
Z veřejných nákladů tam vznikne právní a částečně i technická infrastruktura, která bude později sloužit především
zahraničnímu kapitálu, který se zde bude moci ukrýt před zdaněním. Stejná situace byla i na americkém ostrově Portoriko, který
je v současnosti sídlem mnoha amerických blockchainových firem (tedy alespoň na papíře).
Bude to krásné, ať chcete, nebo ne
Portoriko, které bylo tragicky zasaženo hurikánem María, se krátce poté, v roce 2018, snažil americký kryptonadšenec a bývalá
dětská filmová hvězda, Brock Pierce, proměnit ve svou vlastní kryptoutopii. Pár měsíců po katastrofě se na Portoriko začali
sjíždět různí Piercovi podporovatelé s vidinou, že si zde splní svůj sen o vytvoření permanentní atmosféry populárního
pouštního festivalu Burning Man. Přestože je tento festival považován za jakési spirituální pokračování slavného Woodstocku, s
velkým důrazem na otevřenost, inkluzi a vzájemný respekt a spolupráci, v rukou kryptokolonizátorů se tyto myšlenky a hodnoty
rychle vypařily. Namísto pomoci a vytváření podpůrné komunity tu začaly rašit hlavně nápady vedoucí k všeobecné
komodifikaci a přeměně všech sociálních vazeb na tržní vztahy.

O necitlivosti takovýchto aspirací tváří v tvář Portoričanům, kteří se zrovna obtížně vyrovnávali (a dodnes vyrovnávají) s
následky ničivého hurikánu, samozřejmě není potřeba dlouze polemizovat. Korunu arogance tomu nasadil sám Pierce, když na
jednom setkání s místními začal znepokojeným občanům, a především občankám, nevybíravě vysvětlovat, že nevědí, co je pro
ně dobré. Kryptokoloniální logika celého projektu se odhalila ve své nahotě, když člen Piercovy skupiny během tohoto setkání
odvětil nespokojené Portoričance: „My máme dobré úmysly, všechno to bude krásné a vy toho budete součástí, ať už se vám
to líbí, nebo ne.“
Bitcoin v rukou autoritářů 
Jiným kryptokoloniálním projektem Brocka Pierce je zavedení bitcoinu jako oficiálního platidla v jihoamerickém Salvadoru.
Tamní prezident Naib Bukele, který je v zahraničí hojně kritizován pro své autoritářské sklony, v roce 2021 prohlásil, že bitcoin
pomůže salvadorské ekonomice vyřešit problém zmiňovaných remitend. Ty totiž tvoří až čtvrtinu salvadorského hrubého
domácího produktu. Bukeleho plánem bylo, že si zahraniční pracovníci od salvadorské vlády koupí bitcoiny, které pošlou svým
blízkým, a vláda za to výměnou získá americké dolary. Z toho důvodu začala salvadorská vláda v součinnosti s americkými
firmami vyvíjet i vlastní kryptopeněženku Chivo. K adopci této peněženky se Salvadorce snažila motivovat osvobozením od
transakčních poplatků, které většinou činí několik centů, ale mohou v některých případech dosahovat hodnoty i několika
dolarů. Tyto poplatky chtěla za své občany platit sama vláda. Peněženky navíc obsahovaly kryptoměnu v hodnotě třiceti
amerických dolarů jako motivační složku pro Salvadorce.

Přestože se Bukele těší vysoké podpoře, zavedení bitcoinu se setkalo s celospolečenským odmítnutím, kdy údajně až 80
procent obyvatel Salvadoru bylo proti. Tento nepopulární krok jinak „populistického“ prezidenta tak zanechává mnoho otazníků
i proto, že Naib Bukele byl v minulosti obviněn z toho, že jeho administrativa spolupracuje s organizovaným zločinem. Výměnou
za utlumení násilí v ulicích a politickou podporu měla být největším salvadorským gangům nabídnuta určitá benevolence v
potírání jejich nezákonných aktivit. Gangy se tak začaly přímo podílet na chodu země. Bukele navíc nechal sledovat své kritiky
včetně novinářů ze serveru El Faro, kteří na toto spojení organizovaného zločinu a nejvyšší politiky upozorňovali. Vzhledem k
propojení organizovaného zločinu a Bukeleho administrativy, zvyšuje zavedení bitcoinu obavy z praní špinavých peněz.

Jak říká Olivier Jutel, kryptoměnoví inovátoři se se svými projekty především snaží dostat na titulní stránku populárního
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technologického časopisu Wired. Je jedno, že daná země projekt nepotřebuje nebo nemá dostatečné prostředky na jeho
aplikaci. Jakmile se projekt rozeběhne, je možné o něm začít veřejně hovořit, poskytovat rozhovory a budovat potřebný
mediální obraz. Když je toto PR dostatečně robustní, mohou podnikatelé žádat investice jak od západních států, tak od
soukromých investorů s příslibem implementace daného produktu i v zemích globálního Severu. Logika rozvojových zemí jako
inkubátorů a laboratoří se tu tak projevuje v plné síle.

Samozřejmě kryptokolonialismus nelze chápat odděleně od dění v zemích globálního Severu, jejich regulací kryptoměn a
strategie vyvážení rizik mimo vlastní území. V příštím díle se tak podíváme, jak se ke kryptoměnám staví rozvinuté státy a jak
jejich regulační politiky mohou zapadat do nerovnoměrného rozložení rizik spojených s celým blockchainovým ekosystémem.

Autor je ekonomický antropolog. Působí jako doktorand na FSV  UK .

Text je součástí projektu Boom kryptoměn a proces digitalizace peněz, který vznikl za podpory české pobočky nadace Rosa
Luxemburg Stiftung.

Rusové posilují pozice na Hadím ostrově. Ovládnout by tak mohli severozápad Černého moře URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: rp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 07:54 , 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
Ruské invazní jednotky se snaží posílit své pozice na Hadím ostrově v Černém moři. Pokud by se jim zde podařilo rozmístit
protivzdušnou obranu, mohly by ovládnout severozápadní část Černého moře, varují britské tajné služby. Odstřižení Ukrajiny
od moře přitom může výrazně poškodit její ekonomiku, zdůraznil v pořadu Horizont ČT24 politický geograf z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  Michael Romancov.

Rusko navýšilo v Černém moři počet plavidel se střelami s plochou dráhou letu typu Kalibr. V současnosti jde o sedm lodí s až
padesáti raketami. Pozornost armád obou zemí se soustředí na přístavní město Oděsa a Hadí ostrov, který se nachází jižně od
přístavu a nedaleko rumunského pobřeží. Ostrov je svou polohou klíčový pro kontrolu značné části Černého moře.

„Během posledních dvou dnů se kyjevský režim opakovaně pokusil o letecké a námořní útoky proti Hadímu ostrovu,“ oznámil
mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov s tím, že se útoky podařilo odrazil a sestřelit jeden dron.

Britská rozvědka ale tvrdí, že ukrajinské ozbrojené síly dokázaly bezpilotními letouny Bayraktar zasáhnout ruskou vzdušnou
obranu a zásobovací plavidla. Podle Londýna mají lodě, které se snaží posílit posádku na ostrově, jen minimální ochranu.
Důvodem je stažení ruského námořnictva po ztrátě vlajkového křižníku Moskva, který se potopil minulý měsíc.

„Ruské námořnictvo z hlediska počtu plavidel, která má, vypadá velice silně. Viděli jsme ale, že se Rusům na moři nedaří
výrazně lépe, než se daří ve válce na ukrajinském území jejich pozemní armádě a letectvu,“ hodnotí Michael Romancov.
Černomořská flotila množstvím lodí přesto předčí loďstva Ukrajiny, Rumunska i Bulharska. „Turecko má poměrně solidní
námořní kapacity, byť v Černém moři papírově slabší než Rusko,“ srovnává politický geograf.

Blokáda přístavů ohrožuje dodávky obilí

Nejde však jen o vojenský význam Černého moře. Jeho vodami se do světa totiž dopravovala velká část komodit, ať už šlo o
pšenici, nebo slunečnicový olej. Kvůli blokádě ukrajinských přístavů ale jejich ceny strmě rostou. Na dodávkách obilovin z
Ruska a Ukrajiny je závislý například Egypt, ale i další africké země.

„Poprvé za desítky let do Oděsy neplují obchodní flotily a běžná práce ustala. Nedošlo k tomu zřejmě od druhé světové války.
Běžný život spojený s mořem Rusko blokuje. To je problém nejen pro Ukrajinu. Bez vývozu našich zemědělských plodin se
desítky zemí dostanou na pokraj nedostatku potravin,“ varoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Alternativa k námořní dopravě podle Romancova není možná. Do vlaků nebo nákladních vozidel lze reálně přeložit pouze
zlomek toho, co běžně odbavovaly ukrajinské přístavy.

Důsledky odstřižení ale nejsou jen v nákladní dopravě. „Pro každou zemi, která má přístup k moři, to ekonomové standardně
vyhodnocují na zhruba jedno až čtyři procenta HDP navíc. Kdyby Ukrajina najednou ztratila přístup k moři, tak její ekonomika,
která je už tak zásadním způsobem poničena válkou, by se propadla ještě hlouběji,“ upozorňuje geograf.

Moře je přitom důležité i pro některé vnitrozemské státy. „Příkladem může být Rakousko, Maďarsko a Srbsko, které mají díky
Dunaji možnost dobře komunikovat se světovým oceánem prostřednictvím bazénu Černého moře,“ uzavírá.

Přepis: Jak to vidí Jiří Pondělíček – 11. května 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.05.2022 09:31 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Hostem byl amerikanista Jiří Pondělíček.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný den přeje Zita Senková. Pozvání přijal Jiří Pondělíček z Institutu mezinárodních studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Buďte vítán. Dobrý den.Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV
UKDobré ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaProbereme zejména americkou politiku vůči Rusku i Ukrajině a také americkou
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debatu o právu na potrat. Přeji nerušený poslech. /znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaAmerická Sněmovna reprezentantů
schválila balík pomoci Ukrajině za 40 miliard dolarů. Původní návrh prezidenta Joea Bidena z konce dubna tak navýšila o 7
miliard. Pane Pondělíčku, pomoc Ukrajině ještě musí odsouhlasit senát, předpokládám, že bude to jenom formalita?Jiří
PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKMyslím, že žádný velký odpor proti tomu nebude, jestli v poslední době v
americké politice na něčem panovala velká shoda mezi oběma těmi stranami, tak to byla právě pomoc Ukrajině, takže
neočekávám žádné kontroverze.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZnamená to tedy jinými slovy, že ta americká politika ve vztahu k
Ukrajině, respektive k Rusku, přístup k válce, k ruské invazi je naprosto jednotná?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních
studií, FSV  UKJe tam několik málo výjimek. Dá se říct, že je najdeme v obou stranách, za republikány to je například Marjorie
Taylor Greenová, za demokraty v některých oblastech protestuje Alexandria Ocasio-Cortez a vlastně ty členky sněmovny, které
jsou sdružené okolo ní, ale je to opravdu hlediska počtu naprosto marginální skupina, která proti tomu nějakým způsobem se
vymezuje. Tak to je koneckonců už od roku 2014, kdy vlastně Amerika začala podporovat Ukrajinu, kdy vlastně Kongres tehdy
prezidentovi Obamovi umožnil už tehdy vlastně dodávat smrtící zbraně, a už tehdy to procházelo, ty zákony, ohromnou většinou
naprosto bez nějakých velkých kontroverzí.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKongres schválil zákon o půjčce a pronájmu na obranu
ukrajinské demokracie. To vlastně kopíruje Rooseveltův zákon o půjčce a pronájmu, ten byl schválený v březnu 1941. Je to
nějaká obdoba vlastně nebo aktivace programu z druhé světové války, pane Pondělíčku?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut
mezinárodních studií, FSV  UKJe to samozřejmě jednak symbolicky, Amerika vlastně se opět stává, jak to několikrát zaznělo při
schvalování toho zákona, zbrojnicí demokracie a jednak samozřejmě ten zákon prezidentovi umožňuje jednat flexibilněji, vlastně
ho opravňuje nejenom tedy k poskytování nějaké přímé pomoci, ale právě i třeba k prodeji třeba amerického vybavení,
amerických zbraní nebo i různých důležitých surovin a materiálů s tím, že tedy vlastně to bude tak, jak název napovídá, na
půjčku, která v případě Evropy, v případě druhé světové války často potom zůstala nesplacená, jednalo se v podstatě o dar,
ale byl to způsob, jak Ameriku nějakým způsobem postavit do toho tábora protihitlerovského, aniž by Amerika musela vyhlásit
válku, což bylo tedy Rooseveltovi jasné, že Kongresem neprojde. V tomhle je ten zákon podobný, Amerika se války účastnit
nechce, řekl bych, že celkem logicky, ale zároveň určitě nechce nechat Ukrajinu padnout, takže proto bych řekl, že vidíme tu
snahu, kterou vidíme.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMimochodem to bylo zajímavý pojem, co jste řekl, zbrojnice demokracie.
Nejsou jiné prostředky?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKOno jde o to, jak přeložíte to sousloví,
Roosevelt řekl: arsenal od democracy, arzenál, zbrojnice, asi obojí je možné, samozřejmě určitě, pokud je nějaké diplomatické
řešení, pokud se nabízí, tak je dobré, pokud dostane přednost, ale já si myslím, že ta současná situace žádné diplomatické
řešení neměla. To, co Rusové navrhovali na konci minulého roku, to, co oni říkali, že je vlastně základ pro nějaké další jednání,
tak to byly požadavky, které dalekosáhlé přesahovaly Ukrajinu a její současnou situaci nebo nevztahovaly se zdaleka jenom k
Ukrajině, bylo tam v podstatě stažení NATO do hranic zpřed roku 1997, což by reálně znamenalo, že v České republice by
nemohly být bez souhlasu Ruska umístěny jednotky NATO a ani v žádných jiných zemích, atd. atd., takže to diplomatické řešení
v tomto případě si myslím, že opravdu nalézt nešlo.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPokud se nepletu, bude to rok od schůzky
prezidentů Ruské federace a Spojených států Putina a Bidena v Ženevě. Co to vlastně možná nyní zpětně, když se na to
podíváte, pane Pondělíčku, znamenalo tehdy, to setkání? V jakém duchu se neslo a kde jsme v podstatě do roka a do dne?Jiří
PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKJá se domnívám, že to setkání v Ženevě prostě nemohlo...Zita SENKOVÁ,
moderátorkaBylo už, promiňte, nějakou třeba předzvěstí?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKTak já si
myslím, že tam nejde jenom o to setkání v Ženevě, ale celkově to ruské chování v posledních letech, ale je pravda, že
především od nástupu Joea Bidena do úřadu, že ten tlak na Ukrajinu sílil. Nesmíme zapomínat, že vlastně první nárůst nebo
první nějaké hromadění ruských vojsk na hranicích Ukrajiny, tak vlastně k němu došlo před rokem právě na jaře roku 2021.
Mně přijde, a zdůrazňuji, nejsem odborníkem na Rusko, ale i co jsem se třeba bavil s kolegy z fakulty a co jsem četl nějaké
odborné články nebo i třeba v nějakém tisku jako /nesrozumitelné/ a takhle, tak se zdá, že prostě Rusko bylo rozhodnuto tu
situaci vyřešit vojenským zásahem už nějakou dobu, už nějakou dobu se na to připravovalo, a v takové situaci samozřejmě je
otázka, jestli nějakým způsobem se tomu dá vyhnout. Analogie, byť nechci přímo tvrdit, že Putin je Hitler, ale ta analogie s
druhou světovou válkou se nabízí, pokud prostě jedna strana je vyloženě rozhodnutá pro to, vyřešit nějaký problém vojensky,
tak je jenom velmi málo toho, co ta druhá strana může udělat, aby se konfliktu vyhnula, a ta cena potom případně může být
příliš vysoká, což my jsme třeba zažili v Mnichově, kde se západní mocnosti zoufale snažily vyhnout válce s Hitlerem a té válce
se stejně nevyhly, protože Hitler si válku prostě přál. A akorát vlastně obětovaly, nebo samozřejmě podíl viny na tom nesou i
naši představitelé, ale západní velmoci naprosto vědomě daly prostě přednost okleštění Československa s tím, že tady jim to
koupí snad alespoň pár let míru a budou se moct lépe připravit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo si přeje Amerika, Spojené
státy? Co sleduje americká politika? Možná bych tady citovala slova ministra obrany Lloyda Austina po návštěvě Kyjeva, který
řekl: chceme vidět Rusko oslabené do té míry, že nebude schopno zopakovat nic, co by se podobalo invazi na Ukrajinu. Již
nyní Rusko ztratilo mnoho ze svého vojenského potenciálu a upřímně také mnoho vojáků a my chceme, aby nebylo schopno
tento potenciál rychle nahradit. To byla slova amerického ministra obrany. Nastínil tady nějaký plán?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut
mezinárodních studií, FSV  UKJá si myslím, že to vlastně pořád je z hlediska Ameriky spíše reaktivní záležitost, je to nějaké
uznání toho, že prostě žádná dohoda se současným Ruskem vlastně nemá hodnotu větší než papír, na kterém je napsána.
Koneckonců Rusko se zavázalo respektovat suverenitu a územní integritu Ukrajiny už v roce 1994 v budapešťském
memorandu, nic z toho vlastně nebylo nebo nerespektuje, viděli jsme ruský vpád nejdřív do Čečenska, dvě čečenské války,
viděli jsme ruský vpád do Gruzie, zablokovaný konflikt v Podněstří, vyhrožování ostatním státům NATO, takže já myslím, že to je
prostě jenom logická pozice, že jediné, co zaručí Evropě bezpečnost, tak není nějaká dohoda s Ruskem, ale to, aby Rusko
prostě nemělo sílu Evropu ohrožovat. Takže vidím to spíš jako posun ve vnímání toho, jak důvěryhodným partnerem pro
případné jednání a diplomatické řešení Rusko podle Ameriky je.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje amerikanista Jiří
Pondělíček z Univerzity Karlovy. /znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaVraťme se ještě, pane Pondělíčku, k tomu, jak se vyvíjela
americká politika vůči Rusku v těch, řekněme, posledních 20 letech, 22 letech klidně, kdy je u moci Vladimir Putin.Jiří
PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKNo, Amerika, ta politika vždycky závisela na tom, kdo byl zrovna
prezidentem, ale dá se říct, že vlastně každý z těch prezidentů v poslední době z nějakého důvodu nebo v nějakých oblastech s
Ruskem spolupracovat chtěl. George Bush spatřoval v Putinovi vlastně užitečného spojence ve válce proti terorismu,
koneckonců ta čečenská zkušenost, kdy vlastně Rusko deklarovalo také, že v Čečensku bojuje proti terorismu, z pohledu
George Bushe právě dělala z Ruska vhodného spojence. George Bush se dokonce vyjádřil, že pohlédl Putinovi do očí a spatřil
jeho duši, a vlastně Amerika se snažila nějakým způsobem s Ruskem vycházet dobře. Pak přišla invaze do Gruzie, ta reakce
americká byla poměrně slabá, ty sankce, které tehdy Amerika schválila, byly v podstatě naprosto marginální. Prezident Obama
potom v rámci toho svého strategického obratu k Asii nebo do Asie, do Tichomoří se snažil vlastně tu situaci s Ruskem vyřešit
právě jednáním. Výsledkem bylo třeba to setkání slavné v Praze s Medveděvem tedy a podpis dohody Nový start. Ta jeho
politika usmiřování s Ruskem skončila v roce 2014, když tedy Rusko okupovalo Krym a vlastně podporovalo ty vojenské útvary
na východě Ukrajiny v jejich boji proti Ukrajině. A od té doby se potom datuje vlastně nějaká snaha posílit to východní křídlo
NATO, američtí vojáci se posunuli vlastně z Německa dále na východ, v Pobaltí a v Polsku vznikly ty tzv. battle clubs, které ale
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pořád vlastně svým počtem pro Rusko nepředstavují žádné ohrožení, je to řádově několik málo tisíc vojáků. Takže to rozhodně
není něco, co by se dalo chápat jako útočný krok. Prezident Trump potom vlastně, tam byla taková zvláštní situace, kdy v
mnoha ohledech jeho administrativa vůči Rusku postupovala velice důrazně, ale on sám v těch veřejných vyjádřeních byl často
k Rusku velice vstřícný nebo spíš přímo k Putinovi velice vstřícný. A to, co sledujeme teďka, bych řekl, že je v mnohém vlastně
pokračování té politiky od roku 2014, která přes změny těch administrativ v mnoha věcech je konzistentní. Byť tam najdeme
určitě nějaké změny a posuny. Za Baracka Obamy Amerika nechtěla dodávat nebo Barack Obama nechtěl dodávat Ukrajině
smrtící zbraně, pravděpodobně nechtěl jít proti Německu, které si to nepřálo, za Donalda Trumpa se na Ukrajinu smrtící zbraně
dodávat začaly, takže tam nějaké drobné změny jsou, ale ta základní linie od roku 2014 bych řekl, že je dost stejná.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaMimochodem, ještě před invazí, před tím 24. únorem napsala Madeleine Albrightová pro New York
Times text o Vladimiru Putinovi a vzpomínala na jejich setkání v roce 2000. To bylo krátce poté, co se stal ruským prezidentem,
a napsala, že byl malý, bledý, chladný, jako by byl plaz. Bohužel už teda Madeleine Albrightová nezareaguje, jak samozřejmě
víme. Jaká byla tehdy vlastně za ní politika vůči Rusku, kdy byla rodilá Češka vlastně historicky první ministryně zahraničí
Spojených států?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKV těch 90. letech ona samozřejmě Madeleine
Albrightová spadá do té Clintonovy éry nebo do těch osmi let Clintonovy administrativy, ta politika vůči Rusku byla, bych řekl,
celou tu dobu stejná, Západ nebo Amerika se snažila Rusko nějakým způsobem víc zatáhnout vlastně do té architektury
evropské bezpečnosti. Vznikla Rada NATO, v těch 90. letech byla snaha, aby Rusko přestalo vnímat NATO jako vlastně
soupeře, který ho má nějakým způsobem primárně ohrozit, asi nejdůležitější tady v tom je rozšíření NATO z roku 97, na které
potom navazovala ta další rozšíření, na kterém tedy se Madeleine Albrightová podílela, bych řekl, velmi silně, a to nejenom
přímo tedy v roli ministryně zahraničí, ale alespoň co vím tedy od lidí, kteří se toho tehdy za českou stranu nějak účastnili, tak
pomáhala vlastně i tím, že třeba říkala, kdo v americkém Kongresu je třeba na vážkách, neví, jak má hlasovat, nebo je proti, ale
není úplně tedy vyhraněný a dalo by se s ním o tom mluvit, takže vlastně pomáhala i i tady s tím lobbingem. Právě to rozšíření
NATO Rusko nyní tedy zmiňuje jako ten okamžik, nebo ne teďka, to vlastně Putin řekl už na té mnichovské konferenci v roce
2008, že to je ten moment, kdy tedy vlastně z jejich pohledu Západ s Ruskem přestal spolupracovat, ale jak už jsem řekl, tak já
tenhle názor nesdílím, ta vojenská přítomnost NATO vlastně na východě žádná nebyla až do roku 2014 a NATO Rusko nijak
neohrožovalo a ani vlastně dneska ty vojenské kapacity NATO při hranicích Ruska nejsou takové, aby mohly Rusko nějak
ohrozit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak, pane Pondělíčku, reaguje na přístup americké administrativy, co se týče té agrese na
Ukrajině, veřejnost? Mám teď na mysli, jednak jsou tady na jedné straně velké investice do zbraní, které Spojené státy posílají
Ukrajině, ale také zároveň čelí rostoucím cenám, ať už je to benzín, nebo potraviny. Kvůli tomu se také Joe Biden dostává pod
značný tlak.Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKTa inflace samozřejmě v Americe je taky problémem, byť
mám pocit, že ta čísla jsou nižší než u nás, což samozřejmě pro něj politický problém je. Uvidíme, jestli ta podpora Ukrajině se
nějakým způsobem z tohohle důvodu vyčerpá, což alespoň podle toho Bidenova projevu nedávného vlastně je i Putinovým
cílem nebo nějakou nadějí, že tedy Západ nedokáže v podpoře Ukrajiny vytrvat. Nicméně zatím ta podpora je poměrně vysoká,
já jsem viděl sice různé průzkumy, ale ve všech byla vlastně většinová, byť někde poměrně mírně, myslím tím podpora tedy
dodávek zbraní na Ukrajinu, co se týče nějaké další eskalace, tak tam už ty názory Američanů jsou komplikovanější, je i
zajímavé, že to záleží na tom, jak ta otázka je položená. Když byli lidé dotazováni bez dalšího, jestli by byli pro vyhlášení
bezletové zóny, tak v některých průzkumech to vyšlo tak, že mírná většina řekla ano, nicméně když ta otázka byla doplněna o
to, jestli by byli pro vyhlášení bezletové zóny, pokud by to znamenalo přímý konflikt s Ruskem, což samozřejmě by znamenalo,
tam si není třeba nic nalhávat, tak už najednou to podporovala necelá třetina lidí v tom samém průzkumu. Takže ten pohled je,
bych řekl, nebo ta podpora toho současného kurzu je poměrně vysoká, ale uvidíme, jak bude stabilní, a samozřejmě, jak by
potom případně Amerika reagovala v případě nějaké další eskalace. Teď nemyslím Ameriku jako politickou reprezentaci, ale
americké občany.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPosloucháte názory Jiřího Pondělíčka z Katedry severoamerických studií při
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .Zita SENKOVÁ, moderátorka/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaTisíce
Američanů protestují proti zákazu potratů. Rozbuškou se stal dokument Nejvyššího soudu, který unikl na veřejnost a podle
kterého se soudci chystají zrušit ústavní ochranu práva na potrat. Do ulic vyšli i zastánci takového návrhu. Jak to vůbec je,
pane Pondělíčku, že se tento dokument dostal vůbec na veřejnost? Ono asi náhoda to nebude.Jiří PONDĚLÍČEK, Institut
mezinárodních studií, FSV  UKNemyslím si, že to je náhoda. Samozřejmě je otázka, kdo to udělal, to jsou v tuhletu chvíli
spekulace. Já osobně, a opět zdůrazňuji, je to jenom spekulace, považuju za nejpravděpodobnější, že byl někdo, komu se ten
zákon nelíbí, tzn. pravděpodobně někdo z těch, nemyslím si tedy přímo, že to byli třeba soudci Nejvyššího soudu liberální, ale
možná někdo z jejich týmu, kdo měl přístup k tomu dokumentu, protože vlastně ti soudci Nejvyššího soudu mají k dispozici
poměrně širokou kancelář lidí, kteří jim vlastně radí, vypracovávají podklady atd. atd., takže od těchto lidí to mohlo uniknout.
Slyšel jsem ovšem už i teorii, že to mohli být samotní tedy nebo že to mohl být někdo z toho konzervativního tábora, kdo chtěl,
aby se to vybouřilo před těmi listopadovými volbami, protože to téma má potenciál motivovat demokratické voliče alespoň
některé, tak že to bylo vedeno myšlenkou tedy vlastně, pokud to má vést k nějakým protestům, tak ať je to teď a ne potom po
zveřejnění někdy v červenci, v srpnu, což by se do těch voleb mohlo přelít snáze. Jak říkám, jsou to všechno spekulace, ale
těch lidí, kteří k tomu dokumentu mohli mít přístup a mohli mít nějakou motivaci, ať už to skutečně tak bylo, nebo ne, ten
dokument zveřejnit, tak asi najdeme dost.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo vůbec motivací měnit to? Protože pokud to bude
přijato, tak přesune se právo rozhodovat o interrupci z federální úrovně na jednotlivé státy.Jiří PONDĚLÍČEK, Institut
mezinárodních studií, FSV  UKJe to tak, nicméně to rozhodnutí, alespoň to, jak jsem ho viděl, a samozřejmě to rozhodně není
definitivní, tak by teoreticky asi umožňovalo i federální úpravu, tam bylo, já jsem původně četl tedy to rozhodnutí o špatném
přepisu, kde bylo napsáno people bez apostrofu, což by znamenalo tedy, že jde o sněmovny jednotlivých států, jednotlivých
tedy těch amerických států, nicméně pravděpodobně Nejvyšší soud nepředjímá, že by to nemohl udělat Kongres. To je ale
samozřejmě problematické z toho pohledu, že ten teď ovládají demokraté, ale po volbách se obecně očekává, že ho budou
ovládat opět republikáni, a pro obě strany vlastně může být příhodnější nechat to na té úrovni těch jednotlivých států, protože
tam je to zabetonované. Je jasné, že třeba v Kalifornii, v New Yorku nikdy k zákazu potratů nedojde, což bude vyhovovat
liberálům, naopak že nikdy už, pokud to rozhodnutí takhle vyjde, že nikdo nebude nutit státy jako Texas atd., aby v nich potraty
dále fungovaly, pokud si to sněmovny těch států přát nebudou, a ty to pravděpodobně zakážou.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaJaký význam má vůbec toto téma interrupcí pro americkou společnost i politiky? Protože vlastně tzv. potratová
politika se opírá o precedens z roku, a teď mi pomozte...Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UK1973, Roe
proti Wade. A ono tam potom těch precedentů bylo víc. Ještě je tam potom Casey proti plánovanému rodičovství, čili tam jde o
to, že pro republikány vlastně už nebo pro konzervativní část republikánů, já bych taky tady samozřejmě nechtěl úplně
generalizovat, protože je to vlastně ta konta, konzervativní nábožensky založená část republikánů, která v tomhle má
nejvyhraněnější postoj, ale právě pro tuhle část republikánských voličů vlastně už od těch 70. let tady to je velice silná
motivace a takový dlouhodobý strategický cíl, na kterém oni opravdu cílevědomě pracovali velmi dlouhou dobu, a dokonce
vlastně ta právní doktrína toho originalismu, tzn. že soud nemá rozhodovat nic, co v ústavě výslovně není napsáno, tak z velké
části vlastně se dostala do popředí nebo byla rozvinuta právě proto, aby umožnila tedy vlastně napadnout ten precedens z
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roku 1973. Takže ty důsledky nebo respektive ten vliv na minimálně tu konzervativní část americké společnosti byl velký.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJaké je vůbec současné složení toho Nejvyššího soudu, to rozložení sil, kdo rozhoduje o těch
zásadních otázkách?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKDíky tomu, že prezidentu Trumpovi bylo
umožněno nominovat 3 soudce Nejvyššího soudu, tak momentálně soud má celkem jasnou konzervativní většinu, takže určitě
není nepředstavitelné, že by pro takový návrh hlasoval, byť je pravda, že vlastně všichni ti 3 Trumpem navrhovaní soudci, ale
třeba i soudce Alito, který to rozhodnutí sepsal, to většinové, to, co uniklo, tak vlastně, když se ucházeli o potvrzení senátem,
tak vlastně říkali, že Roe v. Wade je precedent a že precedent lze zrušit jenom ve výjimečných situacích. Nikdo z nich přímo
neřekl, že by ho nikdy nezrušil, ale samozřejmě snažili se naznačovat nebo snažili se vzbudit dojem, že by ho respektovali, což
třeba v případě Bretta Kavanaugha bylo klíčové, protože on potřeboval hlas Susan Collinsové, což je umírněná republikánka
za stát Maine, která sama prohlašuje, že tedy pro choice, tedy pro to, aby právo na potrat zůstalo, aby ženy měly právo volby, a
ta deklarovala, že nebude hlasovat pro nikoho, kdo by řekl, že ten precedent zruší. Takže i tady v tom ohledu vlastně je to
vnímáno trošku jako klam nebo zrada ze strany těch zastánců práva na potrat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTen precedens z
těch 70. let povoloval nebo povoluje zákrok do 25. týdne těhotenství. Asi je i pro kontext důležité říct, že Nejvyšší soud
rozhoduje jeden konkrétní příklad, státní zákon státu Mississippi, který chtěl zpřísnit pravidla pro potraty a zakázat je nad 14.
týden těhotenství. Pane Pondělíčku, někteří Američané se obávají, že pokud by prošla tato úprava, tak jestli by to nemohl být
jakýsi základ k možnému zrušení ochrany práv Američanů na užívání antikoncepce nebo na sňatky párů různých etnik nebo
stejného pohlaví. Co si o tom myslíte?Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKTa možnost určitě je, byť to v
tom uniklém rozhodnutí vlastně Nejvyšší soud nebo soudce Alito přímo říká, že vlastně tady ta aplikace téhle právní doktríny,
toho originalismu na čtrnáctý dodatek, který je základem pro to právo na potrat, tak že se týká a právě jenom potratů, říká to
právě proto, že vlastně Nejvyšší soud v minulosti čtrnáctý dodatek, který zakotvuje mimo jiné tedy právo na soukromí, tak použil
právě k uzákonění třeba právě na stejnopohlavní sňatky atd., tak v tomhletom se snaží veřejnost nějak uklidnit, samozřejmě je
otázka, jak moc tomu věřit. Asi se nelze divit těm liberálnějším Američanům, že tomu tolik nevěří. Ta hranice, jak ji stanovil
Nejvyšší soud, není stanovená úplně přesně, on ten pětadvacátý týden je takový průměr, oni tam stanovili tu tzv.
životaschopnost neboli v originále viability a je to vlastně, že Nejvyšší soud se skutečně snažil tehdy najít ten moment, kdy
vlastně se z toho plodu stává lidská bytost, osoba, člověk se všemi právy, a tudíž kdy vlastně už si zaslouží právní ochranu a
nelze se rozhodnout pro potrat. Nejvyšší soud v současné době tohle vůbec neřešil a jenom řekl, že vlastně Nejvyšší soud to
neměl rozhodnout a mají si to rozhodnout státy.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje amerikanista Jiří Pondělíček z Katedry
severoamerických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji za váš čas i postřehy a informace. Přeji vše
dobré. Na slyšenou.Jiří PONDĚLÍČEK, Institut mezinárodních studií, FSV  UKDěkuju za pozvání. Na slyšenou.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Na Babišovu podporu vystupují nepřiznaní straníci a obdivovatelé. ‚Kampani to neublíží,‘ míní expertka URL
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Předseda ANO Andrej Babiš spustil kampaň, ve které lidé kritizují současnou vládu, na bývalého premiéra naopak pějí chválu.
Dva studenti, číšník nebo důchodce nejsou přitom jen běžní občané, jak by se z videospotů mohlo zdát, ale lidé roky spojení s
hnutím ANO. Server iROZHLAS.cz se proto vydal po stopách pětice tváří z Babišovy kampaně.

Expremiér Andrej Babiš, předseda ANO, odstartoval začátkem května kampaň nazvanou Za Babiše bylo líp. Nejprve se kolem
českých silnic objevily billboardy, následně je doplnilo zatím devět facebookových videí.

Stávající vládu v nich kritizují důchodce Václav, studenti Adam a Daniel, číšník Petr nebo Nikola, členka rady městské části.

„Lidé se na nás obrací, píše nám obrovské množství lidí, stovky, že jsou nespokojení. Toto jsou autentičtí lidé, kteří měli
odvahu dát do kampaně svou tvář. Platí to hnutí ANO, ale lidé do toho šli dobrovolně, nejsou to placení herci. Je to připomínka
toho, že lidé začínají být nespokojení,“ vysvětlovala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v nedělní Partii televize
Prima.

Ve zmíněných pěti případech přitom nejde o podporovatele z řad běžných občanů, ale o straníky nebo lidi spojené s hnutím
ANO. Kampani to ale podle expertky na politický marketing Anny Shavit neublíží. „Naopak, je mnohem více vidět,“ hodnotí pro
iROZHLAS.cz.

„Existuje šedá zóna, do které spadá i etika. Když to vypadá, že to jsou obyčejní lidé, a pak se ukáže, že to jsou lidé navázaní na
stranu, tak kritiky to utvrdí v tom, že všechno dělají zle, podporovatele to utvrdí v tom, že kampaň podporují jejich lidé,“ míní.

Kdo jsou lidé, kteří dlouhodobě podporují ANO a nyní vystupují jako běžní občané v kampani?

Předseda z Chrudimi

„Mě poslední dobou nejvíc trápí to, že se hrozně nadávalo na pana Babiše a spousta lidí si neuvědomovala, jak se vlastně měli
dobře. Kdy už udělá aktuální vláda něco pro lidi? Zatím neudělali vůbec nic,“ říká muž označený jako student Daniel ve videu,
které doplňuje příspěvek: „Tohle říct je velká odvaha. Díky, pane Danieli.“

Kampaň už ale nezmiňuje, že 31letý Daniel Vodák je s hnutím ANO spojený dlouhodobě. Figuruje na oficiálním webu ANO
Chrudim, dokonce jako tamní předseda. Před čtyřmi lety za něj neúspěšně kandidoval v komunálních volbách.

V loňských sněmovních volbách pak kandidoval v Pardubickém kraji na kandidátce Babišova hnutí. Z dvanáctého místa se díky
677 hlasům posunul na devátou příčku. Do sněmovny se ale nakonec nedostal, ANO si z kraje odneslo tři mandáty a v dolní
komoře usedl třeba Martin Kolovratník.
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Na svých webových stránkách pak píše o studiu takto: „Jsem absolventem Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze,
konkrétněji oboru informatiky, ve které i profesně působím.“ Dokládá to i jeho facebookový profil, kde má kromě tohoto
tříletého bakalářského studia, kam měl nastoupit v roce 2012, vyjmenovaných i několik pracovních pozic v IT. O žádném dalším
studiu tu ale není ani zmínka.

Vodák, který o sobě mluví jako o studentovi a pracujícím člověku, ke kampani pro Deník N řekl, že sám oslovil vedení ANO.
„Chtěl jsem využít toho, že jsem členem ANO, abych dal najevo nespokojenost s aktuální vládou,“ popsal. A dodal, že vystupuje
jako řadový občan.

Student z organizace Mladé ANO

„Když to srovnám oproti vládě, která tady byla předtím, tak tady ani pořádně ty ministry neznám, protože nejsou nikde vidět.
Hrozný,“ hodnotí v dalším videu student Adam. Že jde i v tomto případě o člověka spojeného s hnutím ANO, už ale spot
nepřiznává.

Adam Stanislav je nyní členem organizace Mladé ANO, která sdružuje lidi s podobným politickým smýšlením. A na facebookové
stránce „ANO, tohle je Brno“ stojí, že bude kandidovat v nadcházejících komunálních volbách v MČ Brno-Komín.

Na svém instagramu se pak před měsícem chlubil fotografiemi třeba s exministryní financí Schillerovou nebo druhým mužem
ANO Karlem Havlíčkem. Nechybí u nich přitom označení místa – Resort Čapí hnízdo. Najdeme tady ale i fotky s dalšími politiky,
třeba z předávání státních vyznamenání v říjnu 2018 na Pražském hradě, kde se mladík nechal vyfotit s exprezidentem
Václavem Klausem.

Před dvěma lety působil Adam Stanislav několik měsíců jako místopředseda buňky ANO v Brně-Ivanovicích, jak uvádí na svém
facebooku. S vedením tamní buňky jsou spojeni Jiří Faltýnek, syn vlivného muže ANO Jaroslava Faltýnka, a Petr Liškutin, kteří
figurují v kauze Stoka. Vedení ANO v roce 2020 brněnskou organizaci rozpustilo.

K hnutí má ale Adam Stanislav blízko mnohem déle. Před čtyřmi lety, tehdy ještě jako student Gymnázia Elgartova v Brně,
pozval někdejšího premiéra Babiše do školy na besedu. Předseda ANO dokonce zveřejnil fotografii, na které si podávají ruce.
Proti politikově návštěvě se ale na gymnáziu zvedla vlna nevole. Někteří spolužáci proti tomu dokonce sepsali petici.

O kampani ale mluvit nechtěl. „Už jsem k tomu všechno řekl a víc se o tom nehodlám bavit,“ uvedl minulý týden pro Seznam
Zprávy. Před položením telefonu už ale neupřesnil, kde se o jeho motivaci lze dočíst.

Radní z Brna

S brněnským hnutím ANO je spojená i Nikola Staňková. Video, ve kterém se na Babišově facebooku objevuje, jako jediné
naznačuje její politické působení, označuje ji za členku rady městské části.

Staňková je radní městské části Brno-sever. V roce 2018 kandidovala v komunálních volbách jako členka ANO na třetím místě
kandidátky. Loni se zapojila do kampaně před sněmovními volbami, kdy v Hodoníně rozdávala propagační knihu „Sdílejte, než
to zakážou!“, kterou vytvořil Babišův tým.

S Adamem Stanislavem se pak v pondělí objevila na fotce, podle které se členové organizace Mladé ANO sešli s exministryní
financí Schillerovou.

Ani Staňková ale nebyla ohledně kampaně příliš sdílná.

„Ano, jsem jednou z tváří a všechno bylo sděleno sloganem. Na ostatní vám odpoví hnutí,“ odepsala na dotaz serveru
HlídacíPes.

Babišův fanoušek

Kromě kritiky současné vlády zaznívá ve videu zároveň chvála na předsedu hnutí ANO. „Perfektní člověk, sympaťák, pohodář,“
říká třeba ve videu muž označený jako číšník Petr, který pochází z Ústí nad Labem.

Podoba, jméno i lokalita sedí na muže, který na facebooku vystupuje jako Petr Pouzar, dlouholetý obdivovatel expremiéra
Andreje Babiše. Během posledních pěti let se s ním nechal nejméně šestkrát vyfotografovat. Snímky pak zveřejnil právě na
svém facebooku, první už v roce 2017, poslední letos v březnu, ten si zároveň nastavil jako profilový.

V neděli pak na jeho profilu přibyla i profesionálně upravená fotografie, na které je s Babišem, Schillerovou a prvním
místopředsedou Havlíčkem.

Server iROZHLAS.cz se ho rozhodl kontaktovat právě přes tuto sociální síť. „Mně jsou politické názory hnutí ANO dlouhodobě
blízké. Navštěvoval jsem předvolební akce a celkově jsem fanouškem pana Babiše. Občas jim napíšu, co mi vadí nebo nějaký
názor na aktuální situaci, a teď mi odpověděli, jestli bych chtěl svůj názor říct veřejně. A já samozřejmě souhlasil,“ popsal
Pouzar vznik kampaně. Poslední otázku, zda bude letos za ANO kandidovat ve volbách, nechal bez odpovědi.

Důvěrník StB

Důchodce a živnostník, 82letý Václav Jelínek z Pardubic, si ve facebookovém videu, které celou kampaň odstartovalo, stěžuje
na chudobu seniorů. „Tato vláda nepřispívá vůbec ani důchodcům, kterým kolikrát nezbyde z důchodu ani na léky,“ tvrdí.

Jelínek přitom o sobě před několika lety napsal, že je absolventem VŠCHT Pardubice a působil ve vedoucích pozicích mnoha
firem.
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Také on je úzce spojen s Babišovým hnutím. ANO podporoval již dva roky po jeho vzniku, v roce 2013 rozdával v Pardubicích
podle svého facebooku propagační letáčky. O rok později se již na podobné akci fotil jak s předsedou hnutí Babišem, tak
současným poslancem ANO Martinem Kolovratníkem.

Podle krajské manažerky ANO v Pardubickém kraji Jiřiny Klčové nebyl Jelínek nikdy členem hnutí, ale pouze sympatizantem.
Nikdy ani nikam za ANO nekandidoval.

Jelínek před rokem 1989 spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností, informoval deník Forum 24. Podle něj je Jelínek
veden ve svazcích StB pod krycími jmény Spojař a Předseda v kategorii důvěrník. „Pan Václav vědomou spolupráci odmítá,“
uvedl pro iDnes.cz mluvčí ANO Martin Vodička.

Volební kampaň?

Hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter minulý týden pro Novinky popřel, že by se kampaň vztahovala k nadcházejícím senátním
nebo komunálním volbám, které budou v říjnu. Česko v lednu příštího roku čekají ještě volby prezidentské. Podle Schillerové
se ale Babiš stále ještě nerozhodl, zda bude kandidovat.

Mluvčí ANO Vodička pak pro CNN Prima News odmítl kritiku, že vládu kritizují a Babiše chválí mimo jiné straníci a stoupenci.

„Od startu kampaně jsme zároveň otevřeně říkali, že se v kampani mohou objevit i naši členové. A ano, jsou tam, stejně jako
sympatizanti a podporovatelé. Nikoho neomezujeme, ani nevydáváme za někoho jiného, než je,“ prohlásil.

„Důležitá je pro nás hlavně absolutní autenticita, tedy aby ti lidé říkali to, co mají skutečně na srdci. Mluví sami za sebe a
popisují svůj život a své pocity,“ dodal Vodička pro iDnes.cz.

‚Zodpovědnost má i ANO‘

Expertka na politický marketing Anna Shavit z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  nevidí problém ve formě kampaně,
ale spíše v jejím obsahu.

„Tato reklama říká: ‚Vidíte, máte se špatně, za mě jste se měli líp, beze mě se budete mít dál špatně‘. A v tom je problém. Není
přiznáno, že určitou zodpovědnost má na té situaci hnutí ANO i Andrej Babiš,“ přibližuje marketérka pro iROZHLAS.cz.

Upozorňuje i na to, že z kampaně nelze poznat, zda se týká konkrétních voleb. „Strany by měly udržovat s voliči kontakt. Když
nejste ve vládě, tak tohle je pro ně možnost, jak komunikovat se svými voliči, s novými voliči, jak kritizovat vládu nebo
nastavovat svou agendu,“ uzavírá Shavit, která se spolupodílela jak na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga z TOP 09,
tak na kampani hnutí ANO v roce 2013.
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POEZIE ZPÁTKY K LIDEM - "pásničky" URL
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Dva odvážlivci chystají premiéru hudebně-poeticko-divadelního pořadu s cílem "rehabilitovat" poezii ve smyslu vrátit ji zpátky k
lidem.

Ve středu 18.5. zazní v klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm básně a písně (nejen) o jaru, zhudebněná poezie, Seifert,
Hrabě, Skácel, Merta... zrodí se možná nový hudební formát "pásnička". O to se postarají herečka Kristýna Podzimková kovaná
v recitaci, klávesista a kytarista Ondřej Fencl zabydlený v muzice... a jako host se přidá básník, který svou poetiku celoživotně
spojil s hudbou, Petr Fiala z Mňágy a Žďorp. Na chystaném podzimním poetickém pražském podvečeru pak přislíbil účast další
milovník slova, Michal Malátný (Chinaski). 
"Poezie je dnes cosi archaického, z časů našich babiček, případně z učebnic. Přitom vhodně zvolené básně Jaroslava Seiferta,
Václava Hraběte nebo Jana Skácela si zamiluje každý vnímavý jedinec, pokud jsou mu předestřeny jinak než jako povinná
literatura z pera dávno nežijících soch," přibližuje podstatu projektu jeho strůjce, čtyřicetiletý multiinstrumentalista a zpěvák
Ondřej Fencl (m.j. spoluhráč Vladimíra Merty nebo Luboše Pospíšila). "Seifert zejména k stáru psal o lásce z podobných úhlů
jako dnešní dělníci pop music, jen při vší úctě k nim poněkud vkusněji. Já básničky píšu odmalička a nepřestává mě
překvapovat, že když pošlete smskou říkanku, která má duši, rezonuje to prakticky stoprocentně. A to není mnou, ale tím, že
lidem prostě hezky podaná, zveršovaná emoce konvenuje, ba chybí a je jedno, jestli je člověku dvacet nebo šedesát," říká
Fencl. 
Páteří projektu je také všestranná herečka Kristýna Podzimková, rodačka z Rožnova, známá například z filmů Metanol, Guru,
Bábovky, Absurdistán, Král Šumavy, ze seriálů Ochránce, Bez vědomí nebo Ulice. Recitaci si absolventka Janáčkovy
konzervatoře vyzkoušela třeba v komponovaných pořadech s Hradišťanem. "Všechno začalo mailem, nejdelším, co mi kdy kdo
poslal. Napsal ho Ondra, ve zkratce tam stálo, že prý spolu musíme oživit poezii, protože oba milujeme Beatles, tak si budeme
rozumět... A pak mezi smskami a pár setkáními u piva se ukulo cosi nehmotného, ale přesto jasného natolik, abychom si řekli,
že to stojí za konkrétní pokus. Teď už jenom doufáme, že dnešní divák má na poezii čas a výdrž." 
ONDŘEJ FENCL je klavírista, kytarista, zpěvák, hudební manažer a publicista (nar. 8.8. 1981), dvacet sedm let frontmanem
folk-rockového Hromosvodu, od roku 2007 kapelník, klávesista a manažer 5P Luboše Pospíšila a také kytarista Schodiště aneb
dřívějšího Nahoru po schodišti dolů bandu; textař (Lenka Dusilová, Olympic, L. Pospíšil…); novinář ( FSV  UK  - mediální
studia). Od jara 2011 spolupracuje s Vladimírem Mertou, později i s houslistou Janem Hrubým, participuje na nedávném
comebacku Marsyas, od loňska vystupuje s Vaškem Koubkem. V roce 2018 vyšla u nakladatelství Galén kritikou ceněná sbírka
Fenclových básní Všetečky. Více na www.ondrejfencl.cz 
KRISTÝNA PODZIMKOVÁ pochází z Rožnova pod Radhoštěm, kde odmalička chodila do folklórních souborů a dalších kroužků,
které přirozeně vyústily ve studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, obor hudebně-dramatický, pod vedením Marie
Logojdové. Láska k folkloru se jí už nepustila.Po studiích nastoupila do angažmá v Těšínském divadle, kde dostala první velké
herecké příležitosti (Maryša, Skřivánek, Slunce pro dva, Motýli) a také cenu ředitele divadla Karola Suzsky. V roce 2008 si ji z
celoevropského castingu vybral německý režisér Veit Helmer do hlavní role filmu Absurdistan, který pak úspěšně brázdil
světové festivaly, včetně legendárního Sundance Roberta Redforda. V Česku byla díky tomuto snímku pozvána na konkurz do
seriálu Ulice a pět let pak strávila ve společnosti postavy They Nekonečné. Postupně začala hostovat v pražských divadlech,
průběžně se objevuje v seriálech České televize. Za nejvýraznější postavy z poslední doby považuje roli Ivety ve dvoudílném
filmu ČT Metanol a roli Miluše v šestidílné sérii HBO Bez Vědomí, v seriálech Ochránce či Guru. Hraje na klavír, cimbál, flétnu,
za nejlepší hudbu považuje tu od Beatles, ráda jezdí do Itálie, miluje dorty, černý čaj, Valašsko, čte faktografickou literaturu,
chtěla by si zahrát s Bradem Pittem, oblíbeným hercem je Belmondo, obdivuje hrdiny odboje jako třeba Václava Morávka. 
Více informací: 
https://www.facebook.com/events/390259039380519 https://www.tka.cz/program/2022/05/jarni-poeticky-vecer 

360° 21:15
TV , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 00:49 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 16 265 700,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dobrý večer se Pavlína Wolfová. Vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News co jsme pro vás celý den sledovali, podívejte se.
Dosud neutrální Finsko zamíří do Severoatlantické aliance. Zakládá rozšíření NATO. Mimochodem vyvolané Vladimirem
Putinem na stabilnější kontinent bude v Evropě bezpečněji, anebo nebezpečně. Slovo dostanou exministr zahraničí Lubomír
Zaorálek. Bezpečnostní analytik Jan Ludvík rusista Jiří Just.

Podíváme se, jak to vypadá na pražském hlavním nádraží, odtud by měla odejít část uprchlíků, který tu dlouhé dny nocují.
Praha jim zajistila dočasné ubytování ve stanech. Není to stanové městečko, ale spíš rezervace tak vnímá vznik nového centra
pro uprchlíky v pražské Troji. Předseda politické strany románům Marco Cavaleri je on dostane slovo.

A mým hostem bude exministr zdravotnictví Roman Prymula. Ptát se ho budu na výzkumy, které zpětně zpochybňují přínos
roušek, pandemii i na úspěch Švédska covidu, které nezavírala školy ani hospody. Nic nenařizoval. Byly tedy lockdowny a
zákazy na nic.

Dvouciferná inflace drahé energie rostoucí ceny, jak to řešit, aniž by se čím dál víc lidí propadalo do chudoby. Do debaty jsem
pozvala ekonoma Jana Švejnara a šéfa odborů a možného kandidáta na prezidenta Josefa Středulu.

Ještě jednou, dobrý večer. Vítám tu plány ekonoma Jana Švejnara. Dobrý večer. Dobrý večer, šéf odboru. A možného
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kandidáta na prezidenta Josefa Středulu. Mimochodem gratuluji vašemu rozhodnutí.

mluvčí 
Moc děkuju, dobrý večer.

mluvčí 
Sbírat podpisy. Tak se zeptám pro prezidentskou kampaň, jak jste na tom.

mluvčí 
Velmi dobře, to je ten to, co zažíváme naprosto euforické, protože lidé spontánně žádají volají ptají se píší, abych jim poslal ty
listiny, aby se mohli při podepsal. Takže.

mluvčí 
Dáváte, pane Středulo, má.

mluvčí 
50 000 ještě chvíli času na to, aby se šlo přepočítávat, ale protože to je ta hranice pro možnost stát se kandidátem nebo.

mluvčí 
Na té cestě, jestli už říct, co tam tisíce desítky tisíc.

mluvčí 
Těch lidí, kteří už bych si troufl, že bych mohl počítat ba tisíce, ale budu velmi obezřetný, protože každý hlas má stejnou
hodnotu. Každý hlas potřebný pro každého kandidáta se ministři dole nebo jinak, takže v tomto případě si myslím, že tady toto
referendum padesátitisícové. Já myslím, také velice důležité i pro sílu toho budoucího kandidáta.

mluvčí 
Jenž vinné révy s tím prošel, co byste panu Středulovi doporučil, myslím tím tou kandidaturou, co ho čeká. Podle.

mluvčí 
Vás já myslím, že to je velice hezký proces, tak vám psal třeba byste si užil. A samozřejmě, abyste hledal všechen elán a
nadšení, které máte a já myslím, že to opravdu jako páté velice dobrou šanci.

mluvčí 
Co jsou to témata pro lidi dneska podle vás vašeho hlediska?

mluvčí 
Tak samozřejmě jsou tu ta ekonomická témata tzn. inflace, která je neočekávaná, jak silně přišli, jak vysoko přišla s tím
chudoba pro řadu lidí, kteří chorobě nebyly, kteří se do ní dostali. Lidé, kteří najednou mají velmi těsné rozpočty, no a pak jsou
samozřejmě politické faktory, že jo, krize na Ukrajině a kam až na krize může dojít, takže je to celá škála věcí, ale samozřejmě ty
domácí jsou ty nejdůležitější.

mluvčí 
Jsou ty domácí ty, které vy budete v té kampani preferovat, je to to, čím má přijít nový prezident na hrad budu pomáhat řešit
vaše problémy doma.

mluvčí 
Já si myslím, že to je role prezidenta republiky být korektivem pro politiku, ale být taky zpětnou vazbou pro politiky ve vztahu k
tomu, co se děje mezi obyvatelstvem prezident republiky, jak se v jedné krásné písni zpívá. Všechno ví on nám všem pomůže a
na vás myslí, ale my taky máme toho pohádkového, který se převlékne mezi lidi naslouchají a myslím si, že to by měla být role
budoucího českého prezidenta či prezidentky zabít citlivý umět naslouchat, ale taky být schopen řešit problémy se svou znalostí
dovedností, kterou mu přinesla ta jeho třeba velmi bohatá historie a i v tomto případě. Já rozhodně budu chránit ty poctivé, ať
už se jedná o člověka, který je v dělnické profesi stejně tak úspěšného a poctivé podnikatele.

mluvčí 
Pojďme pánové, nahlédnout situaci v naší zemi, jak daleko jsme od nějakých sociálních nepokojů bude generální stávka, pane
Středulo.

mluvčí 
Ono to ale není jen generální stávce. To už takový viditelný a nebo velmi viditelný symbol, ale já si myslím, že už ty protesty
tady jsou. Ty protesty se projevují na sociálních sítích jsou extrémně nervózní. Řada lidí už neví, zda s z měsíce na měsíc vyjde
za svými výdaji. Potkal jsem před dvěmi dny. Jednou důchodkyně, ona mi říkala, no já mám 14 000 Kč důchodu a jsem Šťastná,
že mi, že manžel, protože kdyby nežil, tak já už nemůžu v tom bytě, ve kterém jsem být ne budu mít na nájem, nebudu mít na
energie a tím pádem už mi nestačí ani na jídlo, a to jsou vážné zprávy. Toto lidé probírají, to je zajímá, tím by se měli politici
zabývat velmi rychle.

mluvčí 
Pokud lidé vyrazí do ulic ti, které zastupujete jako odborář, jste připravený podpořit takové protesty.

mluvčí 
Jsem odborový předák a jsem připraven vždy podpořit. To je moje práce. A já jsem tady té ochraně zájmů těch poctivých celý
život věnoval můj pracovní, takže v tomto případě rozhodně, pokud se na tom dohodneme odborech, tak se postavím do čela.

mluvčí 
Jak moc Jane Švejnare, vaším pohledem trošku zvenčí i zevnitř jsme blízko nějakým sociálním nepokojům, konci toho
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sociálního smíru.

mluvčí 
Já myslím, že jsme na počátku, že je to proces, který lidé teprve nyní, tak nějak pociťují. Ten proces ještě zhorší, protože
inflace, která už je nyní již v březnu vláda ta, tak je potom po očištění o ceny energií a potraviny nejvyšší v Evropě a poroste
ještě dál, tak to samozřejmě rádi dolehne. A bude otázka, do jaké míry to budou tolerovat, bude trochu záviset. Samozřejmě na
tom, jak se k tomu postaví vláda stát jako celek, ale nevylučoval bych vede si, že situace se vyostří. A budu zde velké rozdíly
mezi těmi, kteří mají těm, kteří nemají, takže budou nepokoje.

mluvčí 
Dá se jim ještě zabránit v tuto chvíli jsme u té inflace. Opravte mě do 14,2 v tuto chvíli hovoří se o tom, že určitě bude 15 možná
překročí tuhle hranici. Tzn. to už tak nějak všichni počítáme, jak se dá zastavit nepokoj, jak ty lidi uklidnit a přitom nelhat.

mluvčí 
Tak především podniknout kroky, které by tu inflaci omezili do té míry také mohou a potom postoupit samozřejmě politiku
hospodářskou politiku, která pomůže těm, kteří jsou chudší těm mrtvým stran, které už jsou podstatné, myslím, že ta dolní
polovina dolní třetina obyvatelstva na tom velmi špatně, takže tam já myslím, že opravdu načase, aby vláda zaujala postoj a
opatření, které alespoň dočasně lidem na této úrovni pomohou a tím překlenou vlastně tu oblast nebezpečnou, ve které jsme a
pak samozřejmě by vláda měla zamezit tomu, abysme se dostali do recese a tady je velké nebezpečí, že s tím zvyšováním a
agresivně zraní úrokových sazeb, že recese mohla nastat a tady na to pozor.

mluvčí 
K tomu se dostaneme dvouciferná inflace drahé energie největší zdražování za 30 let nejrychlejší, jak to řešit z vašeho
hlediska, aniž by čím dál víc lidí spadlo do chudoby.

mluvčí 
To se nedá řešit jinak než těm lidem pomoci, jestli si vláda myslí, že trh vyřeší vše, tak tady varují, že nevyřeší, ale musí si tady
taky sáhnou do svědomí minulá vláda. Jestliže se například bavíme o energetické chudobě, tak vláda objektivně byla informaci
o tom, že ceny energií porostou už někdy kolem roku 2018 o tom, že neudělala žádné kroky ve věci řešení energetické
chudoby, to je zcela jednoznačné, osobně sám jsem žádal vládu, aby k tomu v roce 2020 v lednu to za měsíc 3 týdny poté, co
byl přijat Green Deal, tedy tu formulaci obsahuje, tak se nic neudělalo, co se týká reakce na zvyšující se ceny, například na
podzim loňského roku, tak vláda neučinila prakticky vůbec, nic praská, a to je to je to ještě únor a letos v únoru ještě před
začátku války už byla inflace 11,1 patřili jsme mezi bohužel v tomto neslavném takřka na prvních příčkách, takže vláda dál
nepokračoval v žádných krocích. V této chvíli už máme 14,2 a jestli někdo myslí, že jediná cesta toho, jak, jak to ochladit, bude
tím, že zaměstnanci nedostanou peníze a kopat novými dále příjmy, tak to varuju všechny, protože to už se tady odehrálo
jednou, a to v tom roce 2012, kde to vedlo k těm masovým demonstracím a následným politickým změnám.

mluvčí 
Ještě by, řekněte, pomoc, pomoc lidem, jednorázová dávka rodinám s dětmi 5 000 Kč dnes ve sněmovně řešila. Další dávce 6
000 Kč pro důchodce teda hovořila o nich. Opozice jsou to správné vzkazy. Je to něco, co skutečně té situaci z vašeho
hlediska může pomoct?

mluvčí 
Já si myslím, že to je úplně špatně, protože jestliže někdo udělá takřka milionářskou dávku, protože se hovořilo jednou z milionu
čistém potom milionu hrubém jako hraniční příjmu. Zaměstnanci nemají 1 000 000 Kč to všichni zaměstnanci by byli, pokud mají
děti do 18 let, tak budou příjemci této dávky, takže několik možná 1 000 000 lidí bude muset být pro dávku, kdo to bude dělat.
Ministr Jurečka, když to představoval, tak ani netušil, že je nikdo to mohu dělat, jsou lidé na úřadech práce, kteří už vyhrožovali,
že vyhlásí stávkovou toho právě proto, že jsou nespokojeni s podmínkami, ve kterých pracují a tady se tím pádem stanovila
nová hodnota tzn. jestliže někdo má 1 000 000 třeba hrubého, tak vlastně z pohledu dávek potřebný, ale tak nejsou v České
republice nastaveny dávky, že nevymýšlíme dávku další. Pojďme se podívat na stávající dávky. Pojďme valorizovat důstojně k
tomu, jaký mají charakter pomoc těm, kteří na tom jsou nejhůře a pojďme řešit okamžitě ty problémy, které jsou národní banka
musí řešit otázku kurzu inflace a vláda by měla okamžitě začít připravovat plán hospodářského růstu, až se postaví proti tomu a
netlačí tu inflaci ještě zrychlují.

mluvčí 
Vláda se snaží oslovovat lidi, jsou to pomocí, abychom to zastřešili. Pojďme si pustit vládní deštník proti drahotě. Včera
představil premiér Fiala. Poslechněme si ho.

mluvčí 
Drahota samozřejmě dopadá na každodenní život našich občanů. Na některé velmi tvrdě a pro to naše vláda přijímá řadu
opatření, která zmírňují dopady rostoucích cen potravin rostoucích cen energií a všechny ty důsledky, které to pro lidi má na
pomoc na tuto pomoc různých formách uvolňujeme z rozpočtu v letošním roce téměř 100 miliard korun. Jenom samozřejmě
jasné, že těch opatření opravdu celá řada nemusí být pro všechny úplně přehledná každou chvíli nemusí všichni vědět, ne
jakou pomoc má, kdo nárok, a proto jsme se rozhodli spustit informační web deštích proti drahotě lesních proti drahotě cz, kde
každý občan získá přehled o tom, jaká pomoci právě pro něj určena a jak kde získá další informace o tom, jak má postupovat,
aby ten svůj nárok mohl uplatnit.

mluvčí 
Tedy vlastně takový manuál, jak se dostat k těm různým podporám. Pojďme jenom existuje rychlý jednoduchý recept pro řešení
celé té situace, aby tady na ten portál muselo jít co nejméně lidí?

mluvčí 
Ano neexistuje jednoduchý systém, ale systém, který by se dokonce shodoval s vládní filozofii, byl ten, že se pomůže je hodně
lidem, kteří jsou opravdu v nouzi tzn. těm, kteří nejsou na milionů korun příjmů, ale těm, kteří jsou na polovině třetiny atd. a těm
dát hodně těm dát víc, než se plánuje. A těch, kteří jsou bohatší ty poněkud zchudnou, ale pro ně nebude zas tak strašná
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situace, čili tady bych řekl adresnou přímou podporu lidem, kteří opravdu potřebují a ne plošnou širokou podporu, která je
malá a nakonec lidem moc nepomůže.

mluvčí 
Včera jmenoval prezident Aleše Michla příštím guvernérem centrální banky někdo tleskal někdo netleskal pracovat šetřit, to je
motto, které podle svých slov převzal pan Michl od Aloise Rašína. Co tím vzkazuje, kam se vydá podle vás Česká národní
banka, pokud by šla jeho směrem jeho filozofií, bude to dělat lépe než dosud?

mluvčí 
Nevím nevím on dosud byl jeden z těch dvou, kteří hlasovali proti zvyšování úrokových sazeb.

mluvčí 
Kritizoval. Já.

mluvčí 
Jsem vám též zastává už od začátku minulého roku. Tu tezi, že opravdu zvyšování razantní agresivní žádný úrokových sazeb
situaci, kdy ta inflace přichází zvenčí. A národní banka Česká národní banka nemůže nějak ovlivnit cenu ropy cenu dřeva cenu
kovu cenu bavlny, tak nedává smysl zvyšovat úrokové sazby tak razantně. Žádná velká banka, ať už je to Evropská centrální
banka švýcarská centrální banka britská centrální banka americká japonská to nedělají, postupují velice obezřetně zvyšují
velice pomalu k jednomu procentu. Švýcaři vůbec ne štědrá evropská banka teprve začne, protože vědí, že když začnou
razantně zvyšovat, tak slyší mnohem pravděpodobnost recese a možná velice silné recese. Měli jsme hlubokou recesi během
covidu a Rusy velmi křehký, takže ti to dobrý zkušení odborníci dobře vědí, že přerušit křehký růst znovu do recese by bylo
opravdu fakticky negativně.

mluvčí 
Byly Aleš Michl budete reprezentovat tu, jak jsem se včera dověděl holubičí sekci ti, kteří zřejmě zastropuje jí, anebo možná
budou snižovat opatrně tu úrokovou sazbu, pokud se podaří získat pro to další.

mluvčí 
Předpokládal, že bude, že bude, že se bude chovat velice obezřetně, že bude sledovat situaci a bude se snažit přesvědčit své
kolegy, aby hlasovali s ním. Zatím je v menšině, ale to se změním, po může se změnit, protože prezident Zeman bude ještě
jmenovat 3 další členy.

mluvčí 
Pak se ale promiňte, ptají všichni, jak tedy budeme bojovat s tou inflací. Tohle není boj s inflací, včera tedy říkala, paní
ekonomka Švihlíková, že není vlastně prokázáno, že zvyšování úrokové sazby se propisuje do té inflace, tak jako nejenom nám
první. Mezi.

mluvčí 
Tedy víme, že to může zvyšovat inflaci, protože co se děje mše zvýšit úrokové sazby, zvýšíte cenu financování podnikům.
Podniky se snaží potom převést všechno zvýšení nákladů, včetně toho, že kapitál dražší pro ně finance do cen, takže vlastně
ten efekt je zvyšování cen, což je inflace ano. A tady bych jenom podotknul, jak už jsme tady seš šéfem odborů často se
argumentuje, že máme přehřátý trh práce, to je úplný nesmysl. Máme nízkou nezaměstnanost, když sledujeme trh, tak vždycky
musíme ptát jakou cenu u nás nízká nezaměstnanost mzdy, což je cena práce klesají v Americe přehřátý trh, protože ta nízká
nezaměstnanost mzdy rychle rostou, to je přehřátý trh, kdy se ten ty mzdy rostou u nás ten trh není přehřátý u nás to situaci,
kdy podniky nechtějí platit vyšší mzdy a snaží se najít víc zaměstnanců za existujícím ty, které jsou nízké.

mluvčí 
A teď jste nahrál, protože vy do toho přichází teď myslím, že odboráři s myšlenkami jako zvýšení minimální mzdy na vašem
sjezdu zaznělo zkrácení pracovní doby pro přání inflace do mezd. Je to požadavek odpovídající situaci kterýkoliv z nich.

mluvčí 
Rozhodně už tady řekl pan Švejnar poměrně značnou tezi tzn. jestliže se výrobcům propisuje prakticky bezprostředně do cen
toho budoucího výrobku. To, co nastupuje, přichází vyšší cena plynu vyšší cena energie. Můžeme si zatím představit celou
škálu různých subdodávek a ten si to tam propíše, proč by zaměstnanec měl požadovat alespoň zachování té kupní síly,
protože když nebude mít zachovanou kupní sílu, tak ta ekonomika půjde dolů, protože z Česka jmenován, protože česká
ekonomika je více než 50 % založena na spotřebu obyvatel, když spotřeba nebude, tak se dostáváme do té opětovně dalším
kanálem do té recese a do toho nebezpečí zastavení ekonomiky, takže v tomto případě není vůbec žádný důvod se tomu
bránit. My nepožadujeme zvýšení mezd požadujeme alespoň zachování kupní sílu, jestli se bavíme o minimální mzdě, tak česká
minimální mzda v tom teritoriu, ve kterém se nacházíme, je nejnižší, přestože česká ekonomika patří, co se týká zemí. Polsko
jako je Polsko Slovensko, tak HDP za jedno nej pro produktivnější a v tomto případě nevidím důvod, proč by české mzdy měly
být tak zoufale nízké. A já vzpomínám na jedno z 1 slova tady pana Švejnara a byli na jedné zrovna české národní bance a
říkal vážení, uvědomte si, že vy se tady vymlouváte na komunismus, ale ten byl 40 let. Teď už máme dnes 32 let. Kapitalismus
už prakticky vyrovnáno a tady už vám žádná odkaz na tehdejší problémy nepomáhá, a to, že česká český zaměstnanec v
německé firmě nemá ani jejich minimální mzdu ani její budoucí minimální mzdu je vážná zpráva pro budoucno České republiky
a my nechceme žádnou revoluci. My chceme zachování alespoň té kupní síly. To zná, abychom neklesli s těma brzdama, a to
není až tak vážně a vysoký požadují to.

mluvčí 
Odpovídající požadavky v této době.

mluvčí 
Po 10 odpovídající vždycky otázka filozofická politická, ale je pravda, že za naše společnost zchudne, zchudne především na
základě toho, že lidé, kteří jsou zaměstnaní a berou platy ty platy narostou teďko už klesají nějakou dobu podstatně de facto
tím se zamezí inflační spirále, ale bohužel tím, že lidé budou chudnout, čili v tom smyslu opravdu známka určité férovosti ve
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společnosti je snažit se pomoct těm. Ale.

mluvčí 
Je to zároveň reálné.

mluvčí 
Je to reálné rány jiných zemích. To je říkám v Americe mzdy rostou velice rychle, a ale nedostatečně rychle na to, aby se
vyrovnala poptávka s nabídkou, protože tam ten trh určitou dobu přehřátý ve chvíli, kdy se vyrovná, o čem budu tak vysoké, že
se vyrovná poptávka s nabídkou, tak ten trh přestavby přehrát i u nás, tím si nerostou, čili to není přehřátý trh.

mluvčí 
A navíc tady mám přece subjekty, kterým se velmi daří, a to, že velmi a není důvod na ně vztahovat jakoukoliv jakoukoliv
záklopku ve smyslu. No, ale proč byste měli předat, když se jim daří. Nikdy jsme z nichž nezničily žádnou firmu v České
republice prostřednictvím nějakých vysokých požadavků. Navíc ty požadavky na mzdy jsou tlakem na inovativnost výrobků na
inovativnost technologií náhradu lidské práce králíkem. Já si myslím předseda.

mluvčí 
Který já s tím motivů řeknu, tak mi přidejte.

mluvčí 
Na takto nefunguje.

mluvčí 
Alespoň 15 % inflace.

mluvčí 
Tak to nefunguje. My uděláme to, že si podíváme na ekonomické výsledky firmy aktuálně ty předpokládané. Zvážíme, do jaké
míry možné, jak ta plocha je velká. Proto případ přidání a potom teprve nastavíme ten požadavek to není takže přijdete
neznáte firmu a tam řeknete jenom tak plácnete nějaké procento, kdybychom takto postupovali, tak bychom byli velmi
nezodpovědný odbory, a to my nejsme.

mluvčí 
Po roce premiéra Fialy včera řekl tady seděl na vašem místě, pane Švejnare, za prvé boj s inflací jsme prohráli ceny dál
porostou. A za druhé řekl, začalo to populismem, pokračovalo pandemii putinovského inflací utrhla lavina. A už se nezastaví.
Bude se valit dál. Prosím, co si z toho berete z tohoto vzkazu?

mluvčí 
Tam je spousta věcí, které se spolu některé souvisí některé nesouvisí. Je tam jasná zpráva ta jasná, že ta inflace zpočátku
přišla zvenčí. Potom ale teprve až potom začala mít domácí charakter. To už bylo též následnosti na to, kdy Česká národní
banka začala tak razantně zvedat úrokové sazby. Tady je zajímavé, že vlastně ten domácí aspekt inflace to zrychlení, které
vidíme, když jsme začali inflace růst mnohem rychleji na Slovensku a v okolních dalších zemí bylo přesně v době, kdy Česká
národní banka začala tak agresivně zvyšovat úrokové sazby, čili ten časový ta korelace ten ten shora toho časová je
neuvěřitelná a teď jsme vlastně říkám, když očistíme od vnějších vlivů, jako jsou energie a čekali vědci jako ceny potravin, tak
jsme březnových číslech nejvyšší v Evropě, co se týče očistné inflace tzn. především z té domácí provenience plus teda
samozřejmě zůstává potom ještě zvenčí z dřívějška.

mluvčí 
A drží slovo, promiňte, jako možný budoucí prezident bude hůř nebo bude líp, jak se na to připravit, máte minutu?

mluvčí 
Musí být líp, jestli máme mít perspektivu pro Českou republiku, tak musíme směřovat k něčemu lepšímu nejhoršímu a jestli
horší takhle to někdo přizná i politiků a s lidma nehrají. Lidé přijdou na to, že jim někdo lže a potom se rozhodují v preferencích
třeba ve volebních kláních v této chvíli se tady mlčí o spoustu věcech, které jsou reálné, neříká se o tom, kde udělali chyby,
například politici a všechno se to převádí na ty nejobyčejnější lidi, oni už nemají kam ustupovat ani Mallet zeď a nebo účty,
které mají zaplatit. Musíme soustředit na pomoc lidem poctivým pod poctivým podnikatelům, jestli to neuděláme, tak tady
budeme mít sociální bouře, a to doufám, nikdo rozumný nepřeje.

mluvčí 
Jako ekonom tohle podepisujete, jedno slovo.

mluvčí 
Podepisuju a říkám, že bude lépe, jakmile externí inflace přestane a pokud český stát tzn. jak ministerstvo financí, tak Česká
národní banka se vyvarují recese, protože ta byla pro nás velice velice těžká.

mluvčí 
Pánové, děkuji za tuto debatu. Přeji vám hezký večer. Těch.

mluvčí 
10 hezky. Hezký večer hezký večer.

mluvčí 
Jsou vojenské ambice Rusů, které daleko přesahují oblast Donbasu realistické a co ukrajinské prohlášení o tom, že nepostoupí
ani část své země nepříteli, jaké jsou aktuální možnosti znepřátelených armád, Lubomír Zaorálek Jan Ludvík Jiří Just 360
stupních už za chvíli.
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Stále sledujete 360 stupňů CNN Prima News a my jsme rádi. Finsko chce do NATO dnes oficiálně potvrdili finský prezident i
premiérka potřebné kroky mohly trvat jen pár dní. Zájem o členství má Švédsko.

mluvčí 
Chceme do NATO co nejdříve. Finský prezidenta premiérka doufají, že potřebné kroky, aby se jednalo o vstupu jejich země
aliance, se uskuteční do několika dnů rychlé přijetí slíbil i NATO.

mluvčí 
A verdikt bol běhej Žirov. Až.

mluvčí 
Nepředvídatelné chování Ruska je bezprostřední problém sil.

mluvčí 
Kreml prakticky okamžitě reagoval vstup Finska do NATO bude pro Rusko hrozba.

mluvčí 
Rozšíření NATO než k hranicím nedělá svět, ale hlavně náš evropský euroasijský kontinent stabilnější a bezpečnější. To je
jednoznačné.

mluvčí 
Dřív.

mluvčí 
Americká televizní stanice CNN zveřejnila otřesné záběry lidského chování ruských vojáků, kteří v březnu v autosalonu
nedaleko Kyjeva zavraždili 2 neozbrojené civilisty, majitele prodejny hlídače Ukrajinci to vyšetřují jako válečný zločin. Ale.

mluvčí 
Hrozné prodejnu jsme navštívili už dřív. Varovali jsme zaměstnance, aby místo opustili. Doufali jsme také lidskost ruských
vojáků.

mluvčí 
Té se ale nedočkali Rusové nejdříve s oběma muži krátce promluví a ti odcházejí. V tu chvíli ruští vojáci chladnokrevně střelí
do zad majitel autosalonu zemřel na místě. Osmašedesátiletý hlídač se ještě zvedl a zavolal pomoc sám vykrvácel. Dcera
zavražděného majitele autosalonu ještě nesebrala síly se na video podívat.

mluvčí 
Jak nedonesli vědu, video se ale uložím.

mluvčí 
A nechám svým dětem vnoučatům. Měli by o tomto zločinu vědět a nikdy nezapomenout. Čeho jsou naši sousedé schopni pár.
Petr.

mluvčí 
Holman, CNN Prima. News.

mluvčí 
A já už vítám bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Dobrý večer. My nejsme. Jen Ludvíka z katedry bezpečnostních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Vzdáleně zdravím Jiřího Justa rusistů do Moskvy a Jiří díky, že
se známe.

mluvčí 
I zdravým.

mluvčí 
Pane Zaorálku, Finsko, pokud skutečně o členství v alianci požádal, lze tedy předpokládat hladký a rychlý vstup, v jakém
časovém horizontu tedy může být Finsko opravdu členem Severoatlantické aliance.

mluvčí 
Já si myslím, že to by opravdu může být velmi rychle. Chápou Finové možná i Švédové využívají toho okna příležitosti, které se
jim nabízí, že Rusko zaměstnané na Ukrajině. Ochota podle mě v alianci bude pro přijetí a zároveň vysoká podpora i ve
Švédsku ve Finsku pro vstup, takže je mi to po srozumitelné a navíc pro alianci samozřejmě posila, protože armáda finská ta je
Finů je méně než nás armáda mají větší než my dokonce povinnou službu. Vím, že se říkávalo, že ochota bránit zem se zbraní
je nejvyšší dokonce v Evropě právě ve Finsku, takže ty opravdu posila, jak Švédsko, tak Finsko, ty opravdové posílení aliance.

mluvčí 
Hovoříme opravdu řadu dnů jen pro představu?

mluvčí 
No, to je samozřejmě docela bych to neuměl představit jako za normálních okolností. Já si vím, jak jsme přijímali Černou Horu
toho jsem se účastnil. Dokonce v tom vrcholném okamžiku to bylo zasedání, kterého se mohli účastnit pouze ministři zahraničí
zemí aliance, uvedl Rasmussen, byla to mnohahodinová debata docela komplikovaná, kde se vytvořily 2 tábory. Nakonec
dopadlo, že se řeklo, že Černá Hora se vezme a bylo to opravdu o začátku otevřené, takže já vim, jak to v tom vrcholném
vypadá, ale domnívám se, že v případě Finska Švédska, to samozřejmě žádná taková velká debata nebude vhledem k těm
vlastnostem těchto dvou zemí a řekl ještě musím říct jednu věc. My jsme já si pamatuju rady NATO, kterých se účastnilo
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Švédsko, Finsko dokonce velmi často tzn. to byly 2 členové. Jednak jsme se s nimi znali dobře unie a za druhé teda, že to byly
vlastně takoví volní volně přidružení členové.

mluvčí 
Ale varují na téže akci monitorují.

mluvčí 
Rozměrové řady, ano operací, takže vlastně to jsou jednak velmi dobře známí členové velmi dobře vybaveni a je to jsou to
vlastně. Ono to vlastně nejsou cizinci v alianci.

mluvčí 
To říkáte Finsko je vlastně jasná věc, Švédsko se uvidí, jak se k tomu postaví. Jirko, pan mluvčí Kremlu Peskov už naznačoval,
že se Moskva zlobí, jakou reakci, tedy na vstup Finska můžeme očekávat podle zkušeností?

mluvčí 
Já si myslím, že ta reakce bude ostrá, bych připomněl slova Dmitrije Medveděva, což je bývalý prezident Ruské federace v
současné době a místopředseda Rady bezpečnosti ruského státu, který ještě v polovině dubna, když ty rozhovory o možném
vstupu Finska a Švédska do NATO se začaly objevovat. Tak Medveděv varoval, že dokonce může být zrušen bezjaderný status
Baltského moře, až dojde k zásadním posílení ruské armády právě na hranicích s Finskem. A takže Rusko skutečně se na to
chystá velice ostře a pro Rusko dobré velice ožehavá otázka. ILO jsem to zmínil pan Peskov, odbor bezpečnostní hrozba. A
Rusko jako bezpečnostní hrozbu bude vnímat, a proto bude tak reagovat.

mluvčí 
Jen Ludvíku bude tedy bezpečněji nebo nebezpečněji, pokud se stane v dohledné době v řádu dnů možná týdnů, členem
aliance Finsko eventuálně Švédsko.

mluvčí 
Takové určitě nestane členem řádu dnů týdnů, protože ten proces vyžaduje ratifikaci v parlamentech všech členských stran v
těch českých zemí atlantické aliance, což přece mohl trvá. A celkově bych řekl, že pro Finsko Švédsko bude o něco bezpečněji.
Pro ostatní se to příliš nezmění a už to zaznělo. Finsko Švédsko jsou hodně integrovány do těch západních bezpečnostních
struktur. Oni jsou integrovány například s Evropskou unii, která má s vlastní bezpečnostní dimenzi, včetně obdoby čl. 5 na to,
takže už teď jsou chráněni závazkem společné obrany všech členských zemí Evropské unie. Zároveň Rusko, přestože to vnímá
jako hrozbu a politickou porážku, tak si a už Švédsku Finsku nepochybně tak trochu myslí a že to už to jsou to oni jsou jen
součást západu a teď jenom maskují a že vlastně nikdy nebyly tak úplně neutrální. Vždycky byl druhý závod.

mluvčí 
Bude to symbol, pokud vstoupí, je to Rusko, ty symboly reaguje funguje.

mluvčí 
Symboly určitě štvát bude. Vojensky si myslím, že velmi rychle zjistí, že se pro ně nic zásadního nemění.

mluvčí 
Pojďme k tomu, co se děje na Ukrajině ambice Vladimira Putina zjevně přesahují zisk Donbasu Američané americké tajné
služby výzvědné služby vyhodnotily, že tahle tahle ambice Ruska není reálná, že to zkrátka dobře nemohou Rusové zvládnout.
Je to takhle jednoduché.

mluvčí 
Teď úplně nerozumím, myslím, že nemůžou zvládnout Donbas.

mluvčí 
Že nemohl zvládnout víc než Donbas.

mluvčí 
No s tím bych úplně nesouhlasil. Já vám mohu říci. Teď vím, že myslím, že včera probíhalo jednání senátu Spojených států,
kde byla přítomna je euro Lines a gen. Scott bariér se o obranného zpravodajství Pentagonu, takže tam jsme slyšeli popis té
situace ze strany, tedy těchto zpravodajců a pokud si vybavuju, tak gen. Berija řekl, že Rusové nevítězí Ukrajinci také nevítězí.
Ta situace ze všeho nejvíce blíží patu, a dokonce euro hejn vlastně varovala Vala varovala před nebezpečím pro fungování a
protahování té války, protože upozorňovala na to, že Rusko vlastně realizuje významné zisky. Ona řekla, že i když byla před
válkou, měli Rusové jednu třetinu zhruba Donbasu, teďka řekla, mají 80 % takže je to výrazně víc. Mluvila o tom, že výrazným
ziskem je to, že maj ten pruh kolem Azovského moře. Výrazným ziskem je to, že propojily Krym se arzenem a s ukrajinskou
pevninou a mají, která blokují Černé moře vlastně blokují ten, kdo vlastně přístupu Ukrajiny do Černého moře tam mají také
poměrně významný území zisk velké boje jsou u Kramatorsku. Ona vlastně, jak řekla, že ty zisky zisky Rusové jsou ruské jsou
významné, že ovládají velkou část vlastně toho jihu východu a že to vypadá, že i dost těžké omezit ty jejich jejich zisky, které
získaly na Donbase, takže mně připadá, že rozhodně toho hor ovládají daleko víc než Donbas a do konce ta zpráva vyznívala,
že ta situace je poměrně velmi nebezpečná. Především proto, protože je nevypočitatelná v těch nejbližších měsících, protože i
když teda ze začátku Rusové byli neúspěšní kolem Kyjeva, tak v této chvíli jejich zisky jsou podstatné a význam.

mluvčí 
Dobrá, ale pak je tu ambice Ukrajiny. Hovořil v pondělí. Prezident Zelenský říkal, nedáme nic, nedám jim ani část území. To je
realistická ambice. Nezájem z hlediska vojenského z toho, co jsou schopni Ukrajinci zvládnout tak jako hodnotili Američané ty
ambice Ruska z hlediska, řekněme, ten schopnosti armády to utáhnout.

mluvčí 
Dnes Lubomír Zaorálek velmi přesně řekl, že momentálně nevítězí ani Ruska Ukrajina. A o tom, jak ten konflikt pokračovat dál.
A podle budou rozhodl 2 zásadní faktor. Ono na začátku té války se mělo Rusko velkou materiální převahu, a ale ukázal, že má
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velké nedostatky v těch nemateriální faktorech v průběhu války. On na začátku ztratilo materiální převahu v té naprosto
nesmyslné ofenzívě. A Ukrajina začala získávat navrch díky těm nemateriální faktorů, ale Rusové se učí, zlepšují se část těch
chyb odstraňují. A otázka je, jestli na jednu stranu Ukrajině vydrží ta pomoc západu Ukrajina naprosto nezbytně potřebuje, aby
západ kontinuálně podporoval, aby dával další zbraně, protože ukrajinská ekonomika to už prostě není schopná ta přece
jenom bojuje se na Ukrajině Rusko schopno napadat i ty cíle za bojovou linií. Tzn. Ukrajina nemůže soutěžit s Ruskem hlediska
těch materiálních kapacit musí stát západu a Rusko zatím ne mobilizovat. Ono mluví o speciální vojenské operaci. My si z toho
tak trochu děláme srandu, ale je pravda, že ona to je speciální vojenská operace, než byla nějaká mírová, ale v Rusku není
válka ruští civilisté tu válku ještě naplno nepociťují a nebyli lze nebo byli jsme se ruský průmysl nemaká na 100 % pro potřeby
armády. Je otázka je politicky průchodné pro Vladimíra Putina, aby tu zemi zmobilizoval tím získal ty potřebné síly, aby mohl
ještě na Ukrajině přidat získat víc.

mluvčí 
Věří pardon, Jiří Just, slyšel nás. Myslíš si, že ty debaty o tom, jestli má přijít stanné právo, jestli má být průmysl zapojen do té
speciální operace, že to všechno už je na stole, protože na té přehlídce jsme se shodli v pondělí byl s námi i pan ministr
Zaorálek, že vlastně z toho, kam to dál po spěje jsme se nedozvěděli nic.

mluvčí 
To je pravda, nerozhodil jsou Vladimira Putina vůbec nic akorát, že vlastně ta zvláštní vojenské operace existuje probíhá podle
plánu. Já si nemyslím, že současné době Vladimir Putin má na stole a mobilizaci nebo, řekněme, stanné právo nebo vyhlášení
válečného stavu, protože ruská ekonomika ruská armáda to může znít opravdu zvláštně. Napovědí různých záběrů ukrajinsko
bojiště, tak stejně tu všechno zatím vláda zatím nemá, budou potřeba výrazně mobilizovat mobilizace, probíhá, řekněme,
hybridně jsou povolávání, řekněme, záložáci jsou povoláváni osoby, které jsou ochotny za peníze bojovat na Ukrajině na
Ukrajině bojují Wagnerovi žoldáci, tudíž, řekněme, i takové quasi militantní organizace, takže ani tady tom ohledu Rusko vlastně
nemá problém. Pokud by ty ztráty byly vyšší, pokud by skutečně Rusko pocítilo ty problémy na Ukrajině má, tak bych určitě
došlo k těmto scénářům, ale zatím to prohlášení, jak účinná, tak i dalších ruských politiků službu. Oni do skutečnosti, že Rusko
zatím prozatím skutečně nemám potřebu zasahovat a vůbec zavádět nějaké válečné opatření.

mluvčí 
Pane Zaorálku, bylo ruská nota mě zajímá v posledních dnech vyhrocuje Bělorusko rétoriku vůči NATO. Dokonce ukrajinským
hranicím přesunuli speciální jednotky jako protiopatření v reakci na zvyšování počtu vojáků NATO a USA v regionu, jak bylo
oficiálně řečeno, ptám se vás Narovinu, připlete se Bělorusko do toho aktivně půjdou na Ukrajinu.

mluvčí 
To bude jenom spekulace, že samozřejmě, ale mně připadá, že pro, že si Lukašenko je dobře vědom toho, že aktivní nasazení
běloruských vojáků na Ukrajině je něco, co je pro ně skoro nebezpečné. Běloruské společnosti je podle mě veliký odpor k
tomu, protože tam jsou velmi dobré vztahy mezi Bělorusy a Ukrajinci. Jsou to to jsou opravdu blízké národy a představa, že by
Bělorusy nahnal Lukašenko na Ukrajinu. Já si nejsem, jestli si vůbec může dovolit bez toho, že by riskoval nestabilitu té
společnosti.

mluvčí 
Nordic, co by to znamenalo?

mluvčí 
Vojensky a běloruská armáda stojí za moc a pravděpodobně by to nijak zásadně nezměnilo ten poměr sil Ukrajincům vzali život
zkomplikovalo, museli by část těch míst Donbasu stáhnout. Ale běloruská má skutečně nemá v tom poměru vůči ruské armádě
nějak jako potenciál významně.

mluvčí 
Bylo by důležité důležitý vstup do té války a chvíli vojensky vzato.

mluvčí 
Myslím, že Ukrajina by si s ním dokázala poradit.

mluvčí 
Tedy by si možná víc ublížilo Bělorusko samo o sobě, než že by pomohlo.

mluvčí 
A pro Rusko to není zas tak úplně, že by tím něco vrátilo jako já bych jenom podtrhl to, co tady padlo v té debatě ten prvek, že
vlastně my tady máme tendenci v Česku to pořád vidět, jako že ti Rusové ztrácejí, dopustili se chyb nejsou na tom dobře jako
ten druhý pohled je, že vlastně ty zisky, které jsem řekl, jsou objektivně docela velké na tom jihu východě, to všechno dosáhl
Rusko bez mobilizace, jako to je ten zajímavý moment vlastně, aniž by prostě provedl zásadní, přesto má takovéto povodně
významné zisky, takže přes přes ty naše naše pohledy, že to jako zítra Rusko kapituluje, tady je něco, co slyšíme z druhé
strany, že vůbec není v té chvíli takto, a proto ten Pat. Proto je to ten padá. Proto vlastně vzniká otázka, co bude znamenat
další prodlužování války. Já si dovolím ještě jednu věc říct. Ten slavný historik Neil Ferguson řekl, že americká strategie dneska
je použit Ukrajinu jako nový Afghánistán zatáhnout Rusko do bažin, jo, ale proto dokonce ten tu situaci pomoct pomocí toho
změnit režim v Rusku, tak říká Ferguson, ale on sám říká, že tomu nevěří. On sám říká, že si myslí, že naopak to protahování
války bude nakonec výhodné pro Rusko jako ve skutečnosti to z toho bude těžit, protože on má poměrně stále značné rezervy,
které může uvést on říká Ferguson, ona ta síla třeba veliká Ruska.

mluvčí 
To podepisujete je čím déle to bude trvat tím výhodnější situace pro Rusko.

mluvčí 
Myslím, že dlouhodobé válce má skutečně Rusko a přece jenom výhodu a těch materiálních zdrojů a záleží ovšem na tom, jak
moc západu vydrží a podpora Ukrajiny, protože přece jenom Rusko se na druhou nemůže měřit tím ekonomickým potížím.
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mluvčí 
2× podruhé to zná pochybujete o tom, že v tom tempu v tom množství bude dál západ podporovat Ukrajinu příští roky.

mluvčí 
Nejsem tím jistý a přece jenom před námi stojí tak určité ekonomické výzvy naše vlastní a viděli jsme už v řadě konfliktů, že
pozor na západní veřejnosti začne opadávat, přestane bavit. A následně pak otázka, jestli ten ty státy budou dál podporovat
Ukrajinu poměrně významně ta materiální monstra Ukrajina dostává na přesahuje velikost ukrajinského vojenského rozpočtu
tak, jestli tohle bude západ ochoten dlouhodobě platit.

mluvčí 
Moří Bardon, Jiří máš poslední slovo. Je to to, na co se Rusko podle tebe spoléhá?

mluvčí 
Já si myslím, že bezesporu, že Rusko skutečně spoléhá na to, že západ se unaví tou podporou, že západ přestane být
faktickým cílem pro Ukrajinu ukrajinskou armádu a že to třeba půl roku nebo do zimy, jak se tady v Rusku říká skutečně
nastoupí on a bude Evropa potřebovat ruský spojená s ruskou ropu, jestli to rozmyslí a postupně ta pomoc bude skutečně
opadávat. Já si myslím, že to je skutečně část ruské strategie.

mluvčí 
Pánové, děkuju vám za tuto debatu. Díky Jiří, nebo se loučím loži se, pánové s vámi ve studiu, mějte se hezky. Na.

mluvčí 
Shledanou. Na shledanou na shledanou.

mluvčí 
Stanové městečko v pražské Troji pro romské uprchlíky připravené na žádost ministerstva vnitra ho postavili hasiči. V areálu by
mělo najít dočasné útočiště až 150 lidí, kterých stát prověřuje, jestli mají na azyl v Česku nárok.

mluvčí 
V 8 hodin večer začaly před třetí ráno měli hotovo. Pražští hasiči za pomoci svých středočeských dobrovolných kolegů postavili
během pár hodin 10 vojenských stanů.

Uvnitř každého z nich jsou provizorní lůžka s přikrývkami a v případě ochlazení mají stany možnost tepelného vytápění. V
areálu je kromě stanů pro ubytování uprchlíků vybudované také zázemí pro jejich dočasný pobyt. To zahrnuje například
jídelnu, ošetřovnu nebo sociální zařízení, jako jsou sprchy toalety. Ještě dnes před obědem museli hasiči do vyřešit třeba
napojení areálu na inženýrské sítě.

mluvčí 
Elektřina odpady voda jsme tady ještě k dispozici, kdyby bylo potřeba ještě nějaké drobnější úpravy, ale řekl bych 95 % je
hotovo, čeká na připojení a pak vlastně můžeme ten dál předávat.

mluvčí 
Provozovat ho se správou uprchlických center bude pražský magistrát. Primátor Zdeněk Hřib ještě dopoledne nechtěl
odhadovat, kdyby na místo mohli přijít první uprchlíci. Je ale klíčové, aby Praze, která je v přepočtu na obyvatele běženci
nejvíce zatížená pomohla vláda.

mluvčí 
Jinak my budeme muset zavřít krajské asistenční centrum, protože prostě nedává vůbec smysl registrovat lidi v místech, kde ty
kapacity už nejsou. A o ty lidi se není možné postarat. My.

mluvčí 
Jsme v institutu dočasné ochrany, to je evropský legislativní rámec. My nemáme právo nasadit lidi, za co jak pomocí policie do
autobusu někam odvézt. Ti lidé jsou svobodní. Ti lidé nemohou být nuceni někam jet.

mluvčí 
Ministr vnitra dnes také řekl, že ve stanových městech budou moci být uprchlíci maximálně 30 dnů, což je nejdelší možný čas
pro lustraci běženců. Těm s dvojím občanstvím, kteří nárok na azyl mít nebudou, bude prý Česko nabízet vlakový odvoz zpět
do Maďarska. Redakce Šimon Pilek, CNN Prima. News.

mluvčí 
Podíváme se na hlavní nádraží na neúnosnost situace jako první upozornily ti, kteří tam těm lidem přímo pomáhají iniciativa
hlava a se mnou ve spojení je Tereza Šulcová, zdravím tě na hlavní nádraží, ahoj Terezko.

mluvčí 
Hezký večer.

mluvčí 
Situace se během dnů vyhrotila v dohledné době by mělo dojít pro na řešení pro nějakých 150 lidí měli by se přesunout na
Prahu 7 na pomezí Prahy 7 troje. Vědí to ví se to tam.

mluvčí 
A tak ještě jednou hezký večer. A nevědí.

mluvčí 
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Já jsem mluvila.

mluvčí 
Krysy s krizovým manažerem za organizaci pro pomoc uprchlíkům, který.

mluvčí 
Sám mi řekl, že a oni ne avizují. Tyto.

mluvčí 
Informace dopředu právě proto.

mluvčí 
Aby nevznikla nějaká zbytečná panika nebo aby aby ti lidé nepočítali s něčím, co třeba ani nemusí nastat.

mluvčí 
Pak se ovšem musím zeptat, jestli ti lidé alespoň tuší, že se kolem nich děje v médiích kolem to, co se děje, protože
předpokládám, že tam měli spoustu mediálních návštěv, střídají se tam politikové, aby zjistili tu situaci, neptají se potom, proč to
je.

mluvčí 
Neptají alespoň podle informací, co jsem dostala, tak tohleto od od organizátorů nezazněla, nicméně pro ty lidi je to opravdu
náročná situace a. Oni ne všichni to úplně snadno zvládají to zvládl zvlášť po psychické stránce a je to na ně velký tlak je
mnoho případů denně se tady řeší vlastně různých psychických problémů je na místě přítomný přes den v denních hodinách je
na místě přítomný krizový kry krizová vlastně psychologická podpora. A teď je to tuším od policie, střídaly se tady různý různí
lidé, ať z armády právě nebo policie. Takže.

Takhle vy jste vy jste zjistili, že pro něj ta situace velmi náročné.

mluvčí 
Tedy říká, že ti lidé jsou tam pod tlakem a vysoce pravděpodobně chtějí pryč potřebují zvýšit ten komfort, který tam v podstatě
vůbec žádný nemají, kolik lidí tam tedy v tuto chvíli je a za jakých podmínek umíš ty podmínky popsal, změnily se v tom čase od
toho, kdy bylo řečeno, že nemají jídlo, nemají, kde umýt a nemají čeho obléknout?

mluvčí 
Ty podmínky jsou velmi náročné. Nicméně.

mluvčí 
Zaznělo ústava právě krizového manažera, že nejsou úplně fatální, takže jídlo uprchlíci dostávají 3× denně je to formou
lístečků, tak ze stravenek, který, které ty výsledky jsou přidělovány a po tom u výdejního okénka mohou dostat, mohou dostat
to jídlo přes vlastně asi každou noc tady přenocuje zhruba 400 lidí a i pro pro ten aut pro ten noční pobyt tady byl zřízen a
Českými drahami vlak, který tady je od začátku vždycky.

mluvčí 
Přistaven v noci na noční hodiny.

mluvčí 
A kde je kapacita asi 200 míst, není to úplně komfortní, ale je to další prostor pro to, aby a uprchlíci měli, kde vlastně strávit tu
noc.

mluvčí 
Řekl asi 400 lidí 200 lidí zůstane v tom vlaku zbytek spí někde po chodbách. Jenom nám ještě řekni, přibývá těch lidí, střídají se
nebo jsou to stále titíž další se tam zkrátka už nevejde nikdo nepřichází čeká, jak se to vyřeší.

mluvčí 
A lidí přibývá každým dnem. Každý každý den si ji přijíždějí zhruba třeba 2 stovky nových uprchlíků. Nicméně jsou i tací, kteří,
kterým došla trpělivost, když to tak řeknu a kteří sami sami volí cestu návratu zpět, takže je je tady je tady ten pohyb, ale lidí
neuvěřitelný a je to opravdu znát, že to místo je přetížené podle slov i koordinátora nebo respektive krizového manažera. Je to
trošku selhání vlády vnímá, že ministerstvo vnitra by se mělo více zapojit do té podpory stejně tak jako asistenční centrum jako
takové nebo ta podpora vůbec a toho státu a těch vládních organizací.

mluvčí 
To byla Tereza Šolcová z hlavního nádraží. Terezo, děkuji, že se s námi byla předtím možná hezký bezpečný večer.

mluvčí 
Hezký večer. Děkuji.

mluvčí 
Není to stanové městečko, ale spíš rezervace tak vnímá vznik nového centra pro uprchlíky v pražské Troji. Předseda politické
strany Roma má Marco Cavaleri. Podmínky romských uprchlíků v Česku jsou podle něj nelidské. Vůči tomu se ostře vymezuje
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

mluvčí 
Hejtmani krajů se brání vůbec jakoby přistoupit k návrhům k uvolnění prostor, které, které jakoby mají a absolutně nevím,
nevidím žádnou jakoby naději toho, že by se mělo zlepšit.
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mluvčí 
Pane Netolický, to byl možná apel na vás, blokujete v uvolňování prostor ukrajinským uprchlíkům?

mluvčí 
V žádném případě ne. My jsme měli zkušenost minulý týden a musím konstatovat, že ještě před tím dnešním vysíláním jsem se
znovu prověřil detaily toho minulého týdne a nemůžu v podstatě najít a cokoliv, co bych Vítkovou kolegům, kteří pracovali na
krajském asistenční centrum a naopak bych poděkoval oblastní charitě, která nad rámec všech povinností, které standardně
má, tak dodávala do toho prostoru, kde byly stany, a to v kasárnách na Hůrkách v Pardubicích, potraviny, oblečení, hračky,
celou řadu věcí a trošku mě mrzí, že to takto pan kolega vidí, protože opravdu děláme všechno pro to, aby uprchlíkům
tankovali dostane tajně, aby se k uprchlíkům přistupovalo stejně a mě trošku mrzí právě i ta aktivita možná některých
politických uskupení, které na tomto se snaží sebe prezentovat prostě z mého pohledu tak, jak to minulý týden probíhalo v
Pardubicích, tak to proběhlo podle regulí pravidel, a dokonce byla celá řada věcí nadstavbových.

mluvčí 
Parkovali vám se názoru pana hejtmana nezdá, tak můžete reagovat?

mluvčí 
No, já bych v první řadě jako zajímalo, komu komu děkuje nám, která si děkuji, protože my jsme v těch Pardubicích byly. My
jsme odvezli ty hračky. My jsme o tom dovezli jsme tam potraviny jídlo vodu, protože si přijde pan Netolický mu takový důstojný
to přinesl cisternu, kde jsi z toho stáčejí vodu. Z lidí se tam prali o jídlo. Auto zdokumentovaný máme natočený, tak nevím, kde
k informacím dochází, jsme tam byli po několik dní za sebou a do sítě jsme nebo zásobovali hlavně hlavně jídlem.

mluvčí 
Kdo je to mi, jestli se můžu zeptat?

mluvčí 
My pomalu. To.

mluvčí 
Mi, tak to není pravda, protože já mám něco.

mluvčí 
Pro vyjádření popravdě obalů, které dnes nevím, jestli byly nikdo vás to nebyl tam jediný asi nechávali v noci Maxe odvezli 2
nemocné děti.

mluvčí 
Mě můžu říct, co mně říkala oblastní charita má tedy před sebou dopis, kde se vyjadřuje k tomu.

mluvčí 
Bylo nejen jim potom, co jsem dával vždycky prezentující.

mluvčí 
Pánové, nebudeme skákat řeči, dám vždycky prostor jedné druhé straně. Tak, pane Netolický, můžete mluvil?

mluvčí 
Tak oblastní charita v Pardubicích přivezla přes 1000 kg potravin drogerie hygienický potřeby, ale oblečení od kočárku a
potřeb domácí veřejné charitativní sbírky, kterou pořádala oblastní charita a že si prosím, nepřibližujte, pokud mohu poprosit
práci cizích, je až překvapivé, co všechno tam kolegové dodali sunar pleny přebalovací podložky, kosmetické hygienické
potřeby dětské kočárky nepočítaně dětských výživ obou oblečení, toto všechno, prosím, zajišťovala oblastní charita, včetně
toho, co tady naznačil pan kolega, tak opět to dělá oblastní charita v Pardubicích pes postarala se o nemocné a které zavezla
do pardubické nemocnice, kde byli ošetřeni, takže jestli si přisvojil někdo práci někoho jiného, tak mě to velmi mrzí a trošku mě
fascinuje, že toto vůbec můžete říct do médií.

mluvčí 
Tak, pane králi, ještě v tomto tématu vás nechám reagovat, tak půjdeme dál.

mluvčí 
Netolický my jsme tam večer byli. My jsme zavolali záchranku. My jsme přivezli vařič. My jsme přivezli nádobí. My jsme přivezli
jídlo. My jsme přivezli kočárek. Nikdo od vás těch prvních dnech tam nebyl.

mluvčí 
Tak prostě to není pravda. Oblastní charita se vyjádřila říkala, že se Romy naopak byla velmi dobrá spolupráce, že to byli
příjemní, milí lidé, že si potom děti hrály s těmi hračkami, které tam dovezli, a protože překvapuje především to, že se někdo
snaží zneužívat této situace pro sebeprezentaci, mám to tady přes černé na bílém, když tak kontaktujte oblastní charitu, jestli
lžou já se domnívám, že ne, protože právě charita s námi spolupracuje v rámci potravinové banky velmi dlouho.

mluvčí 
Tak pánové na tom se určitě, tedy v tuto chvíli neshodnete. Pane Netolický v Praze Troji vyrostlo stanové městečko pro 150
uprchlíků. Je to podle vás krajní řešení a správné řešení nebo byste to dělal jinak?

mluvčí 
Tak já nechci komentovat vůbec práci kolegů, protože v rámci nějaké kolegiality se to ani nesluší. To si myslím, že opravdu
spíš dotaz na zástupce Prahy. Já jsem v tom stanovém městečku jako takovém nebyl. Nicméně minulý týden řešení, které jsme
v Pardubicích měli, a to v tom mezidobí, než nám členské státy, které byly osloveny, a to Maďarsko, tuším, Polsko, Rumunsko
Německo, tak v rámci naší činnosti nad rámec povinnosti v průběhu lustrace tak stanové městečko vznikl jenom pro zajímavost,
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jakmile se ukázalo, což bylo tuším, v pátek nebo čtvrtek, že skutečně se nejedná o občany jiného členského státu Evropské
unie, tak byly vyplaceny příslušné jednorázové dávky část těchto uprchlíků, o kterých hovoříme, tak šla rovnou na vlak a část
byla odvezena na základě souhlasu do Vyšných Lhot na Ostravsku. Ti odmítli se ubytovat a šli na vlak v Ostravě, takže každý
si může udělat obrázek sám.

mluvčí 
Proto vždycky je to podle vás důstojné ubytování?

mluvčí 
Podívejte znovu zdůrazňuju, že takovéto ubytování se standardně během lustrace těch osob a dotazů na ostatní členské státy
neposkytuje. Čili bylo to důstojné přístřeší. Já bych to nazval přístřeší, nikoliv ubytování s veškerými záležitostmi, které jsem
zmínil, které byly dopraveny oblastní charitou, opět zdůrazňuji oblastní charitou Pardubice zdarma, takže za našeho pohledu to
bylo maximum možného a spolupráce s Romy byla dobrá, tak jak já jsem teda zaznamenal, tak já znovu opakuji, ještě jednou,
tak spolupráce byla kvitována a děti byly spokojené, takže prostě je to otázka spíš toho přístupu a pořád se tážu, jestli se
někdo nesnaží zviditelňovat na tomto tématu.

mluvčí 
A říkali máte informace, že se uprchlíci přesunou do toho městečka dobrovolně.

mluvčí 
Nebo to ve svých problém to, že to začíná tím, že podepisuju prohlášení o tom, že pokud nepřijmou nabízenou pomoc jakýkoliv
formě, tak pak nemají nárok na jakoukoliv další pomoc a jestli teda přijde vůbec celkově vládě České republiky, aby Romové
teda byli rozdělováni do stanových městečku nebo měst, jak to nazývají a majoritní majoritní Ukrajinci do ubytoven hotelů a
jestli teda je tomu Brodu standardním postupem.

mluvčí 
Jak se svět ohlíží za covidem, vycházejí výzkum mezi vyplývá řada pochybností, například, zda roušky respirátory byly efektivní,
jak se doufalo některé výzkumy hovoří také o tom, že lockdowny ve finále ničemu nikomu neprospěly, co si o závěrech
výzkumníků myslí Roman Prymula, dozvíte se za malou chvíli.

Sledujete čtvrtečních 360 stupňů díky za to po 27 letech se u nás objevil záškrt pacientka z Vysočiny se nakazila zřejmě od
domácího mazlíčka o případu informoval Státní zdravotní ústav. Podle něj jde o výjimečné onemocnění. Dříve byl záškrt
obávaný u dětí kojenců, které dávivý kašel dusil.

mluvčí 
Bolest krku, malátnost a zvýšená teplota. To jsou příznaky, které měla pacientka z Vysočiny až na dalších vyšetřeních se
zjistilo, že má ojedinělou formu záškrtu.

mluvčí 
Opravdu se cítil čím dál hůře. Proto vyhledala svého praktického lékaře. Ten vyhodnotil, že stav je vážnější, proto odeslal do
nemocničního zařízení.

mluvčí 
Záškrt přitom patří k infekčním onemocněním, které už Česko 27 let propuklo.

mluvčí 
V České republice se poslední případ záškrtu, který jsme měli hlášen, vyskytnou v roce 95 poslední úmrtí v České republice
byly 2 v roce 69.

mluvčí 
Paní se měla s největší pravděpodobností nakazit právě od domácího zvířete, které rodina chovala. Pravděpodobně se tak
mělo jednat právě obsah.

mluvčí 
Se bude prověřovat možný přenos z toho psa na člověka nebo naopak vyšetříme nebo zprostředkujeme vyšetření toho psa
odeberou vzorky.

mluvčí 
Podle hygieniků pacientka nepřicházela do styku s velkým okruhem lidí všechny rizikové kontakty proto hygiena už
kontaktovala kvůli vyšetření Daniela Dobešová Lenka Kovandová, CNN Prima. News.

mluvčí 
Bývalý ministr zdravotnictví epidemiolog Roman Prymula. Dobrý večer někde přišel. Máme tu záškrt po téměř 30 letech stojí za
pozornost.

mluvčí 
A samozřejmě to úplně věc, která by měla zrušit naše populace není, protože když posloucháme to, co bylo publikováno, tak se
zdá, že se jedná o přenos ze zvířete na člověka, což jaksi determinuje to, že by to nemělo být koruna bakterie listerie, které ten
hlavní patogen, který způsobuje záškrt, který se v podstatě přenáší člověka člověka. Tady se dá usuzovat z těch nálezů, které
byly zmíněny, že se jedná o jinou formu Koryna bakterie buď dcerám nebo pseudo tuberkulóze, které se vyskytují dominantní
zvířata může samozřejmě dojít k přenosu člověk.

mluvčí 
Tedy říkáte, že tohle se nebude šířit, tak protože začaly epidemiologické šetření a my odborníci na epidemiology víme, že to už
je vážná věc.
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mluvčí 
Tak já si myslím, tam jde o to, aby nedošlo k dalšímu šíření nepochybně, ale musíme uvědomit jednu věc tady v tomto případě
došlo vlastně onemocnění osoby, která byla u imunokompromitovaných tzn. její imunitní systém byl oslaben, takže to naprosto
raritní výskyt je třeba říci, že byť hovoří módy, který jako onemocnění, které prakticky eliminováno v tom evropském regionu,
tak se čas od času vyskytují sporadické případy nejsou tady epidemie, ale pokud hovoříme o té Evropě taky kolem 40 60 ročně
třeba v Německu ročně kolem 10 případů, takže ono to není zas něco, co by bylo naprosto raritní, ale u nás skutečně nebylo.

mluvčí 
Dobré, pokud tedy nebude tady záškrt, co říkáte, že vysoce pravděpodobně nebude, co ostatní už trošku pozapomenuté
infekce, spalničky tuberkulóza.

Přichází přichází to znovu na pořad dne.

mluvčí 
Přichází to nepochybně na pořad dne v souvislosti s migrační vlnou, když se vrátím, ještě tedy v sérii také třeba říci, že zatímco
v Evropě v té západní prakticky nebyla nebo nebyl záškrt, tak v postsovětských republikách skutečně byla, byly tady doby, kdy
se třeba v Rusku a dalších postsovětských zemích vyskytoval záškrt téměř 50 tisícových epidemiích, třeba ročně zemřelo kolem
1700 lidí tzn. to onemocnění nepochybně závažné je, pokud hovoříme o těch dalších možných infekcí, tak tady se do popředí
tlačí nepochybně dětská obrna, která v Euroregionu je eliminována, ale na Ukrajině v minulosti byly případy, byť ne četné asi 2
případy tam byly poslední dokumentované, ale protože se vyskytuje v odpadních vodách, protože ta hygienická situace tam
katastrofální, tak se může stát, že začne šířit, ale já nepředpokládám, že by se šířila u nás, my jsme velmi dobře proočkovány.

mluvčí 
No, my jsme velmi dobře proočkovaní na začátku té uprchlické vlny probíhala debata, jestli budeme kontrolovat očkovací
průkazy, tak jsme naznali, že možná ani žádné s sebou mít nebudou. Tzn. hovořilo se o plánovaných přeočkování dětí
dospělých, pracuje se na tom funguje to vyšlo to nějakým způsobem do praxe.

mluvčí 
Pracuje na tom byla obrovská diskuze, jestli přistupovat vlastně k lidem, kteří nemají průkaz o tom, jak byli očkováni jako
neočkovaným kompletně přeočkovat vlastně vším možným, co tady k dispozici je od toho ustoupilo léta strategie taková, že
tam, kde nevíme, jestli byli očkováni nebo nebyly také alespoň 1 záchytná dávka tzn. dostanou vlastně hexa vakcínu, pokud
odpovídá věku a jednu dávku spalniček zarděnek příušnic, abychom pokryli tyto infekce tzn.

mluvčí 
obavy jsou jsou namístě obavy z nějakého šíření těchto nemocí, které tady dosud nebyly, které by přišly právě s tou
uprchlickou?

mluvčí 
Já si myslím, ty obavy, tady sice jsou ale nejsou nijak dramatické.

mluvčí 
Potvrdili nějaké případy, že něco někdo.

mluvčí 
Potvrdilo se případy, ale ne v tomto slova smyslu, ale vidíme, že tady mírně narůstá počet HIV záchytů, což samozřejmě může s
velkou vysoko s velkou mírou pravděpodobnosti souvisí s tou migrační vlnou, protože HIV pozitivita na Ukrajině skutečně
dramaticky více než u nás.

mluvčí 
Tzn. my jsme to avízo, že přijde tuberkulóza, že to všechno budeme tady řešit, to se nepotvrdilo máme pod kontrolou.

mluvčí 
To máme to mám pod kontrolou, samozřejmě může dojít k tomu, že tady bude o pár případů tuberkulózy více, ale my vidíme tu
migrační vlnu, která byla v Německu, kde došlo vlastně zdvojnásobení pozitivit na tuberkulózu, ale to číslo tam bylo velmi nízké,
tzn. ani ta dvojnásobná čísla nejsou nějak alarmující.

mluvčí 
Sundali jsme respirátory totiž definitivně ale relativně nedávno. Projevilo se to nějak na naší imunitě přibylo infekčních
onemocnění, jsme k tomu náchylnější.

mluvčí 
Nepochybně se to projevilo, protože jsme v těch dvou sezónách prakticky neviděli chřipku. Teď, když jsme sundali respirátory,
tak ta chřipka se objevila, objevila se mnohem později, než tomu bylo v těch předcházejících sezónách. Nicméně je tam i
vysvětlení, které se týká počasí, protože jsme měli velmi chladné měsíce v podstatě březen. Duben byly dosti chladné tzn. ta
chřipka se tady vyskytovala vlastně měsících, kdy už prakticky ústupu.

mluvčí 
V souvislosti s nošením roušek data od 600 000 000 lidí a 35 zemí ukázala, že nošení roušek nevykazovalo během pandemie
významný přínos a ochranu naopak mohlo mít negativní vedlejší účinky. To je výzkum, který publikovali v časopise Korelus.
Není to první výzkum tohoto druhu, co tomu říkáte, byly ty roušky respirátory dobře nebo špatně pomohli nebo nepomohly?

mluvčí 
Já jsem se jsou jednoznačná data, že pomohli, ale musíme rozlišovat, jakou variantu toho viru se jednalo tzn. třeba u delty
jednoznačně pomáhali. Pokud hovoříme o mikronů, tak tady ta data jsou mnohem spornější, protože Omikron se dokáže šířit
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velmi intenzivně a pokud někdo tu roušku nenosil, tak říkajíc řádně víme, že s postupující dobou té epidemie lidé k těm
rouškám nabírali skepsi a musíme si představit, že když tam byla sebemenší netěsnost, tak to třeba 100 m v tom normálním
světě, kdy se vzdálíme z toho nano světa a jasné, že k té nákaze u mikronu, tak to mohlo dojít tzn. ta účinnost těch růst.
Naopak.

mluvčí 
Se spíš nakazil tím špatným používáním. Tyto nosili.

mluvčí 
I to riziko samozřejmě, protože.

mluvčí 
Neřekly tehdy, když říkali, jsme to hasili.

mluvčí 
No tak já si myslím, že kteroužto se dominant nenosily v době, kdy tady byly varianty jiné samozřejmě, ale tak si myslím, že tady
účinnost je, ale je nutné si říci, že pokud tu roušku nedodržuje úplně dobře, máme pod nosem nebo tady mám otvory, a když se
podíváme na operační sály třeba také někteří chirurgové si nalepují ty roušky, které mají, aby tam právě nebyly ty průduchy
tzn. u mikronu to riziko nákazy bylo podstatně výš.

mluvčí 
Švédsko den stará zpráva roušky respirátory nařízeny nebyly. Děti chodily do školy neměli lockdown dokonce i nezavřeli
restaurace. Výsledek 13 000 obětí covidu na něco málo přes 10 000 000 obyvatel. To je vlastně fenomenální úspěch.
Vzpomeňme, že právě Světová zdravotnická organizace říkala, že Švédsko liknavé, o čem to svědčí, nebyly ty lockdowny na nic
zpětným pohledem.

mluvčí 
Ono je třeba té analýzy dělat nepoměrně detailněji, protože ono srovnávat Švédsko s nějakou velmi intenzivně populačně
osazenou zemí ve střední Evropě je komplikované, protože ve Švédsku řada lidí žije na venkově, kde distance jsou nepoměrně
větší tzn. nedá se úplně porovnávat situaci ve Švédsku v jiných zemích.

mluvčí 
Ale rozhodně předpovídali se podle těch různých modelací, že tam zemře 90 000 lidí na COVID to nepotvrdilo a pan Anders
Tegnell, kterého kritizovalo VH o vlastně stále hrdina naší doby.

mluvčí 
Tak na druhém.

mluvčí 
Epidemiolog, abych to upřesnili.

mluvčí 
Hostem na druhou stranu je třeba říci, že na všechny ty matematické modely jsou realistické a ono čistě k tomu přistupovat
matematickým modelováním není asi úplně korektní, protože těch faktorů tam celá řada ty faktory promítnout do toho modelu je
nesmírně komplikované. Ukazuje se, že ne všude se ty modely vinaři.

mluvčí 
Velmi krátce 21 50 vyšla zpráva, že v Šanghaji dál zpřísňuje opatření dokonce zavírají metro, jak to vypadá fázi, máme mít
strach, co zase přijde.

mluvčí 
Když se podíváme na celková čísla, tak v podstatě v poslední době došlo opravdu k poklesu celosvětově ta poslední volná je
právě fázi. Jednotlivé země už tam jsou po eskalaci té vlny, kdy se já třeba do Koreji, tak tam ta vlna vrcholila nějakých 600
tisících pozitivních denně, což rozhodně.

mluvčí 
Naživo Jižní Korea Severní Korea hovoří nahlas první 2 případy. Ono už.

mluvčí 
Se hovořilo Jižní Korea. A dneska těch případů je kolem 30 000 jdete dolů, když se podíváme na Čínu, tak ta čísla pro mě
nejsou úplně validní, protože tam vidíme průkazy třeba 5000 pozitiv, pak tam jsou jenom jednotky stovek a ta opatření, která se
tam provádějí, jsou poměrně drastická, tzn. to, že se zavírá metro pro mě signál, že Omikron skutečně zastavit nejde tady u
mikronu dělat nějaká úplně plošná opatření ve smyslu lockdownů kontraproduktivní, protože stejně jenom garance uplatní.
Představme si, že na 3 týdny zavřeme tu společnost úplně, přesto tam některé případy zůstanou, protože ty není možné úplně
odstranit z té společnosti a pak dojde zase šíření. Takže.

mluvčí 
Jestli to neumíme, když zavřeme tu skutečnost, tudíž se teď dívám směrem k podzimu, pravděpodobně nás čeká další vlna, jak
to bude probíhat s tím vším, co už o tom víme, respirátory, roušky, lockdowny výsledky ze světa zkušenosti.

mluvčí 
Tak ta situace úplně jiná od toho počátku, kdy se nevědělo, jaké dopady to bude mít. To samozřejmě všechno hrálo svoji roli a
teď se dá očekávat na podzim. Tady budou nějaké sub varianty, se kterými jsme se už mohli setkat úplně katastrofický scénář
by byl, že by přišla nějaká nová varianta, ale já jsem to nepočítám. Teď vidíme, že celosvětové hrají prim varianty vlastně
mikronu. Ta varianta BH 1 Bö a 2, které jsou nejčetnější. Ty další varianty jako Bö a 4 byla 5 už se tolik neuplatnili, takže já
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předpokládám, že by mohla být variace na Omikron, který tady byl.

mluvčí 
A žádné lockdowny.

mluvčí 
A to určitě nepovede k lockdownu a myslím si, že ty volby by mohly být výrazně menší, než byly v minulosti.

mluvčí 
Děkuji za tato slova. Díky, že jste to byl, přeju vám hezký.

mluvčí 
Jako za pozvání, na shledanou.

mluvčí 
To je z vašich 30 60 stupňů. Vše nenechte ujít zprávy. Já se budu těšit zítra na viděnou.
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TOMÁŠ POJAR:

Premiérův poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar je mužem, o němž lze tvrdit, že je člověkem na svém
místě. Mezinárodními vztahy se zabývá snad odjakživa. Byl ředitelem neziskové organizace Člověk v tísni, náměstkem čtyř
ministrů zahraničí a velvyslancem v Izraeli. Jeho pohled na současný svět je tedy doslova expertní.

* Lze pondělní projev Vladimira Putina na Rudém náměstí vnímat tak, že jeho cíle nejsou naplňovány?

Určitě nejsou, ty momentální musel dokonce přehodnotit. Nedaří se mu ovládnout ani východ a jih Ukrajiny, na které se
soustředil. Nemohl vyhlásit vítězství v Donbasu, případně spojení s Krymem přes Oděsu do Podněstří. Od toho je skutečně
daleko. Jeho základní cíl, tedy obnova ruské říše, respektive Sovětského svazu až do středu Evropy, ovšem samozřejmě platí.

* Pokud mířil na obnovu sovětského impéria, jak je možné, že tak fatálně podcenil odhodlání ukrajinského národa bránit svoji
samostatnost?

On ji podcenil už v roce 2014, kdy plánoval obsazení celého Donbasu. Od té doby svým brutálním tlakem napomohl ke
konsolidaci ukrajinského národa, probudil v lidech jejich ukrajinství. Ruská propaganda přitom tvrdila, že Ukrajinci jako národ
vlastně neexistují. Když někoho takto vnímáte, těžko si o něm můžete myslet, že bude ve jménu svého národa bojovat. Putin
uvěřil vlastní propagandě. Ale možná i Ukrajinci byli překvapeni sami sebou. Statečnost se vždy projeví až v přímém střetu.
První dva dny války ukázaly celému světu, že Ukrajinci to myslí vážně a jsou připraveni se za svou zemi obětovat.

* Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že válku s Ruskem vyhrají a získají zpět celé své území včetně Krymu.
Přání, nebo reálný odhad?

Nevím, jak to celé dopadne, ale Ukrajinci ukázali, že vůli k vítězství mají. K obraně potřebujete zbraně, podporu sousedů,
funkční ekonomiku, ale odhodlání je vždycky na prvním místě. Pokud nemáte vůli, žádné zbraně, peníze a přátelství vás
nezachrání. Ukrajinci prokazují zásadní vůli, a proto mají ve válce navrch. Ne ve zbraňových systémech, počtech vojáků a
velikosti země, ale v tomto ano. Jsem hluboce přesvědčen, že jednou se jim to podaří.

* Putin neodhadl Ukrajince a přecenil svoji armádu. Ukazuje se, že je to obr na hliněných nohách. Zastaralá technika, mizerná
taktika boje, velké ztráty vojáků a hlavně důstojníků. Tohle Západ tušil?

Schopnosti se vždy otestují až v reálném boji. To, co je na papíře, nemusí odpovídat skutečnosti. V roce 1995 jsem byl několik
měsíců za války v Čečensku a od té doby se nic zásadního nezměnilo. Technika, kterou je Rusko schopné nasadit, je v
podstatě stejná nebo velmi podobná. Morálka vojáků je nevalná, nevědí, proč mají válčit, nechtějí bojovat proti Ukrajincům,
není to jejich válka, zejména pro osmnáctileté kluky, kteří přijeli odněkud z Vladivostoku. Je neuvěřitelné, že ruská armáda se
skoro vůbec nezměnila.

* Stejně jako to, že Putinovi pořád věří přes osmdesát procent Rusů.

V první fázi válek se většinou společnost semkne za svými lídry, ať už jsou to demokraticky zvolení politici, nebo diktátoři.
Propagandistická mašinérie a kontrola médií v Rusku je obrovská a projevíte-li jiný názor nahlas, se zlou se potážete. Spousta
těl mrtvých vojáků do Ruska nedoputovala a velení armády se ani nesnaží je posílat domů, protože se bojí reakce jejich matek.
Ruská veřejnost si ještě neuvědomuje, že za dva měsíce války nepadlo pár desítek mužů, ale několik tisíc.

* Věří většina Rusů, že Putin vede válku za osvobození Rusů na Ukrajině, která je nacistická? Že kdyby nezaútočil on, napadly
by státy NATO Rusko?

Většina Rusů věří v imperiální Rusko. Nakolik souhlasí s Putinovým narativem, že jde o nacistické spiknutí, nevím. Ale určitě
jsou přesvědčeni, že Rusko je velká země, které bylo ukřivděno a měla by obnovit svoji minulou slávu. Je tam ovšem menšina,
jež to takto nevidí, odhaduji maximálně tak třicet procent.

* Není to i chyba západních zemí? Často je připomínán projev Václava Havla v americkém Kongresu v roce 1990, kdy řekl, že
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chtějí-li nám Spojené státy pomoci, ať pomohou Sovětskému svazu. I filozof Václav Bělohradský soudí, že v tomto směru se na
přelomu milénia promeškala chvíle, kdy se mohlo s Ruskem jednat o partnerské spolupráci na nové úrovni.

Myslím, že taková šance nebyla. Problém Ruska a zbytku Evropy je v neustále se posouvající hranici a imperiální duši Ruska.
Impérium se musí rozpínat, jinak jako impérium končí. Nikdo nemůže popřít, že Západ a zejména Německo jako nejdůležitější
evropský stát se v dobré víře třicet let snažilo být k Rusku značně shovívavé a vstřícné, Němci Rusko v zásadě neustále
objímali. Teď vidíme, k čemu to vedlo, že to byla chybná strategie. Jsem hluboce přesvědčen, že Rusko rozumí jen síle a
pohrdá slabými. Ve chvíli, kdy tu sílu cítí, je možné se s ním dohodnout. Rusko slabostí a podlézavostí pohrdá.

* To z hlediska členských států Evropské unie a NATO znamená dvě věci. Jednak vydávat minimálně dvě procenta HDP na
obranu a také se odstřihnout od ruské ropy a plynu. Co z toho bude náročnější?

Dvě procenta se týkají všech evropských zemí a je to dosažitelná hranice, protože všichni nyní vidí, že to dělají pro vlastní
bezpečnost. V našem případě to může pomoci i ekonomice, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.

* Souhlasím. Přitažlivost NATO se výrazně zvýšila a během několika měsíců se jejími členy nejspíš stanou i dosud neutrální
Švédsko a Finsko.

Severoatlantická aliance prokázala svoji funkčnost. Členské státy i nepřátelé věří, že v případě napadení by byla spuštěna
kolektivní obrana. Způsob, jakým podporujeme Ukrajinu, aniž bychom přímo vojensky zasáhli a eskalovali konflikt, prokázal, že
jsme ochotni pomáhat. Z toho vyplývá, že bychom v rámci NATO nepochybně pomohli i sobě navzájem.

* Horší tedy bude surovinová nezávislost?

S energiemi je to složitější. Odejít od ruského uhlí je jednodušší než od ropy, což je zase jednodušší než od jaderného paliva, a
to je jednodušší než od zemního plynu. Nejhůř jsou na tom země, které nemají přístup k moři, jež je bránou pro nákupy
zkapalněného plynu, uhlí a ropy z celého světa. Bez něj jste závislí na svých sousedech a s nimi musíte vyjednávat o
částečném přenechání přepravních kapacit. Kvůli geografické poloze to budeme mít náročnější.

* Jen kvůli ní, nebo i proto, že minulé politické reprezentace to zanedbaly, jak se ukazuje v debatě o nezdařené výstavbě
česko-polského plynovodu Stork II?

Do kritické infrastruktury v energetice se za posledních deset let příliš neinvestovalo. Ale od roku 1993 se pro diverzifikaci
zdrojů udělaly důležité kroky. Vším ovšem zamíchal Green Deal, který to celé postavil na hlavu, což bylo ještě umocněno
ukrajinskou válkou. Vybudovat novou infrastrukturu bude nějakou dobu trvat. My jsme dlouho usilovali o rozšíření ropovodu
TAL, který vede z Itálie přes Rakousko do Bavorska. Potrubí vedoucí od nás až do Bavorska je dostatečně široké, ale byli to
jiní, kteří z různých důvodů blokovali rozšíření navazujícího napojení přes Alpy.

* Například?

Nechci jmenovat, ale existovala přinejmenším jedna konkrétní firma z jedné sousední země, která to systematicky blokovala.
Pevně doufám, že je to minulost. Teď se na rozšíření snad začne intenzivně pracovat. Bude to stát hodně peněz, ale ty nejsou
tím hlavním, protože návratnost investice není dlouhá. Nejhorší jsou délky povolovacích procesů a instalace zařízení v místě
přečerpávacích stanic, aby ropy mohlo téct víc. U jaderného paliva je to zase otázka licencování, které nelze příliš urychlit.

* Bude v tom EU jednotná? Ukrajinci totiž tvrdí, že pokud se ihned neodstřihneme od ruských surovin, financujeme tím ruskou
agresi.

Není důvod to zdržovat, ale musí se brát v úvahu, že plně závislé země se nemohou odstřihnout ze dne na den. Přechodná
období mohou být různá. Pravda také je, že z energetického hlediska jsou nejvíc postižené země, kam zároveň míří největší
počet ukrajinských uprchlíků. Během posledních deseti dnů naši situaci více pochopil jak Brusel, tak vzdálenější členské země.
Podařilo se jim vysvětlit, že ropu k nám musíme nějak dopravit a výstavba potřebné infrastruktury zkrátka bude nějakou dobu
trvat. A že povolovací procesy nezáleží jen na nás, ale i na našich sousedech.

* Investice do terminálů a produktovodů nebudou malé. Co když se za pár let v Rusku změní vedení, Ukrajina bude svobodná a
do Evropy opět začne proudit levný plyn a ropa z východu? Nebo snad někdo dá záruku trvalých sankcí?

Sankce asi nebudou navždy, ale nadlouho určitě ano. Nelze vsadit na to, že za pět nebo patnáct let bude v Rusku vstřícný
režim, s nímž bude možné se dohodnout. Budování masivní infrastruktury je svým způsobem pojistka. Dům si nepojišťujete
proto, že určitě vyhoří, ale abyste nebyli úplně na mizině a bez přístřeší, kdyby se to náhodou stalo. Když jsme například v
devadesátých letech budovali ropovod do Ingolstadtu, objevily se argumenty, že to bude drahé a zbytečné, ale od té doby se
mnohokrát zaplatil a už před válkou sem dopravoval víc ropy než Družba. Teď jsme opravdu rádi, že ho máme.

* Stejně se dá uvažovat o modifikované Zelené dohodě pro Evropu?

Investice do obnovitelných zdrojů se určitě vyplatí, jejich návratnost je kratší než před deseti lety a tento trend bude
pokračovat. Nemůžete ale na nich postavit celou energetiku, protože nejsou stabilní. Pevně doufám, že současná krize vnese
do převážně ideologické debaty o Green Dealu racionalitu a podstatná část Evropy přestane omílat nesmysly typu, že pokud je
hlavním a jediným cílem snížení CO2, musíme nahradit uhlí plynem a odstavit jaderné elektrárny. Když se shodneme na prioritě
energetické bezpečnosti a snižování uhlíkových plynů, pak prostě musíme všem zájemcům umožnit rozvoj jaderné energetiky.
Jinak nedosáhneme ani jednoho.

* Po 24. únoru se bezpečnost dostala na první místo všech politických úvah. Na jakém místě je silnější a kompaktnější
Evropská unie?
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Silnější a funkčnější Unie je nepochybně v našem zájmu, ale měla by být budována na principu silných a funkčních členských
států, které pak budou dohromady dávat silný celek. Platí to ve všech ohledech, ale v obraně dvojnásobně. Žádná evropská
armáda nevznikne, dokud nebude existovat jednotně sdílený evropský národ, který tady rozhodně není. ský Čím více
vojenských schopností ale budou mít jednotlivé unijní státy, tím víc bude moci EU hovořit o strategické autonomii. Nyní jsou
naše schopnosti velmi omezené, takže Evropa může o obranné soběstačnosti a respektu celého světa jen snít. Bude trvat
mnoho let a bude to stát spoustu peněz, než patřičné schopnosti získáme. Pokud se tak nestane, můžeme se stát snadnou
kořistí.

* Spojené státy se v ukrajinské válce angažují jak finančně, tak dovozem zbraní, ale už by to asi chtěly mít z krku, aby se mohly
soustředit na svého hlavního rivala, jímž je Čína. To bude pro příští desítky let hlavní pole soupeření?

Nepochybně. Amerika se primárně bude dívat na Čínu a naopak. Ruskou hrozbu samozřejmě vnímá, a proto se v tom
angažuje, ale budoucnost Evropy bude závislá na tom, jak se budeme schopni a ochotni bránit sami. Pokud by v budoucnu
došlo třeba k nepokojům na Balkáně nebo válce v severní Africe, bude primárně na Evropanech, jestli si dokážou zjednat klid.
Američané tyto z globálního hlediska drobné problémy řešit nebudou.

* Na loňské bezpečnostní konferenci jste řekl, že na zahraniční politice se žádné domácí volby nevyhrávají, a proto by na ní
měla být shoda všech relevantních aktérů. Platí to i dnes?

Ano. Uvnitř státu musejí v otázce zahraniční a obranné politiky komunikovat prezident, premiér, ministři zahraničí a obrany.
Myslím, že současná koordinace na tomto poli funguje dobře. Prohlášení těchto politiků v klíčových věcech jdou stejným
směrem a navenek nezaznívá žádná kakofonie. V základních zahraničněpolitických a obranných otázkách musí navíc docházet
k souznění i mezi vládou a podstatnou částí opozice. Vlády se mění, ale země naší velikosti potřebuje mít v této oblasti
kontinuitu.

* Nabízí se váš citát ze zmíněné akce: „Když každý bude říkat něco jiného, nikdo se nás na nic nebude ptát.“

To je pravda. Velmoc může změnit rétoriku a svoji pozici ze dne na den a všichni se budou ptát, co to znamená, protože to
dopadne na každého. Když to uděláme my, nikoho to nebude zajímat, protože přímý vliv na ostatní nemáme. Konzistence je
nesmírně důležitá. Ukazuje se to třeba v otázce migrace, kdy jsme posledních třicet let měli konzervativní postoj, nerozdávali
jsme víza plnými hrstmi, trvali jsme na ochraně vnější hranice, a proto nikdo není překvapen, že to děláme i nadále, a všichni
nás berou vážně. Když něco držíte dlouhodobě a napříč politickým spektrem, váš pohled je pro partnery zajímavý. Pokud
skáčete ode zdi ke zdi a nevíte, co chcete, nikdo nebude ztrácet čas otázkami, co si myslíte o tom či onom a ztratíte jakýkoli
vliv.

* Možná by pomohlo, kdyby prezident republiky nepodrýval autoritu šéfa Bezpečnostní informační služby, což zahraničí může
vnímat jako disharmonii, které nerozumí.

Jednotlivé služby jsou svými partnery posuzovány dlouhodobě a na základě vzájemné spolupráce, vztahů a výsledků. Když jde
do tuhého, právě to se počítá. Pravda, politické komentáře nejsou v těchto věcech někdy nejšťastnější, ale zase tak zásadní
vliv nemají. Důležitější je vzájemná partnerská důvěra.

* Víc než to, že ředitele zpravodajců Michala Koudelku prezident Zeman posedmé nejmenoval generálem?

Přesně tak. Jsem vždycky pro to, abychom si špinavé prádlo prali doma, ne veřejně. Ale v této oblasti opravdu záleží daleko víc
na konkrétních skutcích než na mediálních výstupech.

* Podle vašeho názoru také nemá smysl pěstovat desítky strategických a významných partnerství, ale soustředit se na ta
zásadní, jež musíme naplňovat obsahem. Jmenoval jste přitom Německo, Polsko a USA. Změnilo se za rok v tomto směru něco?

My musíme mít dobré, praktické a férové vztahy s našimi sousedy, Německo a Polsko jsou z tohoto pohledu klíčové země.
Polsko kvůli velikosti své armády a vztahu s USA, Německo díky své ekonomické a politické síle. Spojené státy jsou zásadní pro
obranu i bezpečnost nás samotných a celé Evropy. Pokud bych měl jmenovat čtvrtou zemi, je to nepochybně Francie, která je
po Německu druhým nejvýznamnějším hráčem současné Unie, a navíc má v jejím rámci nejbojeschopnější armádu. S Paříží
nás navíc pojí společný postoj k jaderné energetice.

***

Kdo je TOMÁŠ POJAR: P Narodil se 28. prosince 1973 v Praze . P Vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  a CounterTerrorism na Reichman University v Izraeli. P Od roku 1995 působil v organizaci Člověk v tísni, o
dva roky později se stal jejím ředitelem. P V letech 2005 až 2010 byl náměstkem ministrů zahraničí, poté zastával čtyři roky
funkci velvyslance ČR v Izraeli. Po svém návratu se stal prorektorem soukromé vysoké školy CEVRO Institut, kde učí dodnes. P
Premiér Petr Fiala ho letos jmenoval svým poradcem pro zahraniční politiku a bezpečnost. P V letech 2007 – 2011 byl členem
ODS.

„Čím více vojenských schopností ale budou mít jednotlivé unijní státy, tím víc bude moci EU hovořit o strategické autonomii.“

„Rusko rozumí jen síle a pohrdá slabými. Ve chvíli, kdy tu sílu cítí, je možné se s ním dohodnout. Rusko slabostí a podlézavostí
pohrdá.“

Region vydání: Západní Čechy
O autorovi: Kateřina Perknerová, redaktorka centrální redakce Deníku
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Bitcoin se propadl o více než 30 procent. Pokles odhaluje krutost volného trhu URL
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Největší světová kryptoměna bitcoin se v posledním týdnu propadla o více než 30 procent své hodnoty a dostala se pod 30
tisíc dolarů za jednu digitální minci. Na finančních trzích je vždy obtížné ukázat na jednoho viníka. Faktorů, které je při
takovémto propadu potřeba brát v potaz, je nepočítaně, a každý pokus o jejich objasnění je pouhou abstrakcí mnohem
složitější reality. Nicméně v tomto případě se zdá, že jedna událost mohla mít na současný propad zásadní vliv, byť je stále
důležité mít na paměti, že korelace neznamená kauzalitu. Klíčovou roli v současném propadu pravděpodobně sehrály
kryptoměny terra a luna.
Terestriální a lunární peníze
Zatímco terra, odkazující svým názvem k zemskému povrchu, je algoritmický stablecoin, jehož hodnota je vázaná na americký
dolar (jedna terra rovná se jeden dolar), luna je spekulativní kryptoměna vydávaná stejnou společností za účelem udržení
parity terry a dolaru. Algoritmické stablecoiny fungují tak, že jejich hodnota není krytá existujícími dolary – jak by tomu mělo
údajně být u jiného stablecoinu tether – ale jejich paritu s dolarem udržuje algoritmus, který tyto digitální mince přidává nebo
stahuje z oběhu v závislosti na výkyvech jejich hodnoty.
Terra přitom patřila k jednomu z pěti nejobchodovanějších stablecoinů na kryptoměnovém trhu. Stablecoiny se využívají
především pro snazší manipulaci s jinými kryptoměnami, aby se omezilo množství nutných přechodů do dolarové ekonomiky.
K této stabilizaci měla sloužit právě spekulativní kryptoměna luna, jež svým názvem odkazuje k Měsíci, vysněné to metě
kryptoměnových spekulantů. Oblíbený slogan části kryptoměnové komunity totiž je, že cena vystoupá „to the moon“ – „až na
Měsíc“. Vždy, když terra klesne pod hodnotu jednoho dolaru, algoritmus motivuje její držitele část mincí tzv. spálit, a odměnou
dostanou spekulativní token luna v podstatě se slevou. Množství terry v oběhu se tak sníží a cena znovu vzroste k požadované
hodnotě, tedy k hranici jednoho dolaru za jeden terra. V opačném případě, když terra přesáhne hodnotu jednoho dolaru,
algoritmus motivuje držitele luny spálit část jejich tokenu výměnou za terra, kterou pak mohou se ziskem prodat. Nabídka terra
vzroste a cena klesne k jednomu dolaru. Ovšem, jak se v tomto týdnu ukázalo, tento systém funguje hlavně na papíře.
Měsíc se srazil se Zemí 
Vše se postupně začalo měnit minulou sobotu, kdy se terra propadla na hodnotu 90 centů. Následovala série dalších propadů,
takže terra se v minulých dnech obchodovala v hodnotě 30 centů za kus. Její sesterská luna se propadla ještě hlouběji. Z
hodnoty téměř 100 dolarů za jednu luna v minulém týdnu je teď na necelých 10 centech. To je propad o více než 99 procent.
Celkem luna a terra ztratily ze své tržní kapitalizace hodnotu přibližně 60 miliard dolarů.

Terra přitom patřila k jednomu z pěti nejobchodovanějších stablecoinů na kryptoměnovém trhu. Stablecoiny se využívají
především pro snazší manipulaci s jinými kryptoměnami, aby se omezilo množství nutných přechodů do dolarové ekonomiky.
Mezi algoritmickými stablecoiny byla terra přímo číslo jedna.

Zakladatel terry a luny, korejský investor Do Kwon, navíc v březnu tohoto roku ohlásil, že hodnota terry nebude vyrovnávána
pouze pálením či emisí luny, ale také obchodováním bitcoinů, které jeho společnost nakoupila v hodnotě více než jedné a půl
miliardy dolarů. Z toho důvodu se na Twitteru objevují teorie, že se jednalo o koordinovaný útok, podobný strategii tzv. černé
středy George Sorose z roku 1992. Cílem útočníků měla být sázka na propad ceny bitcoinu, který mohli očekávat, vzhledem k
tomu, že terra začala používat bitcoin jako druhou vyrovnávací měnu, a potenciálně vydělat miliardy dolarů. Samozřejmě je
zatím obtížné takovéto domněnky potvrdit nebo vyvrátit, nicméně varování před touto slabinou algoritmických stablecoinů se na
Twitteru objevily už v loňském roce.
Téměř každý druhý je ve ztrátě
Jak už jsem uvedl na začátku, je nemožné svést celkový propad současného kryptotrhu pouze na terru a lunu. Vysoké výkyvy v
ceně bitcoinu jsme mohli pozorovat v celém uplynulém roce. Nicméně současný kolaps těchto dvou měn podle všeho celou
situaci ještě zhoršil. Podle posledních zpráv je téměř 40 procent všech držitelů kryptoměn ve ztrátě, přičemž se jedná zejména o
nově příchozí investory, kteří nakoupili od začátku roku 2021. Právě v loňském roce zažil bitcoin další strmý vzestup, kdy se
jeho hodnota vyšplhala na historické maximum 68 tisíc dolarů za kus. Nyní se obchoduje přibližně za 26 tisíc, propad oproti
loňskému roku tak činil skoro 60 procent. To výrazně zpochybňuje tvrzení některých kryptooptimistů, že je možné kryptoměny
využívat jako pojistku proti zrychlující se inflaci. Vývoj ceny kryptoměn spíše víceméně koreluje s pohyby na jiných finančních
trzích.

Navíc současný propad přilákal i pozornost úřadů. Americká ministryně financí, Janet Yelen, se nechala slyšet, že celá situace
okolo terry a luny jasně ilustruje, „že se jedná o rychle rostoucí produkt s rychle rostoucími riziky." Dá se tak předpokládat, že
tento propad poslouží jako munice zastáncům zvýšení regulace kryptoměn.
Smrt bitcoinu?
Na některých internetových fórech se začaly množit zoufalé zprávy držitelů terry a luny o sebevraždách jako jediném
východisku ze současné situace. Moderátoři do těchto vláken dokonce připnuli seznam telefonních čísel na linku pomoci, aby
se zoufalí držitelé měli kam obrátit. Podobná situace nastala už na začátku roku 2018, kdy se bitcoin během krátké doby
propadl z 20 tisíc dolarů na necelé 4 tisíce. I tehdy byla internetová fóra zaplavena zoufalými příběhy lidí, kteří přišli o všechno.

[rcblock id="63080"]

Pro někoho může být snadné radovat se z propadu kryptoměn, které z velmi dobrých důvodů nemají nejlepší pověst. Nicméně
je potřeba pamatovat, že za těmito propady jsou i příběhy reálných lidí, kteří v naději na lepší život přišli o celoživotní úspory, či
dokonce o své domovy. Současná permanentní krize nás všechny neustále nutí hledat nějaké záchranné kruhy, které by nám
pomohly udržet se nad vodou. A s neustálým oslabováním sociálního státu, jsme stále častěji nuceni se při hledání těchto
kruhů obracet na volný trh. Ovšem volný trh je neúprosný a zejména vůči nemajetným doslova krutý.

Bitcoin a celý kryptotrh se z této krize s největší pravděpodobností vzpamatuje, tak jako se vzpamatoval z četných propadů i v
minulosti. Někteří to dokonce budou označovat za pozitivní jev, který čistí trh od špatných investic. Ale někteří lidé se tak rychle
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vzpamatovat nemusí. Někteří se možná nevzpamatují už nikdy.

Autor je ekonomický antropolog. Působí jako doktorand na FSV  UK .

Rozhovor s Tomášem Havránkem
TV , Datum: 12.05.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 09:42 , Pořad: 18:00 Drtinová Veselovský -
Rozhovor I , Země: Česko
Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Hostem DVTV je ekonom a bývalý poradce viceguvernéra České národní banky Tomáš Havránek. Dobrý den.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
V reakci na jmenování Aleše Michla novým guvernérem České národní banky začala oslabovat koruna. To se začalo dít včera.
První věcí, kterou tedy centrální banka po tom včerejším jmenování musela udělat, byla intervence na devizovém trhu a
posílení koruny pod 25 Kč za euro. Jak vy sám tenhle ten vzkaz trhu čtete?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Tak ten vzkaz je poměrně jasný ohledně toho, co ten trh si myslí, že Aleš Michl bude dělat. Já obecně se domnívám, že možná
ta reakce byla maličko předčasná. Protože jedna věc byla to, co Aleš Michl říkal doposud do toho jmenování a další věc je, jak
se potom bude chovat, když tím guvernérem bude a bude mít většinu, případně v bankovní radě, takže podle mě zdaleka není
jisté, že opravdu dojde na tato holubičí vyznění těch dalších kroků bankovní rady, protože ta inflace nezmizí sama od sebe. Ta
inflace bude potřeba s ní bojovat a Aleš Michl, tak jak ho znám, dělal jsem mu poradce několik měsíců a občas jsme se shodli,
občas ne, vlastně pak jsem odešel z té centrální banky, ale to, jak ho znám, on opravdu hodně si potrpí na tom, jak historie si
na něj bude pamatovat. Čili já si nemyslím, že by úplně nechal spálit ČNB, spálit českou korunu a věřím nebo doufám v to, že
opravdu se překlopí znovu do té své takové, řekněme, rašínovské roviny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Dobře, jenom pardon, z té České národní banky jste odešel kvůli neshodám s Alešem Michlem nebo kvůli jiným věcem?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Já jsem byl jeho poradce. Ano, pak jsme se stěhovali do Litomyšle z Prahy a Aleš Michl potřeboval spíš místo poradce
asistenta, takže na to už jsem starý.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Chápu.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Takhle nějak to bylo upřímně řečeno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Jenom, pokud tedy popisujete vlastně vývoj koruny nebo vůbec jako tu reakci trhu jako předčasnou, tak ale musím k tomu říct,
že Aleš Michl po už svém jmenování guvernérem řekl, že na prvním zasedání bankovní rady v srpnu navrhne ponechání
úrokových sazeb beze změny. Takže nevím, jestli vlastně jako neoznamuje dopředu, že bude spíš tou holubičí povahou.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Oznamuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Tak je otázka, jestli ta reakce trhu byla opravdu předčasná?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
No, já si myslím, že to může být jinak, než jak teď to vypadá. Každopádně v situaci, kdy tu odpovědnost bude mít na 100 %,
bude mít většinu v radě, kterou nejspíš mu prezident dopřeje pravděpodobně...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Ještě tři členové je potřeba jmenovat.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Přesně tak a v lednu potom další dva. Možná je teda už potom jmenování v červenci. A on samozřejmě je to možné, že nechá
shořet korunu, ale nejde mi to úplně k tomu, jak ho znám, že by tohle takhle bych se chtěl zapsat do dějin jako vlastně člověk,
který Rašín tu naši korunu vlastně postavil silnou a on by ji spálil. Tohle on nebude chtít. Když nastoupil do ČNB, tak to byl
největší jestřáb Aleš Michl pár měsíců. Pak se překlopil, to už jsem u toho nebyl. Nevím, proč.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
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Dvakrát jste použil ten termín spálit českou národní banku a spálit korunu. Opravdu by tím, kdyby trpělivě bez ohledu na to, co
se bude dít vlastně na finančních trzích a v České republice, kdyby nezvyšoval například úrokové sazby, tedy kdyby měl
většinu v radě České národní banky, tak by spálil korunu?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Tím by nespálil korunu. Ty sazby už jsou poměrně vysoko, a to další zvyšování má pořád nějaký dopad třeba na kurz koruny,
má dopad na další věci. Ale není zdaleka jisté, jestli pomáhá nějak významně tlumit tu inflaci v horizontu třeba jednoho roku.
Podle mě by daleko lepší nástroj bylo využití kurzu, čili posilování koruny, prodávání těch velkých devizových, což se děje, ale
děje se to v řádu desítek milionů euro a ne v řádu stovek milionů euro za měsíc, což by opravdu s tím kurzem mohlo pohnout,
mohlo by to brzy tu inflaci stlačit na nějaké jednociferné údaje, kam se nedostaneme jinak jenom za pomoci sazeb.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Co by tedy on jako guvernér nebo jakákoliv rada České národní banky musela dělat, aby jak jste říkal, došlo prostě k demolici
koruny nebo ke spálení koruny?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Musel by jednak chovat se tak, aby velká část toho aparátu, který tam je velice kvalitní, v sekci měnové zejména, odešel. Čili
vlastně potom ty podklady by nebyly zdaleka tak kvalitní, což by se projevilo i na mezinárodním renomé té centrální banky. Bylo
by to vidět navenek, pokud by komunikoval zbrkle takovým tím stylem, který není úplně, řekněme, konzervativní a pokud by ty
sazby snižoval nějak významně. To by znamenalo spálení koruny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Z jakého důvodu si myslíte, že Česká národní banka teď nedělá to, co byste naznačil jako určitou cestu proti inflační, to
znamená, vlastně ty rezervy, které v minulém desetiletí devizové rezervy byly nahromaděny. Proč je nepoužívá k té intervenci?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Já to nechápu. Maličko je používá teď...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Jasně, ale říkal jste, že jako asi o řád víc by to mělo...

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Přesně tak, jo, když byla inflace před osmi lety u nuly, hrozila deflace, tak se intervenovalo masivně proti koruně, aby se
oslabila. Ta deflace se vlastně zvrátila. Teď máme inflaci na sedminásobku inflačního cíle, čili bych čekal podobně silnou
reakci. Oni zvyšují sazby, ale historicky vždycky centrální banky zvyšovaly sazby rychleji, než rostla inflace, a to z toho důvodu,
aby rostly i ty reálné sazby, čili po odečtení inflace. Dneska se neděje, ono to ani nejde, a to z toho důvodu, že jsme všichni
nebo většina z nás, většina ekonomik, řekněme, je hodně zadlužená. Ale nejenom ekonomik i domácnosti a firmy. A
dvouciferné sazby dnes by znamenaly bankrot řady subjektů v té zemi, to prostě není možné. Příkladem extrémně je eurozóna,
která vlastně nemůže proti inflaci dělat nic, z toho důvodu, že při zvýšení sazeb i na ty naší úrovni kolem těch pěti, šesti procent
prostě znamenaly bankrot řady jižních států v čele s Itálií, takže to není možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
A jenom pardon, abych uzavřel tedy kapitolu našeho rozhovoru nazvanou Aleš Michl, tak vy prostě doufáte, že až bude
guvernérem, tak nebude dělat reálně takové věci, o kterých teď spíš rétoricky hodně mluví.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Ano, dalo by se to tak říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
z čeho vyplývá vaše důvěra?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Tak pořád musíte něčemu věřit a mít nějakou naději, že to bude lepší. Protože samozřejmě ten černý scénář by byl velmi
špatný pro nás. No, pro mě osobně, já mám velkou hypotéku, takže pokud inflace bude 20 %, 30 %, tak vlastně na tom
vydělávám, ale dlouhodobě pro nás všechny pro naše děti to samozřejmě dobrá věc není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
To znamená, když se vrátím zpátky k inflaci, to znamená asi k tématu číslo jedna teď v tuhle chvíli, tak Česko ten boj s inflací
prohrává v tuhle chvíli?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Česko ho prohrává ve srovnání se zbytkem světa. Když srovnáme naši inflaci s inflací globální, řekněme, podle čísel třeba
OECD nebo Mezinárodní organizace práce, tak ta globální je 9 %, u nás to je 14. Čili, dá se říct zhruba, že dovážíme nějaké
2/3 té naší inflace, ale ta třetina těch 5 procentních bodů navíc je naše vlastní, kterou my přitápíme vlastně, a to má 3 hlavní
domácí zdroje. Ten první byly takové vrtulníkové peníze během pandemie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Rozhazování.
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Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Rozhazování peněz v masivním měřítku nevídané vůbec v historii naší země. Druhý zdroj je nedostatek lidí, který tlačí na vyšší
mzdy, sice teď už ne tolik, ale stále a třetí zdroj je ta slabší koruna. Slabší, než by měla být nebo než by bylo dobré, aby byla,
aby nám pomohla tu inflaci snížit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
A pak je teda otázka, jestli popisujete tři jako hlavní důvody toho, v jakém inflačním stavu jsme teď, tak jestli to, že by Česká
národní banka řešila ten jeden důvod, to znamená slabou korunu, jestli by to celou tu situaci dokázalo relativně rychle zvrátit.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Úplně zvrátit ne, rozhodně by to pomohlo. Ty další dva vlastně důvody nebo ty dva aspekty se trochu řeší sami od sebe tím, že
pandemie skončila, ty vrtulníkové peníze. Pořád je máme v nějaké formě, máme tady ty nové přídavky na děti, zvyšování
důchodů, ale ten řád je úplně jiný. A podobně nedostatek lidí tady také pořád je, ale máme tady statisíce nových pracovnic z
východu z Ukrajiny a na řadě pozic, samozřejmě to neplatí plošně, ale když mluvíte s šéfy firem třeba u nás v Litomyšli, tak řada
těch menších nebo středních fabrik vlastně nemá už problém najít lidi. Protože mají ty Ukrajinky, které ty, řekněme, manuální
profese na knihárně třeba v tiskárně dobře zastanou, což je nebývalá situace za posledních 15 let, řekněme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Na druhou stranu s velkou pravděpodobností se dá očekávat, že asi nebude úplně stabilní, protože drtivá většina těch žen s
těmi dětmi se asi po válce vrátí zpátky na Ukrajinu.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
je otázka. Já bych neřekl drtivá většina, možná polovina, ale na to nejsem úplně odborník, abych na to odpovídal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
To se pohybujeme na rovině dohadů, tak z toho pryč. Tohle je citace ekonoma BH Securities Štěpána Křečka, který říká, že
neexistuje myslitelný způsob rychlého zastavení prudkého růstu cen. Konkrétní citace: „Bohužel hrozí, že dříve než porazíme
inflaci, skončíme ve stagflaci." Nemá pravdu? Vlastně se chci jenom zeptat, jestli je možné relativně rychle zastavit tu
dvoucifernou inflaci bez toho, aby byla poškozena ekonomika. To znamená příklad, jak jste říkal vy, aby jako značná část
nějakého segmentu krachovala.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Ono to vždycky bude bolet. Je otázka, jak moc jsme ochotni to ještě vydržet tu bolest. Kdybysme bývali spustili podporu koruny
intervencemi už vloni třeba někdy v září, když došlo k tomu prvnímu velkému zvýšení úroků, tak by to bylo daleko méně
bolestivé. Čím později to uděláte ten radikální zákrok proti inflaci, tím víc to bolí. To je vlastně ta obecná historická zkušenost.
Takhle to na světě vždycky bylo. V osmdesátých letech ve Spojených státech. To je takový nejznámější případ nákladů krocení
inflace, koneckonců i u nás po vzniku Československa, jak jsme zmiňovali toho Rašína. Čili bezbolestně to nejde, ale pořád si
myslím, že přes to posílení koruny, jednak to působí hodně rychle mechanicky, že zlevníte dovozy, ta inflace klesne. Nevyřešíte
ji celou, ale pomůžete i psychologicky lidem, že oni najednou vidí, že ta centrální banka reálně dělá něco, co je pozitivní pro ně.
Vidí levnější benzín, například.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
tom případě musím jenom opakovat otázku, na kterou jste říkal, nevím, ale přesto jí musím zopakovat, proč to nedělá?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Já to...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Vy to pořád ještě nevíte.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Mám samozřejmě nějaké jako takové nápady, když mluvím s lidma z ČNB, co mi říkají, tak jedna ta teorie je, že třeba pan
guvernér se netají tím, že si myslí, že ty minulé intervence byly nelegální. Že podle zákona ČNB se měla banka poradit s vládou
o změně toho kurzového, řekněme, režimu. Ale ta situace je dneska jiná. ČNB by nestavila nějakou hladinu, na kterou chce
korunu posílit. To nejde kvůli spekulantům, kteří by ji mohli porazit. Ale oni můžou říct, tak budeme prodávat miliardu EUR
měsíčně, čímž tu korunu by posílili. Ten druhý důvod, který je možná pravděpodobnější, že tohle se hodně špatně modeluje v
tom modelu ČNB, který má. To je takový komplikovaný matematický model, který dobře funguje u pohybu sazeb, který jako
pěkně vykresluje inflaci a v celé té prognóze, ale u odprodeje rezerv to vlastně neumí. Čili ten model by se musel dát úplně
stranou a používat se na to nějaká jiná analytická část, což je ale jako hodně obtížné pro tu sekci měnovou, jak já ji znám, tohle
to udělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Dobře, chápu. Vy někdy uvádíte jako příklad dobré praxe Švýcarsko. V jakém ohledu Švýcarsko umí s inflací lépe zacházet?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Tak Švýcarsko je samozřejmě výborný příklad v tom, že oni vlastně inflaci nemají posledních 13 let. Tam je inflace v průměru 0.
To znamená, že dnešní ceny jsou podobné v průměru, jako byly v roce 2008 ve Švýcarsku, což je úžasná věc, to na světě
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nikde není. A těch důvodů je několik. Samozřejmě dnes jim pomáhá hodně, že mají vlastní energii z hydroelektráren. Nemusí
tolik nakupovat, což jim pomáhá tlumit ten opravdu velmi vysoký šok, mají inflace asi 2,5 procenta maximálně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
I my máme vlastní energii.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Ano, nemáme ale hydroelektrárny nebo aspoň ne v takové míře. Ale dlouhodobě, co je ta hlavní věc, je posilující měna, která
pomáhá ty inflační tlaky tlumit a zároveň to, že ta centrální banka ji nevadí, když inflace je na nule. Všechny ostatní centrální
banky kolem Švýcarska vlastně jakmile inflace klesne k nule, oni začínají něco dělat, uvolňovat tu měnovou politiku, aby inflaci
dosáhli. U nás to byly intervence, například proti koruně. Švýcarsko taky intervenuje, aby ta deflace nebyla nějak velká, ale
nulová inflace jim nevadí. To měnové pravidlo mají takové, že mezi nulou a dvojkou je to pro ně v pořádku. Čili tohle je jasný
krok, který by rozhodně pomohl do budoucna. Protože základní problém našeho systému toho inflačního cílování, který máme
tady, je ten, že nám dává nejistotu ohledně budoucí hodnoty peněz. My vůbec nevíme, jakou hodnotu bude mít koruna za 20
let třeba a v takovém režimu je hrozně těžké spořit na důchod nebo pro děti jo. Děti máte, jak jsem si u vás načetl na wikipedii,
takže spoříme jim třeba na studia na vysoké škole, ale spoření je v tomhle systému těžké, když vám nikdo negarantuje, jaká
dlouhodobá hodnota peněz vlastně bude. Tohle by šlo zrušit nebo změnit jednoduše tak, že byste cílovali, že byste opravovali
ty svoje minulé chyby v tom cílování. Když se netrefíte, tak byste do budoucna...a tohle, bohužel, naše centrální banka nedělá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Dobře. To chápu, ale na druhou stranu, když už jste uváděl Švýcarsko jako příklad nějaké lepší praxe, tak je ale něco z toho,
co a jak oni dělají, převzatelné pro nás? Anebo jsme prostě v jiné situaci, v jiné výchozí situaci?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
My jsme v jiné výchozí situaci, ale zrušit inflaci, můžeme udělat kdykoliv. Samozřejmě má to nějaké krátkodobé náklady v tom
krocení té inflace, ale my ji stejně musíme krotit ze 14 % nad 2 nebo na 0, ten rozdíl už je minimální.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Zrušit inflaci můžeme kdykoliv je, zvlášť, když se díváme na dvouciferné číslo, poměrně odvážné tvrzení.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Dlouhodobě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Dlouhodobě.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Dlouhodobě centrální banka má plnou kontrolu nad inflací, ne na tu letošní nebo příští rok, ale v horizontu 10 let. Pokud
tomuhle nevěříme, tak vlastně můžeme tu banku zavřít. Pokud nevěříme tomu, že dlouhodobě dokáže tu inflaci kontrolovat a
nastavit ji takovou, jakou ona ji chce. Protože ona kontroluje cenu peněz v ekonomice, nepřímo i objem peněz v ekonomice a
může si stanovit jakoukoliv cenu vlastně dlouhodobě chce pro tu průměrnou cenu průměrného zboží.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Vy jste v jednom z dřívějších rozhovorů říkal, že zhruba od září, tedy vlastně narážel jste na komunikaci České národní banky a
na to, že Česká národní banka zhruba od září mluvila o jakémsi inflačním Armagedonu, jste to nazval, který prostě přijde. A mě
by zajímalo, jestli pokud teda teď je ten inflační Armagedon? To je otázka.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Dobře. Tak, jestli prostě nezbytně musel přijít a Česká národní banka akorát měla pravdu, protože říkala, ono to k tomu
všechno směřuje, anebo jestli ta komunikace vlastně pomohla se do téhle situace dostat.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Rozhodně to, co vy vlastně naznačujete, tomu věřím, že ta komunikace tomu nepomohla. Dobře. Tak intervence z nějakýho
důvodu nebyl o ně zájem nebo nebyl tlak na jejich prosazení, ale minimálně slovní intervence mohly přijít. A o tom se bavím s
řadou kolegů mimo centrální banku. Nikdo nerozumí tomu, proč alespoň verbálně už od toho září ČNB nehrozí tím, že by ty
intervence mohla spustit v nějakém masivní měřítku. To by rozhodně pomohlo už tehdy trochu tu korunu posílit a o něco snížit
a vlastně bez nákladu pro národní banku snížit tu inflaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
To už je druhá věc, kterou popisujete v našem rozhovoru jako ne úplně dobrou praxi České národní banky, tak co to znamená?
Že jako minimálně částečným viníkem současného inflačního stavu je Česká národní banka?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
No určitě. Centrální banka je ten, kdo ve finále odpovídá za tu inflaci. Samozřejmě nemůže za válku, ale ta inflace byla
dvouciferná už před tou válkou. Nemůže za covid, ale znamená to selhání. Ale to selhání není naše tuzemské. To selhání je
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obecně jako všech centrálních bank u většiny z nich, kromě toho Švýcarska možná. A já, jak vy jste naznačil nebo správně řekl,
já často kritizuju vedení ČNB. Možná ne úplně korektně v tom, že opravdu v tom mezinárodním srovnání oni si vedou dobře.
Zvyšovali sazby, podle mě to není úplně ten nejefektivnější způsob, ale aspoň něco dělali, dělali to brzo. Bohužel nepovedlo se
jim to celkově. Ten obrázek jednak komunikační, jednak nepoužili kurz, a to možná přispělo i k tomu vlastně zemětřesení v
ČNB, které nastane, které bude naprosto bez precedentu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Myslíte tím obměnu členů bankovní rady?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Ano a možná i obměnu celého toho aparátu, protože nedovedu si představit, jak oni budou spolu fungovat, když znám ty
osobnosti těch lidí. Jak nového guvernéra, tak vlastně vedení různých sekcí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Chápu. Na druhou stranu, vy to říkáte zemětřesení, jako kdyby to byl nějaký, řekněme, trest za předchozí postup, ale to je
prostě výměna, která je takhle podle zákona.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Ano, ano, ale ta výměna je nějak motivovaná. Kdyby inflace byla třeba jednociferná, tak si nemyslím, že by došlo k tak prudké
změně a vlastně k takovému nevyslyšení přání toho minulého nebo ještě stále současného guvernéra, který si nepřál, aby Aleš
Michl byl tím jeho nástupcem, ale měl vybraného spíše Tomáše Nýdeckého, který by zajistil kontinuitu. Samozřejmě já nevidím
do těch detailů, ale dávalo by mi to smysl, že by ta šance na tu kontinuitu byla větší, kdyby ČNB použila všechny nástroje proti
inflaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
A pak ještě jedna věc. Celou dobu se tady bavíme o České centrální bance, která bezesporu má nástroje na nějakou práci s
inflací a s mnoha jinými věcmi. Může v tomhle ohledu teď dělat něco vláda?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
No vláda samozřejmě může dělat mnoho pro inflaci, ale není to její primární úkol. Není to něco, za co by byla primárně
odpovědná. Ta je primárně odpovědná samozřejmě za nějakou stabilitu těch veřejných financí, ale já bych tohle to neslučoval
úplně. Opravdu centrální banka je ten, kdo garantuje cenovou stabilitu, má ji podle ústavy garantovat...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Jenom pardon, já vám řeknu, proč jsem se na to ptal. Vy jste zmiňoval ty vrtulníkové peníze, to znamená vlastně zejména v
době covidu prostě neadresné vlastně plošné jaksi přídavky na spoustu věcí a něco podobného se vlastně děje teď. Ale to je
nějaký důsledek prostě příchodu uprchlíků a tak dále. Tak, jestli náhodou tím krokem třeba není to, aby se v nejbližší nebo v
delší době vyhnula vrtulníkovým penězům?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Ano, když to říkáte takhle, tak samozřejmě. Třeba ty přídavky na děti, které byly oznámené, tak jsou prostě evidentně jako
vrtulníkové peníze, které ničemu moc nepomůžou. Nepomůžou tolik těm lidem, co je dostanou, je to vlastně plošné opatření. Je
to velká chyba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
A k tomu se dá ještě říct, že vláda už dlouho říká, že má protiinflační rozpočet, aniž bychom, myslím, úplně přesně si dokázali
představit, co to je.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Já tam nevidím tu protiinflační nějakou velkou složku, takže tomu taky nerozumím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Jak vy osobně vidíte nějaký výhled, co se inflace týče, dál do dalších měsíců nebo minimálně do zbytku tohohle roku?

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Teď je to velmi těžké právě kvůli té změně v centrální bance. Samozřejmě ty globální faktory to nějak neovlivní a ty je těžké
predikovat. Těch 9, 10 % budeme dovážet vlastně té inflace asi dále, ale záleží na tom kurzu měny opravdu. To je jediná věc,
která může rychle inflaci ovlivnit, ne že by ji úplně srazila na nulu hned, ale může ji rychle ovlivnit jako jediná věc. A to záleží na
Aleši Michlovi, jak se k tomu postaví v těch dalších měsících. A já věřím tomu, že bude chtít, aby si na něj historie pamatovala
jako na, když ne jako Rašína, i když ta krize je taková, že opravdu to jako je velká výzva pro člověka jo. A věřím, že Aleš najde
tu odvahu na to s tou inflací bojovat opravdu tak, aby ukázal, že je nezávislý na komkoliv mimo tu centrální banku a že tohle
povede k posílení koruny. Že klidně nakonec může zvyšovat úrokové sazby. Vůbec bych se tomu nedivil, aby ukázal, že je
nezávislý. Dávalo by to velký smysl na podzim.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Uvidíme v srpnu na prvním zasedání, které už bude pod jeho taktovkou.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
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To bude ještě asi brzo, ale uvidíme. Hodně nám to napoví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Děkuju za rozhovor.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Děkuju moc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor, DVTV 
Na shledanou.

Tomáš HAVRÁNEK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra a bankovní rady
ČNB 
Na shledanou.

Uprchlíci? Ne, ukrajinští Romové. Dvojí metr vůči nim je nespravedlivý URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Ondřej Klípa, etnolog , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 10:34 , Celková
návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Názory , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72 , Návštěvy za
měsíc: 8 900 000
Hlavák praská ve švech. Tisíce lidí Praha každé ráno nasaje, aby je večer zase vracela do satelitních „nocleháren“. Nyní je ale
nádraží přeplněno i jinak. Těžko si nevšimnout, že nově příchozí jsou z velké části ukrajinští Romové.

Selský rozum má jasno. Ti opravdoví váleční běženci, jimž Putin zničil domovy, už tu dávno jsou. Teď přicházejí vypočítaví
příživníci, jimž nic nehrozilo. Jdou si jen pro humanitární dávku a zas pojedou domů nebo do jiné země, kde inkasují další
podporu. Zakarpatí, kde žije nejvíce ukrajinských Romů, je coby jediný tamní region válkou téměř nezasažené. A jak už to ve
spojení s Romy bývá, vynořují se i pochybnosti o „správném“ využití naší podpory. Jen „bílý“ člověk přece ví, za co nejlépe
peníze utratit, ale Rom štědrost jen „zneužije“.

Do veřejné diskuse se tak vrací protiuprchlický sentiment. Největší utečenecká vlna v Evropě od roku 1945 ho paradoxně
přidusila. Málokdo tolik odpovídá obecné představě „řádného“ běžence zasluhujícího náš soucit jako skromné a vděčné
ukrajinské ženy a děti, doprovázené snímky rozbombardovaných měst.

Pohled na ukrajinské Romy ale vrátil populisticky lákavé téma do hry v balení dva v jednom. Tedy nejen „falešní“ uprchlíci s
odlišnou kulturou, ale i „cikáni“. Dosud se tato dvě témata vyskytovala odděleně a střídavě, byť rezonovala u téměř stejné
skupiny obyvatel. S počátkem uprchlické krize v roce 2015 ustaly protiromské pochody na severu Čech a z bojovníků proti
nepřizpůsobivým se stali obránci našich žen před muslimskými barbary.Muži zůstali doma

Při odkrývání příčin nechme stranou otázku maďarského občanství části Romů ze Zakarpatí a způsob, jakým ho premiér Viktor
Orbán rozdával. Důležité je, že maďarská vláda své romské krajany prchající z Ukrajiny s otevřenou náručí nevítá. Ale i pro
Romy, kteří mají jen občanství Ukrajiny, a tedy mohou žádat o dočasnou ochranu, už teď není místo v bytech ani v různých
ubytovnách. Navíc obvykle přijíždějí ve větších rodinách, které se obávají rozdělit. Ve standardních bytech je tak jejich
ubytování často nereálné. Bezpochyby hraje roli i neochota soukromých ubytovatelů a územních samospráv.

Dvojí metr vůči romským Ukrajincům je ale nespravedlivý. Právě jejich útěk ukazuje, v jak katastrofální situaci ta země je. Byli
zvyklí na nepříliš vstřícný postoj většinové populace a přece tam nějak žít. A to za podmínek prakticky nulové státní péče dané
nejen slabým sociálním systémem, ale i absencí potřebných dokumentů zejména u romských dětí. Přestože se romské rodiny
poměrně často pohybují po samotné Ukrajině, do zahraničí se jim příliš nechtělo i kvůli slabšímu vzdělání a neznalosti cizích
jazyků. Navíc se kvůli často chybějícím „papírům“ nemůžou dostat přes schengenskou hranici EU, a tak většinu z romských
běženců přijímá Moldávie. Tamní podmínky jsou ale tak špatné, že se valná část Romů snaží co nejrychleji vrátit zpět.

Do zahraničí byli zvyklí jezdit jen muži jako hlavní živitelé rodin, zejména na stavební práce. Vzhledem k válce ale o tuto obživu
přišli, a tak se celé rodiny octly bez prostředků. Podle médií je navíc dost Romů v armádě a zapojilo se přímo do bojů. Kromě
stereotypních anekdot o Romech vezoucích ukradené ruské tanky do šrotu tak romští vojáci Ukrajiny čelí agresorovi se zbraní
v ruce. Ostatně, každý se může přesvědčit, že prchající Romové jsou prakticky výhradně ženy s dětmi.

Přesto se v myslích mnoha Čechů slovo Rom, či spíše cikán, nedokáže spojit s jakoukoliv běžnou kategorií zasluhující
společenský respekt. Připomíná mi to vyprávění kolegy ze studií, jenž pomáhal hledat ubytování pro dva tehdejší mimopražské
romské spolužáky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Když s nimi přišel na předem sjednanou prohlídku bytu, majitel o
zájemcích prohlásil: To nejsou žádní studenti, to jsou cikáni.Postarat se o rodiny obránců

Shodou náhod se nám s přáteli podařilo ubytovat větší skupinu ukrajinských Romů v objektu, který společně vlastníme.
Pocházejí z různých míst Ukrajiny (část ze Zakarpatí) a několik nocí již trávili na nádražní dlažbě v Praze. Jsou to lidé zvyklí žít
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ve standardních podmínkách většinové populace. Dokázali se efektivně zorganizovat, přestože se před nastěhováním neznali.
Jsou šetrní v hospodaření s tím, co jim bylo svěřeno. Ihned se začali shánět po práci. V naší zemi nechtějí zůstat, cítí se
především jako Ukrajinci, a jak jen to bude možné, chtějí zpět za svými manželi do vlasti.

Samozřejmě nelze zevšeobecňovat ani špatnou, ani dobrou zkušenost. Ale až zase uvidíme Romy na hlaváku, podívejme se na
ně primárně jako na lidi, jejichž příbuzní dost možná za nás právě teď nasazují život v boji proti Putinově říši. Je historickým
úkolem naší společnosti, abychom se co nejlépe postarali o ženy a děti ukrajinských obránců svobodné Evropy, bez rozdílu
barvy pleti a etnického původu.

Autor působí na Fakultě  sociálních  věd  UK , je členem její expertní skupiny pro Ukrajinu.

Foto:
Centrum pomoci Ukrajině na Hlavním nádraží v Praze. (10. května 2022)
Jakub Stadler, MAFRA
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Premiérův poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar je mužem, o němž lze tvrdit, že je člověkem na svém
místě. Mezinárodními vztahy se zabývá snad odjakživa. Byl ředitelem neziskové organizace Člověk v tísni, náměstkem čtyř
ministrů zahraničí a velvyslancem v Izraeli. Jeho pohled na současný svět je tedy doslova expertní.

Lze pondělní projev Vladimira Putina na Rudém náměstí vnímat tak, že jeho cíle nejsou naplňovány?

Určitě nejsou, ty momentální musel dokonce přehodnotit. Nedaří se mu ovládnout ani východ a jih Ukrajiny, na které se
soustředil. Nemohl vyhlásit vítězství v Donbasu, případně spojení s Krymem přes Oděsu do Podněstří. Od toho je skutečně
daleko. Jeho základní cíl, tedy obnova ruské říše, respektive Sovětského svazu až do středu Evropy, ovšem samozřejmě platí.

Pokud mířil na obnovu sovětského impéria, jak je možné, že tak fatálně podcenil odhodlání ukrajinského národa bránit svoji
samostatnost?

On ji podcenil už v roce 2014, kdy plánoval obsazení celého Donbasu. Od té doby svým brutálním tlakem napomohl ke
konsolidaci ukrajinského národa, probudil v lidech jejich ukrajinství. Ruská propaganda přitom tvrdila, že Ukrajinci jako národ
vlastně neexistují. Když někoho takto vnímáte, těžko si o něm můžete myslet, že bude ve jménu svého národa bojovat. Putin
uvěřil vlastní propagandě. Ale možná i Ukrajinci byli překvapeni sami sebou. Statečnost se vždy projeví až v přímém střetu.
První dva dny války ukázaly celému světu, že Ukrajinci to myslí vážně a jsou připraveni se za svou zemi obětovat.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmyt-ro Kuleba prohlásil, že válku s Ruskem vyhrají a získají zpět celé své území včetně Krymu.
Přání, nebo reálný odhad?

Nevím, jak to celé dopadne, ale Ukrajinci ukázali, že vůli k vítězství mají. K obraně potřebujete zbraně, podporu sousedů,
funkční ekonomiku, ale odhodlání je vždycky na prvním místě. Pokud nemáte vůli, žádné zbraně, peníze a přátelství vás
nezachrání. Ukrajinci prokazují zásadní vůli, a proto mají ve válce navrch. Ne ve zbraňových systémech, počtech vojáků a
velikosti země, ale v tomto ano. Jsem hluboce přesvědčen, že jednou se jim to podaří.

Putin neodhadl Ukrajince a přecenil svoji armádu. Ukazuje se, že je to obr na hliněných nohách. Zastaralá technika, mizerná
taktika boje, velké ztráty vojáků a hlavně důstojníků. Tohle Západ tušil?

Schopnosti se vždy otestují až v reálném boji. To, co je na papíře, nemusí odpovídat skutečnosti. V roce 1995 jsem byl několik
měsíců za války v Čečensku a od té doby se nic zásadního nezměnilo. Technika, kterou je Rusko schopné nasadit, je v
podstatě stejná nebo velmi podobná. Morálka vojáků je nevalná, nevědí, proč mají válčit, nechtějí bojovat proti Ukrajincům,
není to jejich válka, zejména pro osmnáctileté kluky, kteří přijeli odněkud z Vladivostoku. Je neuvěřitelné, že ruská armáda se
skoro vůbec nezměnila.

Stejně jako to, že Putinovi pořád věří přes osmdesát procent Rusů.

V první fázi válek se většinou společnost semkne za svými lídry, ať už jsou to demokraticky zvolení politici, nebo diktátoři.
Propagandistická mašinérie a kontrola médií v Rusku je obrovská a projevíte-li jiný názor nahlas, se zlou se potážete. Spousta
těl mrtvých vojáků do Ruska nedoputovala a velení armády se ani nesnaží je posílat domů, protože se bojí reakce jejich matek.
Ruská veřejnost si ještě neuvědomuje, že za dva měsíce války nepadlo pár desítek mužů, ale několik tisíc.

Na loňské bezpečnostní konferenci jste řekl, že na zahraniční politice se žádné domácí volby nevyhrávají, a proto by na ní měla
být shoda všech relevantních aktérů. Platí to i dnes?

Ano. Uvnitř státu musejí v otázce zahraniční a obranné politiky komunikovat prezident, premiér, ministři zahraničí a obrany.
Myslím, že současná koordinace na tomto poli funguje dobře. Prohlášení těchto politiků v klíčových věcech jdou stejným
směrem a navenek nezaznívá žádná kakofonie. V základních zahraničněpolitických a obranných otázkách musí navíc docházet
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k souznění i mezi vládou a podstatnou částí opozice. Vlády se mění, ale země naší velikosti potřebuje mít v této oblasti
kontinuitu.

Nabízí se váš citát ze zmíněné akce: „Když každý bude říkat něco jiného, nikdo se nás na nic nebude ptát.“

To je pravda. Velmoc může změnit rétoriku a svoji pozici ze dne na den a všichni se budou ptát, co to znamená, protože to
dopadne na každého. Když to uděláme my, nikoho to nebude zajímat, protože přímý vliv na ostatní nemáme. Konzistence je
nesmírně důležitá. Ukazuje se to třeba v otázce migrace, kdy jsme posledních třicet let měli konzervativní postoj, nerozdávali
jsme víza plnými hrstmi, trvali jsme na ochraně vnější hranice, a proto nikdo není překvapen, že to děláme i nadále, a všichni
nás berou vážně. Když něco držíte dlouhodobě a napříč politickým spektrem, váš pohled je pro partnery zajímavý. Pokud
skáčete ode zdi ke zdi a nevíte, co chcete, nikdo nebude ztrácet čas otázkami, co si myslíte o tom či onom a ztratíte jakýkoli
vliv.

Možná by pomohlo, kdyby prezident republiky nepodrýval autoritu šéfa Bezpečnostní informační služby, což zahraničí může
vnímat jako disharmonii, které nerozumí.

Jednotlivé služby jsou svými partnery posuzovány dlouhodobě a na základě vzájemné spolupráce, vztahů a výsledků. Když jde
do tuhého, právě to se počítá. Pravda, politické komentáře nejsou v těchto věcech někdy nejšťastnější, ale zase tak zásadní
vliv nemají. Důležitější je vzájemná partnerská důvěra.

Víc než to, že ředitele zpravodajců Michala Koudelku prezident Zeman posedmé nejmenoval generálem?

Přesně tak. Jsem vždycky pro to, abychom si špinavé prádlo prali doma, ne veřejně. Ale v této oblasti opravdu záleží daleko víc
na konkrétních skutcích než na mediálních výstupech.

Podle vašeho názoru také nemá smysl pěstovat desítky strategických a významných partnerství, ale soustředit se na ta
zásadní, jež musíme naplňovat obsahem. Jmenoval jste přitom Německo, Polsko a USA. Změnilo se za rok v tomto směru něco?

My musíme mít dobré, praktické a férové vztahy s našimi sousedy, Německo a Polsko jsou z tohoto pohledu klíčové země.
Polsko kvůli velikosti své armády a vztahu s USA, Německo díky své ekonomické a politické síle. Spojené státy jsou zásadní pro
obranu i bezpečnost nás samotných a celé Evropy. Pokud bych měl jmenovat čtvrtou zemi, je to nepochybně Francie, která je
po Německu druhým nejvýznamnějším hráčem současné Unie, a navíc má v jejím rámci nejbojeschopnější armádu. S Paříží
nás navíc pojí společný postoj k jaderné energetice.

Kdo je Tomáš Pojar

Narodil se 28. prosince 1973 v Praze . Vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Counter-
Terrorism na Reichman University v Izraeli. Od roku 1995 působil v organizaci Člověk v tísni, o dva roky později se stal jejím
ředitelem.

V letech 2005 až 2010 byl náměstkem ministrů zahraničí, poté zastával čtyři roky funkci velvyslance ČR v Izraeli. Po svém
návratu se stal prorektorem soukromé vysoké školy CEVRO Institut, kde učí dodnes. V letech 2007 - 2011 byl členem ODS.

Premiér Petr Fiala ho letos jmenoval svým poradcem pro zahraniční politiku a bezpečnost.
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mluvčí 
Máme na čtyřiadvacítce pokračujeme ve zprávách hezký den i ode mě.

Novým pražským arcibiskupem se stane Jan Graubner. Současný olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské
konference. Jméno v poledne oznámil Vatikán. Gaunerovi už ke jmenování poblahopřál. Prezident Miloš Zeman. Papež tím
podle prezidenta potvrzuje důležitost kontinuity české církvi.

Plánované převzetí firmy Twitter je pozastaveno. Elon Musk požaduje podrobnosti o podílu falešných účtů. Akcie sociální sítě
po zprávě klesly o 20 % šéf automobilky Tesla oznámil svůj záměr koupit Twitter před měsícem. Dohodnutá cena měla být 44
miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba bilion korun.

2 dávky očkování proti covidu 19 sníží riziko hospitalizace nakažených variantou Omikron o 87 % i u rizikových pacientů
vakcinace 10× snižuje riziko, že při nákaze zemřou. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.
Lékaři IKEMu také představili studii o tom, že očkování snížilo riziko nákazy i u pacientů po transplantaci, a to 46 %.

mluvčí 
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Na podzim nás zase čeká vlna a jakýkoliv rizikový pacient. Pokud se před touto třetí vlnou nenechá naočkovat, já mohu
garantovat, že očkování bude zdarma, tak riskuje obrovským způsobem prokázaným na této studii, že ohrožuje svůj život a že
může velmi pravděpodobně, pokud se nakazí a bude mít vážný průběh zemřít.

mluvčí 
Evropská unie zašle na Ukrajinu další vojenskou pomoc. Rozhodnutí informoval šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Balíček by
podle něj měl dosahovat hodnoty 500 000 000 EUR. Borrell vzal zároveň vyjádřil přesvědčení, že v nadcházejících dnech se
unijním zemím podaří dosáhnout shody ohledně embarga na ruskou roku.

Povolební Pat v Severním Irsku dál trvá demokratická unionistická strana. Nesouhlasí s vítězstvím republikánů ze Sinn Fein a
oznámila, že kvůli po brexitových ujednáním bude blokovat volbu předsedy regionálního parlamentu. Postoj jsou unionisté
ochotni změnit pouze v případě, že britská vláda zruší platnost tzv. severoirského protokolu o obchodních vztazích EU.

A avizované téma novým pražským arcibiskupem se stane Jan Graubner. Tohle jméno oznámil kolem poledne Vatikán nahradí
tak dosavadního pražského arcibiskupa Dominika Duku a je to taky téma pro mého hosta Martina Horálka, dramaturga
náboženského vysílání České televize, hezký den. Dobrý den. Tak, jak překvapivá je tahle volba, protože spekulovalo se o
různých jménech, například padalo jméno Tomáš Holub mluvil se od té, řekněme, konzervativnější liberálnější větvi katolické
církvi?

mluvčí 
Překvapivá dozajista je už z toho důvodu, že arcibiskup Graubner bude příští rok podávat povinnou demisi z důvodu věku tzn.
on příští rok dovrší 75 let bude posílat do Vatikánu svoji rezignaci, takže už jenom z toho důvodu to překvapení určitě je. A
kdybych měl použít možná výraz jednoho z bývalých našich panu prezidentu, tak bych řekl, že je to taková neodváží volba.

mluvčí 
Když použijeme slova současného pana prezidenta, ten mluvil o tom, že papež František ukázal, že je důležitost kontinuity v
rámci katolické církve, jak tedy nový arcibiskup naváže na Dominika Duku nebo v čem to možná bude změna?

mluvčí 
Jan Graubner patří do té velké skupiny biskupů, kteří byli jmenováni Janem Pavlem druhým papežem Janem Pavlem druhým.
Po sametové revoluci patří do té velké skupiny biskupů, kteří vlastně konstituovaly církev svobodné společnosti. Za tomu určitě
patří dík z druhé strany, ale je potřeba také dodat to, že tehdy to nebyly úplně normální volby, normální volby ve smyslu
například vzdělanostních limitů těch lidí a arcibiskup Graubner nemá vzdělání, které vyžaduje kodex kanonického práva. Ti lidé
by měli mít správně doktoráty minimálně z teologie, takže to byla volby, byly to přelomové doby. Tehdy se to nějakým
způsobem kouslo. Já si úplně nejsem jistý, že v dnešním době je tohle správná volba, protože si pořád myslím, že i v rámci
katolické církve i v České republice máme celou řadu vzdělaných lidí lidí, kteří se umí orientovat v moderním světě a že má, že
máme, koho v tomto smyslu Vatikánu nabídnout.

mluvčí 
Říkali jsme, ale ženu Graubner nové bude teď 74 let. Příští rok se to tedy může celé zopakovat. Může tam být jenom krátce. I
tohle je varianta.

mluvčí 
Předpokládá se to, předpokládá se to, že to je jakási volba na dobu přechodnou. Ono už ta nezvykle dlouhá doba, kdy kardinál
Duka vlastně přesluhoval poté své rezignaci ukazovala, že se něco stalo. Ten celý ten proces výběru arcibiskupa je neveřejný,
je obestřen mnoha tajemstvími, nicméně z informovaných kruhů se zdá, že minimálně 1 spíše, ale více lidí tu volbu odmítlo,
takže Jan Graubner může být vlastně takové trochu řešení z nouze na to, aby se, řekněme, nějaké 2 roky, dejme tomu, získal
část k tomu, aby se našel nějaký vhodný kvalifikovaný kandidát na pražského arcibiskupa.

mluvčí 
A očekává se, že potom by mohla přijít třeba ta změna, řekněme, ve smýšlení toho dalšího příštího arcibiskupa, nebo že bude
stále ta kontinuita, a to navazování na éru Dominika Duky.

mluvčí 
Ta generační výměna je nutná. To nebude jenom pražské arcibiskupství. To se týká v podstatě všech soudců na Moravě,
protože na Moravě se musí vyměnit biskupové prostě z důvodu věku. Je to jdu z toho důvodu, který jsem tady už zmínil, že
vlastně po roce 1989 nebo v těch devadesátých letech ti biskupové byli hodně jmenování vlastně v jednom takovém velkém
balíku. Tihle ti biskupové nyní vlastně dosáhli toho věku, kdy musí odejít, a proto je to trochu zase taková jako další vlna u nás
to trošičku tímhle je způsobeno, že to vlastně chodí to jmenování po jakýchsi trochu vlnách. Ta generační obměna je nutná už
jenom z důvodu toho, že tihle lidé bohužel za sebou táhnou mnohé relikty minulosti. Oni nemají prostě úplně čistý štít. Já to teď
nechci soudit, ale za tu dlouhou dobu, kdy arcibiskup Graubner byl v čele olomoucké arcidiecéze, tak za sebou táhne některé
velmi problematické body, ať už se to týká sexuálního zneužívání, ať už se to týká majetku, co se týká kroměřížských vinných
sklepů, byly to podivné záležitosti a samozřejmě jen v tom úřadu pražského arcibiskupa je velmi pravděpodobné, že se tyhle
problematické body znovu nasvítí a znovu budou na veřejnosti probírány, takže už jenom z tohohletoho důvodu si nemyslím, že
ta volba je úplně Šťastná.

mluvčí 
My jsme mluvili o tom, jak složitý ten výběr byl nedávno došlo ke střídání papežského nuncia v Česku ještě předtím, než bylo
oznámeno jméno nového pražského arcibiskupa, což je poměrně netypické, jak důležitá je právě osoba nuncia při výběru
arcibiskup.

mluvčí 
Ta osoba je klíčová, protože ona vlastně navrhuje kůry, která je NATO ustanovená ve Vatikánu, tak navrhuje úzký okruh,
většinou to bývají 3 kandidáti, z kterých vlastně má ve Vatikánu proběhnout ta finální volba nikde je pravda, nikde není v
kodexu kanonického práva řečeno, že to musí být výběr právě z těchto tří papež má stále jakousi volnou ruku a kongregace
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pro biskupy, která vlastně ty ty finální podklady připravuje, nicméně je takový úzus, že vlastně z těch tří, které finálně navrhne
nuncius do Vatikánu, tak většinou to jméno bývá vybrán, pokud ovšem nenastane ten případ, že ten daný tu volbu odmítne,
což se pravděpodobně i v našem pražském případě stalo.

mluvčí 
Když se ještě ohlédneme do minulosti na éru Dominika Duky, jaký vztah 18 Vatikánem možná s papežem Františkem vzhledem
k tomu, že jak jsme říkali, v podstatě přesluhoval 4 roky.

mluvčí 
Jak už se tu problematiku zajímám hodně dlouho, tak si pamatuji ještě kardinála Miloslava Vlka a mohu trochu porovnávat.
Každý kardinál má samozřejmě přístup do Vatikánu, má samozřejmě přístup k papeži. Je to výsadní postavení, to samozřejmě
bezesporu, ale když na například mohou porovnat Jákl, jaký bezprostřední přístup měl kardinál Miloslav Vlk, tak si úplně
nemyslím, že kardinál Duka byl personou, která byla, řekněme, všeobecně přijímána ve Vatikánu, která měla jako velmi
bezprostřední vztah s papežem Františkem, což ale znovu zdůraznění nic nemění na tom, že každý kardinál samozřejmě je tam
velmi osobností velmi ceněnou a má samozřejmě, pokud je to třeba, tak má přístup, jak papeže, tak tím nejvyšším reální
orgánům.

mluvčí 
Říká Martin Horálek, dramaturg náboženského vysílání České televize, který byl naším hostem díky za to.

Mějte hezky. A ještě doplním, že výměně na postu pražského arcibiskupa se bude věnovat také devadesátka dnes večer po
osmé hodině na čtyřiadvacítce. Určitě se podívejte.

Evropská unie poskytne Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 500 000 000 EUR. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell to
oznámil dnes před setkáním ministrů zahraničí zemí skupiny G7 v Německu. Finance půjdou z tzv. evropského mírového
nástroje, jehož cílem je podporovat armády partnerských států. Hostem k tématu teď Jakub opírala politolog fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy , hezký den.

Dobré odpoledne. Lídři D7 se už před pár dny shodli na tom, že končí s ruskou ropou alespoň na papíře souhlasil nakonec
Japonsko, které je energeticky chudé, řekněme, zdaří se tedy západu obecně udržet si tu jednotu proti Rusku.

mluvčí 
Prozatím toto daří. Samozřejmě je otázka, jak dlouho ještě dřív zvlášť například třeba uvnitř Evropské unie není jednoduché
tyhle ty ten jednotný postup dodržovat, takže skutečně ta situace je velmi dynamická, ale doposud dal možná to může být
samozřejmě tím, že ty kroky zatím nejsou, tak ne ty nejrazantnější, jaké mohou být ještě. Nicméně samozřejmě, zatímco tu
jednotu daří držet skutečně.

mluvčí 
A co dál, jsou tam nějaké dílčí třecí plochy, řekněme, v rámci D7, u kterých oblastech by mohly nastat v budoucnu?

mluvčí 
Samozřejmě může to být právě v oblasti energetiky to úplné odstřižení ruské ropy, aby bylo finálně přijato toto rozhodnutí
skutečně, tak to se právě může setkat s odporem třeba uvnitř Evropské unie, kde prostě by tomu bylo třeba jednotnost, takže
tam se dá očekávat i v případě třeba nějakých těch skutečně ještě razantnějších sankcí se dají očekávat nějaké třecí plochy a
zároveň podotknout samozřejmě jsme mluvili o jednání s Japonskem, tak nejedná se pouze o Ukrajině. Zároveň se bude jednat
například o postupu vůči Číně dále, takže je nutno se na to dívat komplexně, takže skutečně nebo se to, když řeknu, takhle
hezky pouze okolo Ukrajiny, ale bude jenom u jiných tématech.

mluvčí 
Z různých stran a také od tajných služeb Spojených států zní, že Putin počítá s tím, že Evropu Spojené státy přestane jaksi ta
pomoc v budoucnu bavit, že se ta pomoc Ukrajině nakonec oslabí. To se tedy těch dnešních oznámení jich zatím úplně nezdá,
ale přesto bude mít nakonec Putin v tomto pravdu?

mluvčí 
To samozřejmě nedokážeme říct, to skutečně nelze analyzovat všechny státy, kterých se to týká. Já mohu být primárně za
Spojené státy, protože to je hlavně expertiza, tam mohu říct, že zatím to vypadá, že Spojené státy jsou ochotny držet dál tento
nátlak a skutečně ačkoliv jsou ekonomicky zasaženy těmi dopady ukrajinského konfliktu, ať už v energetice, anebo v jiných
oblastech skutečně těmi do poslední dosavadními kroky se zdá, že jsou zatím schopny ochotny ochotny držet na udržet vlastně
ten tlak, nicméně samozřejmě obraz dlouhodobého výhledu to skutečně takhle komplexně nelze říct v tuto chvíli.

mluvčí 
A je třeba poválečná obnova Ukrajiny už tématem v Americe, do jaké míry.

mluvčí 
Doposud ani moc ne, abych pravdu řekl doposud skutečně to hlavní jednání o posílení Ukrajiny poté vojenské stránce, aby
byla schopna se bránit před tou ruskou agresí, aby byla schopna mě nějakým způsobem ideálně příznivý pro Ukrajinu ten
konflikt ukončit, takže skutečně na těch vysokých politických pozicích pravděpodobně uvnitř Bidenovi administrativy interně už
tato debata probíhá samozřejmě nějaké poválečné obnově, nicméně pokud nemůžeme soudit z toho, jak bájný vyjednávat
třeba americkým kongresem nebude a vyjádření například vydávat, tak tam skutečně momentálně to zaměření je prakticky
pouze na to, aby Ukrajina ten kontext, co nejdříve ukončila, a to s podmínkami, které první budou, pokud možno co
nejvýhodnější.

mluvčí 
Jak se k té pomoci Ameriky Spojených států staví americká společnost, protože přece jen pro nás v Evropě je ta válka velmi
blízko, velmi prožíváme, ale co Američané.
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mluvčí 
Ve Spojených státech, pokud veřejnost se už zajímá ten ukrajinský konflikt, tak prakticky skutečně až na nějaké ty informace
naší scéně dále cvičen v té komisi, že také rozvinuta a skutečně pokud mají povědomí o té o ukrajinském konfliktu, tak
samozřejmě tak většinově skutečně stojí na straně Ukrajiny a považují ruskou agresi za něco nepřijatelného, nicméně
samozřejmě další, co je potřeba říci je, že americká společnost, pokud tedy rozlomí jako celek na základě průzkumu veřejného
mínění, které máme skutečně v tuto chvíli na ten ukrajinský konflikt na nějakém seznamu priorit americké politiky podle
veřejnosti aspoň tak skutečně někde až velmi dole nebude to asi prvních 5 se možná nebude ani v první desítce politických
problémů, které podle společnosti Spojené státy trápí ještě vzhledem k tomu, že letos Ameriku čekají kongresové volby v
listopadu, tak naprosto dominují teď vlastně vnitropolitická témata, zahraniční politika z hlediska významu pro veřejnost je
hodina.

mluvčí 
Přesto, jak si stojí prezident Biden americké veřejnosti, jako má podporu právě od začátku války, jak soud jeho kroky
hodnoceny?

mluvčí 
Tady musíme oddělit, jakou má podporu prezident a je to, jak celkově dělá svou práci jako prezident, kde já to asi tak podobně
z hlediska hodnotí několik, to byl prezident Trump před čtyřmi lety přesně první kongresovým volbami, které měly významně
prohrál, nicméně pokud jde o zvládání ukrajinského konfliktu, pokud se pouze podíváme na hodnocení této problematiky a tam
je Bidenova práce hodnocena výrazně pozitivní americké veřejnosti, nicméně zároveň je třeba dodat, že ano, je hodnocena
pozitivně, nicméně tuhle část jeho činnosti momentálně americká společnost nepovažuje za nejdůležitější.

mluvčí 
Říká Jakub opírala politolog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky, že jste se připojil hezký den.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
V Helsinkách Tampere začíná hokejové mistrovství světa. Po třech letech se šampionát opět odehraje diváky. Kvůli ruskému
napadení Ukrajiny na něm budou chybět týmy Ruska Běloruska, které nahradily hokejisté Francie Rakouska. Česká
reprezentace pod vedením finského trenéra kari Jalonen. Do turnaje vstoupí až v sobotu, a to zápasem proti Velké Británii a je
to taky téma. Pro dalšího hosta Tomáše Vlasáka trojnásobného mistra světa v ledním hokeji sportovního manažera a asistenta
trenéra. HC Škoda Plzeň, hezké odpoledne.

mluvčí 
Týden.

mluvčí 
Tak jak moc jiný z hlediska sportu bude šampionát, když bude chybět Bělorusko, ale hlavně Rusko, které bylo zvyklé vozit
medaile?

mluvčí 
Tak určitě to právě svým způsobem nějaký zásah do toho, protože Rusko pravidelně patří mezi favority favority mistrovství
světa, ale nicméně určitý doběh a teď nevím přesně si po dvou letech se vrací diváci za což, což asi budou zejména hráči
fanoušci strašně vděčný, takže konečně to bude mít atmosféru náboj toho, co na mistrovství světa má mít.

mluvčí 
Pomůže ta absence Ruska medaili i nám, protože trenér kari Jalonen řekl, že je realista, ale přesto má zlaté ambice, přestože
tedy na medaili čekáme 10 let.

mluvčí 
Tak nechci říkat, jestli pomůže nepomůže, taky jsme na ně třeba nemuseli by za ulicí boj s nárazy. Určitě byl těžký soupeř,
nicméně ta kvalita našeho týmu jsou co co nám předvedla jej v přípravě byla velice slušná, že zase opět plný očekávání. Věřím,
že, jak jste sama zmínila těch 10 letech, že už vlastně ta nějaká medaile synka.

mluvčí 
Jak jsme říkali, tak máme finského trenéra, je to výhoda třeba i to, že neumí česky, nebude se k němu tolik dostávat ta kritika
poznámky z médií můžete odnést třeba větší klid do týmu větší soustředění?

mluvčí 
Tak já si myslím, už už právě tím, že jsme zmínili, že že snad 10 let bez medaile, tak si myslím, že, že tohle byl dobrý dobrý tah.
Je to je to zkušený trenér řekl Vele zkušenej. Máma ty ty věci má pod kontrolou a myslím si, že ani kdyby rozuměl, tak tak týká
nerozhodí, ale samozřejmě v tomhle to má trošičku výhodu, protože protože, jak jsme zvyklí, tak jsme hodně hodně kritičtí.
Občas, takže v tomhle to bude mít trošičku výhodu, ale myslím si, že ta zkušenost, že, že v hokeji už váš nebo trenér toho prožil
tolik, že více než musí se to obnáší a jakou má zodpovědnost.

mluvčí 
Hned na začátku nás čeká Velká Británie a potom hned Švédsko, tak bude právě Švédsko. Ta zásadní zkouška toho, jak na
tom český tým je.

mluvčí 
Myslím si, že určitě to zase jeden ze spolufavoritů mistrovství světa. Švédi mají trošičku tu nevýhodu, že včera vlastně ještě
dohrávali finále soutěže, takže co jsem tak mohli pozorovat švédský trenér si přál ještě 4 hráče z těchto dvou mužstev, takže ty
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nevím, jestli jestli budou schopný a budou schopni ještě naskočit úplně všichni anebo jakým stavu, jak budou unavený po tom
finále. Ale zkouška to bude těžká. Pana asi trošičku napoví, jaké jak na tom celkové snad.

mluvčí 
Díky absenci ruská Běloruska se na šampionát dostali Francouzi Rakušané a další v uvozovkách, hokejový trpaslíci se mají
šanci dostat za rok Maďaři Slovinci Jihokorejci. Rumuni Litevci ještě uvidíme, ale jak tohle změní dynamiku mistrovství světa?

mluvčí 
Tak samozřejmě papírově by to měly být slabší soupeři, ale růst hospodářství, čili já to místo světy ty papíroví outsideři uměj
zejména ze začátku, pokud má ještě nosila ten turnaj není pokročilý fázi, tak mě potrápit. Nicméně samozřejmě to, že tam
nejsou Rusové, tak, jak jsem říkal, byl plyn z favoritů minimálně minimálně na medaili, ale na zlato, ale ale říká také situace
nastavená. Takhle takhle všichni to vědí, do čeho jdou a a ačkoliv tam třeba Rusové nebudou břemeno Rusové by nepatřily
asi Britů na medaili, tak si myslím, že to bude zase těžký. Já ten turnaj bude mít svoji kvalitu a ta medaile bude bude strašně
cena.

mluvčí 
Jak těžce budou brát svoji absenci Rusové?

mluvčí 
Tak myslím si, že asi asi těžce samozřejmě něco vědí a považuju za hokejovou velmoc, kterou, kterou jsou, ale, ale můj názor
na to je, že, že je to správný, protože ukrajinský sportovci, tak i nemůžou sportovat, tak proč, proč by měli Rusové.

mluvčí 
A co pro ty ostatní hráče, kteří třeba hráli v rámci KHL, jak to bude nepříjemné téma pro ně v kabině?

mluvčí 
Tak já si myslím.

mluvčí 
Že, že tím že co se vrátím či se jich svých reprezentací jako takže tam to ten většinový názor asi ve stejný, takže já si myslím, že
na to myslel jsem asi v těch kabinách vypovídat nebude tím, že tam ani ty mužstva nejsou, takže každý se bude muset na ty svý
výkony a tohle to si myslím, že bude bude tu za ně.

mluvčí 
Závěrem, na koho byste si vsadil?

mluvčí 
A těch byl bych rád teď nebo říkat, že zlato, i když to bylo skvělý, tak samozřejmě všem našim, aby, jak jsem říkal, by konečně
máme nejlepší, přistála k nám, protože on nepotřebuje. A jinak samozřejmě každý rok Kanada, Kanada, Švédsko, Finsko a
budou to budou dál, můžou překvapit Slováci, takže těch mančaftů tam dostal. Já, když by se měl změnit, tak si myslím, že asi
Kanada, která bude, která bude hodně silná to zázemí nebo podhoubí má má vynikající a a ty hráči dokazovat tam lidé áčkový
béčkový céčkový všichni mají obrovskou kvalitu, takže vláda určitě budu si přát, abysme byli my.

mluvčí 
Tak my se budeme přát samozřejmě taky budeme fandit Tomáš Vlasák trojnásobný mistr světa v ledním hokeji byl hostem
našeho vysílání, hezký den.

mluvčí 
Hezký den. Vše.

mluvčí 
Mohutný požár zachvátil jižní Kalifornii Kalifornii zničil nejméně dvacítku luxusních domů. Obyvatelé stovky domácností musely
být evakuováni. Nikdo nezemřel. 1 hasič utrpěl zranění. Západ USA hlásí nezvykle brzký start období požárů. Ohrožené jsou
také Nevada, Arizona nebo nové Mexiko.

mluvčí 
Vily za miliony dolarů v plamenech. Oheň se v americkém okrese Orange County kvůli extrémnímu suchu a prudkému větru od
oceánu rychle šířil.

mluvčí 
Vítr se zhoršil a jiskry začaly přeskakovat dál. Jak vidíte, dostalo se to velmi blízko hodně rychle.

mluvčí 
Když jsme odcházeli už tu byla hasičská auta.

mluvčí 
Oheň zničil území o rozloze 81 ha. Město Laguna Miguel leží jen 80 km jižně od Los Angeles bojovat.

mluvčí 
Dorazili jsme ráno, abychom vystřídaly jednotky, které přes reality zničené budovy za mnou. Já jsme tady pro to, abychom
ochránili ty, které stále stojí a abychom dostali hlídka kontrolu.

mluvčí 
Osud podat miny pár domů.
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mluvčí 
Manžel vždy si je to devastující pro lidi, kteří tady žijí místní obyvatelé jsou v šoku, ano je luxusní čtvrť ale lidé ztratili své
domovy. Potom nezáleží na tom, kdyby zde je to váš domov.

mluvčí 
Varuje Josef den i Johanu.

mluvčí 
Kalifornie čelí historickému suchu. To způsobuje, že křoviny stromy, které by normálně k nám odolaly oheň rychle podlehnout.

mluvčí 
Je to vzácné, nikdy jsme v této lokalitě požáry neměli, ale sezóna požárů je teď víme 12 měsíců. V roce proto musíme být
připravení na to, že můžou přijít prakticky kdykoliv.

mluvčí 
K obydleným oblastem se blíží mohutný lesní požár tak i v Novém Mexiku. I tam je důvod dlouhodobé sucho jezero mít ve státě
Nevada se z velké části proměnilo ve vyprahlou poušť. Hladina vody tam klesla na historicky nejnižší úroveň.

mluvčí 
Fakultní nemocnice Olomouc omezí provozní dobu zubní pohotovosti. Od června bude ve všední dny fungovat od 15 do 22
hodin. O víkendech ve svátcích jen od osmi do 20 hodin. Dopoledne v noci bude zubní pohotovost uzavřen.

mluvčí 
Na zubní pohotovosti tady ve fakultní nemocnici Olomouc zubaři ve všední den ošetří. V průměru 40 lidí. O víkendech je to až
110 pacientů. Teď fungují zhruba 130 hodina týdně. Od června to ale bude jen 59 hodin. V nemocnici k tomu vedli personální
kapacitní důvody. V nočních hodinách budou ošetřeni pouze pacienti a život ohrožujících stavech po úrazech nebo krvácením.
Tito lidé nebudou ošetření tady na klinice, ve které se právě nacházíme, ale na urgentním příjmu v budově a podle olomoucké
stomatologické komory byla celonoční pohotovost nadstandardní službou a teď bude fungovat, jak na jiných místech v Česku.
Mluvčí nemocnice nám řekl, že lékařská pohotovost není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony. Přesto jsem ale
chodí ti, kteří akutní péči nepotřebují. Vytíženost zdejší zubní pohotovosti každoročně roste. V roce 2003 sem přišlo téměř
4200 lidí o 6 let později to bylo už přes 10 000 a před čtyřmi lety tu zubaři ošetřili téměř 17 000 pacientů.

Kalousek žene kauzu „zabil lidi cez padáky“ k Nejvyššímu soudu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.05.2022 14:57 , 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
Spor bývalého poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) a expremiéra Andreje Babiše (ANO), který se týká Babišových výroků ve
Sněmovně, bude řešit ještě Nejvyšší soud. Kalousek se dovolal proti pravomocnému verdiktu, jenž mu nepřiznal omluvu.

Babiš pronesl sporné výroky v roce 2018 na schůzi Sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD. O Kalouskovi
řekl, že rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky”. 
Babiš svému politickému rivalovi navíc tykal a označil ho za „ožralu” a „zloděje zlodějského”. Poslanec předtím Babiše kritizoval
za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize. 
Kalousek se bránil žalobou na ochranu osobnosti. U Okresního soudu pro Prahu-Západ se původně domohl toho, že se mu má
Babiš omluvit jak písemně, tak i na schůzi Sněmovny. Premiér ale svým odvoláním dosáhl zrušení tohoto rozsudku a soudy
nakonec žalobu zamítly s tím, že prostředí Parlamentu zaručuje maximální míru svobody projevu. Uvedly také, že Babišovy
výroky vůbec nebyly způsobilé zasáhnout do Kalouskových osobnostních práv. 
Babiš letos v lednu po vyhlášení pravomocného rozhodnutí řekl, že reagoval na Kalouskovy urážky. Dodal, že doufá, že
Kalousek kvůli sporu nebude nadále zbytečně zatěžovat soudy. 
Žalovanými výroky Babiš narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních
zakázek z té doby, mezi nimiž byl i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda
již poté toto vybavení nevyužívala. 

Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se na tzv. superdebatě na téma Česká republika na rozcestí, kterou pořádal Politologický
klub FSV  UK . Foto: Jan Handrejch, Právo Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se na tzv. superdebatě na téma Česká republika
na rozcestí, kterou pořádal Politologický klub FSV  UK . Foto: Jan Handrejch, Právo 
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Populární sportovní komentátor Jaromír Bosák slaví 57. narozeniny. Připomeňte si jeho památné hlášky URL
Automatický překlad
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Jaromír Bosák, jenž se narodil 13. května 1965, patří již dlouhá léta k nejpopulárnějším sportovním komentátorům v Česku.
Svým hlasem doprovází fotbalové a golfové přenosy České televize. Kromě velkého přehledu je známý také svým květnatým
jazykem a pohotovými hláškami, z nichž řada už zlidověla.

Zdroj: Pavel Ševela, CC BY-SA 3.0 
Jaromír Bosák, jenž se narodil 13. května 1965, patří již dlouhá léta k nejpopulárnějším sportovním komentátorům v Česku.
Svým hlasem doprovází fotbalové a golfové přenosy České televize. Kromě velkého přehledu je známý také svým květnatým
jazykem a pohotovými hláškami, z nichž řada už zlidověla. 
Bosák, který pochází ze západních Čech, vystudoval žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Na
vysoké škole se potkal s pozdějším dlouholetým kolegou a další českou komentátorskou legendou Robertem Zárubou. 
S profesní kariérou začínal v rádiu Bonton a od poloviny 90. let je jeho hlas spjatý především s fotbalovými zápasy vysílanými
veřejnoprávní televizí. Jako externí zaměstnanec ČT je od roku 2019 také členem redakce portálu Seznam Zprávy. 
V minulosti namluvil s kolegou Petrem Svěceným oblíbenou počítačovou hru FIFA či moderoval olympijská studia. V současné
době připravuje vlastní talk show s názvem Ušák nebo podcast Nosiči vody. Je autorem několika publikací, například v knize
Životní mač otevřeně píše o své práci i životě, během něhož se stal na nějaký čas i bezdomovcem. 
Kromě klasické pracovní činnosti se v roce 2008 zúčastnil s tanečnicí Evou Krejčířovou populární soutěže StarDance. Skončili
tehdy mezi třemi nejlepšími páry. Jaromír Bosák je rovněž členem charitativního fotbalového týmu Real TOP Praha. 
Hlavními rysy komentátorského stylu sedmapadesátiletého novináře jsou důkladná příprava, široká slovní zásoba a vtipné
výroky. Kromě nich se ale již legendární stala situace z roku 2010, kdy si on a expert Vladimír Táborský nevypnuli mikrofon o
přestávce utkání Slavie v Mladé Boleslavi. Nevědomě tak vyslali do éteru svůj soukromý rozhovor, v němž upřímně glosovali
stav trápících se červenobílých. 
Pojďme si připomenout desítku z dlouhé řady hlášek, kterými Bosák v průběhu své kariéry proslul a pobavil jimi fotbalový
národ. 
„Po zákroku Fadigy stadionem lehce zavoněla sádra…“ 
„ Úúú, to byl pane zákrok! Tak ten bych nepřál ani nejlepšímu příteli mé ženy.“ 
„ U Songova životopisu jsem se dočetl, že má 17 sester a 10 bratrů. Jeho tátu asi nebavilo číst si večer knížky.“ 
„ Tak to by nechytil ani David Copperfield zkřížený s chobotnicí.“ 
„ Hra žižkovské defenzivy měla k dokonalosti asi tak daleko, jako tučňák patagonský k předsedovi OSN.“ 
„ Počet šancí v dnešním zápase by se dal spočítat na prstech jedné ruky vysloužilého dřevorubce po dvaceti letech.“ 
„ To byla kosa jako od prvorepublikového zemědělce“ 
„ Kdyby někdo před turnajem odhadl takovou cestu Řeků do semifinále, byl by rád, že by dostal na neděli vycházky…“ 
„Ono taky když řeknete Černohorec, tak si asi nepředstavíte stošedesáticentimetrového cvalíka. Prostě Černohorec, to zní tak,
že vidíte opravdu silného, vysokého, osmahlého chlapa.“ 
„Choudhury a Evans vypadali asi tak jako Jů a Hele, když přijdou do striptýzového baru… A viděli zvlášť povedené číslo. Úplně
zkoprněli a nic neudělali.“ 
Zdroj: Česká televize, Wikipedie, Jaromír Bosák 

Graubner je zklamání. Těšili jsme se na změnu, tohle je jen nádech, výdech a jedeme znovu, hodnotí expert URL
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Ten, kdo čekal od nového pražského arcibiskupa výrazné změny, bude výběrem dosavadního olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera patrně zklamán. „Je to ten vůbec nejpřechodnější arcibiskup, kterého mám v živé paměti. Dá se čekat, že Graubner
bude volit přístup udržování stroje v chodu,“ soudí politolog Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak odlišné názory zastává Graubner proti svému předchůdci Dominiku Dukovi;
Jak se teď budou vyvíjet vztahy pražského arcibiskupství a politiků včetně prezidenta;
Proč výběr Dukova nástupce trval katolické církvi tak dlouho;
Zda se dá očekávat, že se pod Graubnerovým vedením podaří v církvi otevřít dosud tabuizovaná témata

Co říkáte na volbu Jana Graubnera jako nového arcibiskupa?

Je to přechodný arcibiskup, je to ten vůbec nejpřechodnější arcibiskup, kterého mám v živé paměti. Žádný arcibiskup – a
můžeme jít zpátky ke kardinálu Josefu Beranovi nebo ještě před něj – nebyl jmenován do funkce pražského arcibiskupa v tak
vysokém věku. Arcibiskup Graubner se narodil v roce 1948. To znamená, že za rok a pár měsíců bude znovu posílat rezignační
dopis papeži. To je tedy klíčová zpráva, která zastiňuje vše ostatní, jelikož žádné zásadní změny se za rok udělat nedají.

Souvisí s tím ale i druhá věc, a to je věc kontinuity. Graubner totiž jako jediný ze všech kandidátů nemá zkušenost ze zahraničí,
všichni ostatní kandidáti buď studovali v Římě, nebo působili v USA a podobně. Arcibiskup Graubner je česky vzdělaný a česky
působící, dá se říci, že je nejmístnější a nejlépe zakotvený v místních strukturách. Už podruhé je nyní předsedou České
biskupské konference, od roku 2020 na další desetileté období, takže je to vlastně nekontroverzní a jasně přechodný kandidát.

Přečtěte si takéDuku překvapivě nahradí 73letý Graubner. Papež získal čas na další hledání
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Jak je na tom názorově, kdybychom ho měli zařadit ve spektru české katolické církve?

Pokud mluvíme o hierarchii v české katolické církvi, Graubner patří ke konzervativnímu křídlu. Bylo to patrné u otázek, které
souvisely s migrací, a také v souvislosti s častou kritikou, kterou slyšíme od některých českých biskupů vůči papeži Františkovi,
nebo když si vzpomeneme na kampaň, kterou v českém kontextu iniciovala katolická církev proti Istanbulské úmluvě.

A v rámci toho, že jsme na konzervativním konci toho spektra, Graubner věrně [lock]reprezentuje názorovou většinu mezi
českými biskupy. Rád hovoří o nebezpečí neomarxismu, o tom, že naše společnost je vůči němu imunizovaná a že mladší
generace jím může být znovu nakažena.

Petr Kratochvíl. Foto: Ústav mezinárodních vztahů Praha
Petr Kratochvíl působí na Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Vystudoval Teologii křesťanských tradic na Ekumenickém
institutu Evangelické teologické fakulty UK, mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK  a mezinárodní politické vztahy
na VŠE v Praze. V roce 2011 byl jmenován docentem a v roce 2016 profesorem. V současnosti přednáší na Sciences Po v
Paříži a na Metropolitní univerzitě v Praze. Předmětem jeho odborného zájmu je především náboženství v mezinárodních
vztazích a role křesťanství v globální politice, ale také teorie mezinárodních vztahů, česká zahraniční politika, evropská
integrace a ruská zahraniční politika.

Patří také k těm, kteří značně kriticky vystupovali vůči přijímání muslimských uprchlíků, zároveň ale oproti kardinálu Dominiku
Dukovi není přímo napojen na extrémně pravicová hnutí v Česku. Graubner byl mluvčím kritiků Hany Lipovské, po svém zvolení
předsedou České biskupské konference ji vyzval k rezignaci. Není ostře euroskeptický, takže je opatrný a konzervativní, ale
nikoliv tak extrémní jako kardinál Duka.

V úvodu jste zmínil, že Graubner bude přechodný arcibiskup. Můžeme i přesto vnímat, že se za tu krátkou dobu může v české
katolické církvi něco změnit? Nebo se dá spíše počítat s tím, že teď nastane období kontinuity po odchodu Dominika Duky?

Opravdu velkou změnu nečekám. Arcibiskup Graubner skutečně působí spíše jako reprezentant konzervativního křídla, než že
by byl výraznou postavou v progresivním křídle katolické církve, jako je například biskup Tomáš Holub. Připomeňme si, že
zároveň s touto změnou došlo ke změně apoštolského nuncia, což jsou dvě klíčové postavy, pokud by nějaká změna měla být
iniciována.

Skutečně si nedovedu představit, že by došlo k zásadní proměně, ať už ve stylu komunikace, nebo v obsahu. Je tam ale jedna
výjimka: předpokládám, že nový arcibiskup nebude tak explicitně podporovat strany, jako je SPD.

Podpora SPD byla věc, která byla kardinálu Dukovi často vyčítána. Ve své rétorice propojoval církev a politiku, netajil se
podporou Miloše Zemana. Myslíte, že po nástupu Graubnera dojde k „ochlazení“ vztahů mezi těmito institucemi?

Rozdíl mezi Graubnerem a Dukou se skutečně příliš netýká obsahu, to znamená, že ideologicky se velmi shodují; liší se spíše v
tom, do jaké míry si chtějí udržovat odstup od politiky a politiků. A myslím si, že v tom je právě Graubner zatím zdrženlivější. A
vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana si nedovedu představit, že by tam došlo k nějaké zásadní změně.

Arcibiskup Graubner rozhodně nebude patřit mezi nějaké výrazné a ostré kritiky prezidenta. Za arcibiskupem je zároveň mnoho
skandálů spojených s údajným sexuálním zneužíváním v jeho arcidiecézi, takže si myslím, že nízký profil, který si udržuje, bude
do značné míry pokračovat i na arcibiskupství. Žádnou velkou změnu nečekám.

V otázkách týkajících se sexuálního zneužívání a přístupu, respektive mlčení katolické církve k němu, tedy rovněž neočekáváte
změnu?

Určitě ne, protože u této změny nejsou u Graubnera předpoklady osobnostní ani institucionální. Velká většina církve radikální
přehodnocení prostě nechce vidět. Když to srovnáme s německou katolickou církví, která se velmi otevřeně pustila na
synodální cestu a zapojila laiky do otevřené diskuse v otázkách svěcení žen, celibátu, otázky LGBT+ a tak dále, to jsou v české
církvi absolutní tabu, a to včetně arcibiskupa Graubnera. Takže pokud by v tomto nastal obrat, to by mi opravdu vyrazilo dech.

Můžeme to v širším měřítku chápat tak, že když se za čtyři roky od Dukova rezignačního dopisu vybere jen přechodný kandidát,
vypovídá to i o nás nebo o tom, jak malý máme význam v rámci světové církve?

Je to kombinace všech těchto faktorů. Jeden faktor samozřejmě souvisí s tím, že papež František věnuje mnohem více
pozornosti jižní církvi, to znamená částem církve, kde počty katolíků nejvíce narůstají – Afrika, Asie. Jeho pozornost je upřena
jinam. Když ale jde o naléhavé řešení nebo důležitou arcidiecézi, je samozřejmě Vatikán schopen reagovat v horizontu měsíců.
Pražská arcidiecéze prostě tuto podmínku církve nesplňuje, a to navzdory tomu, že tradičně patří mezi důležité arcidiecéze.

Proč si myslíte, že je tato pozice tak důležitá pro Jana Graubnera? On už arcibiskupem je, a navíc nyní jde o přechodné
období. Co pro něj tedy z vašeho pohledu může být tím lákadlem?

Ten výchozí bod je opačný: mluvíme o striktně hierarchickém prostředí, které prostě není demokratické. Jde o teokratickou
horu, řízený systém. Není to jako v politice, že za vámi někdo přijde a nabídne vám funkci ministra a vy řeknete buď ano, nebo
ne. Odmítnout tuto pozici je v tomto systému trochu nemožné, a pokud to uděláte, vyvoláte velkou pozornost a je to vnímáno
velmi nelibě.

V rozhodování hraje roli také to, že pražský stolec je prestižnější. To znamená, že jediná kladná věc, která mě napadá, je
prestiž a také krátké období. Takže si myslím, že nikdo od Graubnera nečeká, že ve své krátké funkci provede radikální změny,
ale spíš se dá čekat, že bude volit přístup udržování stroje v chodu.

Jak se na to díváte vy sám?
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Jsem z toho velmi překvapen, někteří kandidáti byli o více než deset let mladší a všichni jsme se těšili na to, že nastane nějaká
stabilita a změna. Ale tohle je jenom jeden nádech a výdech a jedeme znovu. Je to pro mě zklamání.

Tanky Leopard 1 by vrátily Česko o půl století zpět, problémy by byly i s novějšími verzemi URL
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Zdánlivě výhodná nabídka německé vlády, která by Česku poskytla jako náhradu za ruské tanky T-72 dodávané Ukrajině
obrněnce z výzbroje Bundeswehru, má vážné trhliny. První německý tank vyráběný po druhé světové válce pod označením
Leopard 1 kulhá za českou modernizovanou verzí T-72 ve všech parametrech. Podle odborníků by připadaly v úvahu pouze
novější verze leopardů s označením 2A4 a především 2A5 až 2A7.

„Leopard 1 by byl návrat o desítky let zpět,“ řekl serveru E15.cz politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň.

I modernizované verze těchto tanků mají velmi slabé pancéřování. Co nejvyšší stupeň ochrany posádky je přitom jedním z
nejdůležitějších parametrů všech západních obrněných vozidel. České

modernizované tanky T-72

s takzvanou dynamickou ochranou pancíře jsou podle Kofroně na mnohem vyšší úrovni než první generace leopardů, a to
včetně později vylepšených typů.

Značné rozdíly jsou také ve výzbroji. Zatímco Leopard 1 má kanón ráže 105 milimetrů, v případě

T-72

má ráži 125 milimetrů. „Šance, že by munice nižší ráže prorazila čelní pancíř moderního tanku, je nesmírně malá,“ uvedl Kofroň.

T-72, s nimiž cvičí čeští vojáci, jsou navíc vybaveny detektorem laserového ozáření a automatickou převodovku, což jsou
rovněž dost podstatné prvky, jimiž se od zastaralých tanků liší. Jsou tedy podle Kofroně ve všech ohledech lepší než všechny
verze obrněnce Leopard 1.

„Tento tank měl výhodu v tom, že byl velmi populární mezi vojáky. Bylo to dobře ovladatelné vozidlo, jehož údržba byla snadná.
Dodnes je některé armády, jako například brazilská, používají,“ dodal Kofroň.

Po první generaci leopardů následovala řada označená číslicí 2, jež má aktuálně jedenáct variant. Nejmodernějšími jsou 2A7,
2A7+, 2A7V a konečně 2A7EU, které hodlá německá zbrojovka KMW (Krauss-Maffei Wegmann) nabízet evropským armádám
na leasing.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v České televizi řekla, že vojsko by mohlo získat přechodnou verzi mezi první a
druhou generací leopardů. Takovou možnost však odborníci vylučují. „Žádný mezistupeň mezi jedničkou a dvojkou neexistuje,“
poznamenal Kofroň.

Koupí Česko ojeté tanky?

První čtyři řady tanků Leopard druhé generace se poznají podle svislých pancířů na čele věže, jejich ochrana už současné
požadavky stoprocentně nesplňuje. Verze 2A5 až do posledního typu 2A7 už jsou typické klínovým pancířem. Ochrana čela i
boku věže je podle expertů velmi solidní, tank má výkonný motor a v terénu je mnohem živější než český T-72.

Není však jasné, kolik leopardů ve třech posledních variantách by Bundeswehr mohl Česku případně poskytnout. Především
tanků 2A6 a 2A7 nemají Němci podle dostupných informací přebytkek.

Co se týče typu 2A5, rezort obrany před několika lety zvažoval, že nakoupí desítky těchto ojetých tanků ze Španělska. Musel by
však zaplatit jejich nákladné generální opravy včetně montáže různých elektronických a dalších systémů.

Podobně postupovalo Polsko. I když si leopardy ponechá, loni rozhodlo o nákupu nové generace amerických obrněnců

Abrams . Kontrakt zahrnuje 250 kusů.

„Otázka je, zda by přezbrojení už použitým leopardy 2A5 dávalo ekonomicky smysl, jakkoliv by nové tanky, ať už americké,
německé francouzské nebo britské byly samozřejmě dražší,“ míní Kofroň.

Spolu s přechodem na obrněnce poskytnuté Německem by česká armáda musela doplnit početní stavy tankistů. Zatímco v
ruských T-72 je posádka tříčlenná, v leopardech je čtyřčlenná. Nutné by také byly investice do munice a logistiky včetně
zvedacích jeřábů a dalšího dílenského vybavení.

Navzdory těmto skutečnostem však česká armáda náhradu za ruské tanky T-72 modernizované v devadesátých letech
urgentně potřebuje. Rozhodnutí o vyzbrojovacím projektu chce učinit už současná vláda Petra Fialy. Než Německo nabídlo
starší obrněnou techniku, hodlala nakoupit nové západní tanky.
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Projekt studenta Nguyen Trong Hai, oceněný Žlutou kartou, se zabývá rozšířením divadla Ponec v Praze na Žižkově.

ÚVOD 
Přístavba k tanečnímu divadlu Ponec, nacházející se u křižovatky Husitská a Trocnovská, v části Prahy Žižkov - adresa
Husitská 24a/899, Praha 3. Hlavní náplní nové přístavby bylo vytvoření nového prostoru zkušebního tanečního sálu a kavárny,
která má zároveň navazovat na původní bar. Dále bylo třeba propojit nově vzniklé zázemí přístavby k původnímu zázemí
divadla, vše s ohledem na funkčnost a návaznost vnitřních prostor. Pro umístění těchto prostor byla vybrána přední část
divadla, kde se v nynějším stavu nachází násyp původní železniční trati. 
KONCEPT 
Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je využití požadovaného prostoru novou kavárnou, která je nosným prvkem celé idey.
Vytvořením převyšující dominanty s proporcí protáhlého hranolu přímo u průčelí divadla, vyseknutého do položeného kvádru
(viz vývojové schéma), se stavbě dal jednotný a dominantní ráz. Na této myšlence tak vznikají vnitřní prostory pro klidná
posezení s výhledy na krásná panoramata Prahy. Nově vzniklé prostory zázemí byly zakryty v násypu, aby byl ráz celého
konceptu jednoznačný. Pro násyp se navrhla předstěna ze zeleného porostu, z důvodu splynutí s vrchem násypu, kde se
vyskytují vesměs divoké porosty. 
Článek vznikl za podpory Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry
architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a
projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce. 
Česká republika (Česko) 
FSv  ČVUT v  Praze  
Praha  
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Marek Hilšer jako lékař, vysokoškolský pedagog, vědec a občanský aktivista zamířil v roce 2018 do prezidentských voleb.
Nevyhrál v nich, následně ale uspěl v souboji o křeslo v Senátu. O vrcholný český úřad se hodlá ucházet i v nadcházejících
volbách, které se mají konat z kraje roku 2023.

Marek Hilšer se narodil 23. března 1976 v Chomutově. V roce 1989 emigrovala rodina do Španělska. Rok po sametové
revoluci se vrátili zpět do Československa. 
Studia a první kontakty s politikou 
Studoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V rámci studia se v roce 1997
zúčastnil stáže jako asistent předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a lidoveckého poslance Viléma Holáně. 
Jak později vzpomínal, zážitky jej přiměly „nevstupovat do politiky na začátku profesního života“. Poté cestoval, navštívil
Spojené státy a Austrálii. Živil se jako popelář, instalatér či kopáč. 
V roce 2004 nastoupil na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Úspěšně tam kandidoval do fakultního akademického senátu,
později jej i vedl a působil v předsednictvu Akademického senátu UK. 
Začal působit také jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě v Ústavu biochemie a experimentální onkologie. V
letech 2011 a 2012 se účastnil lékařské mise humanitární organizace ADRA a působil jako dobrovolník v lékařském zařízení v
Keni. V roce 2015 se oženil, o tři roky později se mu s manželkou Monikou narodila dcera Sofie. 
Občanský aktivismus 
Vystupoval jako mluvčí studentské iniciativy, která v roce 2008 protestovala proti plánům na privatizaci fakultních nemocnic.
Tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) z nich chtěl akciové společnosti, v nichž by většinu akcií držel stát,
Univerzita Karlova by měla 34procentní podíl. 
Nikdy jsem nebyl virtuálním kandidátem z plakátů. Proto i v příštích třech letech budu cestovat, potkávat se s lidmi a naslouchat
jim. 
O čtyři roky později s několika studenty vyhodil z oken Právnické fakulty UK devadesát melounů jako projev odporu vůči
připravované reformě zákona o vysokých školách. Její příprava stála 90 milionů. Podle organizátorů protestů by zasáhla do
akademických svobod, snížil by se vliv studentů na fungování jejich veřejné vysoké školy, naopak větší moc by získala vláda. 
Známý je rovněž tím, že v roce 2014 protestoval proti postoji kabinetu vůči konfliktu na Ukrajině a objevil se polonahý na
tiskové konferenci na Úřadu vlády. „Vedla mě k tomu nespokojenost s tím, jak se česká vláda, respektive pan premiér Sobotka,
staví k problematice agrese Ruska na Ukrajině,“ vysvětlil tehdy Novinkám. 
První kandidatura na prezidenta 
V červenci 2016 oznámil svůj úmysl kandidovat na prezidenta a zahájil kampaň. Pokoušel se získat potřebných 50 tisíc podpisů
občanů, ale včas získal jen necelých 44 tisíc. Pomalý sběr během kampaně vysvětloval nedostatkem prostředků, z kterých by
platil více dobrovolníků. 
Kandidaturu mu ale umožnilo 11 podpisů senátorů, zákon jich vyžaduje nejméně deset. Voleb se účastnilo devět uchazečů,
Hilšer z nich byl v 41 letech nejmladší. 
„Nevyrostl jsem ve světě zákulisních lobby a klientelistických sítí. Nevozím se limuzínami. Vím, co je realita života běžného
člověka. Ve svém profesním životě jsem se setkal s lidským utrpením. Chci pracovat pro veřejnost, nikoli být loutkou zákulisních
hráčů. V naší zemi je mnoho nezištných lidí a jejich aktivity je třeba podpořit,“ uvedl Hilšer na svých webových stránkách. 
Heslem jeho prezidentské kampaně bylo „Budoucnost je na nás“. Hodlal se zasadit o silné partnerství s Evropskou unií a NATO
a věnovat se problematice vzdělání, zdravotnictví i sociálním otázkám. 
V prvním kole prezidentské volby získal 8,83 procenta hlasů a do druhého kola se nedostal. Podpořil v něm Jiřího Drahoše,
kterého však porazil Miloš Zeman. 
S vlastním hnutím do Senátu 
V únoru 2018 oznámil, že bude kandidovat na post senátora a to v obvodu č. 26 se sídlem na Praze 2. Zformoval politické
hnutí „Marek Hilšer do Senátu“, stal se jeho předsedou a kandidoval za něj. 
V rámci kampaně pak jezdil po Praze na červeném skútru a osobně se setkával s lidmi na ulici a odpovídal na jejich otázky.
Sám sebe tak prezentoval jako „živého kluka z plakátu” se kterým si mohou lidé promluvit. 
V prvním kole získal 44,45 procenta hlasů, do druhého postoupil s obhajujícím nestraníkem Liborem Michálkem podporovaným
Piráty a hnutí VIZE pro Česko. Michálek jej vyzval, aby se vzdal kandidatury v jeho prospěch, protože jej prý podporoval v
prezidentské volbě a dluží mu to. 
Hilšer se proti výzvě ohradil a nazval ji nesmyslnou s tím, že se jí nepodvolí. „Asi se snaží vyvolávat pocit, že je to nějaká zrada.
Tohle chápu jako akt zoufalství,“ prohlásil Hilšer. Ve druhém kole pak Hilšer získal 79,75 procenta hlasů a zvítězil. 
V Senátu zamířil do klubu Starostů a nezávislých, setkal se v něm mj. s taktéž nestranickým nově zvoleným Jiřím Drahošem. Byl
zvolen místopředsedou výboru pro sociální politiku. 
V roce 2021 s dalšími zákonodárci spoluzaložil platformu Přátelé svobodného Ruska. „Čím méně je svobody v Rusku, tím větší
nebezpečí vyplývá pro Evropu a také pro okolní země,“ pronesl na tiskové konferenci. 
Zasazuje se o změnu zákonů, která by Čechům trvale žijícím v zahraničí umožnila volit prezidenta i poslance poštou. 
Prezidentská kandidatura č. 2 
Na podzim 2019 Hilšer vyjádřil záměr ucházet se znovu o post prezidenta. I tentokrát se záměrem být občanským kandidátem,
ačkoliv tím mylně naznačil, že se jím v roce 2018 stal (nestal, kandidoval díky podpisům senátorů – pozn. red.) . Tři roky do
očekávaného termínu voleb chtěl využít k cestování a setkávání se s občany. 

Marek Hilšer Foto: Novinky Marek Hilšer Foto: Novinky 
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Patrick Schick v posledním kole Bundesligy asistencí pomohl nakonec k výhře Leverkusenu nad Freiburgem, který si tak v Lize
mistrů nezahraje. Hertha na dálku bojovalo o udržení se v lize, v Dortmundu sice vedla, ale nakonec padla 1:2. Na dálku
bojující Stuttgart vstřelil v nastavení vedoucí branku, což znamená, že Hertha míří do baráže.

Patrik Schick mohl v klubových tabulkách vyrovnat Stefana Kiesslinga. Nakročil k tomu v prvním poločase, ale jeho hlavička šla
nakonec jen těsně vedle branky. Bayer se dostal do vedení až ve druhém poločase, Schick utekl po levé straně a proti
vyběhnutému brankáři mohl zakončovat. Nesobecky ale posunul míč pro Alaria, který skóroval. 
O pět minut později se přesto mohl odchovanec Sparty prosadit. Z pravé strany zakončoval, ale jeho rána skončila na břevně
hostující branky, v 83. minutě hřiště opustil. Freiburg naděje na Ligu mistrů vykřesal v 88. minutě, kdy se u pravé tyčky trefil
Jannik Haberer. Hosté v nastavení poslali vše do vápna, akce se ale nepovedla a vracejícího se brankáře z půlky hřiště krásně
přeloboval Palacios. 
Hertha na dálku bojovala o jistotu udržení v soutěži se Stuttgartem. Tým z hlavního města hrál na půdě Dortmundu, kde se
dostal do vedení z penalty. Za BVB ale srovnal odcházející kanonýr Haaland, kterého v závěru doplnil talentovaný Moukoko. V
ten moment se Hertha ještě udržela, Stuttgart ale v domácím duelu skóroval v nastavení a vyhnul se baráži. 
Ve zbytku posledního kola remizoval jistý mistr ligy Bayern na půdě trápícího se Wolfsburg, naopak Gladbach si spravil chuť po
nepovedené sezoně výhrou nad Hoffenheimem v poměru 5:1. Sestupující Bielefeld remizoval s Lipskem, Fürth zase padl v
Bavorsku s Augsburgem. 

Výsledky 34. kola Bundesligy: 
FC Augsburg – SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1) 
Branky: 11. Caligiuri (pen.), 85. Gregoritsch – 24. Ngankam 

DSC Arminia Bielefeld – RB Lipsko 1:0 (0:0) 
Branky: 70. Serra – 90+3. Orban 

Borussia Dortmund – Hertha BSC 2:1 (0:1) 
Branky: 68. Haaland (pen.), 84. Moukoko – 18. Belfodil (pen.) 

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 2:1 (0:0) 
Branky: 54. Alario ( Schick ), 90+7. Palacios – 89. Haberer 

1. FSV  Mohuč 05 – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2) 
Branky: 10. Ingvartsen, 49. Ingvartsen – 26. Tuta, 35. Borré 

Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim 5:1 (3:1) 
Branky: 26. Stindl, 43. Pléa (pen.), 45+1. Hofmann, 53. Embolo, 69. Hofmann – 3. Kramarič 

VfB Stuttgart – 1. FC Kolín nad Rýnem 1:1 (1:0) 
Branky: 13. Kalajdžič, 90+2. Endo – 59. Modeste 

1. FC Union Berlín – VfL Bochum 3:2 (2:0) 
Branky: 5. Prömel, 25. Awoniyi (pen.), 88. Awoniyi – 55. Zoller, 79. Löwen 

VfL Wolfsburg – Bayern Mnichov 2:2 (1:2) 
Branky: 45. Wind, 58. Kruse – 17. Stanišić, 40. Lewandowski 
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Sledujete zpravodajství České televize bylo 9 hodin. Já vám přeju dobré ráno. Situace v Donbasu zůstává podle ukrajinského
prezidenta složitá okupanti mírně postupují na několika místech. Stále se jim ale nepodařilo větší průlom. Naopak ukrajinská
armáda zahájila protiofenzívu na vízum. Volodymyr Zelenskyj tak i připomněl zatím poslední úspěch v bitvě Charkov.

mluvčí 
Sedla se na Donbas zoo se Setuzou masku situace v Donbasu je stále velmi složitá. Ruské jednotky se snaží dosáhnout
alespoň nějakého vítězství. Osmdesátý den invaze se to zdá být zvlášť šílené, ale oni ve svém úsilí neustávají. Jsem vděčný
každému muži a že někteří drží linii a přibližují do vás prý Havlově chaosu. Tomu, co se děje v Charkovské oblasti krok za
krokem nutíme okupanty opustit naši zemi a donutíme opustit i ukrajinské moře.

mluvčí 
Ismus movitý ukrajinskou.
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mluvčí 
Konvoj asi 500 aut s lidmi, kterým se podařilo opustit mariupol, dorazil do Záporoží. To mají pod kontrolou Ukrajinci, zatímco
přístav okupují Rusové. Jde zatím největší konvoj, který opustil rozbombardované město. Poslední obránci pak stále drží areál
oceláren a zůstal. Řada z nich je ale těžce zraněná. Týmu ostřelování.

mluvčí 
Na kurty Luba náš byt zničily 2 výbuchy, buď to byly rakety nebo bomby. Všechno shořelo do základů. Skoro měsíc jsme žili ve
sklepě a pak jsme se rozhodli pro plížit se na území kontrolovaném Ukrajinou. Doněckou republiku neuznáváme. Máme jsme to
nezvládli, bylo mezi námi mnoho starých lidí, kteří měli bolesti, bylo to těžké. Lidé si prošli drsnými věcmi a byli nervózní. Celá ta
cesta byla zničující, ale stálo za to.

mluvčí 
Osmnáctiletý střelec v supermarketu v americkém městě Buffalo zabil 10 lidí a další 3 zranil. Následně se vzdal, oznámila to
policie. Pachatel čelí obvinění z vraždy prvního stupně, která je považovaná za nejvážnější. Podle FBI se střelba vyšetřuje jako
zločin z nenávisti a rasově motivovaný násilný extremismus. Guvernérka státu New.

mluvčí 
York útok označila za teroristický.

mluvčí 
Vědělo už zmínil jste je znát, co byste už.

mluvčí 
Nebyl odsud přijel do Buffala z místa vzdáleného několik hodin. Před obchodem vystoupil z vozu. Těžce ozbrojený měl taktické
vybavení měl nasazenou taktickou helmu. Měl kameru a všechno živě přenášel. Vystoupil z auta vystřelil na 4 lidi na parkovišti.
3 z nich zemřeli 1 zraněný. Pak vešel dovnitř, jak jsem říkal, šlo o osmnáctiletého muže bílé pleti. Vešel dovnitř a začal střílet.
Musím.

mluvčí 
O něm nevedlo k dostání chováním.

mluvčí 
Mezinárodní hudební soutěž Eurovizi ovládla ukrajinská skupina kaluž Orchestra se skladbou Stefania rozhodli o tom svými
hlasy diváci. Skupina při vystoupení vyzval k pomoci Mariupolu a obráncům a zůstalo. Právě kvůli probíhající ruské invazi byla
velkým favoritem. Po vítězství gratuloval mimo jiné se evropské rady nebo předsedkyně Evropské komise. Česko ve finále
zastupovala skupina a domy se zpěvačkou Dominiku Haškovou. Ta skončila na dvacátém druhém.

Silničáři pokračují ve vyznačuje Váni objížděk a omezení před zítřejším zahájením rekonstrukce barrandovského mostu. Už
během včerejška se kvůli tomu tvořily kratší kolony zhruba na 15 minut na Jižní spojce ve směru na Smíchov. Dnes by na místo
měla dorazit těžká technika. Po dobu oprav se po mostě bude jezdit v každém směru třemi pruhy namísto dosavadních čtyř
práce jsou rozloženy do několika let. První etapa má skončit v září.

Rusko podle ukrajinského generálního štábu přeskupuje své jednotky na jihu. Chystá se na další útok. Rusové údajně doplňují
munici a přesouvají se ve směru na jihu ukrajinské město slovo ženské. Na severu zase ostřelují černí irskou romskou oblast.
Nejsilnější boje se dál vedou o Donbas. Ukrajinští vojáci zahájili protiofenzívu mířící na vízum její případný úspěch by narušil
ruské zásobovací linie.

mluvčí 
Ukrajinští vojáci cvičí s novými protitankovými zbraněmi, které dostaly ze západu.

mluvčí 
Žila ve Vídni. Vetřelce.

mluvčí 
Přišli do naší země, kde máme příbuzné blízké a děti a my je nemilosrdně zaženeme, protože jsme západ ruští kozáci a oni sem
vtrhli do našich domovů.

mluvčí 
Donbaské fronty jen 25 km daleko. Tam se tvrdě bojuje, ale žádná ze stran zatím nedosáhla zásadnějšího průlomu.

mluvčí 
Jsem vděčný každému muži a že někteří drží linie a přibližují Donbas Pria v době chaosu tomu, co se děje v Charkovské oblasti.
On krok za krokem nutíme okupanty opustit naši zemi a donutíme opustit i ukrajinské moře.

mluvčí 
Feminismus movitý ukrajinskou mode.

mluvčí 
Své záběry z Donbasu zveřejňuje i ruská strana. Tvrdí, že míří na vojenské cíle rakety ale dopadají každý den na civilní
objekty.

mluvčí 
Zhruba čtyř raket rozlučkou a zároveň vysoce přesné vzdušné střely ruských vojenských sil zasáhly 5 velitelských stanovišť a 2
muniční sklady v Doněcké lidové republice.
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mluvčí 
Ukrajině teď v boji o Donbas může pomoct úspěch u druhého největšího města Charkova. Rusové se ho neúspěšně snažili
dobýt od samého začátku války a teď se z jeho okolí podle všeho úplně stahují. Ukrajina o tom teď proto mohla přesunout část
jednotek blíž k Donbasu. Ty zbylé mezitím čistí okolí Charkova od ruských vojáků.

mluvčí 
Ani tam Bezděz možná.

mluvčí 
Jsme na jedné z hraní ruské jednotky zase na té druhé mezi námi šedá zóna hudby vystřelíme na ně, oni zase vystřelí na nás.

mluvčí 
Podle starosty dříve 1,5 milionového Charkova je nyní ve městě klid a místní se do něj pomalu začínají vracet. Ještě včera
přitom lidé ve městě a okolí přicházeli o své domovy kvůli ruskému ostřelování.

mluvčí 
2 tady jsou dveře, vyskočili jsme dveře vyrval z pantů. Tohle byl můj domov a včera hnůj popelem.

mluvčí 
I včera hry.

mluvčí 
Sedmašedesátileté Věře nezůstalo vůbec nic výbuch zničil všechny věci, včetně vzpomínek na zemřelého manžela. Podobných
osudů jsou jen její obce desítky o to radostnější bylo shledání se sousedkou, která útok také přežila ve zdraví.

mluvčí 
Díle se.

mluvčí 
A vývoj války na Ukrajině teď podrobněji probereme s Michalem smetanou bezpečnostním analytikem fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  a také z pražského centra pro výzkum míru. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak je pravděpodobné, že se podaří
to, co jsme slyšeli v té reportáži to narušení těch zásobovacích linii.

mluvčí 
Je to jedna z možných variant vlastně v tuto chvíli, kdy se podařilo ukrajinské armádě vlastně velmi výrazným způsobem a
odstranit vlastně ruskou přítomnost kolem Szarková a no a dosáhnout toho, že ruská vojska ustupují od města, dostávají se
mimo schopnost dostřelu a svého dělostřelectva proti městu, tak se otevírá možnost si výrazným způsobem narušit zásobovací
linie, které plynou právě vnitrozemského ruská směru do města vízum a dá se očekávat, že Rusko se bude snažit bránit to za
situaci dané tzn. že už nadále o nebude nutně ustupovat, spíše se bude snažit tam a tam vlastně po ustanovit určitý jako
defenzívní perimetr kolem těchto zásobovacích linii a snažit se o je nadále bránit.

mluvčí 
Jsou to zásadní zásobovací linie, nebo když by Moskva přišla o tuto možnost, tak má stále nějakou možnost, jak zásobovat své
okupační jednotky?

mluvčí 
Obecně ty zástupci, ale ne jako takové jsou zásadní, ale jsou to ty jediné v tuhle chvíli vlastně ta, o které se bavíme, je ta
nejzápadnější tzn. že i pokud by se tohleto podařilo Ukrajina rušit, tak nadále nadále může o Rusko zásobovat své jednotky a
více z těch více východně položených zástupci.

mluvčí 
Jiných nesledujeme vlastně začátku toho konfliktu, že okupanti mají problémy se zásobováním, jednak se zásobami a pak se
zásobováním buď v důsledku špatné organizace nebo v důsledku toho, že ty trasy se zkrátka daří Ukrajincům narušovat.

mluvčí 
Tak ono to zase problém v každé válce pro každou armádu. Vy bojujete na cizím území tzn. tam nějakým způsobem musí
dostávat munici jídlo a abych veškeré další potřeby pro pro svoji armádu a ta vlastně logistická potřeba je vlastně velmi
intenzivní a o čím dále se vlastně nachází do svého území, tím je to komplikovanější v té oblasti Donbasu má Rusko určitou
výhodu proti začátku celé té vojenské kampaně v tom, že ty zásoba silné jsou kratší vlastně celkově se nachází na na menším
území. Každopádně problém komplikace to vždycky pro každého útočníka.

mluvčí 
Zatím to vypadá, že k prolomení té donbaské fronty je spíše daleko, kdy se to podle vás zlomí, zlomí-li se to nebo směřujeme k
nějakému zaseknuté končí zase k novému konfliktu, který bude neměnný další třeba týdny měsíce možná roky.

mluvčí 
Takhle predikce jsou obecně velmi těžké těch faktorů, tam hraje roli strašně moc a jedna z variant, která se zdá tuhle chvíli
nejpravděpodobnější, protože jak jakkoliv ne o nejistou. Je to, že během několika týdnů vlastně Rusko už nebude schopna
nadále o dosahu nějakých smysluplných cílů té své ofenzívní kampaň tzn. celá tato vlastně ofenzívní kampaň kulminuje, a to
nutně neznamená, že Rusko v tomto smyslu se budou muset stahovat, znamená to, že možná bude muset přijít do defenzívy a
buď nějakým zásadním způsobem přeskupit své vojska, aby se pokusil ofenzívu novou a nebo vlastně za to zakoupena
defenzívní linii, kde potom bude více na straně Ukrajiny, zda se pokusí o nějakou zásadnější protiofenzívu. A pokud se tato
vojska, která v této oblasti vytlačit pryč.

mluvčí 
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Jsme před chvílí mohli slyšet ve vysílání slova prezidenta Zelenského, kde mimo jiné řekl krok za krokem, nutíme okupanty
opustit naši zemi a donutíme opustit ukrajinské moře. Není to jen takový ten optimismus, který on jako vrchní velitel ozbrojených
sil zkrátka musí vysílat směrem ke svým jednotkám.

mluvčí 
Ten optimismus určitě vysílat musí a i pro ukrajinskou armádu tam musí být vize nějakého toho konečného vítězství, co bude
považovat za vítězství v tuto chvíli, co prezident Zelenskyj, o čem mluví jako o tom vítězství o to vytlačení v zásadě vytlačení
ruské armády za ty pozice, kde byly před 23. únorem letošního roku. Tzn. bavíme se o tom například o dobývání nutně Krymu,
cože o něco o něco starší historie, ale z těch pozic, kam se dostali právě letos, tak se ukrajinská armáda pravděpodobně ten cíl
má a nedá se říct, že by byl kompletně realisticky. Jaké.

mluvčí 
Další varianty postupu vlastně teď má Vladimir Putin, co se týče toho vývoje války, stáhnout se přesně, jak jste říkal, za ty linie
před 24. únorem, nebo naopak se pokusit znovu přeskupit zaútočit třeba na hlavní město?

mluvčí 
To stáhnutí to byla poměrně zásadní politická porážka, takže to to věřím, že se tomu bude určitě chtít vyhnout, a to v každém
případě. Tam těch variant tolik nezbývá už tolik a 1 varianta vlastně ještě ten problém, který Rusko aktuálně má, což je
nedostatek mužů, které jo, je schopno poslat těch ofenzívních operací, a protože Rusko muselo vyřešit nějakým způsobem ten
legislativní rámec o, ve kterém aktuálně pohybuje a nějakým způsobem se pokusit o například částečnou mobilizaci by bylo
schopno využit rezervistů, kterému, které má v Rusku, které v tuto chvíli není schopno nasazovat, ale není to otázka v žádném
případě nějaký jako dnů nebo týdnů, je to bylo by to mnohem mnohem delší a mnohem komplexnější proces. Další variantu
samozřejmě nějaké chvíli a přistoupit k tomu, čemu se bavíme dlouho o anexi některých těch území je to formální anexi a
Charkovské oblasti o oblasti oblasti kolem Mariupolu atd. připojení k Rusku v zásadě zakopáni se tady těch defenzívních
pozicích a snažit se o ruskou Hyde.

mluvčí 
Je to ten moment, kdyby Rusko mohlo být ochotné usednout k jednacímu stolu po dalších územních ziscích, ať už, ať už
vojensky nebo po po těch anexi jich po těch referendech o připojení k Ruské federaci, kdysi třeba Vladimir Putin řekne, tohle je
úspěch, tak toto od prezentuje a bude ochotný jednat o ukončení bojů.

mluvčí 
Určitě možné, že ruská strana by se něco takového o chtěla pokusit vlastně vyjednávat nějaké pozice síly už má určité
teritoriální zisky v tu chvíli a cítí, že má silné karty proto, aby, aby dosáhla nějakých zásadních Prům v tom jednání, které jsou
pro ně výhodné. Otázka, jestli by to bylo výhodné pro Ukrajinu a zda by se Ukrajina v této fázi po tom všem, co se stalo buď na
dalších místech byla ochotna se smířit takto o takovouto pozicí a nepokusit se a s nějakým zásadním způsobem změní situace
na bojišti a provést vlastní protiofenzívu, která může být, ale z velké části úspěšnost.

mluvčí 
Napadá mě 1 věc Ukrajinci od počátku říkají, že vlastně jim jde o to, aby znovu získali zpět veškerá svá území, včetně
anektovaného Krymu. Je tohle vůbec ve hře, že by se jakkoliv ukrajinské jednotky mohly ujmout toho anektovaného
poloostrova, protože to by byla fatální porážka pro Kreml.

mluvčí 
To byla fatální porážka pro Kreml, nemyslím si, že to je úplně reálné, protože v tuto chvíli se Rusko považuje Krym za součást
svého vlastního území. V tu chvíli už je jasné, že by tam skutečně tomu vyhlášení války tomu změně toho legislativního rámce
došlo a že by tedy Rusko využilo veškeré prostředky, které má, aby toto území bránil.

mluvčí 
Možná ještě poslední věc. Vy jste zmínil tu mobilizaci, byť částečnou vytvořila by víc problémů nebo by vyřešila víc problémů,
protože už dlouho se bavíme o tom, že chybí lidé, ale chybí také vybavení, chybí výcvik, tak bylo by to řešení.

mluvčí 
Já si myslím, že potenciálně by mohla vytvořit více problémů mimo jiné i v tom, že by tu se v tu chvíli se zvýšily očekávání na to,
co má být politické vítězství, pokud by došlo k o vyhlášení války mobilizace v Rusku, tak velmi těžko by se argumentovalo tím,
že už by se dobýval on ten další kousek Donbasu a že to skutečně šlo, takže tam by se pro Rusko opět otevřela nějaká rizika,
zda by ta očekávání byla schopná naplnit a zda by ruská společnost nějakým způsobem to, jak válka bude probíhat o
akceptovala.

mluvčí 
Říká Michal Smetana bezpečnostní analytik z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  pražského  centra pro výzkum míru
také já vám prozatím děkujeme množství v tom rozhovoru ale budeme pokračovat za hodinu, tak se s vámi zatím zcela vyloučit
děkoval.

První ukrajinští uprchlíci obývají provizorní stanový tábor v pražské Troji noc na dnešek tam strávilo 70 lidí. Celková kapacita je
160 míst. Areál určený pro ty, kteří dosud přespávali na hlavním nádraží. Důvodem je kontrola úřadu, zda běženci nemají dvojí
občanství. Mají tak nárok na českou pomoc. Situaci už několik dní sleduje Karolína nová. Karolíno, dobré dopoledne. Kdyby
tedy měli do tábora dorazit.

mluvčí 
Další uprchlíci?

mluvčí 
Dobré dopoledne, hasiči spolu s cizineckou policii budou opět dnes pokračovat v ubytovávání lidí, tedy ve stanovém městečku
v Troji. Další autobus by se mohlo dorazit zase během dopoledne. Předpoklad je, že ta kapacita 160 lidí se pak naplní asi do
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zítřka. To ale bude záležet také na rychlosti cizinecké policie, jako bude schopná kontrolovat doklady těch lidí, kteří tedy budou
ubytovaní, protože, než jsem ubytuje, musí zkontrolovat opět jejich totožnost a tady na místě se pak ještě musí zaregistrovat.
Podle provozovatele Arno podle provozovatelů areálu ale také důležité ty stany naplňovat postupně, a to z toho důvodu, aby si
všechny ty vnitřní procesy sedli. Opravdu se tu uvnitř stará asi 20 lidí jde převážně o lidi z neziskových organizací. I když je
areál, jak můžete vidět oplocený. Ti lidé mohou vždy mohou přes normálně vycházet. Kvůli bezpečnosti jsou tu v okolí posílené
hlídky policie, nicméně ty ti nezaznamenali žádné komplikace, jak jsme sami viděli, tak jak včera večer, tak dnes ráno je to v
okolí naprostý klid. I když to ubytování mělo zatím volí levici tomu hlavnímu nádraží, tak tam i tuto noc nocovalo asi 400 lidí. Z
toho asi 150 jich opět muselo spát na zemi. Zítra už ministr vnitra Vít Rakušan proto už jedná o dalších možnostech nouzového
ubytování pro tyto lidi a také požádal mini maďarského ministra vnitra o to, zda by nebylo možné z jejich strany urychlit proces
kontroly, kdy dokladů těchto lidí, protože ten se protahuje i na 10 dnů. Po tuto dobu jsou lidé v podstatě bezprizorní.

mluvčí 
Nejméně 10 lidí zemřelo při sobotní střelbě v supermarketu ve městě Buffalo ve státě New York. Podezřelý se policii sám vzdal
a je ve vazbě. Osmnáctiletý střelec mohl podle policie zabíjet z rasových pohnutek.

mluvčí 
Buffalo půl třetí odpoledne. Osmnáctiletý mladík parkuje auto u supermarketu. Následně během několika minut zastřelí 10 lidí a
další 3 zranění. Podle policie měl vše promyšlené a na masakr se důkladně připravil.

mluvčí 
Zbyl.

mluvčí 
Byl velmi těžce ozbrojený, měl taktické vybavení měl na hlavě taktickou helmu a kameru, kterou živě vysílal co udělal.

mluvčí 
Střelce se v obchodě pokusil zastavit člen ochranky, ani on útok nepřežil.

mluvčí 
Byl to vysloužilý policista z Buffala vypálil několik výstřelů zasáhl podezřelého, ale ten měl na sobě opravdu silnou výzbroj.

mluvčí 
FBI střelbu vyšetřuje jako zločin z nenávisti rasově motivovaný násilný extremismus. Střelec podle starosty města nebyl místní
na místo činu cestoval několik hodin autem. K útoku si vybral čtvrť, kde žijí převážně Afroameričané. Agentura Reuters uvádí,
že ze 13 lidí zasažených střelbou bylo 11 tmavé pleti.

mluvčí 
Někteří z nás už kondolovali rodinám zemřelých, ale tu teď ničemu nepomůže. Člověk zodpovědný za tuhle tragédii už je ve
vazbě. Vybral si den, kdy si lidé užívali sluníčka rodiny přátel, zašli se do supermarketu nakoupit a někdo úplně bezdůvodně
připravil o život.

mluvčí 
Útoky střelnou zbraní jsou jedním z největších problémů současné Ameriky. Stát New York i jeho stejnojmenné. Největší město
patří mezi oblasti, kde k nim dochází nejčastěji. Vedle domácího násilí nebo vyřizování účtů mezi gangy přibývá cílených útoků.
Naposledy před měsícem vstoupil střelec do vagonu metra zapálil dýmovnici a začal pálit okolo sebe zranil 30 lidí.

mluvčí 
Jsou to často útoky, které SOU, kterým se nedá zabránit ani bezpečnostní složky často netuší, že nějaký útočník takovýto krok
připravuje, jsou to většinou lidé, kteří nejsou příliš aktivní, kdyby útočník skutečně dopředu hlásil, co udělá na internetu. Potom
je tady na místo se ptát, jak je možné, že nebyl dopředu bezpečnostními složkami zastaven.

mluvčí 
Za letošní rok už bylo v Americe hlášeno 5 velkých útoků, při kterých zemřelo nebo bylo zraněno přes 80 lidí. Úřady se
opakovaně snaží o regulaci zbraní. Zatím poslední oznámil prezident Biden před měsícem.

mluvčí 
Výpadky dodávek, ale i prodejů kvůli ruské agresi na Ukrajině stále rostoucí náklady na české firmy začíná dopadat současná
situace. 4 podniky z 10 čekají, že letos jejich výdělky podstatně klesnou. Většina odkládá investice. Část navyšuje ceny. Řada
firem také hledá úspory, aby zdražování pro zákazníka nebylo tak citelné.

mluvčí 
Na první pohled není na střeše této prodejny téměř nic vidět. Solární panely, které majitelé teď instalují, vyrobí až 45 % toho,
co obchod spotřebovává.

mluvčí 
Na této prodejně ta fotovoltaika má zhruba 20 kW. Výkonu a její pokrytá celá strana směřovaná proti slunku, čili se snažíme
využít maximální plochy.

mluvčí 
Díky tomu, že se rozhodli investovat právě do fotovoltaiky, nemusejí tolik promítat stále dražší energie do cen potravin a
dalšího zboží svým zákazníkům.

mluvčí 
Je ohroženo to hospodaření těch malých prodejen, kdy ty energie jsou v kombinaci s náklady na personál tou nejnáročnější
položkou.
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mluvčí 
Do konce roku by chtěli podobně pomoct další asi stovce obchodů po celé republice. Podobný přístup teď volí čím dál více
firem, tepelná čerpadla, solární panely, ale i úsporné osvětlení chce zavést téměř polovina.

mluvčí 
Z nich vůbec největším problémem, na který strany poukazují, jsou neustále vzrůstající ceny energií. Pro více než 40 % firem je
to problém vážný. A 17 % firem ten problém dokonce označilo zásah.

mluvčí 
Ale téměř 45 000 000 Kč tolik stála tato nová laboratoř na přípravu léků mastí. Firma potřebovala větší kapacitu, protože
prudce narostly objednávky.

mluvčí 
Tuhletu chvíli tu pracuje okolo 40 lidí a ta kapacita toho pracoviště dvojnásobná tzn. je tu prostor i pro kapacitně růst.

mluvčí 
Podobných slavnostních otevření nových projektů ale bude v Česku ubývat 6 z 10 firem bude muset na rozvoj šetřit.

mluvčí 
Omezení letos plánovaných investic samozřejmě českou ekonomiku zprávou špatnou, a protože tzn. že náš hospodářský růst
tím bude těch příštích letech letech negativně zase.

mluvčí 
Pro letošní rok počítají například centrální bankéři s růstem ekonomiky jen o 0,8 % redakce a Michaela Nováková, Česká
televize.

mluvčí 
Ve studiu ČT24 teď připojíme podrobnosti s investičním stratégem ze společnosti Conseq Michal stupavský. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Tak možná ještě k té reportáži mají vůbec firmy po dvou letech covidových omezení, kam sáhnout v těch
snahách hledání úspor, aby zákazníci to zdražování tolik nepocítili.

mluvčí 
A také samozřejmě společnosti a české ekonomiky stejně jako všude, kde Evropy mají momentálně tolik určité ty 2 roky období
pandemie samozřejmě ani v angličtině mít právo na tržbách na a já už nemají dostatek nebudem dostatek volných zdrojů pro
rozvojové kapitálové projekt kapitálu Berger já. Já k tomu samozřejmě a v plánu, která jak možné já přidat i dluhové bankovní
financování nebo tý korporátních dluhopisů, ale samozřejmě nějaký nějaká ta národní banka první 3 čtvrtě roce Trump Bém a
zvedla základní úrokovou sazbu až na klání 570 Pikl a taky ten dluhový kapitál dcera mě prodražilo, takže je velice
pravděpodobné je i nárůst UV index PF budou vlámští budou klad Rak Suzuki. Já poslední problém platit i národní banky.
Ekonomiku předpokládá ke konci letošního roku bunkrech. Hana Klaus bude brát v procenta AA to je tak slaboučký očekávání,
jako opravdu už týče odpovídá na té tzv. tak platy, takže nějaké bude pravděpodobně podniky mají a žádná velká sláva,
bohužel pravděpodobně.

mluvčí 
Jak se aktuální situaci projevuje to, že Česko má stále vlastní měnu a není není součástí toho evropského evropské skupiny
států, které platí eurem, je česká inflace v něčem jiná od zbytku Evropy.

mluvčí 
A z mého pohledu, když v nějakém dívá na statistiky, kdo úřadovat potom na ty Eurostat celou Evropou na celou eurozónu také
já ty hlavní inflační Kanda opačný, tak by prakticky stejné a jednak, kdy já posledních, řekněme, 4 pětiletek a před pandemií
tady tento trend dcera a teďka vláda po krk práv, zejména tedy, ale i v zóně v Německu jako ve Francii, a tak dál znamená. Já
to vyplácelo značné míry, tak já nám ty a pomalinku rotačka tzv. oběd 2 vyhrála a nicméně samozřejmě ty pěkně ostatní
doprava, zejména první boty východ invaze na Ukrajinu tak nepozorovali ne opravdu dramatické nárůst energií ropy plynu
Uhlíka a pana v tuto chvíli nějak já ano, tak potom jsou. Ty není poněvadž zvýší plat inflační tlaky primárně nákladově, tak ne
strana my i energií a nějak v této. Indie a Česká národní banka a on vůl pěkně ropa zareagovala poměrně dobře na akci, která
šla a prvotní značné míry, tedy poptávka by pak, takže nás tak úplně pravda, reagovala správně, zvýšila dokument, aby a
pevně v tuto chvíli už začíná rok a na jaká ta ne finanční stability léčit. Opravdu ne já tady má kvůli rapidně nádraží není úplně
úroku výklad. Podstatně výš ji hypoteční pátý, který mají hypotéku na 5 nebo Národní dům. Trávení budou platit korun změna
energii na pohledu je dobře, že máme plat změnou v oporu. No máme vlastně dát mužstvu národní banku méně případným
dalším na zvyšování úrokových sazeb byl už poměrně patrný, že bych tu chvíli referoval určitou stabilitu nebo jenom jemné
ladění a utká by já, řekněme, jaksi, když nějaké půl roku je lítaj skutečně bude ten a mírně klesá jako jo, na růst úrokových
sazeb České národní banky.

mluvčí 
No a je dobré, že za takové situace se v Česku mění vedení centrální banky, přičemž stávající guvernér prosazuje navyšování
těch úrokových sazeb a ten nový už jmenovaný Aleš Michl také je přesně proti tomu, tak je to je to je to dobrá konstelace.

mluvčí 
A podívejte, mezinárodní investoři samozřejmě na jmenování, ale všem tak Lener národní banky reagovaly poměrně negativně
a. Prodávali okem kuponu na devizovém trhu poměrně výrazně oslabila na ty já vpravo jinak 2 Kč EUR na 25 50 a na základě
pravděpodobně podle významného zaviní každý rok tak Národní park pro volbu poměrně dlouhé době intervenovat znamenal
prodávala nějak vyjde i Urán pána korun tento a tato pracovní na urazil centra značné míry práci vítá a koruna poměrně
výrazně říkala nějaké to u nás 24, kde stát při pátečním kloub webu. Já samozřejmě já bankovní rada národní banky klíčové
naší měnové autority dosluhující guvernér Rusnok, kterému mandát na tý černá a Bill a podle čeho, tak pak vání obou, který a
že teda bankovní radě konsenzus, který prosazoval, já navrhuju nový guvernér a který který bude, která v jeho už období
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začne v červenci, ale některá práva ani jedno i poslední zvýšení úrokových sazeb v řadě ne nehlasoval pro 15 000 společně s
dědkem a a navíc tedy na konci června končí první chudší období ještě více guvernérovi Tomáš indickému členovi bankovní
rady závodníků vyberu tak uvidíme, jak se pan prezident rozhodne, je teda má široký mandát, připíší přejmenovali na druhý
mandát nebo na řadě i budeme mít odlétá nějaké nové pátek je bankovní radě a zřejmě pro ty mezinárodní odpověď klíčová
stabilita nějaké predikovatelné politiky i národní banky. Já jdu pán je já nějakým zásadním způsobem nový guvernér, ale my to
nebude tlačit a pokles základních úrokových sazeb včera, protože to je opravdu znamenalo, že by ta koruna i přes mzdové tak,
aby mohly být poměrně výrazné. Já depresi lační tendence tzn. na houpání formy a bych dále být aktivní chopí špatní
dovážené, tak v zahraničí pro masivnější korun cen energií.

mluvčí 
Tak uvidíme, jaký ten vývoj bude, budeme samozřejmě sledovat také s investičním stratégem Michal stupavský. Já vám děkuju
za váš čas pro vysílání ČT24. Hezký den. Děkuju.

mluvčí 
Děkuju za pozvání na shledanou.

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.05.2022 10:59 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:00 Živé vysílání , AVE: 20 493 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Pokračujeme zprávami přesně 10 hodin. Dobré dopoledne. Ruská armáda postupuje v Donbasu směrem na severu Doněcké a
lisy šance dobyla vesnici Alexandru pyl ja. Ukrajinští obránci se stáhli na sever. Rusko také v noci zničilo ukrajinský vojenský
objekt nedaleko Lvova. Ukrajinci za poslední den odrazili 12 útoků okupantů a zničily část jejich techniky. Podle gubernátora
Charkovské oblasti ukrajinští vojáci zahájili protiofenzívu.

Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Grand gen. Valerij za Lužný zveřejnil video z výcviku ukrajinských vojáků na obsluhu
houfnic dodaných Spojenými státy. Je jich na začátku měsíce obdržel celkem 90 k tomu více než 140 000 dělostřeleckých
granátů. Část těchto těžkých zbraní ukrajinské síly použily v bojích proti ruské armádě.

Osmnáctiletý střelec v supermarketu v americkém městě Buffalo zabil 10 lidí a další 3 zranil. Následně se vzdal, oznámila to
policie. Pachatel čelí obvinění z vraždy prvního stupně, která je považovaná za nejvážnější. Podle FBI se střelba vyšetřuje jako
zločin z nenávisti rasově motivovaný násilný extremismus. Guvernérka státu útok označila za teroristický čin.

mluvčí 
Jsme ještě znak fronty. Ten muž nebyl odsud přijel do Buffala z místa vzdáleného několik hodin. Před obchodem vystoupil z
vozu byl těžce ozbrojený měl taktické vybavení mělo vrozenou taktickou helmu. Měl kameru a všechno živě přenášel. Vystoupil
z auta vystřelil na 4 lidi na parkovišti. 3 z nich zemřeli 1 zraněný. Pak vešel dovnitř, jak jsem říkal, šlo o osmnáctiletého muže
bílé pleti. Vešel dovnitř a začal střílet.

mluvčí 
Z míst moc nevedlo. K dostání zhruba. V Česku.

mluvčí 
Za včerejšek přibylo 143 nakažených covidem 19 zhruba stovku méně než před týdnem šíření epidemie výrazně zpomalilo.
Zároveň ale také klesá počet lidí, kteří se nechávají na koronavirus otestovat. Včera laboratoře provedly přibližně 1500 PCR
testů ještě před dvěma týdny to bylo přes 5000 odběrů.

Německé Severní Porýní Vestfálsko si volí nový zemský sněm. Podle průzkumů je v této nejlidnatější spolkové zemi mírným
favoritem křesťansko demokratická CDU. Šanci na vítězství ale mají sociální demokraté. Kdo bude ve spolkové zemi vládnout
podle politologů rozhodne třetí strana, a sice zelení. Ti se totiž můžou domluvit na společné vládě s jednou ze silnějších stran.

Lidé v obou největších ukrajinských městech, tedy v Charkově i v Kyjevě už podle zpravodaje České televize Andrease
Papadopulose nečelí hrozbě bezprostředního ostřelování. V okolí hlavního města ale ukrajinské jednotky dál posilují obranu
pro případ, že by se ruská armáda pokusila znovu zaútočit.

mluvčí 
Za vítěznou bitvu o Charkov zatím označují pouze vnější pozorovatelé. Faktem ale zůstává, že Charkov se poprvé od 24. února
v těchto dnech ocitl mimo dosah ruského dělostřelectva, což oznámil jeho starosta a ukrajinským silám se na některých místech
kolem Charkova podařilo ruské invazní jednotky vytlačit. Opravdu je několik kilometrů od hranice s ruskou federací je téměř
jisté, že v následujících dnech týdnech se tak ruské armádě nepodaří ten manévr, který usilovala od začátku invaze, tedy o
postup z Charkova směrem na jih a obklíčení. Elitních ukrajinských jednotek v Donbasu mezitím do Kyjeva přijela delegace
amerických senátorů, která se setkala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten jim poděkoval za rekordní
vojenskou materiální podporu, kterou Spojené státy v minulých dnech Ukrajině přislíbily. Zároveň ale varoval před přílišným
optimismem. Varoval před tím, že veřejnost očekává dobré zprávy z bojiště automaticky podle něj nejsou. Zadarmo v Kyjevě
uprostřed třetí vlny a poměrně široké mobilizace se poprvé týká i těch, kteří nemají přímou bojovou zkušenost. Říkají mu
ironicky stařec, protože v této jednotce je nejmladší do služby se přihlásil hned 24. února v den dvacátých narozenin.

mluvčí 
Já od samého počátku ta neděje se oni si neprojdeš, ale jak otce trápit se to bude můj čekáte.
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mluvčí 
Tyto pozice už jednou pomohl uhájit od té doby je posilují.

Pro velitele jednotky, jehož přezdívka napovídá civilní povolání, má tento les speciální význam. Jeho předci bránili před 80 lety.

mluvčí 
Čas druhý světovými prý vybití a taky to fakticky zahájena on nemohl tušit, kdy sedí.

mluvčí 
I on je proto rozhodnutý vydržet. Na opevňování hlavního města se podílí přes 3000 lidí. Míst je obranný pás široký i několik
kilometrů. K dispozici budou brzy nové jednotky. Úřady vyhlásily třetí kolo mobilizace. Na jejím konci bude bude schopný 1 000
000 lidí.

mluvčí 
O to jim zamrzl. I rozumím Švorc nezvyšuje svůj pláň se chopit sami stolici.

mluvčí 
Obranná linie kolem Kyjeva se téměř bezvýhradně táhne okolními lesy, když se ruské jednotky naposledy pokusili dobýt tyto
pozice, byly okolní planiny pokryté sněhem, léto zeleň poskytují podle vojáků novou výhodu.

mluvčí 
Svojí pozicí ze svého teroru obou masy těmi drony i ti tak společně operativní těžilo považte disku vysoký, jak se mu krytu z
provozu.

mluvčí 
Ještě je na čem pracovat, říká švédský dobrovolník Chris léta v královské armádě zužitkovává jako instruktor v šoku jeho, jak
špatnou výstrojí tady dokázali uspět.

mluvčí 
S tebou letoun je From Old 4 Politt. Energa Hess volny kdysi i s proudy. Ten jez.

mluvčí 
Ukazuje taky propastný rozdíl mezi běžnou ukrajinskou vojenskou lékárničku a jeho osobní za špatné vybavení. Podle něj může
i korupce v armádě.

Věří, že obranná postavení přesto vydrží, protože klíčové je odhodlání kyjevské oblasti Andreas Papadopulos, Česká televize.

mluvčí 
Ve studiu opět bezpečnostní analytik Michal Smetana z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a pražského  centra pro
výzkum míru ještě vás zdravím. Dobré dopoledne den. Tak viděli jsme reportáž, kde se vojáci chystají, možná preventivně na
možný. Další ruský útok na hlavní město je představitelné, že se jednotky vrátí ke Kyjevu.

mluvčí 
V tuhle chvíli spíše ne a v nějakém dlouhodobé perspektivě, pokud by se Rusku nějak zázračně začalo dařit, skutečně by se
mu podařilo nějakým zásadním způsobem postoupit na východě Ukrajiny. Určitě by Rusko zvážilo rozšíření těch operací a
nějaký návrat k té původní myšlence, tedy dobytí dobytí Kyjeva, ale v tuto chvíli, co se týče schopnosti, nikoliv nutně touhy
nějaké ruské a ruského velení a test schopnosti toho dosáhnout, tak tam si myslím, že to v tuto chvíli hrozí.

mluvčí 
Objevují zprávy také o tom, že Rusové opouští charkovská oblast Ukrajinci, to slaví jako vítězství. Dá se skutečně říct, že
vyhráli bitvu o Charkov?

mluvčí 
Dá se říci, je to skutečně velmi zásadní ukrajinské vítězství celé řady důvodů. 1 ten strategický, kdy se kdy vlastně Ukrajina
získala možnost působit, ale velmi dobře v této oblasti a potenciálně ohrožovat o zásobovací linie a Ruska, které vedou
směrem do města vízum. Zároveň to určitě humanitárně velmi zásadní věc, protože Charkov vlastně, který byl, který byl
ostřelován od začátku války od února, tak vlastně poprvé se dostává do pozice, kdy konečně bude moci nějak se trochu
nadechnout a nebýt pod přímým přímou palbou ruského dělostřelectva a třetí je samozřejmě otázka morálky, kdy o kdy se to
skutečně dá prezentovat trend na straně Ukrajiny jako poměrně zásadní vítězství vlastně dává ukrajinské vládě důvěru, že i v
dalších krocích může takto způsobem postupovat, například se pokoušet podobnou protiofenzívu kolem města rizikům, která už
v zásadě Ukrajina oznámila, že v tuto chvíli probíhá a dával určitou vizi, že toto tyto proti penzijní a operace jsou skutečně
možné a že může dosáhnout zásadní úspěchu proti ruské armádě.

mluvčí 
Ruští představitelé opakovaně říkají, že za speciální vojenská operace, jak Kreml válku na Ukrajině nazývá, jde podle plánu, je
vůbec možné, že tohle byl někdy skutečně plán nezískat Kyjev nezískal Charkov, v uvozovkách, jen je ostřelovat obléhat a pak
tu oblast opustit zaměřit se na Donbas na na ty další oblasti, kde se aktuálně bojuje.

mluvčí 
Ne to určitě ne vás vojenského hlediska to smysl dává strategicky by to bylo velmi špatný plán, pokud by toto skutečně pan Bill,
takže vnímal bych to vyloženě jako zprávy, které jsou směřované domácímu publiku ruské veřejnosti, kde je tam nějaká snaha ji
uklidňovat, že skutečně ty věci jdou tak, jak to bylo zamýšleno od začátku, ale strategicky smysl nedává.

mluvčí 
Samozřejmě obě strany toho konfliktu ty své kroky prezentují tak, aby podpořili své jednotky, Ukrajinci aktuálně také tvrdí, že
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Valerij Gerasimov byl stažen ze té fronty poblíž Zumu sesazen z pozice šéfa náčelníka generálního štábu je možné, že se to
skutečně stalo, že ten vývoj je tak špatný a že je potřeba při pražení na takto vysoké úrovni.

mluvčí 
Víte, my o tom víme strašně málo obecně, co spousta těch věcí jsou spekulace, které se později ukáží, že, že nebyli a nebyly
pravé samozřejmě tyto příběhy nějakým způsobem působí na obě strany, to to nějaký smysl dává, ať se týče té skutečné reality
uvnitř ruského velení moc o tom nevíme. Je samozřejmě možné, že se může stát právě gen. Gerasimova určitý obětní Beránek
daně mohou být svedeny některé ty věci, které se v rámci té vojenské operace vlastně nepovedly, takže nějaký smysl by to
třeba mohl dávat do budoucna i pro ruskou propagandu, protože Rusko bude potřeba některé ty selhání vysvětlení, které se
nedají zcela zakrýt některé zakryté tím, že nedávat nedáváte obyvatelstvo dostatek informací a někdy prostě už už je to
skutečně venku v tu chvíli jste před příběhem, který vysvětlí akt, kdy vlastně nebude z toho obviněna o tom nejvyšší ruské
vedení, ale najde nějaký obětní Beránek v tomto smyslu směru by to bylo možné, že byste tak mohl odvíjet dle situace, ale
nevíme to a obecně o informacích, které sedí uvnitř unie ruského velení, co se děje v Kremlu, máme málo informací.

mluvčí 
On možná tím obětním beránkem stalo ve chvíli, kdy dorazil na Ukrajinu, protože přece jenom takto vysoce postavený generál
poblíž frontové linie. On tam, pokud se nepletu poměrně těsně sám unikl útoku Ukrajinci se chlubí tím, kolik generálů, už se jim
podařilo v rámci bojů zabít, tak to přece není asi normální posílat takového člověka.

mluvčí 
A firmy skutečně jako nevíme, proč tam jel samozřejmě ta spekulace o tom, že se o, že se přímo on to zhostí vedení o těch
vojenských operací v této oblasti bude tam působit, ale skutečně víme, že to pravda o mnohem pravděpodobnější varianta pro
řadu vojenských analytiků, kteří se vyznají v ruské armádě, je to však skutečně dělo nějakým způsobem podpořit podpořit
ruské jednotky oblasti o, jak říkal, jak říkal Markov má rozdat pár rozhod pár medailí a nechat se u toho vyfotit. A pak se vrátí
zpátky, takže i toto mohl být záměr, ale tak my nevíme, tam skutečně byl zraněn, mluvíte o tom, že, že jeho zranil šrapnel o
šrapnel a má o a dosáhl nějakého menšího zranění, ale pokud to skutečně stalo. Není možné v tuto chvíli ověřit.

mluvčí 
Málo informací máme také o dění a zůstalo v ocelárnách má být stále kolem 600 raněných v otřesných podmínkách. Je šance
ještě evakuovat nebo tím, že i Moskva potvrdila, že se podařily evakuace žen dětí starých lidí. Ti, kdo zůstali už moc nadějí
nemají.

mluvčí 
No, obávám se, že to není spíše skepticky v tuto v tuto chvíli ty podmínky z toho, co co víme, jsou skutečně velmi špatné a o a
je tam velmi málo pák, které, které možné nějakým způsobem použít 1 věc evakuovat vlastně civilisty, kde skutečně na Rusko
vyvíjí velký tlak, ale o to, že by Rusko nějakým způsobem spolupracoval na té evakuaci by lidé se na vojáky o moc moc tomu v
tuto chvíli věřím, že víme, že tam nadále probíhají ofenzívní operace, kdy se Rusko snaží vlastně pomocí pozemního útoku a
zároveň ostřelování těch pozic a pozic nějakým způsobem vyřešit čistě čistě vojensky. Je možné, že se mu to podaří o
samozřejmě je to pro nás jako fascinující příběh, že jsem tak dlouho daří těm obráncům tyto pozice držet, ale o spíše spíše to
vidím, vidím černě.

mluvčí 
Rusko mariupol označuje za osvobození. Není to možná tedy už jedno, nebylo by jednodušší pustit ty obránce. Odjet je nechat
odjet, aby ta oblast mohla být v uvozovkách osvobozena celá nebo je potřeba právě tím, že jde o ty dlouho vzdorující obránce,
že jde o ten kluk Hazlov nějakým způsobem exemplárně porazit potrestat dobýt zajmout.

mluvčí 
Může být tak s ruskou nabízelo a nabízel tu možnost, že by se, že by se vzdali, což samozřejmě pro ně a nepřináší nějaké moc
moc pozitivní perspektivy, co se týče, co se týče jejich jejich zdraví zdraví života, takže to jakoby jedna z variant, ale opravdu si
nemyslím, že by Rusko přistoupilo k tomu, že by skutečně nechalo evakuovat například Záporoží nebo nějakým podobným
způsobem a evakuace do Ruska pro ně asi 1 neznamená nějaké velmi dobré vyhlídky.

mluvčí 
Ještě poslední věc vás poprosím před týdnem prakticky celý svět čekal na to, co řekne vlastně prezident Vladimir Putin na té
vojenské přehlídce. Nakonec se zdá, že toho neřekl mnoho, tak do jaké fáze nebo v jaké fázi toho konfliktu jsme přišel nějaký
zlom nepřišel, je už to naprosto zamrzlé.

mluvčí 
Zamrzlé to určitě není my určitě uvidíme poměrně ještě dynamický pohyb a speciálně v tomto regionu na východní Ukrajiny v
příštích v příštích týdnech to nutně neznamená bu velké nějaké teritoriální zisky to to to skutečně k tomuto možná možná
nesměřuje. A ta intenzita bojů tam ještě nějaká bude, dokud právě ona ta ruská kampaň nebude kulminovat, co se v tuto chvíli
zákony pracovní varianta. A potom uvidíme, zda se Ukrajina pokusí, jakým způsobem protiofenzívu spíše se o něj pokusí,
uvidíme bude úspěšná.

mluvčí 
Říká Michal Smetana bezpečnostní analytik fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a z pražského  centra pro výzkum
míru. Děkuji vám za váš čas pro vysílání ČT24. Já.

mluvčí 
Za pozvání.

mluvčí 
První noc v provizorním stanovém městečku v pražské Troji strávilo je tam 70 uprchlíků z Ukrajiny. K dispozici mají dalších 90
míst. Tábor postavili hasiči určený pro ty, kteří přespávají na hlavním nádraží čekají na kontrolu dokladů. Kontrolu dokladů, zda
nemají dvojí občanství v takovém případě by totiž neměli nárok na dočasnou ochranu. Podrobnosti teď přímo z místa doplní
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Karolína nová. Karolíno, dobré dopoledne. Stavba areálu měla ulevit hlavnímu nádraží. Pomohlo to situaci s uprchlíky vyřešit.

mluvčí 
Těch 70 lidí, kteří tedy dnes trávil první noc jen malá část těch, kteří na hlavním nádraží běžně přistávají podle informací, které
máme od dobrovolníků, kteří tam pomáhají, tak tuto noc tam strávil dalších více než 400 lidí to asi 150 jich muselo stát opět na
dekách na zemi. Hasiči cizinecká policie ale budou i v těchto dnech znovu pokračovat v ubytovávání běženců, tedy ve
stanovém městečku v Troji. Další autobusy by měly přijet dnes během dne. Počítají s tím, že tu kapacitu 160 lidí by mohli
naplnit během pondělí. Nicméně to se ještě bude odvíjet od toho, jakou rychlostí bude schopna cizinecká policie znovu
zkontrolovat totožnost lidí, kteří tady budou ubytovaní, protože předtím ještě musí znovu zkontrolovat jejich dokumenty, zda na
to mají nárok a pak tedy ve stanovém městečku ještě musí projít další registraci k tomu ubytování. Podle informací nebo podle
toho, co říkají také provozovatelé areálu také důležité ty stany naplňovat postupně tak, aby si všechny všechny procesy tady
uvnitř areálu sedli. Ministr vnitra Vít Rakušan už mluvil o tom, že jedná o dalších možných místech, kde by běženci, kteří
přespávají na hlavním nádraží, mohli najít další nouzové ubytování také jednal s maďarským ministrem vnitra o tom, zda by z
jejich strany nebylo možné urychlit proces kontroly dokladů těchto lidí, protože teď se to protahuje i na 10 dnů a ti lidé jsou v
podstatě po tuto dobu bezprizorní ještě, jak je vidět za mnou, tak areál je oplocení, nicméně ti lidé z toho areálu mohou
normálně vycházet ven. V okolí areálu jsou posílené policejní hlídky kvůli bezpečnosti, nicméně oni nezaznamenaly za tyto 2
dny, kde je městečko v provozu žádné komplikace. Za nás můžeme potvrdit, že tady v okolí je naprostý klid.

mluvčí 
Náměstek generálního tajemníka NATO věří, že se podaří vyřešit spor s Tureckem o připojení Finska, Švédska alianci. Podle
Turecka by obě země před vstupem do NATO měly omezit svou podporu kurdské strany pracujících. Tu Ankara považuje za
teroristickou organizaci. Finsko se k alianci připojit chce Švédsko. To teprve zvažuje. Obě země ale patří mezi hosty
současného summitu NATO.

A téma teď ještě podrobněji dokumentujeme Františkem Mičánkem brigádním generálem v záloze ještě jednou vás zdravím.
Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Ještě. Tak. Vy osobně čekal jste, že důsledkem ruské invaze na Ukrajinu bude rozšíření
struktur NATO?

mluvčí 
No nečekal. Samozřejmě takové velké překvapení, ale nedávno jsem slyšel takový vtip, který říká, že že Putin vyléčil Evropu
covidu, urychlil Green Deal a sjednotil západní země a probudil NATO z letargie, takže to jsou bohužel pro Vladimira Putina asi
ty nechtěné důsledky, které nepředpokládal a strategie jeho strategie invaze na Ukrajinu, bohužel se tady tomuhle nebo
respektive pro něho bohužel tomuto všemu musí při způsobu.

mluvčí 
Myslíte, že skutečně sázel na to udržení neutrality těch severských státu?

mluvčí 
Já si myslím, že ruský prezident samozřejmě vidí svět prizmatem svého chápání udělal nějaké hodnocení vyhodnotil ty cílů
Ruska a pustil se do do poměrně riskantní operace, kde buď na základě nedostatečných nebo zkreslených informací nebo
prostě, protože žil v poslední době v jakémsi informačním akváriu nebo embargu nevyhodnotil to v podstatě skutečně může stát
a zatímco po roce 2014 v tom těchto severských zemí nedošlo k výrazné OBI proměně jejich postupu snaha opustit neutralitu
tam nebyla nijak výrazná, tak teď po po invazi do Ukrajiny ten proces byl poměrně rychlý a je to zřejmě způsobeno tím, že my
po roku 2014 už není možné očekávat to, že Rusku je možné věřit, už to není relevantní partner, který by byl ochoten
akceptovat neutralitu, pokud to pro ně nebude výhodné. Proč.

mluvčí 
Vlastně Švédsko Finsko tu vojenskou neutralitu udržují nebo udržovali tak dlouho. Je to nějaká snaha udržet Moskvu v klidu,
hovorově řečeno, to nějaký politický kompromis, který teď už se ukazuje, že nemá svou hodnotu.

mluvčí 
Tak, co se týče Švédska, tak Švédsku poměrně ten její jeho princip neutrality dlouhodobý, tam se jednalo o 200 let víceméně,
když Švédsko cíleně udržovalo, deklarovalo svoji neutralitu snahu nezasahovat a neúčastnit se vojenských operací nebo
jakýkoliv aliancí Finska. Tam je to samozřejmě důsledek druhé světové války, kdy po po Finsko ruské válce muselo dojít k
něčemu, že Finsko rozhodl neprovokovat svého ruského souseda a proběhl takový jakýsi proces, říká v době, kdy finále 20,
kdy vlastně vyhlásil, ať se neutralita nebo respektive stát chová tak, aby neprovokoval svého souseda a ta neutralita byla
vhodná. Nicméně tak, jak se vyvíjela situace na politickém nebo respektive vojensko politické fóru oblasti už není v dnešním
globalizovaném světě, kam ta čistá neutralita si možná, protože vždycky musíte volit mezi větším, respektive menším zlem, a to
větší zlo, které dneska ukázalo v tom rozhodnutí Ruska si agresivně vynucovat návratu hranic někdy pod kolem toho roku 97
návrat imperiálních ambicí, tak už nemůže nechat soudného člověka v Evropě na pochybách, že nelze spoléhat na jakékoliv
bezpečnostní záruky ze strany Ruska a tím pádem už ta neutralita je potřeba ty byla nějakým způsobem upravena do principu,
ať už spolupráce kooperace nebo vyloženě připojíte k jakési vojensko politické, ale já chci podat.

mluvčí 
Ještě poslední věc vás poprosím, pokud možno ve stručnosti, ten postup se zdá jasný země požádají dříve nebo později
vstoupí Rusko hrozí, co může přijít ze strany Kremlu jako odvetný krok.

mluvčí 
V podstatě samozřejmě ten odvetný krok může být jednak vojenský tzn. nikoliv, nikoliv vojenský zásah, ale posílení jednotek v
oblasti Kaliningradu potom samozřejmě před svou některých jednotek na společnou hranici nebo blízkosti společné hranice s
Finskem. Může tam být určitý Hara kmen, co se týče informačních operací kybernetických operací útoků na na kritickou
infrastrukturu a si myslím, že v tomto okamžiku maximum, co Rusko může dělat, protože samozřejmě je tam určitá závislost na
plynu, respektive na ropě, ale jak Švédsko, tak Finsku jsou zvyklé ekonomiky, které mohou velmi rychle přetransformovat svůj
svůj průmysl a přesměrovat ty toky na norskou případně a další státy západní Evropy.
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mluvčí 
Říká brigádní generál v záloze František Mičánek. Děkuju vám za váš čas pro vysílání ČT24. Hezký den.

mluvčí 
Děkuji, hezký den.

mluvčí 
Terezínský národní hřbitov je od desáté hodiny místem tradiční tryzny za oběti nacistické perzekuce v samotném Terezíně
zahynulo ve čtyřicátých letech přes 2,5 tisíce lidí. Celkově jich tamní věznici gestapa prošlo na 32 000. Pietní akt přímo na
místě sleduje kolega Ivo Brániš. Ivo, dobré dopoledne, které země není letos.

mluvčí 
Vyslaly své zástupce.

mluvčí 
Každoročně své zástupce vyšle většina evropských zemí, včetně Německa, ale výjimkou nejsou samozřejmě Izrael nebo USA.
Letos se ale terezínská tryzna koná bez účasti Ruska Běloruska. Ředitel památníku Terezín Tomáš Jan Roubínek, zástupce
Ruska Běloruska. Letos nepozval jako reakci na válku na Ukrajině. Právě teď probíhá kladení věnců na národním hřbitově.
Následovat bude proslov předsedy senátu Miloše vystrčila a slovo si vezme pamětnice Hana Sterling nová bývalá vězeňkyně
terezínského ghetta. Já jenom připomenu, že v 10 30 na ČT24 začne přímý přenos terezínské tryzny v komentáři historika
zástupci památníku Terezín.

mluvčí 
Den linky 155 záchranné služby připravili po dvouleté koronavirové odmlce akce pro veřejnost. Konají se ve většině krajů a
zájemci si při nich prohlédnout techniku vybavení zdravotníků, třeba i v Brně na Moravském náměstí, kam se podíváme za
Veronikou Gecová, Veroniko, i tebe zdravím, dobré dopoledne. Co tedy příchozí uvidí právě tam.

mluvčí 
Dobrý den, třeba simulovaný dispečerský.

mluvčí 
Pult, anebo velkokapacitní záchranářský vůz Atego, který.

mluvčí 
Záchranáři využívají při mimořádných událostech. Třeba loni to bylo při odstraňování následků tornáda a nebo při těch horších
fázích epidemie covidu 19 a kromě toho ale tady návštěvníky záchranáři taky učí, jak správně postupovat při poskytování první
pomoci. Třeba děti se to učí na plyšáci. Mých akce tady potrvá do pěti hodin odpoledne a kromě toho všeho, co jsem
vyjmenovala, se tady taky.

mluvčí 
Představuje aplikace záchranka.

mluvčí 
Kterou si lidi můžou nainstalovat do svých mobilních telefonů s mnoha lidem jsou také otevřené záchranářské základny. Jen v
Jihomoravském kraji je to 9 míst kromě té brněnské. Ona je je to třeba v Břeclavi, anebo Blansko to všechno se odehrává v
době, kdy lidi volají na linku 155, o které to dnes vlastně především je častěji než dřív. Třeba v tom loňském roce to byl oproti
roku předchozímu pětiprocentní nárůst tento trend pokračuje i v letošním roce.

mluvčí 
A zprávy pokračují sportem hezké dopoledne. Ani gól Davida Pastrňáka neodvrátil vyřazení Bostonu v play off NHL. Bruins
prohráli v sedmém zápase úvodního kola Caroline 23. Caroline povzbuzoval před zápasem Aaron Ward, který společně s
trenérem Brna mourem získal v roce 2006 zatím jediný Stanley Cup v historii hurikánů. A nejspíš tím motivoval útočníka
domácích Maxe domy ho. Ten si kromě přihrávky připsal i 2 branky. V prvním případě zpracoval tečovaný kotouč a dokázal ho
ještě uklidit za záda brankáře zejména. Tříbodový večer završil kanadský útočník touto přesnou střelou bez přípravy a zvyšoval
už na 31. Vyřazení Bostonu neodvrátil snižující brankou na konečných 23 David Pastrňák, který by tak teoreticky mohl posílit
národní tým na světovém šampionátu. Stejně jako dvojice útočníků David Kämpf Ondřej kaše z Toronta. Jejich tým nestačil v
sedmém zápase na Tampu Bay, za kterou obě branky vstřelil Nick Paul. Javorové listy už pošesté za sebou nepostoupili ze
čtvrtfinále konference. V semifinále byli naposledy v roce 2004. Naopak tam postoupila z úvodního kola pošesté za posledních
8 let. Jejím soupeřem v semifinále východní konference bude Florida.

Den po vítězství 51 Velkou Británii v úvodním zápase na mistrovství světa nastoupí čeští hokejisté v Tampere proti Švédsku.
Po nástupu finského kouče kari Jalonen vyhrál národní tým nad severskými soupeři oba zápasy v Ostravě v rámci českých her
porazil vysoko 93 a na Švédských hrách ve Stockholmu krátce před šampionátem 21. Ten tým asi, že trochu změnil, přijede
nějaký senát hlavně dozadu, co vím a oni jsou to méně kvalitní tým. Těžkej zápas čeká, no, ale já věřím, že i když vezme.

mluvčí 
Hrát.

Dobře, hlavně hlavně zezadu obrany, tak tak prostě může Írán.

mluvčí 
Česká televize má dnes opět nabídne živě všech 6 zápasů hokejového mistrovství světa ve Finsku. Sledovat můžete celé na
platformě ČT sport plus a ve vstupech také na ČT sport, kde v 19 hodin začíná přímý přenos utkání mezi Českem a Švédskem.

Fotbalisté Liverpoolu slaví po 16 letech vítězství v anglickém poháru. Po remíze 00 porazili ve finále ve Wembley Chelsea až v

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 335 / 349

http://www.newtonmedia.eu/


penaltovém rozstřelu, který rozhodl sedmé sérii řecký obránce Kostas Mitas.

mluvčí 
Chelsea prohrála třetí finále FA Cupu za sebou a nic na tom nezměnil ani přímý kop Marcose Alonsa, který skončil na břevnu.
Na druhé straně neproměnil tutovku Andrew Robertson z blízka rozezněl pouze tyč, a tak stejně jako ve finále anglického
ligového poháru. I zde rozhodovaly, až plynou ty. Sedmé sérii vychytal Alison Becker Masona auta a vítězství Liverpoolu v FA
Cupu po 16 letech následně potvrdil Konstantinos si Mitas. Díky tomu trenér reds Jürgen Klopp zkompletoval svou sbírku trofejí
na ostrovech a jako druhý kouč v historii po legendárním Alexi Fergusonovi. Vyhrál s jedním klubem anglický pohár ligový
pohár Premier League i Ligu mistrů.

Ruské tvrzení o genocidě na Donbasu je lehce vyvratitelná lež, říká politolog Karel Svoboda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: securitymagazin.cz , Autor: Mgr. Petr Duchoslav , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.05.2022 13:29 ,
Celková návštěvnost: 1 600 000 , RU / měsíc: 89 494 , RU / den: 6 741 , Rubrika: Defence , AVE: 5 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
SM přináší rozhovor s politologem Mgr. Karlem Svobodou, Ph.D. z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií FSV  UK , který poodkrývá, zda na Donbasu skutečně probíhala genocida, jak neochvějně tvrdí Kreml, či
na jakých faktorech bude záviset možný úspěch ruské ofenzivy na východě Ukrajiny.

Pane doktore, válka na Ukrajině trvá již přes 2 měsíce. Invazi, v ruském podání ,,speciální vojenskou operaci", odůvodnil
Vladimir Putin mimo jiné údajnou genocidou ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny ze strany kyjevské vlády. Je na
tomto tvrzení něco pravdy, nebo jde o zcela vymyšlenou záminku?

Stačí se podívat do údajů OSN, co se týče civilních obětí konfliktu na Donbasu. Celkový počet mrtvých civilistů byl 3500 z toho
drtivá většina v prvních dvou letech konfliktu (včetně 300 lidí ze sestřeleného letu MH17) Jednalo se slovy o sedm osob,
přičemž v posledních letech měly počty zabitých i zraněných tendenci klesat. Podotýkám, že se jednalo o oběti na obou
stranách. Čili ruské tvrzení o genocidě je velmi lehce vyvratitelná lež a záminka. Největší počet obětí pak byl pochopitelně v
letech 2014 a 2015. Když se podíváme na akce „separatistů“ těsně před válkou, byla tam vidět velká míra improvizace až
fušerství – „evakuace“ civilistů do Ruska, kteří následně prostě nevěděli, proč je kdo odváží, „útoky“ na představitele tzv. DNR
(zvláště scéna, kdy luxusní SUV bylo zaměněno za staré sovětské auto, které bylo následně vyhozeno do vzduchu jako „důkaz“
ukrajinského terorismu, byla až zábavná).

Dalo se celé válce nějakým způsobem zabránit? Měl podle Vás například Západ a NATO udělat větší ústupky Rusku a dát
bezpečnostní garance, které si přálo?

Zpětně vidíme, že ve fázi, kdy Rusko, respektive Vladimir Putin, vzneslo svoje požadavky, už válčit chtěl. Požadoval prakticky
návrat před rok 1997, zákaz vstupu jakékoli země do NATO (Rusko zemím jako je Ukrajina, ale i třeba Česká republika
nepřiznává to, že by se samy mohly rozhodovat, proto striktně mluví o rozšiřování NATO). To, že Ukrajina do NATO nebude
schopna vstoupit, i kvůli odporu Německa či Francie, věděl velmi dobře. Ostatně, stačí se podívat na to, jak vlažně obě země
přistupovaly k podpoře Ukrajiny. Navíc je u Putina vidět i jeho nenávist vůči čemukoliv, co připomíná ukrajinskou státnost,
kulturu a národ vůbec. Důvodem spíše bylo to, že se Ukrajina stále více blížila Západu a odcházela od Ruska. Civilizačně,
organizačně i ekonomicky. A Putin to cítil jako ohrožení. Nemyslím si proto, že byla jakákoli šance nějakými ústupky válku
odvrátit.

Dosáhl ruský prezident Vladimir Putin za dobu trvání konfliktu alespoň nějakých dílčích úspěchů, které by doma mohl ,,prodat"?

Ano a ne. Ano potud, že je ruská propaganda schopna za úspěch prodat cokoli, pokud to bude potřeba. Ale třeba i z velmi
šedivého projevu 9. května bylo vidět, že sám není schopen nic jako zásadní průlom. U Kyjeva či u Charkova Rusové neuspěli,
Donbas prozatím také vzdoruje. Dokonce ani ten Mariupol nemůže označit za úplně ovládnutý.

Na jakých faktorech bude z Vašeho pohledu záviset ruský úspěch v rámci ofenzivy na východě Ukrajiny?

Na schopnosti změnit taktiku, na tom, jestli Rusko dokáže aktivizovat další zdroje, na morálce a celkovém stavu ruské armády,
na vnitřních poměrech v zemi. Propaganda sice do Rusů horem dolem hustí svoji verzi o tom, že Rusko se jen brání a hrozil mu
útok ze strany Ukrajiny a NATO, ale i to se časem může zaseknout a lidi se mohou ptát, jestli jim válka v sousední zemi stála za
ty mrtvé. Ale nezapomínejme na to, že Rusko je pořád ohromná země, která, i přes sankce, je schopna leccos vyrobit, svoje
ztráty do nějaké míry nahrazovat. A i když by jim hypoteticky došly sofistikované zbraně, stále i ty málo sofistikované jsou
schopné zabíjet. Z ukrajinské strany půjde prakticky o ty samé faktory – schopnost využít západních dodávek zbraní, to, kolik
budou mít vojáků, jestli to země bude zvládat vnitřně atd. Faktorů, které mohou rozhodovat, je spousta.

Za jakých okolností může realisticky dojít k k mírovým rozhovorům na nejvyšší úrovni mezi oběma znesvářenými stranami?

Pokud jedna či druhá strana získá pocit, že prohrává, nastanou opravdová jednání. Ta současná jsou spíše takovou snahou
ukazovat „že jednáme“. Rusko vyslalo Vladimira Medinského jako hlavního vyjednavače, čímž už od začátku dávalo najevo, že
až tak moc o jednání vlastně nestojí. Ale i ty požadavky jsou zatím nekompatibilní. Rusko požaduje od Ukrajiny jako
„kompromis“, aby odstoupila kus svého území, Ukrajina požaduje návrat do hranic z doby před rokem 2014. Mám takové
obavy, že to bude trvat ještě dlouho, ale v tomto směru jsem špatný prognostik.

Jak je pravděpodobné, že do války bude zataženo Ruskem i Moldavsko a otevře se proti Ukrajině nová fronta z Podněstří?
Může to mít pro Ukrajinu z vojenského pohledu zásadnější důsledky?

Bohužel, nejsem úplně vojenský teoretik. Na druhou stranu, Rusko, alespoň co vím, nemá v oblasti zrovna omračující sílu.
Vyrazit z Podněstří by asi bylo příliš velkým rizikem. Ale to by se mohlo změnit v případě, že by ruská armáda postoupila z
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Chersonské oblasti na Mykolajiv. Ale zatím to vypadá, že na něco podobného nemá sílu.

Jaký vývoj lze očekávat v příštích týdnech či měsících? Je Putin v případě nesplněných vojenských cílů použít například
taktické jaderné zbraně?

Do hlavy Putinovi nevidím. Nebyl jsem z těch, kdo přesně předpovídal, že Putin v únoru zaútočí, ale ani jsem netvrdil, že to
neudělá. Prostě jsem pro taková tvrzení neměl nějakou silnou oporu. Podobné je to i s vývojem do budoucna. Dá se tipovat, že
se obě strany budou snažit o nějaký průlom, ale také je vidět, že obě strany jsou konfliktem už celkem dost opotřebované.
Výsledkem tak nejspíš bude jakýsi pat, kdy ani jedna strana nebude mít na to tu druhou rozhodným způsobem porazit, ale ani
jedna strana se takového cíle nevzdá. Co se týče ruské správy okupovaných území, tam už je, myslím, docela jasně vidět
systém identifikace „problémových osob“ a jejich izolace či likvidace. Velmi suše, dochází k jejich poruštění. Použití jaderné
zbraně se mi nezdá pravděpodobné z toho důvodu, že Vladimir Putin je stále zjevně přesvědčený, že Rusko může vyhrát i
konvenčně. Nedávalo by to logiku. Ale tu nedávala ani ruská invaze proti Ukrajině, přesto se do ní Putin pustil.
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mluvčí 
A já říkám, není potřeba, aby stát přerozděloval dotoval, ale ty peníze nechá těm spotřebitelům, a to ne všem nejenom těm,
kteří prostě se kvalifikují jako zraněný nebo chráněný zákazník nebo nové jakkoliv jakkoliv definovaný. Tohle je podle mě cesta,
kterou se můžeme dát a měli bychom se dát, protože to opatření rychle odstraňuje příčinu jednu z příčin vysoké inflace v této
zemi, což je znehodnocování peněz Bacha na jednu věc, jestli se tahle ta inflace s poklesem ekonomiky dostane do toho, čemu
se říká tzv. stagflace, tak my budeme situaci tady bude taková recese, že všechny tyhle ty další diskuze budou v podstatě už
jenom zachraňování.

mluvčí 
Martine sedláku udělal německý stát chybu, když tady Jaroslav Míl změně krátkodobou perspektivu Německa v podpoře
obnovit obnovit plný zdroj.

mluvčí 
Musíme rozdělit Německo za Angely Merkel a za současné vlády je úplně nová strategie současné německé vlády složená
primárně lze zelených, které mají zodpovědnost právě ministerstvo pro hospodářství klima a pan ministr beka a nelenil a má od
války připravil zhruba 600 stránkovou strategií, která počítá s masivním rozvojem obnovitelných zdrojů s využitím energetických
úspor. Nástupem čisté mobility. A v létě by měl při další balíček, který se zaměří na teplo dekarbonizace, teplá zbavení se
závislosti na ruském teplo na ruském plynu v oblasti teplárenství. Je to možná ta věc, která v České republice zatím zásadně
chybí. Česká vláda dělá dobré kroky. Pan ministr týkala vyrazil do světa, měl několik zásadních jednání o dodávkách zemního
plynu, ale musíme se zaměřovat na tu další část ve chvíli, kdy právě budeme nahrazovat nezávislosti nezávislosti nakupovat
pouze zemní plyn a jasně dává smysl nejbližších letech, ale potřebujeme rozvíjet ty zdroje, které jsou na zahraničních
dodávkách nezávislá, čímž se zase zpátky vracím k těm úsporám energie. Tady nevyužitý potenciál úspor energie, který
bohužel ministerstvo průmyslu obchodu stále k němu neumí a pořádně přistoupit, když si vezmeme jenom jednoduchá opatření
to divákům nějakým způsobem a tu naši ekonomickou debatu přeložíme, když zateplí střechu, je to práce na 1 den a ušetří vám
to zhruba 20 % spotřebu v rodinném domku. Můžete udělat komplexní rekonstrukci a ušetříte více než 60 60 % energie, kterou
tam spotřebováváte. Je to samozřejmě určitý projekt na delší čas. Pořídíte tepelné čerpadlo, nahradíte úplně kotel na zemní
plyn.

mluvčí 
A to dělají municipality kupříkladu v Holandsku ukazují lidem, kolik se dá ušetřit. Vy jste tady Jaroslavem ne. Já jsem pro
skepticky, ale to je 40, ale zdroje, které my necháváme stranou, a proto se zmiňuje. Já.

mluvčí 
Myslím, že se nenechávají.

mluvčí 
Strana 1 Mar Varga ještě toho Holandska. Tak.

mluvčí 
Vyrazili vy jste zažil jako občan, že by vám parlament, že by vám jako občanovi kupříkladu municipality poslaly úsporné úsporná
zařízení, jako jsou žárovky, jako je jasné, zda jsou pro broučky, no, ale jestli jste.

mluvčí 
Řídil sám, ale nebudu čekat. Ale.

mluvčí 
Vypadaly ne ne ahoj, no ale podívejte se, zvyšujete energetickou gramotnost domácnosti. Vy v tom se pohybujete celý život,
ale ne ne každý občan České republiky. Tyhle věci.

mluvčí 
Díky, že jste otevřel téma právě Holandska, respektive Nizozemska a jsme ho nazývali správně. Je to strategie, kterou po pár
týdnech vlády nizozemská vláda představila s tím, že jejich masivní program je podstatně robustnější než česká Nová zelená
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úsporám, jak zateplování budov, tak instalace lokálních obnovitelných zdrojů právě ve spolupráci s obcemi, ty tam hrají velmi
důležitou roli ve vzdělávání obyvatel a je to i určitý výukový program k tomu jako se přizpůsobit během příštích Zemek, když
určitě všichni jsme viděli doporučení mezinárodní energetické agentury k tomu, jakým způsobem Evropa může redukovat
závislost na zemním plynu jednoduchými opatřeními, jako je stažení termostatu nebo v létě. Je to naopak ne tolik využívat
klimatizaci, případně ne, to ne často jezdit autem nahradit MHD Jackem, když jste se ty čísla, napočítají dohromady jenom z
těch jednoduchých opatření, které mohou firmy nebo domácnosti udělat, tak je to zhruba nějakých 120 super tankerů nějakých
17 miliard kubíků zemního plynu, který bysme jenom tím lepším spotřebitelským chováním mohly otevřít a ušetřit nákupech za
ruský plyn. To je věc, kterou doufám, že ministerstvo průmyslu obchodu otevře například ve spolupráci s ministerstvem
životního prostředí, které má potřebné programy v rámci vlády, ať už je to Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace. Či celý
modernizační fond, který míří právě do toho balíku nové energetiky, jak obnovitelných zdrojů, tak renovace budov, to je klíč,
který Česká republika potřebuje velmi akcentovat a posílit tak naši za nezávislost na Rusku. Ono, když já se podíváme do roku
2014, kdy Rusko obsadilo Krym, tak v rámci evropských strategií se právě na energetická bezpečnost a dost silně objevovala
to, že Evropa potřebuje posílit nezávislost na dovozu ruské ropy nebo ruského zemního plynu. Můžou právě několika chybnými
rozhodnutími německá s tím a určitě jsem se s panem Mílem shodneme, že příliš moc vsadilo na ruský zemní plyn a dohodu, že
na Rusko bude dál dodávat levný zemní plyn do Německa, tak Evropa zapomněla na to, že by jsme měli posilovat naši
nezávislost na Rusku. Teď musíme dohnat ta Česká republika má tu nevýhodu, že za minulých 10 let toho moc obnovitelný
zdroj neudělala. De facto tady narostlo a jenom, když se podíváme na fotovoltaiky o nějakých 150 MW. Výkon za poslední roky
pro srovnání v Německu v březnu nainstalovali 750 MW za jediný měsíc. Naprosto nesrovnatelná čísla. A ten rozdíl nás bude
jednou mrzet. Ta má, protože budeme muset posílit investice do obnovitelných zdrojů jako zdroj energetické svobody a
nezávislosti na Rusku. O to rychleji, ale nyní například solární panely, střídače nebo baterie může být problém v rámci
dodavatelského řetězce a budeme Kong soutěžit s jinými evropskými státy, který mají podobné strategie, ale daleko lépe vzít.
Já.

mluvčí 
Omlouvám se se, omlouvám, ale musíme musíme mohu. Mohu.

mluvčí 
Říct jednu jen dnes.

mluvčí 
Jsem se mnoha růst.

mluvčí 
Hory jsou v pořádku a tepelný čerpadla jsou v pořádku, máte-li přebytečný čtvrt milionu, proč ne fotovoltaiku na střeše, ale
nahrazujeme jednu závislost jinou, protože 70 % surovinových zdrojů pro výrobu těchhle těch obnovitelných zdrojů má pod
kontrolou Čína dodávky jdou také z Číny, ale hlavně o to víc zvyšujeme spotřebu plynu.

mluvčí 
A budu budu rád, když tedy vy byste pokračovali do třetí hodiny, když se debatě budeme dál pokračovat v dalších otázkách
Jaroslav Míl, bývalý vládní zmocněnec pro jádro a výkonný ředitel aliance pro energetickou soběstačnost programový ředitel
Svazu moderní energetiky Martin Sedlák byl mým hostem hezký zbytek neděle těšit v neděli. Díky takové byly dnešní otázky.
Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize na známé adrese, hezký zbytek neděle, pokud možno
ve společnosti České televize.

mluvčí 
Vysílání čtyřiadvacítky teď pokračuje zprávami, vítám vás. Vláda zřejmě naposledy požádá o prodloužení.

mluvčí 
Nouzového stavu kvůli migrační vlně vyvolané válkou na Ukrajině. Řekl ministra vnitra Vít Rakušan v otázkách Václava Moravce
a dodal, že žádost předložena sněmovně bude počítat se 30 dny tak, aby nouzový stav platil do konce června. Do té doby chce
Rakušan prosadit novelu tzv. Lex Ukrajina.

mluvčí 
Třeba zkrátit na hlasovací povinnost změnu místa pobytu do tří dnů potřebujeme nouzový stav, pokud tomu tak nebude,
budeme hledat nějaký náhradní legislativní instrument, který dopadne tak jako opadávala minulá vláda v covidu tzn. že to soud
pravděpodobně s velkou mírou pravděpodobnosti shodí.

mluvčí 
Během nouzového stavu. Vláda nenese žádnou zodpovědnost, může nakupovat věci bez výběrového řízení a prostě ta
zodpovědnost podle mě vlády je toho nouzového stavu velmi důležitá.

mluvčí 
Finský prezident premiérka na summitu NATO oficiálně potvrdili, že se jejich země budou ucházet o členství v alianci. Věří, že
se podaří vyřešit i výhrady Turecka, se kterým chtějí dále jednat. Podle Ankary ve Finsku Švédsku měli před vstupem do
obranného bloku omezit svou podporu kurdské strany pracujících Turecko považuje za teroristickou organizaci.

Ruská armáda postupuje v Donbasu směrem na severu Doněcka a lisy Čang. Dobyla vesnici Oleksandr pyl ja ukrajinští
obránci se stáhli na sever. Rusko také v noci zničilo ukrajinský vojenský objekt nedaleko domova. Ukrajinci za poslední den
odrazili 12 útoků okupantů a zničily část jejich techniky. Podle gubernátora Charkovské oblasti ukrajinští vojáci zahájili
protiofenzívu mířící na jezu.

Vzpomínková tryzna na terezínském národním hřbitově uctili oběti nacistické perzekuce. V ghettu ve čtyřicátých letech podle
odhadů zemřelo 35 000 lidí. Předseda senátu Miloš Vystrčil připomněl paralelu se současnou válkou na Ukrajině. Ta podle něj
ukazuje, jak je důležité nebýt lhostejný vlastní minulosti.
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mluvčí 
Je totiž naší povinností odpovědností znovu varovat a připomínat fakta skutečnosti.

A to zvláště v současné době, kdy se znovu lži navíc často umocněné předsudky a spikleneckým teoriemi stávají nebezpečnou
válečnou zbraní.

mluvčí 
Na cestě do Česka je dřevěné historické letadlo britské výroby Miles smeč stran z roku 1938 a za druhé světové války se o
něm připravovali českoslovenští letci v královském letectvu ve Velké Británii. Zítra odpoledne s ním pilot Richard Santus
přistane na letišti v Podhořanech na Chrudimsku a v posledním květnovém týdnu se představí na Aviatické pouti v Pardubicích.
Těchto typů letadel se ze 1300 vyrobených kusů dochovalo na celém světě jenom 5.

Zpět k situaci na Ukrajině v Mariupolu vypukla řada požárů po tom, co se Rusové pokusili obnovit dodávky elektřiny v centru
města. Podle poradce starosty začalo hořet poškozených bytech, kde došlo k elektrickým zkratům. Stejný poradce obvinil
Rusko, že ostřelovalo ocelárnu a zůstal po spornými bombami nebo jinou zápalnou municí, která může zasaženým vojákům
civilistům způsobit těžké popáleniny. Ocelárna dál čelí i pozemnímu ostřelování.

Z okupovaného města včera dorazil další konvoj evakuovaných civilistů do ukrajinského Záporoží přijelo zhruba 500-1000 aut.
Evakuace komplikují kontroly na ruských stanovištích. Podle některých svědků Rusové část obyvatel dlouho nepouštěli a není
jisté, jestli do cíle dojel celý konvoj.

mluvčí 
Na stanovišti nás nenechávaly projet. Vznikla tam ohromná kolona zhruba 8-900 dopravních prostředků. V sobotu začali
pouštět a myslím, že pustili jen okolo 200.

mluvčí 
Finský prezident Saul ministr prohlásil, že ho překvapil kritický postoj Turecka ke vstupu jeho země do NATO. Ministr tvrdí, že si
tureckou hlavou státu nedávno telefonoval. Recep Tayyip Erdogan, který Art Erdogan prý tehdy finské členství sám podpořil,
teď ale zemi vyčítá podporu Kurdů. Finsko je ochotné téma znovu probrat a přesvědčit Turecko, aby neblokovalo jeho připojení
k alianci.

mluvčí 
Jsem připraven, že budu prezidentem Erdoganem znovu diskutovat o otázkách, které nadnesl.

mluvčí 
Členkami snažíme se, aby byl proces připojení co nejhladší a nejrychlejší už neměli jsme žádné náznaky zevnitř na to, že by se
členstvím Finska nebo Švédska mohl být problém. Jsme k němu naprosto způsobenými. Už teď jsme propojení s NATO jsme
jeho blízkými partnery, tedy.

mluvčí 
Podrobnosti teď s Janem Kofroněm politickým geografem z katedry politologie institutu Pollock politologických studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký den vám přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak finský prezident naznačil tu otočku v názoru turecká, proč podle vás přišla, proč teď má námitky proti vstupu do
skandinávských zemí aliance?

mluvčí 
Tak Turecko prostě řekl, že Finsko Švédsko byly příliš přívětivé káně, který má kurdským skupinám z pozice Turecka je to,
řekněme, snaha vymoci si na těchto dvou zemích a aby přehodnotili ten svůj přístup k koptské otázce a a tento okamžik on to
prostě může udělat, protože bez souhlasů turecká a se tyto země samozřejmě na nedostanou.

mluvčí 
Tzn. jaký je výsledek, který by směřoval skandinávské země do NATO. Znamená to, že zcela přeruší tu podporu kurdské strany
pracujících obě země na svém území, nebo jak to vidíte?

mluvčí 
Asi takto radikální nebude muset být, ale a děláme určitě toho využije, aby a dosáhla nějakých částečných ústupků. Zároveň
samozřejmě z druhé strany podle něj sama tlačit na Turecko zas v jiných otázkách, že samozřejmě ta pozice tohoto dětské není
tak extrémně silná, ale myslím si, že by Erdogan jenom tady kvůli tomu záměrně dopoval a vstup švédská finská, ale určitě se
pokusí úspěšná něco.

mluvčí 
Takže výsledkem bude nějaký kompromis, jak si představit?

mluvčí 
Tak ta.

mluvčí 
Pardon mluva.

mluvčí 
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Zřejmě. Zřejmě prostě dojde k tomu, že a že prostě tyhlety země a poněkud menší svoji podporu té té koptské otázce.

mluvčí 
Jak rychle je podle vás reálné, aby se ten problém s Tureckem vyřešil a je důležité, aby to bylo co nejdříve je důležité, aby se
Finsko Švédsko stali členy aliance, co nejdříve už teď s ní spolupracují?

mluvčí 
Tak to je samozřejmě otázka primárně pro Finsko Švédsko. Copak ty země chtějí vstoupit do NATO, tak samozřejmě plně dává
smysl, aby ten proces byl co nejrychleji čí, protože nějaké dlouhé mezidobí, kdy oni budou žádat, ale zároveň ještě členy
nebudou, tak samozřejmě bezpečnostně poměrně rizikové, takže i to, jestli budou snažit tohleto a minimalizovat, co to jenom a
půjde v tomhle tom smyslu mě samozřejmě, jak co ne, aby to třetí proběhlo, pokud možno co nejrychleji.

mluvčí 
Urychlit zřejmě může i to, že země už splňují většinu těch požadavků na případné členské státy, takže váš odborný odhad,
kdyby se mohly stát členy NATO.

mluvčí 
Těžko říct, já si dokážu staleté specifické situaci představit, že to opravdu může být řády několika týdnů nižších měsíců dojde k
tomu zároveň prostě, pokud jakýkoliv stát aliance řekne, že to s tím nesouhlasí, tak ten okamžik tomu rozšíření prostě nedojde.
Tzn. kdyby například Maďarsko řekl, my jsme nesouhlasíme, ať už by pohnutky byly jakékoliv. Tyto 2 státy prostě do NATO
nevstoupí.

mluvčí 
To jsem se chtěla zeptat, jestli vidíte, v uvozovkách nebezpečí ještě jiného z členských států, že by mohl třeba v téhle
příležitosti využít a podmiňovat právě svůj souhlas po prosazením svých zájmů, mluvilo se v Maďarsku, mluvilo se v
Chorvatsku?

mluvčí 
Tak teoreticky mohlo na druhou stranu otázkou, co by ta země za to získala a Medek s nějakou roli, řekněme, státu bližšího
Rusku, hraje nás z toho nějaké výhody. Tohle to by byl už opravdu jako velmi ostrý krok a a teď otázku, co by, co by ta země
maďarskou a případně Chorvatsko nebo chorvatský prezident specificky zato letos získalo, a protože samozřejmě z druhé
strany by tohle to byla asi velmi rychle a ať už na té nebo jednotlivými státy NATO jako je a USA nebo Británie vnímáno velmi
negativně následovaly nějaké protiakce, takže otázkou, co by mohlo a získá maďarskou Chorvatsko dál takovéto blokování a
reformou státu. Já to úplně nevidí.

mluvčí 
Ještě by mě zajímal ten rozdíl v postoji veřejnosti, ale i politického spektra ve Finsku Švédsku k té otázce na to. Je pravda, že u
obou států ta podpora prudce vzrostla ruské invazi na Ukrajinu. Nicméně Švédové jsou k tomu kroku přece jenom o něco
rezervovanější, jaké jsou vlastně ty rozdíly mezi, řekněme, vnímání těch bezpečnostních otázek mezi oběma státy.

mluvčí 
Finsko skutečně a sousedí s Ruskem velmi dlouhou hranici ve Finsku a také proto povinná vojenská služba a která je
mimochodem tam většinou už úplně akceptována a zatímco v případě Švédska do vlastně 2324 došlo k přechodu na klasickou
malou profesionální armádu a byť členi x desítek let předtím měli poměrně velkou armádu. Tenhleten okamžik už to neplatí
vysoko to oddělení tím Bauer Martin druhém států NATO v Pobaltí, takže jejich vnímání bezpečnostního, tak přece jenom trápíš
krytou ficka.

mluvčí 
A pokud obě země do NATO vstoupí a mluvíme o tom s našimi hosty ve vysílání často, tak se v podstatě stane pravý opak
toho, co Vladimir Putin požadoval ještě před invazí na Ukrajinu. Jaké máte vysvětlení pro to, že si tým, řekněme, informace
nebo reálie takhle špatně vyhodnotil?

mluvčí 
Těžko říct jako tady v zásadě člověka nenapadá úplně dobrý důvod a jak jsem vlastně takhle splést, a protože bylo celkem
jasné, že ať už ta invaze dopadne jakkoliv jakkoliv tak, že to prostě povede k většímu zájmu zemí v okolí Ruska o členství
NATO, případně svůj vlastní obranu celkově je možné, že on sázel na to, že kdybych akce proběhla velmi rychle, tak by byla
velmi úspěšná, aby tím vlastně vyslal signál, pokud se kdokoliv z vás pokusí vstoupit do NATO nebo o tom bude jenom
uvažoval, tak se utká s něčím podobným velmi rychlým tvrdým úderem, bude úspěšný, tzn. nedělejte, že je možné, že kdyby ten
ruský útok skutečně byl bezprecedentní úspěšný bezprecedentně rychlý a že by to nějaký efekt mělo.

mluvčí 
A ještě by mě zajímalo, proč nebo jak se vlastně Finsko v té poslední době vyhodnocovalo. Naopak Rusko narážím na to, že
finská premiérka ten krok vstupu do NATO uvedla tím, že se ukázalo, že Rusku se nedá věřit, nicméně byl to už rok 2014 další
kroky Kremlu, které asi mohli Finsku naznačit, že to úplně spolehlivý partner není nebo spolehliví sousedé, řekněme.

mluvčí 
Taká tohleto nám spíš jako určité politické proklamace je jasné, že prostě to, co Rusko udělalo poměrně extrémní, a to asi není
potřeba debatovat. Zároveň je třeba říct, že Finové tu svoji obranu dali dlouhá desetiletí opravdu vážně okamžiku ostatní
evropské armády snižovaly své počty odlehčovat-li a rušili třeba i na vojenskou službu a tohle to ve Finsku někdy prostě co
nestalo, a takže nejde obviňovat nějak z toho, že by měli nějaké a příliš dobré mínění o a svém ruském sousedovi.

mluvčí 
A poslední věc by mě zajímala, má ještě neutralita v Evropě po válce na Ukrajině nějakou budoucnost.

mluvčí 
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A tak určitě já myslím, že Švýcarsko, kde zůstat neutrální, že mu to vadit nebude. Stejně tak Irsko Rakousko asi zůstanou
neutrální, ale faktem je, že a to, co se stalo, prostě ukazuje, že válka řád možností na evropském kontinentu a zejména menší
státy, které samy o sobě nejsou schopny vyprodukovat nějakou velkou vojenskou sílu, tak hledají další alternativní cesty
posílení své bezpečnosti a členství ve vojenských aliancí. Samozřejmě je jednou z těchto cest.

mluvčí 
Mimochodem já ještě k našemu rozhovoru doplním, že my živě nabídneme konferenci po jednání ministrů zahraničí zemí právě
Severoatlantické aliance v Berlíně, které se té otázce, kterou jsme spolu řešili, věnují a moc děkuju za rozhovor tolik Jan
Kofroň, politický geograf z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  na shledanou.

Na podporu obránců a zůstalo se dnes sešli lidé na Staroměstském náměstí na akci Zachraňme zůstal přišli i manželky
obránců. Podrobnosti z místa přidá Karolína nová. Karolíno, zdravím a shromáždění provázelo několik projevů tak, co v nich
zaznělo.

mluvčí 
Hezké odpoledne. Před malou chvíli tu vystoupil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, který upozornil na ty podmínky, ve
kterých za starší obránci, že už několik týdnů žijí, že nemají přístup k pitné vodě kýblu a že v nehygienických podmínkách tam
jsou zraněni lidé, dodal ale to, že toho, co se zůstal opravdu teď děje, zjistíme až s odstupem času, kdy tam budou moct přijít
nezávislí pozorovatelé. Podle něj se také podle toho, jak se svět postaví právě dění zůstalo bude vyvíjet další postup nebo
může vyvíjet další postup války na Ukrajině dál tu také vystoupili zmíněné manželky Ukrajinci a zůstal svých bojovníků, které
vyzvaly k pomoci a také také řekli to, že je důležité, aby se o tom, co se na Ukrajině děje, mluvilo mluvilo nahlas, aby se
občanská společnost scházela na tyto věci upozorňovala, dávala najevo svůj názor. Teď před dne se tady sešlo několik set
několik set lidí. Většina z nich přišel s ukrajinskými vlajkami transparenty. Většinou jde o ukrajinské uprchlíky z vás o válečné
uprchlíky také jejich rodiny nebo Ukrajince, kteří už delší dobu žijí v České republice. Přišel jsem ale také řada Čechů, kteří
svými transparenty podpořili právě ukrajinskou armádu. Teď na závěr zazněla ukrajinská hymna. Zpívají se tu také ukrajinské
lidové písně a skandovala se tady to, aby Zachraňte zastal.

mluvčí 
A další akce na podporu Ukrajiny se koná taky v Bečově nad teplou a víc řekne kolega Václav Matoušek.

mluvčí 
Pěkné odpoledne přímo ze státního.

mluvčí 
Hradu zámku v Bečově nad teplou u Karlových Varů právě v Bečově našlo azyl před válkou asi 40 ukrajinských uprchlíků a
dalších 20 přímo tady na hradě. V jeho zahradách se tak dnes odpoledne rozhodli uspořádat akci s názvem ukrajinský den pro
vás minimálně do 17 hodin. Tady budou Ukrajinky vařit jejich národní speciality. Chybět nebude boršč. Já Halová kaše a také
už var ukrajinský ovocný nápoj. Ukrajinky tak chtějí poděkovat místním lidem nejen za hmotnou pomoc je ale hlavně za to, že
přijali mezi sebe. Podle kastelána státního hradu zámku Bečov nad Teplou Tomáše židovského prostory hradu a hlavně jeho
kuchyně po víc než 70 letech opět žijí. Dnes odpoledne také Ukrajinci chtějí ukázat, kolik toho mají naše kultury společného
třeba i v kuchyni. Čestným hostem je konzulární referend ukrajinského velvyslanectví Oleksandr Lucenko. Kromě ochutnání
ukrajinských specialit si tady lidé mohou dnes poslechnout také ukrajinské písně, oznámí zpěváků a se svou vlastní skladbou
vystoupí také 1 uprchlice.

mluvčí 
Už zítra začne rekonstrukce barrandovského mostu, což je nejvytíženější dopravní uzel v zemi. Denně tudy projede přes 140
000 aut. Silničáři už včera vyznačili omezení. Dnes přijela těžká technika. Víc doplní Zuzana Smíšková. Naše redaktorka na
místě Zuzano, zdravím, tak s jakým omezením musí už dnes řidiči počítat?

mluvčí 
Dobré odpoledne, ano, ačkoliv ty práce na barrandovském mostě začnou startují až zítra v pondělí 16. května, tak řidiči musejí
počítat s omezením v místě, konkrétně včera se zde tvořili v průběhu dopoledne krátké kolony s tím, že tedy silničáři na
barrandovském mostě a v jeho přilehlém okolí rozmisťovali dopravní značení dnes a už je uzavřen nájezd ze strakonické na
Barrandovský most tzn. z toho směru z Chuchle směru do centra hlavního města, no a ten pohled, který v tuto chvíli nabízí
kamera, je právě na to uzavřené místo, můžete vidět tu těžkou techniku a také můžete vidět to, že zatím větší dopravní
komplikace se v místě tvoří. Každopádně to rameno, kde popojíždějí vozidla směrem z Barrandova právě na Barrandovský
most a dále směr na jižní spojku, tak to je každopádně pohled, který je hlavním městě běžný a tedy s tou rekonstrukcí s těmi
omezeními zřejmě nesouvisí. Každopádně uvidíme, jak se ta situace změní s postupujícím časem, kdy se Pražané začnou
odpoledne možná v podvečer vracet z víkendu zpátky do hlavního města dopravní kolaps hlavním městě kvůli rekonstrukci
barrandovského mostu dle zástupců hlavního města hrozí především prvních 10-14 dnů, než si tedy lidé, kteří budou těmito
místy projíždí, ať už Pražané, anebo ti, kteří jednoduše hlavním městě se budou nacházet, než si zvyknou i proto je důležité
znát objízdné trasy. Tou jednou je objízdná trasa po Jižní spojce. Ta už v tuto chvíli vyznačená a je možné od zítřejšího dne
místem projíždět bez dálniční známky. Dále se dá využít také most lahviček, anebo postavená je a také rampa u lihovaru i.

mluvčí 
Čínská metropole Šanghaj od zítřka začne otevírat provozovny první na řadu přijdou obchodní centra nebo třeba kadeřnictví.
Město bylo přes 6 týdnů přísné uzávěře kvůli epidemii covidu 19. Omezení ovlivnila i světový obchod. Šanghaj je totiž jedním z
největších přístavů a finančním centrem země.

A téma už teď pro Jiřího Hudečka z katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přeji vám hezký den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
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Známe, prosím, nějaký přesnější plán toho rozvolňování v Šanghaji a můžeme popsat, jak teď to město fungovalo několik
minulých týdnů?

mluvčí 
Nebylo zveřejněno podrobnější časový plán, jaké osobnosti se budou ty provozy otevírá. Důraz by měl být v první řadě na
obchody s potravinami a vůbec nějaká obchodní centra. V souvislosti s tím i na velkoobchodní centra, protože musí i
maloobchodníci nabrat nové zásoby a zmiňována jsou i ty zmiňovány jsou i ty služby, jako je kadeřnictví a podobně. Ve všech
případech má být důraz kladen stále na služby online na to, aby se vyhnuli, pokud možno lidé nějakým kontaktům, takže takže
to bude pomocí nějakého objednávání na konkrétní časy. Dosud hlavní důvod, proč nic z toho nefungovalo, nebyl ani tak
zákaz, jako že vlastně všichni zaměstnanci byli zavření ve svých bytech, takže nefungovalo ani metro, co teď teprve o zkouší
znovu průjezdnost těch kolejových tras a většina vlastně on line obchodování byla zastavená, protože na to dostatek kurýrů,
kteří mohli dovážet věci lidem byly ve většině případů odkázáni na vlastně péči těch úřadů, které, které se snažily zajistit dodání
těch třeba potravin na poslední části cesty.

mluvčí 
Což vázlo a veřejnost kritizovala stejně jako tu povinnost být povinných covidových karantén na těch speciálních střediscích,
které teď Šanghaj taky začíná zavírat asi půlka už nefunguje, co víme o tom, jak fungovaly těch podmínkách v nich?

mluvčí 
Ony byly stavěny velice narychlo často tam lidi vážili ještě v době, kdy nebyly úplně dodělané, takže tam měli zatékalo skrz
střechu, byly tam byl tam značný nedostatek. To ale nebyly tam vůbec žádné sprchy, takže lidi tam museli po celou dobu přežít
vlastně bez lidí. Jídlo tam sice dováželi dostatek, co si lidi celkem chválili, ale ta kvalita samozřejmě nebyla taková, jako když si
člověk váží sám a taky nebyl čas nějak slibovat lidsky, takže aspoň to tam nějak důchodů prostě složili, museli si sami vybrat
krabičky ještě jídelen. Problém byl také s tím, že ačkoliv to byly jakoby zdravotnické podniky, tak ve skutečnosti tam žádní
žádný zdravotnický personál byl a nedělali ani testy v podstatě těm lidem, že když bude hodně špatně, tak si musí zavolat
záchranku a počkat na ni, ale tam žádná léčba ani testování probíhat nebude.

mluvčí 
No a všechna tahle drakonická opatření se dějí a dělá za jaké epidemické situace asi sluší ještě připomenout, že Čína se snaží
dostat na nulu nakažených covidem 19. Je tohle reálné vůbec?

mluvčí 
No tak v některých částech Šanghaje už toho dosáhli tam právě měla asi začít otevírání stále v některých okrscích se objevují
noví nakažení. Mimo ty lidi, kteří už byli v karanténě, což je taková základní takové základní kritérium pro to, jestli bude možné
otevírá jinak přímo v Šanghaji celkem během této vlny bylo nakaženo, anebo tedy potvrzeno tzn. měli příznaky 57 000 lidí a zní
571 zemřelo. Momentálně mají 268 lidí v nemocnici 160 dní 67 těžkém stavu.

mluvčí 
Srovnání ještě s Pekingem, prosím, tam je to jak a jaká opatření fungují.

mluvčí 
Ingo táhl na zřejmě teprve začíná. Tam měli včera 33 nových případů. Stále se to tak točí kolem těch desítek. Je to celkem z
těch asi 15 okresů, co má technika i dětem, ta situace se tam objevují nové případy mimo karanténu a SOU tam vlastně
lockdownu, někteří už 20 dní déle bude se to i prodlužovat. Pekingu sice byli trochu varování, co se dělo v Šanghaji, jeho
strávili třeba mrazáky a zásoby na delší dobu, ale stejně pokud Louda bude trvat tak dlouho jako v Šanghaji, kde už někde to
mají v podstatě 2 měsíce, tak tam nepochybně taky dojde k problémům s potravinami.

mluvčí 
Poslední vezmi mě zajímala někteří analytici se domnívají, že čínskému režimu nemusí jít jenom o sražení covidových čísel na
nulu, ale třeba i o udržení absolutní moci nebo o nepřímou paralýzu západní ekonomiky právě přes kolaps dodavatelských
řetězců. Věříte podobným teoriím?

mluvčí 
No, ten kolaps dodavatelských řetězců, to mi připadá přitažené za vlasy, protože první by samozřejmě to odnesly Číňané a oni
se taky jsou schopni pak bouře v září by mohlo situaci, kdyby neměli tolik nemocných, ale to se týče udržení moci, to je určitě v
zájmu vedení čínského byla nakonec citelná diskuze samotná to, že byla jako udělat, tak vlastně 5. května vystoupil sám
generální tajemník prezident tímhle tím, že se bude pokračovat, sdělil povidla se nesmí do toho vstoupit. Ta byla celá řada
komentářů, které to nějak navazoval, rozvíjeli jeho tezi, tak to ukazuje, že to je jeho snaha udržet vlastně kontrolu, aby nedošlo
k vývoji. No nedošlo k opuštění politiky, se kterou on osobně spjat.

mluvčí 
Říká Jiří Hudeček z Univerzity Karlovy vývoj epidemie koronaviru v Číně moc díky za váš čas přeju hezkou neděli. Na
shledanou.

mluvčí 
Já také děkuji hezkou neděli diváků.

mluvčí 
V Česku je momentálně podle odhadu ministerstva vnitra přes 200 000 uprchlíků z Ukrajiny o dočasnou ochranu jich tu dosud
dosud požádalo přes 340 000. Část z nich ale podle Víta Rakušana odjela. Dodal, že nejpozději do poloviny června má být
jasné, kolik uprchlíků se, ve kterých krajích nachází, aby se podle toho mohli samosprávy připravit zejména na další školní rok.
S tím souvisí i evidenční povinnost.
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Téma týdne
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Luboš ROSÍ, moderátor 
Zesměšňující videa, parodické kresby, satira. Byl toho nejen plný internet, ale ke karikování pondělních oslav ruského Dne
vítězství v týdnu sáhlo i velké množství tradičních médií. Než podrobně uvedu celé toto naše hlavní téma, tedy tu mediální
satiru uprostřed války, podívejte se, z čeho si teď nejen novináři ve vztahu k Rusku dělali legraci?

redaktor 
Kam to vezete?

redaktorka 
Volal Gerasimov, shání techniku na přehlídku.

redaktor 
Máme se zařadit mezi raketové nosiče.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A k té ukázce ještě přidám jeden zdánlivě trošku jiný příklad humoru, který by vás v médiích možná nenapadl. Tím příkladem je
fotografie z Kyjeva, na ní jsou 2 podobní pánové. Jedním je předseda Evropské rady Charles Michel a druhým je ukrajinský
premiér Denys Smihal. Možná si také říkáte, že jsi jsou podobní. No a co je překvapivé, oni si to totiž říkali i autoři, protože z
téhle jinak ne moc zajímavé fotografie si právě kvůli podobnosti pánů tak trochu udělali na tom oficiálním twitterovém
ukrajinskému kanálu legraci i přímo autoři. No a teď tedy konečně, proč to ukazujeme, proč to říkáme, tedy k tomu, na co jsme
se v hlavní reportáži zaměřili. Z čeho si dělat takzvaně srandu a z čeho už ne? Karikaturisté a satirici z celého světa jsou totiž
také trochu novináři, ale pracují jinak, jinými metodami. Cokoliv, i válku se snaží vykládat vtipem. No a my se ptáme, jak moc je
to etické nebo vkusné? A zda se liší nějak ta česká válečná zábava třeba od té britské nebo americké?

redaktor 
Lupič jde vykrást ruskou banku, ale kvůli slabému rublu nakonec spokojí pouze s psacím perem. I takové vtipy každý den
publikuje britský deník Telegraph.

redaktor; citace: vtip z Twitteru 
Omlouváme za protest, který se nikdy nestal a o kterém se nikdy nikomu nezměníte.

redaktor 
Podobné karikatury od února parodovaly například přehnaně dlouhý stůl Vladimira Putina nebo připomínaly jinou britskou
zkušenost s Ruskem. Otravu bývalého agenta Skripala v Salisbury.

redaktor; citace: vtip z Twitteru 
Salisbury, my jsme vás před ním varovali.

Jaromír VOLEK, sociolog médií, Masarykova univerzita v Brně 
Humor má v masové komunikaci oslovuje tzv. nižší komunikační funkce. Co je vlastně tedy efektem použití humoru? Jednak má
upozorňovat, jednak má posilovat určitý postoj a má částečně odvádět pozornost od nechtěného.

Luděk STANĚK, publicista, scénárista, stand-up komik 
Jakékoliv vtip je vlastně komentář reality, nějakým způsobem. Takže Vy vždycky, když děláte vtip, tak vlastně komentuje realitu,
protože i to, že se lidi zasmějou vtipu znamená, že zároveň musí vědět, o čem ten vtip říkáte.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Na válku reagují i další karikaturisté. Francouzský Charlie Hebdo, německý Der Spiegel nebo americký New Yorker. Prezidenta
Putina teď často maluje i Miroslav Kemel. Se začátkem invaze ale musel ve své tvorbě hledat novou polohu. Kresba podle něj
nemusí automaticky vyvolávat salvy smíchu.

redaktor; citace: vtip Miroslava Kemela 
Kterým kufříkem se vypíná plyn?

Miroslav KEMEL, karikaturista 
Kresba jako taková prostě nějakým symbolem může ukazovat na to, co se děje a buď teda dávat lidem naději anebo prostě
jenom dávat jako prostor k tomu vyjádřit se, že ten autor chce v tý nastalý situaci něco říct.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Kreslíři ale i další komici musí během války hledat hranici toho, kam až mohou s vtipem zajít. Jedno z pravidel například říká,
nedělat si legraci z obětí.

Miroslav KEMEL, karikaturista 
Si říkám, neboť prostě takový dětinský a malicherný. Támhle se střílí, tam umírají lidé, ale nikdo nepřemejšlí, jestli to není moc,
není to vhodný. Tak já prostě kreslím, jak umím a snažím se přestoupit nějakej nevkus, anebo to, aby někdo třeba z tý kresby
neměl pocit, že zesměšňuju nějaký oběti nebo nějaký utrpení, to bych nerad, aby tam bylo. Na druhou stranu, že to tam prostě
někdo vidět občas může, připouštím.

Luděk STANĚK, publicista, scénárista, stand-up komik 
Ty hranice jakoby asi úplně nejsou, jsou tam takový základní věci, aby vy jste se s tím vtipem cejtil komfortně, aby vy jste věděl,
že vás to baví, nebo že to to. A potom, aby to drželo nějakou takovou tu základní linku jako nesmát se obětem.
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redaktor 
Je těžké si z toho dělat legraci. Během svého života jsem viděl záběry útoků i na další země, ale nikdy ne na bílou.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Právě západ je v takový vtipech odvážnější. Humorná témata, a především humorný náhled na ně tam totiž má dlouhodobější
historii.

Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT v Londýně 
Tradice britské karikatury sahá do osmnáctého století. Vítaným terčem byly vždy kromě královské rodiny politici. Platí to
dodnes. Ať se podíváme na Timesy, Guardian nebo Telegraph. Málokdo ví, že v padesátých letech byla první ženou
karikaturistou na titulních stranách deníku Herald a Sun Margaret Belská s podpisem Belsky, manželka českého exilového
sochaře královské rodiny Bělského. "Karikaturisté pomáhají uvolnit zbytečné napětí a zesměšnit okázalost.", tvrdil už dávno
princ Charles. Jistě to tak vnímal i tento týden, když Timesy přinesly tuto karikaturu, jak vůbec poprvé čte v zastoupení své
matky Alžběty II. projev v parlamentu.

Luděk STANĚK, publicista, scénárista, stand-up komik 
Média v Británii typicky, ale často i ve Spojených státech jsou daleko komplexnější, měla víc vždycky úhlů pohledu na jednu
věc. Ty média jsou větší, můžou si dovolit jako daleko víc lidí. Můžou si dovolit i koneckonců zaplatit toho karikaturistu.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Ukrajinské téma proniká i do popkultury. Ve Spojených státech jejich pozdně večerním televizním slotu tzv. Light Night
pravidelně glosují tamní moderátoři.

redaktor 
Ruská válečná loď byla vážně poškozena v Černém moři poté, co ji ukrajinské síly zasáhly střelou Neptun. Jsem překvapen, že
těm střelám říkají Neptun, protože Ukrajinci vám dávají spíš pořádné (U)rány.

(Zelenskyj) nechce odvoz, ale zbraně. To je tak dobrá hláška, že ji Vin Diesel použije do dalšího dílu Rychle a zběsile.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Večerní pořady jsou v zámoří tradicí. Diváci tak v podstatě satirický nadhled k aktuálním událostem vyžadují.

redaktor 
Zpravodajci říkají, že Vladimír Putin dostává špatné informace o tom, jak špatně pokračuje Rusko na Ukrajině. To je, jako kdyby
agent Willa Smithe říkal: Na Oskarech jsi to zmáknul!

Luděk STANĚK, publicista, scénárista, stand-up komik 
Kdyby ty pořady nemluvily o válce na Ukrajině, i když všude jinde v médiích je, tak by to jejich diváků bylo samozřejmě
podezřelé, takže všichni musejí najít nějakej klíč k tomu, jak o tý válce referovat vtipně.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Někteří přesto počkali, jak se bude ruská invaze vyvíjet a k zábavě přistoupili s odstupem. I tak ale hlavním terčem vtipů
zůstává především ruský prezident Putin nebo lidé z jeho okolí.

redaktor 
Tento týden Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Prezident Putin útok spustil spolu se svými spojenci, jako je Bělorusko nebo
Tucker Carlson (moderátor Fox News).

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Zdaleka nejsilnější ránu, ale Rusku zasazuje na mediálním poli samotná Ukrajina. Přímo z Kyjeva do světa totiž posílá řadu
parodických vtipů. Z Londýna Bohumil Vostal a z Prahy Jan Řápek, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Známé Opráski sčeskí historije, Zelený Raoul, anebo už zmiňované karikatury v deníku Právo, anebo třeba taky satira Luďka
Staňka. Humoru je v českých médiích na rozdíl od zmiňované Británie sice o poznání méně. Co ale chybí v tisku, tak nahrazuje
právě internet. I tady teď převládá válka, jenže jindy ostrý vtip jde taky možná stranou. Kresby jsou i drsné a skličující, tak o
svých posledních karikaturách mluví třeba už zmiňovaný Miroslav Kemel. Jan Řápek své téma rozvine dole ve Studiu 6, tam
totiž lze obrázky nejlépe ukázat. Jene.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Ano, je to tak. Právě karikatury Miroslava Kemela teď můžeme vidět za mnou. Ukazují vlastně 3 způsoby, jak se na aktuální
dění dívat. Varianta 1. Karikatura přímo ruského prezidenta Vladimira Putina k tomu, jak vyzývá k otevření humanitárních
koridorů, ale trochu jiných. Ve druhé kresbě Kemel zvolil pohled na ruské vojáky. V tomto případě tank, který prohrává s
traktorem. No a pak je tu medvěd, ten znázorňuje Rusko a písmeno zet, které představuje symbol spojený s ruskými vojáky. Na
této kresbě dokonce vidíme červenou barvu, jinak neobvyklý prvek. Proč?

Miroslav KEMEL, karikaturista 
No, aby to bylo jasný, zřetelný graficky. Je to takový tak zásadní ta věc, že jsem párkrát červenou barvu právě jako symbol tý
krve do toho použil. Je to prostě dramatický. Je to šílený. Já mám pocit, že tahleta situace je i jako vhodná prostě jenom občas
něco pojmenovat a nechat to být.

Jan ŘÁPEK, redaktor 
V českých tištěných médiích ale humorných vtipů spíše ubývá. Část karikatur se tak přesouvá na internet. Jedním takovým
příkladem je třeba série Opráski sčeskí historije. I ta aktuální dění reflektuje, i když logicky trochu historickým pohledem.
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Připomíná tedy především naši vlastní zkušenost s Ruskem, respektive se Sovětským svazem, ať už jde v jednom případě o
sovětské tanky nebo v tom druhém o sochu maršála Koněva. Přes internet se taky šíří audiovizuální satirická tvorba. Tady za
mnou můžeme vidět 2 její představitele. Komentátora Seznam Zpráv Jindřicha Šídla a publicistu Luďka Staňka. Ten první
jednou týdně glosuje informace ve svém Šťastném pondělí. /ukázka/

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy 
Petr Fiala sklidil za svou cestu do Kyjeva už všeobecný aplaus, takže se snad nemusíme přidávat a vlastně bychom byli
mnohem radši, kdyby se na podobný výlet našel lepší kamarády, než je jeden bigotní Polák, nový bigotní Polák a slovinská
mutace Donalda Trumpa, mezi jehož hlavní koníčky patří trávení času před soudem za korupci, snaha zničit svobodná média
ve své zemi a urážení oponentů, zejména žen. A kdyby se přidal i Viktor Orbán, kterému ale napsal Putin omluvenku, jela by s
Petrem Fialou kompletní východoevropská legie zkázy. /konec ukázky/

Jan ŘÁPEK, redaktor 
Ten druhý nabízí své pravidelné Události a jak říká, hranice je především v tom, nedělat si legraci z obětí. Zbytek reflektuje s
odstupem. /ukázka/

Luděk STANĚK, publicista, scénárista, stand-up komik 
Neschopnost ruských vojáků poměřovat se s těmi ukrajinskými se projevuje především stále narůstající agresivitou a brutalitou
vůči civilnímu obyvatelstvu, protože jak praví staré ruské přísloví, když na někoho fyzicky nemáš, můžeš pořád rozkopat ***
aspoň jeho babičce. /konec ukázky/

My jsme vlastně se k tomu postavili tak, že my řešíme ani ne tu akci samotnou, ale skutečně ten mediální obraz. My vycházíme
z toho, že my komentujeme, nikoliv dění, ale vlastně zprávy o dění, tzn. že my si tam schválně dáváme ten mezistupeň, abysme
se od toho, od té reality jakoby odstínili a snažíme se komentovat teprve ten mediální výstup.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A teď pojďme ještě úplně naopak. Umí a používají tohle v Rusku? Vtip, satiru o válce? Odpověď zní ano, propagandisticky. Tak
třeba tento obrázek Zelenského. Ten má ukázat, že Rusko rozhodně není agresor a že se brání jen proto, že ho Ukrajina
vyprovokovala. Stejně jako vosy. Ale jde to i jinak. Na tom druhém záběru je opoziční obrázek Putina, bruslícího na tancích, to
je z počátku války.

mluvčí ve videu 
Já, jako garant Ústavy dávám ruku na srdce. Chci vám říct jen pravdu.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
O kom se v ruských médiích nejvíce vtipkuje? Nemusíte hádat 2×, je to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Spojené
státy. V kolážích, které sdílí i Putinovi přední moderátoři se třeba prodává Zelenským podepsaná fleecovka, ve které se od
začátku války objevuje.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
I tohle to je plně pod kontrolou Kremlu, tzn. vlastně podobně jako v sovětských dobách, to je něco, co je nedílnou součástí
fungování těch státních médií.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Co karikatury? Co nejčastěji zobrazují? Třeba to, že Rusko je tak velké, že si nechá všechno dlouho líbit a ostatní jsou trpaslíci,
kteří si na Rusko jen vyskakují.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já myslím, že ten jednotný narativ tam nepochybně je a je to to, že Rusko je silné, sebevědomé, zdrženlivé, reaguje pouze v
případě, kdy je vyprovokováno.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Na sociální síti Telegram se také šíří takto upravená fotografie. Na dodávce s logem německých televizí je přidaná věta:
"Umyjte si ruce, váš mozek vymyjeme my."

mluvčí ve videu 
Zelenskyj: Podívej se na ten kalendář. Západ: ....

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Jedno téma je ale samozřejmě tabu.

Ondřej SOUKUP, redaktor Hospodářských novin 
Samozřejmě chraň Bůh, aby se to týkalo samotného ruského prezidenta nebo ruské armáda.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Takže satira míří směrem k evropským lídrům. Kristina Tůmová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Ukážu vám noviny Z tohoto týdne. "Češi si na dovolené utahují opasky", anebo "Rekordní drahota", anebo tady "Poprask nad
novým šéfem ČNB". Tak možná si spolu s námi říkáte, kde je válka? Kde jsou daná slova jako ruská agrese, invaze, rakety,
masakr, tak možná je najdete na druhé, možná na třetí, možná na čtvrté straně. Možná také ne, možná vůbec. Konflikt na
Ukrajině z českých médií jakoby postupně mizel, říkají data, nebo spíš se tak trošku schovával pod jiná témata a jiné pojmy.
Takové, které prý přitáhnout pozornost unaveného publika. Takhle to vysvětlují šéfové některých redakcích. Takže se ptáme,
jak přesně se v Česku postupem času informování o válce změnilo, tematicky i počtem článků? A jaká slova teď dominují? Co
přesně v českých titulcích nahrazují? /ukázka/
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Rekordní zdražování inflace stoupla na 14 %. /Konec ukázky/

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Poprvé neválečné téma jako hlavní zpráva Událostí. V úterý 10. května, 2,5 měsíce od začátku ruské invaze. /ukázka/

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Ceny v Česku rostou nejrychleji za posledních 30 let. /konec ukázky/

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Podobně dění na Ukrajině upozorňují i další česká média, třeba Deník nebo televize Nova /ukázka/

redaktor 
Začínají Televizní noviny s Lucií Borhyovou a Reyem Korantengem. /konec ukázky/

Kamil HOUSKA, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova 
Jsme několikrát začínali jiným tématem, většinou to je to téma, které teď si myslím, že pálí lidi v České republice nejvíc, a to je
zdražování. Ukrajina je pro nás třeba, řekněme, v tom bodovém scénáři zpráva číslo 2. /ukázka/

Rey KORANTENG, moderátor TV Nova 
Prezident Miloš Zeman jmenoval nového guvernéra České národní banky. /konec ukázky/

Jan KLIČKA, šéfredaktor centrální redakce Deníku, Vltava Labe Media 
V printovém vydání jsme začínali na nějakých, řekněme, třech stránkách zpravodajství, které se týkalo války. Posléze jsme to
omezili na 2 stránky. Potom na zhruba jednu stránku.

redaktorka 
Ta osmička, to je co za stranu teda?

redaktor 
Osmička, tam bude zpravodajství z Ukrajiny, to je vlastně tahle strana.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Z 16 000 na 8. Počet válečných zpráv v médiích se od začátku invaze zmenšil o polovinu. I tak ale nemizí úplně, tvrdí novináři.
Lidi jen místo bojů teď spíš zajímá to, jaký dopad bude mít válka na ně samotné. /ukázky/

redaktorka 
Dodávky ruského plynu do Evropy.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Debata ohledně uprchlické krize.

redaktorka 
Příchod válečných vyhnanců změnil taky fungování potravinových bank. /konec ukázek/

Jan KLIČKA, šéfredaktor centrální redakce Deníku, Vltava Labe Media 
To už musí být opravdu jakoby velký útok, aby to vzbudilo takovou odezvu, jako to vzbuzovalo na začátku té války. Dneska už
to je opravdu článek spíše o tom, kde u nás uprchlíci bydlí, co dělají, jaká bude jejich integrace. Dobrým lakmusovým papírkem
je samozřejmě ten internet, protože tam vidíte čtenost těch jednotlivých článků.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Na co lidé nejvíc klikají, sledují i další redakce. Zejména komerční média, tak můžou dobře zjistit, jak svým čtenářům a divákům
vyhovět.

Kamil HOUSKA, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova 
Mě třeba překvapilo, že lidi hodně zajímala výměna ve vedení ČNB, což bych jindy považoval za takové hodně ekonomické
téma. Ale právě, že ČNB určuje, kolik zaplatíte za hypotéku a podobně, tak nás třeba překvapilo, že ty články o výměně ve
vedení ČNB měly vysokou čtenost.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Ačkoliv zpráv o válce na Ukrajině ubývá i tak se jich v médiích objevuje rekordní množství. Od začátku invaze do 8. května to
bylo skoro 118 000. Tady přirovnání i s jinou válkou, tou v Afghánistánu. Když loni v létě padl Kábul, vyšlo za stejnou dobu o
události jen 27 000 příspěvků. To je o 90 000 článků a reportáží míň než teď.

Alice TEJKALOVÁ, děkanka, FSV  UK  
Já jsem neviděla data, takže jenom spekuluji, ale myslím si, že to zahlceni těmi informacemi o válce na Ukrajině je velmi
podobné povodňovému zpravodajství. Bezprostředně po tom, co propukly povodně, ty dvoje největší povodně, které jsme měli.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Co bude dál? Budou o válce na Ukrajině média pořád denně informovat, i když potrvá třeba ještě dalších 10 let?

Alice TEJKALOVÁ, děkanka, FSV  UK  
Lékaři bez hranic hovoří o zapomenutých krizích nebo o opomíjených krizích, a to je přesně to, co se stalo nejrůznějším
konfliktům. Třeba tomu, jak to vypadá v Jemenu. Ukrajině tohle nehrozí, se domnívám proto, jak blízko.
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Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Aneta Rybová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Tak, jestli jste konec reportáže tzv. reportérskou odhlášku pozorně poslouchali, pak nemusím autorku představovat, protože její
jméno vám ještě zní v uších. Tak jen řeknu, že v tom svém vstupu se zaměří ještě taky na tzv. novinářský slovník, tedy jak
redaktoři v médiích o dění na Ukrajině nejčastěji mluví? Konflikt na Ukrajině? Ruská agrese? Nebo ukrajinská válka? Grafy i
odpovědi má ano, Aneta.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Tak schválně, otevřete si noviny, pusťte si zprávy v televizi nebo v rozhlase a spočítejte, kolika různými výrazy redaktoři a
moderátoři nazývají válku na Ukrajině. Možná se dopočítáte k číslu 15 stejně jako analytici z agentury Newton média, kteří
exkluzivně pro Newsroom nejčastější pojmenování zanalyzovali. A jaké tedy výrazy jsou tzv. Top trojce? Tady je vidíme. Ano, já
sama jsem před chvílí použila to u novinářů vůbec nejoblíbenější slovní spojení, válka nebo konflikt na Ukrajině, objevuje se až
v 60 % zpráv.

redaktorka; citace: Výzkum Newton Media 
Je otázkou, zda by z toho sami Ukrajinci měli radost spojení "válka na Ukrajině" nenápadně podsouvá představu, že konflikt má
vlastně vnitro ukrajinskou povahu. Historicky se ujala pojmenování například Vietnamská válka, Korejská válka či válka v
Afghánistánu pro konflikty, kdy proti sobě stály na obou stranách síly alespoň částečně domácího původu. Nikoho asi
nenapadne hovořit o vojenských taženích wehrmachtu jako o válce v SSR.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Ve 40 % pak podle odborníků figuruje pojem "ruská invaze". No a na třetím místě tam je "ruská agrese". Možná i vy sami
vnímáte, že z některých výrazů jde více či méně poznat postoj autora příspěvku. Analytici proto všechny pojmy rozdělili do
těchto čtyř kategorií. Zpravodajsky asi nejsprávnější jsou výrazy nestranné, kam patří kromě jiného třeba "Rusko ukrajinský
konflikt" nebo "válka mezi Ruskem a Ukrajinou". Druhou škatulkou jsou podle agentury Newton pojmy, které dělají z viníka oběť
jako třeba "ukrajinská válka". Spojení, které ale novináři používají málo. No a už zmíněná "ruská invaze", "agrese" nebo "ruská
okupace". Tam je zase naopak podle analytiků jasně znát, že novinář rovnou identifikuje útočníka. Zároveň, když ale reportér
použije jen pojem "invaze na Ukrajinu", jde prý z jeho strany, tak trošku o alibismus.

Karel OLIVA, jazykovědec 
Zpravodajství se k nám donáší jako ve formě, která už zaujímá i nějaké morální stanovisko. 1 strana je okupanti a druhá strana
říká, že třeba, že ukrajinská armáda osvobodila nějaké vesnice poblíž Charkova a není tam jako že jedni dobyli a druhý potom
zase dobyly zpět, ale mě to upřímně řečeno neruší.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
A tady další data. Voják versus civilista. Možná logicky jedny z nejčastěji používaných slov, které v souvislosti s válkou můžou
lidé slyšet a číst. Které z nich ale v médiích vede? Jednoznačně pojem "voják", což podle analytiků svědčí o tom, že Ukrajina o
svou zemi opravdu bojuje a není jen bezbrannou obětí. Pouze v jeden moment se výskyt těchto dvou výrazů téměř rovnal, a to
na začátku dubna, během odhalení děsivých zvěrstev v Buče. Slovo ještě užívanější než voják nebo civilista, uprchlík. Pro
zajímavost, za 11 týdnů války se objevilo ve zprávách zhruba 38000 ×. Redakce tenhle výraz ale někdy nahrazují za běžence
nebo migranta.

Karel OLIVA, jazykovědec 
Ty běženci, to obávám se je výpůjčka už stará, nikoliv současná. Z ruštiny používat zde slovo migrant je nevhodné, protože
migranti jsou vlastně ti, kteří nemají pevné sídlo a kteří migrují, nikoliv z toho důvodu, že by je nějaká nepřízeň osudu, válka
nebo cokoliv jiného vyhnalo. Slovo migrant bych do češtiny přeložil v podstatě jako kočovník.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
A co novotvary? Povedlo se už novinářům během této války nějaké vymyslet? Lingvista Karel Oliva si prý zatím všiml jen
jednoho. Na titulní straně Lidových novin.

Karel OLIVA, jazykovědec 
Všechna ostatní slova, která pozoruji, jsou slova běžná. Na druhou stranu je to tvar, který výrazně připomíná pana prezidenta
Klause a jeho už historickou nevýhru.

Lajk
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 02:22 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 491 410,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Luboš ROSÍ, moderátor 
Washingtonu post, The New York Times a pozor, k tomu taky všechny redakce na Ukrajině. Tak ti všichni dostali tuhle
Pulitzerovu cenu, tedy prestižní cenu. Zač? Washingtonu post za reportáže o loňském útoku výtržníků na americký Kapitol. New
York Times za články o obětech po náletu amerických dronů na Blízkém východě. A ukrajinští novináři, tam je to skoro jasné,
ale přesto rád cituji: "Za odvahu za vytrvalost plus oddanost pravdivému zpravodajství během války."

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Navzdory bombardování, únosům, okupaci, a dokonce i úmrtí ve svých řadách vytrvali ve snaze přinést přesný obraz strašné
reality a prokazovat tak čest Ukrajině a novinářů po celém světě.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Náš první Pulitzer. Taková je reakce například jedné autorky z listů Kyiev Independent. A reagoval na to svět, například píše
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"zaslouženě". To napsala třeba korespondentka britského Guardianu. Jejich odvaha a nasazení nás všechny inspirovaly a
informovaly, připsala kanadská novinářka z BBC. Co tohle bylo? Pravda nebo protest? "Vladimir Putin se proměnil v ubohého
diktátora nebo paranoika". Nebo "Putin rozpoutal jednu z nejkrvavějších válek jedenadvacátého století", anebo "Putin lhal o
ruských plánech na Ukrajině". Tak takhle doslova zní překlad několika pozoruhodných titulků, které můžete vidět za mnou. Číst
je mohli, asi tedy dost ke svému překvapení, návštěvníci jednoho ruského jindy prokremelského zpravodajského webu
Lenta.ru. Ke článkům, které tedy hodně rychle musely zmizet, se přihlásili 2 ze členů redakce webu. Ti zatím sice podle
dostupných zpráv nezmizely, ale za pár minut pravdy na síti jim teď může hrozit až 15 let vězení.

redaktorka 
Lenta.ru. Dříve uznávaný a nezávislý zpravodajský web. Teď už několik let prokremelsky orientované médium. Toto jsou záběry
z Petrohradu, z demonstrace za jeho nezávislost v roce 2014.

redaktor 
Tento týden bylo oznámeno, že Galina Timčenková, která vedla Lenta.ru deset let, byla nahrazena prokremelsky orientovaným
šéfredaktorem.

redaktorka 
Psát teď v Rusku nezávisle a případně kriticky o Vladimiru Putinovi a válce na Ukrajině? Nepřípustné. Přesto se tento týden na
webu Lenta.ru objevilo přes 40 takových příspěvků. Upozornil na ně Kremlem zakázaný server média zóna.

redaktorka; citace: Lenta.ru 
Putin rozpoutal jednu z nejkrvavějších válek dvacátého prvního století.

redaktor; citace: Lenta.ru 
Vladimir Putin se přeměnil v ubohého diktátora a paranoika.

redaktorka; citace: Lenta.ru 
Válkou se snadněji zamaskují fiaska v ekonomice.

redaktorka 
K protestu se přihlásili vedoucí ekonomické rubriky Jegor Poljakova redaktorka ekonomiky a domácí redakce Alexandra
Mirošnikovová. V úvodu všech článků tito novináři uvedli, že neprošly schválením a vyzvali k jejich uložení před smazáním. A co
jim teď hrozí? Možná až 15 let ve vězení.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dnes součástí každé té zprávy bylo, hledáme právníky, respektive hledáme možnost azylu, takže oni nepochybně věděli, do
čeho jdou a ta jejich situace je skutečně nezáviděníhodná.

Ondřej SOUKUP, redaktor Hospodářských novin 
Někdo může spekulovat o tom, že tito lidé prostě si takhle vytváří alibi, aby prostě třeba mohli opustit Rusko a měli prostě ten
křížek v té kolonce "ano, projevil se protikremelsky, a tudíž dejte mu politický azyl".

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Přestože články byly on-line jen pár minut a Rusko o celé věci mlčí, ohlas na sociálních sítích i ve světových médiích vyvolaly
okamžitě.

Rachel MADDOWOVÁ, politická komentátorka a moderátorka, MSNBC 
Podívejte se, jak webová stránka Lenta.ru vypadala dnes brzy ráno.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Protiválečné slogany se v pondělí nakrátko objevily i na některých ruských televizorech, a to během oslav výročí konce druhé
světové války. "Na vašich rukou je krev tisíců Ukrajinců a stovek jejich zavražděných dětí. Televize a úřady lžou. Ne válce." Tak
zní jejich překlad. V tomto případě šlo ale o útok hackerů.

Ondřej SOUKUP, redaktor Hospodářských novin 
Ta hranice mezi těmi hackerskými útoky a nějakou prostě sabotáží, řekněme, zevnitř je poměrně tenká, protože ono se to taky
nemusí vylučovat.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Hackeři útočí od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu na ruská média opakovaně. Největší pozornost upoutal krátce po vypuknutí
války hackerský útok skupiny Anonymous. Do vysílání se tehdy dostali na 12 minut.

Youtube, Anonymous Operations 
Toto je vzkaz pro Vladimira Putina od Anonymous. Pane Putine, invaze na Ukrajinu ukazuje, že váš režim nerespektuje lidská
práva ani suverenitu vašich sousedů.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Za asi nejvýraznějším protestem v ruských médiích je novinářka Marina Ovsianikovová. Plakát s nápisem, kde mimo jiné stálo
"zastavte válku, nevěřte propagandě, tady vám lžou", zaujal média po celém světě. Novinářku zadržela policie. Dostala pokutu.
Teď pracuje pro německý deník Die Welt. Zuzana Tejnická, Česká televize.
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Dezinformace a jejich fact-checking
TV , Datum: 15.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 02:22 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 340 690,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nedají si pokoj, nedají. Čeští lháři, dezinformátoři. A některým to dál funguje. Prostě lžou a vymýšlí si o všem, co se kolem nich
děje. Tak tento týden třeba žena, kterou prý napadli Ukrajinci. My máme rubriku, kde ukazujeme, chtělo by se říct, to nejlepší, i
když je to možná spíš to nejhorší z českých hoaxů. A dnes si to zpestříme. Zuzana Tejnická totiž našla nejen lži, které kolují
mezi Čechy, ale i pár těch kolujících mezi Ukrajinci. Posloucháme tě.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Týdenní přehled překroucených informací a lží začnu příběhem ženy z Brna, kterou údajně napadli a okradli čtyři Ukrajinci. Na
tuto její koláž z fotek reagovali na sociálních sítích tisíce lidí. Ze lži se usvědčuje žena sama. Tady v příspěvku tvrdí, že útočníky
vyrušila policie. V diskuzi pak ale uvádí, že vše na policii nahlásila až o několik dní později. Dalších nesrovnalostí si všímá
server Manipulátoři.cz, a proto příběh označuje za nedůvěryhodný.

Manipulátoři.cz 
Policie České republiky nám potvrdila, že nedisponuje žádným záznamem o údajném loupežném přepadení v Brně Bystrci v
posledních dnech. Nejstarší záznam o takovém přepadení je ze začátku března. Odmítá také, že by takto zásadní čin
nevyšetřovala.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Hoaxy a polopravdy se v Česku nešíří jen o Ukrajincích, ale i mezi uprchlíky samotnými. Tady výběr výroků, které je mají
oklamat. Pokud se registrují v asistenčním centru, vezmou jim pas a donutí pracovat v továrně. Nebo: není šance založit si v
Česku živnost, nezbývá než pracovat načerno. A taky: podpora 5000 měsíčně je ve skutečnosti státní půjčka. Případně, když
dostanou uprchlické vízum, nemůžou se vrátit na Ukrajinu.

Andrea KRCHOVÁ, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty 
Do toho veřejného prostoru ty hoaxy šíří lidé, kteří budou mít nějaký profit z toho, že uprchlíci z Ukrajiny nevstoupí do žádného
systému podpory. Naším úkolem je, abychom ty zprávy vyvraceli a abychom uprchlíkům dávali zprávy, na které se můžou
spolehnout.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
A teď pohled do řetězových e-mailů. Tam teď koluje toto video s mnoha obrázky a vtipy. Obviňuje politiky z údajného volebního
podvodu či cenzury a kritizuje podporu Ukrajiny. Video s názvem Vládní poupata ilustruje, zřejmě schválně, v pozadí hrající
píseň Poupata od Michala Davida.

/ukázka/

Aby byl přehled úplný, chybí dezinformační weby. Na tomto se teď skloňuje 850 000 000 dolarů. Údajně takové je čisté jmění
ukrajinského prezidenta. Většinu z peněz si prý Zelinský vydělal až po nástupu do úřadu. Zprávu původně šířila ruská
propaganda.

oznámení 
Na jedné straně je loňský považován za loutku oligarchy Kolomojského, na druhé straně podle Pandora Papers vydělal
obrovské sumy soukromého majetku, který si střádá v zahraničí v daňových rájích, což zahrnuje i luxusní vily.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Je to lež. Web pro hodnocení majetku odhaduje jmění Zelenského na 25 000 000 dolarů. Podle americké verze Forbes se
jedná o necelých 30 000 000. A na závěr ještě ilustrace od OSN, jak fungují dezinformace. Zamlčení části příběhu, tak totiž
dezinformátoři často pracují, by tak Červená Karkulka mohla žít s vlkem šťastně až do smrti.
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Fakulta sociálních věd UK Počet zpráv: 152+195 duplicit, 23.08.2022
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...problematiky genderu - vztahu mezi muži a ženami a jeho mocenských aspektů - do českého školství. První kurzy gender
studies se uskutečnily na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v roce 1992 a byly zcela financovány Nadací Gender
Studies. V roce 2009 Jiřina Šiklová kandidovala za Stranu...
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studies se uskutečnily na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v roce 1992 a byly zcela financovány Nadací Gender
Studies. V roce 2009 Jiřina Šiklová kandidovala za Stranu...
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Automatický překlad
WEB , Datum: 16.05.2022 , Zdroj: houpaciosel.cz , Autor: Ilustrace Emy Kašparové , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 12:32 , RU
/ den: 5 000 , Vydavatel: houpaciosel.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
...– Pražští radní trefně ke Dni vítězství zbavili Koněva čestného občanství. Nejdřív sochu a pak tohle. To brzo. (KL) Úterý:
Výzkumníci z fakulty  sociálních  věd  Univerzity Karlovi zjistili, že kladný vztah k Izraeli má jen polovina Čechů. Bohužel jeden z
nich sedí na Hradě. – V USA si vzala život...

V pražském Goethe-Institutu se koná mezinárodní konference o populismu v Evropě URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.05.2022 , Zdroj: protisedi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 15:11 , Celková návštěvnost: 337 050 , RU /
měsíc: 149 157 , RU / den: 11 235 , Vydavatel: PROTIŠEDI s.r.o. , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,12
...se po dvouleté „covidové“ pauze opět uskuteční mezinárodní konference o populismu v Evropě. Prague Populism
Conference, kterou pořádá Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Nadace Heinricha Bölla v České republice, bude
zahájena projekcí německého filmu Ekocida. „Velmi mě těší, že po...

Aby se měli komu svěřit. Univerzity reagují na kauzy obtěžování, zřizují ombudsmany URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Magdalena Kulasová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 16:13 , 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
...kterými by se měly školy při zřizování ombudsmana řídit. To, jak se volí či jaká má práva, si tak stanovují jednotlivé univerzity.
Například na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  si loni v říjnu vybírali studenti ombudsmany z řad svých spolužáků,
kteří pak prošli školením s fakultní...

Ministerstvo zdravotnictví spustí kampaň za 50 milionů. Zaměří se hlavně na neočkované URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Iva Bezděková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 18:28 , 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
...lidé, kteří stávající očkovací látky odmítali například z náboženských důvodů,“ věří Pavlovic. Denisa Hejlová z Katedry
marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  ale nevidí v plánované kampani moc velký užitek. „Domnívám
se, že plošná kampaň v tuto chvíli nemá smysl. Informace...

Vláda chystá nový NERV. Má mít více lidí z byznysu a více vlivu
TISK , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 3 , Autor: Michaela Ryšavá , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 00:20 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE:
185 524,62 Kč , GRP: 1,42
...firmy Avast Pavel Hroboň lékař a ekonom, Advance Hospital Analytics Petr Janský ekonom, šéf katedry Institutu
ekonomických teorií, FSV  UK  Tomáš Havránek Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra ČNB
Vladimír Bezděk ekonom, šéf představenstva investiční...
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DLOUHO TADY NEVZNIKLA STAVBA, NAD NÍŽ BY SE ČLOVĚK ROZBREČEL ŠTĚSTÍM
TISK , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: Praha 10 , Strana: 12 , Vytištěno: 75 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 00:20 , Vydavatel:
Úřad městské části Praha 10 , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 92 694,08 Kč
...toho už moc viděla. KAROLÍNA VRÁNKOVÁ Rodačka z Prahy, vyrůstala v Malešicích, kde žije i v současnosti. Vystudovala
mediální komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Od roku 2007 píše o architektuře do Respektu, kde má
také každý týden humoristický sloupek o nových trendech....

ALEVIA: Letní škola pro pracovníky výzkumných organizací URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 01:20 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Akce , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
...vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě
přednáší na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 2016 založil portál Vědavýzkum.cz, který poskytuje nezávislé
informace z oblasti vědní politiky a výzkumu, vývoje a...

Profesorem se stal v 35 letech s prací o bitcoinu. Teď je prorektor UK a zkoumá finanční kryptosvět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: cc.cz - CzechCrunch , Autor: Luboš Kreč , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 08:46 , Celková
návštěvnost: 463 200 , RU / den: 3 500 , Vydavatel: czechcrunch.cz , Země: Česko , Rubrika: Krypto , AVE: 14 000,00 Kč , GRP: 0,04 , Návštěvy za měsíc:
463 200
...si před své jméno může psát i díky práci věnované bitcoinu a jeho těžbě. Dnes sedmatřicetiletý absolvent Institutu
ekonomických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se ve svém odborném zaměření ale postupně od
bitcoinu odchyluje. Jak říká v rozhovoru pro CzechCrunch, není...

Socioložka: Začlenění do tříd se vyplatí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Kristýna Šopfová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 09:33 , 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
...je dlouholetý proces. Aby byl úspěšný, musí do něj vláda investovat peníze i energii, vysvětluje socioložka Marie Jelínková z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dočasnou ochranu už v Česku získalo přes 342 tisíc ukrajinských uprchlíků. Jak
vláda zvládá jejich začleňování? Máme za sebou...

Kandidáti do Rady ČT prezentovali svou představu o koncesionářských poplatcích URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: ČTK / FORUM 24 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 11:50 , 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
Kandidáti do Rady České televize (ČT) mluvili na dnešním veřejném slyšení ve Sněmovně mimo jiné o koncesionářských
poplatcích. Předseda volebního výboru Aleš Juchelka (ANO) v úvodu oznámil, že bývalý televizní radní Zdeněk Šarapatka se
nominace do volby pětice členů rady vzdal. Při veřejném slyšení ...

Zeman měl autobus, expremiér vsadil na karavan »Babišák«. Přidal neuvěřitelné vysvětlení, proč to není kampaň,
ale hodí se to. Promluvil i politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Michal Brož Hlavní , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 14:27 , RU / měsíc:
193 761 , RU / den: 13 871 , Vydavatel: Potlesk Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,15
...veřejnosti, aby to pak třeba zúročili v jiných volbách. To ale rozhodně není případ Andreje Babiše, " vysvětlil pro
ŽivotvČesku.cz politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Na karavanu je přitom plakát ze stejné série, jako je
na zmíněných billboardech. Podle Františka Sivery z Úřadu...

V Bruselu by měli s peskováním Orbána brzdit. Naše ekonomické problémy to nevyřeší URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: Lukáš Lhoťan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 17:55 , Celková návštěvnost:
5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 20 000,00
Kč , GRP: 2,28
...do směru, jenž je označován za neomarxistický s jasně protinárodním zaměřením. Jiný názor než Peksa má ovšem odborník
na Maďarsko Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten odmítá, že by maďarský premiér Orbán byl
proruským, ale označuje ho za pragmatika. „Orbán zdůrazňuje, že to...

Co čeká obránce Azovstalu? V Rusku nemluví o výměně, ale o trestu smrti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 18:23 , 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
...jejich kapitulace nemůže nic změnit na hodnotě tohoto symbolu,“ okomentoval pro Seznam Zprávy dění v Mariupolu
bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Koho z Azovstalu evakuovali a kolik lidí
zůstává?Již v předcházejících týdnech se z Azovstalu podařilo...

Poslanci vybrali patnáct finalistů do Rady ČT. „Hledají se šedé myši, které budou nejméně vadit,“ tvrdí analytik
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Poslanci vybrali patnáct finalistů do Rady ČT. „Hledají se šedé myši, které budou nejméně vadit,“ tvrdí analytik
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Barbora Loudová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 21:51 , 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
...června na plénu Sněmovny hlasovat. Postupují tito kandidáti: Hanu Lipovskou může v Radě ČT 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 řádných mandátu postoupili...

Čtyřicet nových tanků Leopard by se vyrobilo v Česku, nabízí Německo URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Pavel Otto , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 22:13 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Průmysl a energetika , AVE:
35 000,00 Kč , GRP: 1,31
...označili za nesmysl i odborníci. „Leopard 1 by byl návrat o desítky let zpět ,“ řekl politický geograf z Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Ministerstvo obrany se zatím nechce k detailům vyjadřovat.
Potvrdilo nicméně, že ve hře jsou pouze...

Chystá se kampaň za 50 milionů
TISK , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 3 , Autor: IVA BEZDĚKOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.05.2022 01:30 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , AVE: 22 619,68 Kč , GRP: 0,21
...kteří stávající očkovací látky odmítali například z náboženských důvodů,“ věří Pavlovic. Denisa Hejlová z Katedry
marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  ale nevidí v plánované kampani moc velký užitek. „Domnívám
se, že plošná kampaň v tuto chvíli nemá smysl. Informace dostupné...

Holub z ČNB: Nový guvernér dostal od investorů žlutou kartu. Měli bychom je ujistit, že inflaci zkrotíme za
každou cenu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Marek Miler , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 01:30 , 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
... S tím se nedá nesouhlasit. HN: Vy jste tedy pro intervence hlasoval? Ano, já se k tomuto opatření hlásím. Rodák z Liberce,
studoval v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  ekonomii, finance a bankovnictví. V letech 1996–
2000 pracoval v Komerční bance v týmu ekonoma Kamila...

Čtyřicet nových tanků Leopard by se vyrobilo v Česku, nabízí Německo
TISK , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 8 , Autor: Pavel Otto , Vytištěno: 13 500 , Prodáno: 3 430 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.05.2022 02:57 , Čtenost: 69 370 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy , AVE: 172 354,42 Kč , GRP: 0,77
...řešení označili za nesmysl i odborníci. „Leopard 1 by byl návrat o desítky let zpět,“ řekl politický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Ministerstvo obrany se zatím nechce k detailům
vyjadřovat. Potvrdilo však, že ve hře jsou pouze...

Válka mění německou politickou krajinu. Scholzovi sociální demokraté ztrácejí na konzervativce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: ton , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 07:00 , 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
...kolem dodávek těžkých zbraní, tím menší je podpora veřejnosti,“ uvedl sociolog Peter Matuschek. Také analytička Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Zuzana Lizcová upozornila, že asi jen polovina Němců
podporuje dodávku těžkých zbraní na Ukrajinu. „Kolem dvou...

Vždyť odsoudit je tak snadné… O pomstě, spravedlnosti a mnoha tvářích kolaborace URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 07:00 , 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
...byly mnohdy dost spletité, jejich odsouzení pak spíše pomstou než aktem spravedlnosti. 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....

Voliči se od německé SPD odklánějí
TV , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 08:43 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 518 192,00 Kč , GRP: 0,73
...oprávněně. Pavel Polák, Česká televize. Tomáš ŠPONAR, moderátor -------------------- Zuzana Lizcová, analytička Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Zuzano, vítejte v Horizontu, dobrý večer. Zuzana LIZCOVÁ,
Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd ...

Galerie Kapka URL
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https://denikn.cz/881241/poslanci-vybrali-patnact-finalistu-do-rady-ct-hledaji-se-sede-mysi-ktere-budou-nejmene-vadit-tvrdi-analytik/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F881241%2Fposlanci-vybrali-patnact-finalistu-do-rady-ct-hledaji-se-sede-mysi-ktere-budou-nejmene-vadit-tvrdi-analytik%2F
https://www.e15.cz/clanek/1390143/ctyricet-novych-tanku-leopard-by-se-vyrobilo-v-cesku-nabizi-nemecko
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1390143%2Fctyricet-novych-tanku-leopard-by-se-vyrobilo-v-cesku-nabizi-nemecko
https://hn.hn.cz/c1-67070640-holub-z-cnb-novy-guverner-dostal-od-investoru-zlutou-kartu-meli-bychom-je-ujistit-ze-inflaci-zkrotime-za-kazdou-cenu
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fhn.hn.cz%2Fc1-67070640-holub-z-cnb-novy-guverner-dostal-od-investoru-zlutou-kartu-meli-bychom-je-ujistit-ze-inflaci-zkrotime-za-kazdou-cenu
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3490282-valka-meni-nemeckou-politickou-krajinu-scholzovi-socialni-demokrate-ztraceji-na
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3490282-valka-meni-nemeckou-politickou-krajinu-scholzovi-socialni-demokrate-ztraceji-na
https://denikn.cz/881092/vzdyt-odsoudit-je-tak-snadne-o-pomste-spravedlnosti-a-mnoha-tvarich-kolaborace/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F881092%2Fvzdyt-odsoudit-je-tak-snadne-o-pomste-spravedlnosti-a-mnoha-tvarich-kolaborace%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Galerie Kapka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: archicakes.cz , Autor: Saleh Salem Omar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 09:22 , RU /
měsíc: 2 917 , RU / den: 167 , Vydavatel: art Echo s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,00
...rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.
Česká republika (Česko) FSv  ČVUT v  Praze  Praha  429.00m 286.00m ...

Náhradník za radní Lipovskou do Rady ČT: politolog, nebo mediální historik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Martina Machová, Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022
10:40 , Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Politika,
Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...postoupili se stejným počtem devíti hlasů, budou následně volit na svém plénu všichni poslanci. 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...

Digitální dolary jsou pro kryptosvět stěžejní. Pád UST ukazuje, že o bezpečný přístav pro investory jít nemusí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Petr Lukáč , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 10:50 , 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
...krypto stěžejní. Jak ukazuje pád UST, investoři se stále mohou spálit by Hospodářské noviny Do Krypto Insideru tentokrát
přišel profesor ekonomie FSV  a prorektor pro vědu Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek. Vysvětluje, že typů stable-coinů
může být hned několik. A že jsou pro celý ekosystém...

Denisa Hejlová: Vypínání dezinformačních webů? Limitující. Lidé si pro utvrzení svého názoru najdou jiný kanál
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 11:59 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...jak vláda bojuje proti dezinformacím, je komplikovaná a pro mě i poněkud smutná,“ přiznává vedoucí Katedry marketingové
komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa Hejlová. „V této oblasti se pohybuji již dlouho, ale
pořád sleduji, jak chce vláda začít. Nyní to již dostalo...

Denisa Hejlová: Vypínání dezinformačních webů? Limitující. Lidé si pro utvrzení svého názoru najdou jiný kanál
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 12:52 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...vláda bojuje proti dezinformacím? To je komplikovaná otázka. A pro mě i poněkud smutná,“ přiznává vedoucí Katedry
marketingové komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa Hejlová. „Byl sice ustanoven vládní
zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma, který si staví tým....

Za humny EU rostou malá Čína a Rusko. Přes Balkán se chtějí dostat do Evropy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová, Daniela Kučerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.05.2022 14:30 , Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko ,
Rubrika: Svět, Názory a analýzy, Čteme vám SZ, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...a Černou Horu,“ uvedl již dříve pro Seznam Zprávy balkanista František Šístek. Karel Svoboda z Katedry ruských a
východoevropských studií při FSV  UK  i z tohoto důvodu popisuje vztah mezi zeměmi jako sentimentální. Na tom, jaké
nastavení mezi Ruskem a Srbskem nyní panuje, se podle něj ale podepsalo...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 14:58 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 870 585,00 Kč , GRP: 0,92
...S tím, že si probereme potřebný kontext s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás ve studiu zpravodajské čtyřiadvacítky. Dobré
odpoledne. Karel Kovanda, bývalý velvyslanec při NATO asi...

Bidenova doktrína může být hrází proti diktátorům
TISK , Datum: 19.05.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 26 , Autor: JIŘÍ PONDĚLÍČEK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022
00:44 , Vydavatel: FORUM 24 a.s. , Země: Česko , Rubrika: Nová Orientace
...zadržování ambiciózních agresivních diktatur. r *** Jiří Pondělíček je historik a amerikanista, působí v Institutu mezinárodních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde se věnuje americkým dějinám a aktuální politice USA, zároveň je
stálým spolupracovníkem deníku FORUM 24 a...

Kdo má šanci hlídat ČT? Ajťák, lovec hoaxů nebo zkušení novináři URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.05.2022 , Zdroj: lupa.cz , Autor: Filip Rožánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 06:46 , 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
...na místo po Haně Lipovské (mandát do 27. května 2026) se dostali: Jakub Končelík Ředitel Institutu komunikačních studií a
žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , expert na analýzy mediálních obsahů. Za základní
nástroje Rady ČT považuje pravomoc schvalovat rozpočet,...
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https://www.archicakes.cz/cs/galerie-kapka
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.archicakes.cz%2Fcs%2Fgalerie-kapka
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-nahradnik-za-radni-lipovskou-do-rady-ct-politolog-nebo-medialni-historik-202677
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fdomaci-politika-nahradnik-za-radni-lipovskou-do-rady-ct-politolog-nebo-medialni-historik-202677
https://podcasty.hn.cz/c1-67070820-digitalni-dolary-jsou-pro-kryptosvet-stezejni-jak-ukazuje-pad-ust-pro-investory-se-o-bezpecny-pristav-jednat-nemusi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpodcasty.hn.cz%2Fc1-67070820-digitalni-dolary-jsou-pro-kryptosvet-stezejni-jak-ukazuje-pad-ust-pro-investory-se-o-bezpecny-pristav-jednat-nemusi
http://dvojka.rozhlas.cz/denisa-hejlova-vypinani-dezinformacnich-webu-limitujici-lide-si-pro-utvrzeni-8748118
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fdenisa-hejlova-vypinani-dezinformacnich-webu-limitujici-lide-si-pro-utvrzeni-8748118
http://dvojka.rozhlas.cz/denisa-hejlova-vypinani-dezinformacnich-webu-limitujici-lide-si-pro-utvrzeni-8748118
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fdenisa-hejlova-vypinani-dezinformacnich-webu-limitujici-lide-si-pro-utvrzeni-8748118
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-za-humny-eu-rostou-mala-cina-a-rusko-proniknou-pres-balkan-do-evropy-202013
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-za-humny-eu-rostou-mala-cina-a-rusko-proniknou-pres-balkan-do-evropy-202013
https://www.lupa.cz/clanky/kandidati-do-rady-ceske-televize-kveten-2022-finaliste/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lupa.cz%2Fclanky%2Fkandidati-do-rady-ceske-televize-kveten-2022-finaliste%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Děti cizinců si na Česko zvykají i v knihovně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.05.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Kristýna Šopfová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 08:19 , 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
...záznam natočily a sestříhaly samy. Jde o experiment, který je součástí tříletého výzkumného projektu skupiny sociálních
vědců z Fakulty  sociálních  věd  UK , kteří mezi dvěma stovkami žáků druhého stupně základních škol zjišťovali postoj ke
knihovnám. Cíleně vybrali školy v oblastech s větším...

Přepis: Jak to vidí Denisa Hejlová – 18. května 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 09:37 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa
Hejlová. Zita SENKOVÁ, moderátorkaVítejte u rozhovoru na aktuální témata v souvislostech. Dobrý den přeje Zita Senková, ve
studiu vítám paní Denisu Hejlovou, vedoucí Katedry...

RENATA MRÁZOVÁ
TISK , Datum: 19.05.2022 , Zdroj: Vogue Leaders , Strana: 78 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 13:34 , Vydavatel: V24 Media
s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Interview , AVE: 824 135,77 Kč
...nyní se pokouším jim předat sdělení, že jsou skvělé ve své jedinečnosti. ? Ptá se BARBARA NESVADBOVÁ Spisovatelka a
novinářka. Absolvovala Fakultu  sociálních  věd  UK , obory žurnalistika a masová komunikace. Pracovala jako šéfredaktorka
časopisů Xantypa, Playboy, sedmnáct let vedla z pozice...

MARIE VÍTEK
TISK , Datum: 19.05.2022 , Zdroj: Vogue Leaders , Strana: 98 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 13:34 , Vydavatel: V24 Media
s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Interview , AVE: 1 352 874,14 Kč
...hořké čokolády. Ptá se MARTIN CÁP Novinář, moderátor a dlouholetý šéfeditor zpravodajských serverů. Vystudoval
žurnalistiku a mediální studia na FSV  UK , ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje koním, jezdectví a moderní historii. Je autorem
několika knih o dostihovém sportu jako Příběhy lázeňských...

DVTV Interview - Michael Romancov
TV , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 14:34 , Provozovatel: Economia, a.s. , Země:
Česko , Pořad: 17:00 Drtinová Veselovský - Rozhovor
...o vlivu moří a oceánu na světovou politiku, obchod i klima, Michael Romancov je hostem DVTV. Dobrý den. Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Dobrý den. Michael ROZSYPAL,
moderátor -------------------- Sledujeme obrat v ruské politice,...

Probíhá velká proměna centra Prahy
TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Naše Praha centrum , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 40 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
20.05.2022 00:13 , Čtenost: 8 500 , Vydavatel: Strategic Consulting s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Praha centrum , AVE: 10 935,06 Kč , GRP: 0,09
Technická správa komunikací hl. m. Prahy pracuje na nových tramvajových zastávkách, vzniku nové široké pěší promenády a
výsadbě nového stromořadí na Smetanově nábřeží, konkrétně v úseku od Karlových lázní po Národní divadlo. Práce jsou
rozděleny na tři samostatné, nicméně zároveň navazující a koordi...

Dům, který dobře vypadá, ale neslouží, je k ničemu
TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 6 , Autor: Petr Volf , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
20.05.2022 00:31 , Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 341 311,80 Kč
Rozhovor Petra Volfa s architektem Josefem Smolou o pasivních domech, udržitelnosti, inteligentních systémech, předsudcích,
energii a učení. * Svou praxi jste začínal v ateliéru Gama architekta Karla Pragera, který se proslavil svými odvážnými stavbami.
Probírali jste tehdy energetickou náročnos...

Směrnice WTA 4-6 a hydroizolace spodní stavby pomocí reaktivní flexibilní izolační stěrky MB 2K
TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 62 , Autor: PAVEL ŠŤASTNÝ , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 20.05.2022 00:31 , Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Izolace , AVE: 300 480,10 Kč
Provádění dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva jako součásti sanace stavby je předmětem Směrnice WTA 4-6. Poprvé byla
vydaná v roce 1998, poté doplněna v letech 2006 a 2014. K dispozici je již dlouhou dobu i v české mutaci. Směrnice popisuje
provádění dodatečných izolací z vnější strany stavby, ale ...

Inflace, důchody a krize. Fialovi bude radit 19 ekonomů, jak nakopnout ekonomiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: newstream.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.05.2022 06:19 , Vydavatel: newstream
agency a.s. , Země: Česko , Rubrika: Leaders , AVE: 5 000,00 Kč
...bankovní rady ČNB a člen Národní rozpočtové rady vlády - David Havlíček, finanční ředitel EGAP - Tomáš Havránek, Institut
ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra ČNB - Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank - Pavel
Hroboň, lékař a ekonom, Advance - Petr Janský, ekonom,...

Afgánistán pod vládou Talibanu
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Afgánistán pod vládou Talibanu
TV , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.05.2022 23:38 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 381 416,00 Kč , GRP: 0,73
...ŠPONAR, moderátor -------------------- V Horizontu teď vítám Slavomíra Horáka, vědeckého pracovníka a odborníka na střední
Asii Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer. Slavomír HORÁK, odborník na střední Asii, FSV  UK  ------------
-------- Hezký večer. Tomáš ŠPONAR, moderátor...

Levice musí začít od nuly. V hlavním městě o to víc
TISK , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Matěj Nejedlý , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 21.05.2022 02:13 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 340 546,72 Kč , GRP: 4,88
...jí k dvoucifernému zisku pravděpodobně nepomůže, poněvadž ani Zelení nepředstavují v Praze nějakou masovou záležitost,“
míní Josef Mlejnek z pražského  Institutu politologických studií FSV  UK . Mladší voliči dají podle Mlejnka i v letošních volbách
patrně přednost liberálním Pirátům či volební...

Konec bitvy o Mariupol
TV , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 03:11 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 393 657,00 Kč , GRP: 0,31
...organizace. Martin ŘEZNÍČEK, moderátor -------------------- A dalším hostem Událostí, komentářů je bezpečnostní analytik
Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Michal SMETANA, výzkumný pracovník a
pedagog, Fafkulta sociálních věd UK -------------------- Dobrý...

Petra Pyšová alias Miluna ze Slunce, seno se od dob své slávy téměř nezměnila. Stala se z ní úspěšná manažerka
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: tvguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 07:11 , Celková návštěvnost: 3 540 000 , RU /
měsíc: 133 126 , RU / den: 9 509 , Vydavatel: Jiří Kučera , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,11
...a to v roce 1994 ve snímku Na krásnom modrom Dunaji Dále se svému snu z dětství nevěnovala a rozhodla se studovat.
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Na našich obrazovkách se však objevila znovu, a to
nejdříve jako hlasatelka a v roce 1998 jako moderátorka...

Válka na Ukrajině už připomíná bitvy druhé světové, říká vojenský analytik Bahenský URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Denisa Ballová, Denník N , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 07:37 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...analytik, který se zabývá tématy vojenské síly, hybridními hrozbami a strategií. Vystudoval bezpečnostní studia na Karlově
univerzitě. Působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Vojtěch
Bahenský. Foto: archiv V. B. Ze slovenštiny přeložily Zuzana...

Vývoj války na Ukrajině
TV , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 08:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 3 276 126,00 Kč , GRP: 0,75
...Prozatím děkuju. Já tady vítám dalšího hosta, Michael Romancov, politický geograf. I vám dobrý večer. Michael ROMANCOV,
politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Dobrý večer. Klára RADILOVÁ, moderátorka --
------------------ Pan Svárovský tady mluvil o tom,...

Vliv války na Ukrajině na potraviny v Česku
TV , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 08:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 1 657 908,00 Kč , GRP: 0,75
...mířila do světa přes Černé moře. Ve chvíli, kdy je tato cesta zablokovaná, jaké jiné alternativy jsou? Michael ROMANCOV,
politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Tak jedna už byla naznačena v té vaší
reportáži, tzn. po železnici do Polska a z polských...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 13:21 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 18 830 790,00 Kč , GRP: 1,41
...prodloužení pouze o 14 dní. SPD to odmítla úplně. Prodloužení nouzového stavu v Česku teď podrobněji s Josefem Mlejnkem
politologem. Z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den vám. mluvčí 5, -------------------- Dobrý den. mluvčí 1, ---
----------------- Když byla vláda Petra Fialy...

Babišova kandidatura není dobrý krok, Středula nesmí působit luxusně a salonně, říká politoložka Shavit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Renata Kalenská , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 09:57 , 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
...říkat: „Máte nárok, zasloužíte si, musíte mít, patří vám to.“ Anna Shavit Působí jako odborná asistentka na Katedře
marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Odborně se věnuje výzkumům volebních kampaní a
vládní komunikaci. Je autorkou mnoha odborných publikací. ...

Živé vysílání 09:00
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Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 10:12 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 20 527 155,00 Kč , GRP: 0,96
... Nikola REINDLOVÁ, moderátorka -------------------- A situaci na Ukrajině teď probereme s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás pěkné ráno. mluvčí 1, -------------------- Dobrý
den. Nikola REINDLOVÁ, moderátorka --------------------...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 10:55 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 18 876 330,00 Kč , GRP: 0,83
...Schůzky takový. Nikola REINDLOVÁ, moderátorka -------------------- A já ve vysílání opět vítám Jana Šíra z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  opět zdravím, pěkné dopoledne. Dobrý den. My jsme před
hodinou spolu mluvili o té válce na Ukrajině. Obecně teď se...

Živé vysílání 11:00
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 11:55 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:00 Živé vysílání , AVE: 18 933 255,00 Kč , GRP: 0,91
...větší intenzitou. Nikola REINDLOVÁ, moderátorka -------------------- A my jsme ve spojení opět s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Dobrý den. My jsme v těch předešlých
rozhovorech našich dopoledních probrali ti obecné věci. Ty...

Živé vysílání 22:30
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 23:30 , Sledovanost pořadu: 101 975 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:30 Živé vysílání , AVE: 21 529 035,00 Kč , GRP: 1,13
...Vzdělávání studentů přímo na škole se zapojuje akademie ČTK od letošního semestru se podílí na výuce agenturní
žurnalistiky pro fakultu  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě . mluvčí 24, -------------------- V rámci akademie organizujeme
letní školu pro studenty, která se poslední roky odehrává na...

S medvědem v letadle
TISK , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 28 , Autor: BARBORA CHALOUPKOVÁ , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 00:19 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Kontext , AVE:
1 080 955,90 Kč , GRP: 2,14
...to, že by za Putinovy vlády země nabyla nějakou smířlivější podobu. „Putin, to je válka a teror,“ říká Jan Šír z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK . A obdobně mluví i již citovaný zahraničněpolitický expert Michael Kimmage,
podle něhož je diplomacie v dohledné době „mrtvá“....

Mladí novináři v redakcích
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 00:50 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 455 300,00 Kč , GRP: 1,03
...na stážích a také pracovně v médiích a při střetu s realitou také naráží na první problémy. Markéta PRAUZKOVÁ, studentka
1. ročníku žurnalistiky, FSV  UK  -------------------- Na práci žurnalistice mě hodně překvapilo, jak těžké je hledat témata. Myslela
jsem si, že vlastně vás napadají samy a ony...

Konference VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA, program závěrečného setkání v červnu 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: tzb-info.cz , Autor: Ing. Pavel Štěpán, Pastprezident ČSSI pověřený přípravou konference VODA 2020 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 00:50 , Celková návštěvnost: 1 010 000 , RU / měsíc: 397 278 , RU / den: 20 545 , Vydavatel: Topinfo
s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Voda, kanalizace , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,23
...umístěný na www.voda2020.cz Tištěný katalog výstavy „Stavba a voda“ Registrace na konferenci pořádanou dne 21. 6. 2022
od 9:30 hodin v prostorách FSv  ČVUT v  Praze  od úterý 17. 5. přes: Přihlašovací formulář Voda 2020 (nebo odkaz na
stránkách ČSSI a ČKAIT) Vložné: Standardní: 2.500 Kč vč. DPH....

Tokio mi obrátilo život. Medaile musela z očí
TISK , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: Karvinský a havířovský deník , Strana: 10 , Autor: MILAN NOVOTNÝ , Vytištěno: 1 660 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 23.05.2022 01:47 , Čtenost: 4 945 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor/Osobnost českého
sportu , AVE: 14 468,40 Kč , GRP: 0,05
...předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v těžké domácí konkurenci probojovat. * Letos vás kromě řady sportovních cílů
čekají státnice na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Půjde všechno skloubit? Hlavní náplní mého života je sport.
Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych...

Tokio mi obrátilo život. Medaile musela z očí
TISK , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: Žatecký a lounský deník , Strana: 10 , Autor: MILAN NOVOTNÝ , Vytištěno: 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 23.05.2022 02:17 , Čtenost: 3 305 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 11 861,35 Kč , GRP: 0,04
...předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v těžké domácí konkurenci probojovat. * Letos vás kromě řady sportovních cílů
čekají státnice na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Půjde všechno skloubit? Hlavní náplní mého života je sport.
Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych měl...

Spekulace o Putinově zdraví sílí. "Číslo 2" Kremlu může být ještě nebezpečnější URL
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Spekulace o Putinově zdraví sílí. "Číslo 2" Kremlu může být ještě nebezpečnější URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Krepindl, Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
23.05.2022 07:41 , 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
...Rusku se na právní procedury moc nehraje. A určitě je zde velký prostor pro kreativitu," míní politolog Jan Šír. V této
souvislosti Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  zdůrazňuje, že dočasné převzetí prezidentských pravomocí ani
není v ruské ústavě dopodrobna upraveno a je otázka,...

Hana Havelková - pedagožka inspirující vysokoškolské studenty a studentky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: msmt.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 11:00 , Celková návštěvnost: 573 610 , RU / den:
100 , Vydavatel: msmt.cz , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...témata. Studovala sociologii a politickou filozofii na Masarykově Univerzitě v Brně, kde získala v roce 1976 titul PhDr. a v roce
2007 na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  titul Ph.D. Stala se jednou ze zakládajících osobností Katedry
genderových studií na Fakultě humanitních studií...

Interview Plus: Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů
RÁDIO , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 13:30 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 4 937 600,00 Kč , GRP: 0,36
...jak tahle krize skončí a tím pádem nemám představu, co bude po ní. Jan BUMBA, moderátor -------------------- Odborník na
Rusko Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  řekl v tomto pořadu, že je přesvědčen, že Vladimir Putin vlastně
drží moc pevněji než sovětští vládci v osmdesátých...

Hrozí skutečně jaderná válka? V jakém případě by Rusko podle experta použilo svoji ultimátní zbraň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Jan Macháček, Lidové noviny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 17:30 ,
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
...určitý prvek iracionality,“ říká v dalším díle podcastu komentátora LN Jana Macháčka expert na jaderné zbraně z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza. Podcast War Zone Jana Macháčka vznikl z
iniciativy Institutu pro politiku a společnost a...

Geograf Romancov: Blízkovýchodní ruské ambasády šíří informace, že se Západ snaží vyhladovět svět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Šárka Fenyková, Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 23:43 ,
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
...Ruské ambasády na Blízkém východě se taky už několik týdnů snaží šířit informace, že se Západ snaží vyhladovět svět a
Afriku,“ dodává Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Metropolitní univerzity Praha. Rusové patří mezi
vůbec největší exportéry a producenty pšenice, respektive...

Projekty JUNIOR STAR URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: gacr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 02:46 , RU / měsíc: 208 , RU / den: 16 , Vydavatel:
Grantová agentura České republiky , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...technologický institut Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX) Petr Janský, Ph.D. / Univerzita
Karlova - Fakulta  sociálních  věd  Latitudinální patrnosti ve specializaci mezidruhových interakcí: Interkontinentální
geografické patrnosti v polinačních sítích RNDr. Robert...

Česko tápe, co dál se západním Balkánem
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 12 , Autor: BARBORA CHRZOVÁ, PETR ČERMÁK , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 24.05.2022 02:46 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 61 319,53 Kč , GRP: 0,21
Za posledních deset let žádná země regionu nedosáhla výrazného přiblížení k Unii, celý proces je oboustranně zablokován.
Neochotou i neschopností hledat shodu. Ruská agrese vůči Ukrajině Evropě připomněla význam jejího společného projektu a
ukrajinská žádost o členství v EU oživila diskuse o další...

Ze sociálních sítí
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 03:24 , Čtenost:
27 796 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 12 079,42 Kč , GRP: 0,31
...nové výstavy ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, kterou otevřeme v pátek 27. 5. @narodnigalerie Profil
Národní galerie v Praze  FSV  UK  pořádá 1.6. zahradní slavnost u příležitosti odložených oslav 30. výročí založení fakulty.
Slavnost se uskuteční v den 32. výročí vzniku v...

Raketomet RM-70 už pálí na agresory
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 2 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 24.05.2022 04:33 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 151 452,38 Kč , GRP: 1,69
...přežít. U Gradu to bude konec vozidla nebo i posádky,“ popsal pro LN výhodu lepšího pancéřování Jan Kofroň z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Česká armáda se jich zbavila V zásadě existují zhruba tři varianty, jak
se raketomety RM-70 na Ukrajinu dostaly. Jedna...

Důvěrník i stavitel mostů
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-politolog-jan-sir-o-ruske-ustave-a-dalsim/r~5dd8eb68d81d11ecba5b0cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fvalka-na-ukrajine-politolog-jan-sir-o-ruske-ustave-a-dalsim%2Fr%7E5dd8eb68d81d11ecba5b0cc47ab5f122%2F
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/hana-havelkova-charismaticka-pedagozka-inspirujici
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Fministerstvo%2Fnovinar%2Fhana-havelkova-charismaticka-pedagozka-inspirujici
https://www.lidovky.cz/svet/rusko-jaderne-zbrane-valka-ukrajina-podcast-war-zone-jana-machacka-vlastislav-briza.A220523_122841_ln_zahranici_vag
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fsvet%2Frusko-jaderne-zbrane-valka-ukrajina-podcast-war-zone-jana-machacka-vlastislav-briza.A220523_122841_ln_zahranici_vag
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/nedostatek-potravin-obili-migracni-vlna-rusky-vpad-na-ukrajinu_2205232241_ula
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fnedostatek-potravin-obili-migracni-vlna-rusky-vpad-na-ukrajinu_2205232241_ula
https://gacr.cz/seznam-junior-star/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fgacr.cz%2Fseznam-junior-star%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Důvěrník i stavitel mostů
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Katolický týdeník , Strana: 7 , Autor: Andrea Beláňová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 04:33 ,
Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Perspektivy – Esej , AVE: 75 300,72 Kč
Kdo je školní kaplan? Co se očekává, že by na církevní škole měl dělat? A co ve skutečnosti dělá? Výzkumný tým hledal
odpověď přímo na církevních základních a středních školách v rozhovorech se stávajícími i bývalými kaplany. Cesta ke
školnímu kaplanství nebyla zcela přímá. Církevní školy vznikaly ...

Francouzská levice konečně našla společnou řeč, alespoň pro parlamentní volby URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 06:37 , 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
...to ovšem stále daleko). Parlamentní volby jsou však oproti těm prezidentským hůře odhadnutelné. Autor je doktorand na
katedře evropských studií FSV  UK ....

Islámský stát chystá džihád ve Střední Asii. Sbírá síly i k útokům na Západ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Milan Rokos , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 06:55 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Názory a analýzy,
Čteme vám SZ, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...vztahů mezi Tálibánem a středoasijskými sousedy by snížilo schopnost obou potírat jeho aktivity,“ řekl Seznam Zprávám
politolog Bohumil Doboš z Fakulty  sociálních  věd  UK . Tálibán si podle akademika dokázal budovat poměrně vřelé vztahy s
Uzbekistánem či Turkmenistánem, které rozhodně IS-K nehrají...

Linda Sokačová: ČR zvládá pomoc Ukrajině skvěle, chybí ale systémovost
Podcast , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 06:55 , Provozovatel: Daniel Třžil ,
Země: Česko , Pořad: 06:46 De Facto FSV UK
...byla ředitelka lidskoprávní organizace Amnesty International a absolventka Institutu sociologických studií Linda Sokačová.
Jak na studia na FSV  vzpomíná? Na jakých projektech v neziskových organizacích pracovala? A jak podle ní Česká republika
zvládá uprchlickou krizi z Ukrajiny? Poslouchejte...

Pozvánka na odborný seminář PK ČR: Digitální marketing v potravinářství pro oslovení spotřebitelů - 14. června
2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: foodnet.cz , Autor: Eliška Křížová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 09:23 , RU / měsíc: 3 103 ,
RU / den: 193 , Vydavatel: Potravinářská komora ČR , Země: Česko , AVE: 1 000,00 Kč , GRP: 0,00
...Problematiku firemních sociálních sítí představí PhDr. Zuzana Tejnická, která vystudovala žurnalistiku, marketingovou
komunikaci a PR na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , 6 let působila jako redaktorka ekonomického zpravodajství
České televize a v současnosti se stará o PR a komunikaci...

Československý raketomet už pálí na ruské agresory. Odborník vysvětluje, v čem je jeho výhoda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 09:23 , 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
...U Gradu to bude konec vozidla nebo i posádky,“ popsal pro Lidovky.cz výhodu lepšího pancéřování Jan Kofroň z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  v  Praze .Česká armáda se jich zbavila V zásadě existují zhruba tři varianty, jak
se raketomety RM-70 na Ukrajinu dostaly. Jedna...

Rohan: Tokio mi obrátilo život, medaile musela z očí. Láká ho práce v médiích URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: karvinsky.denik.cz , Autor: Milan Novotný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 09:44 , RU / měsíc:
87 561 , RU / den: 11 838 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Ostatní sporty , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,13 , Návštěvy za
měsíc: 12 600 000
...těžko předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v těžké domácí konkurenci probojovat. Letos vás kromě řady sportovních
cílů čekají státnice na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Půjde všechno skloubit? Hlavní náplní mého života je
sport. Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych...

Ráno na Rádiu Z 09:00
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 10:03 , Poslechovost pořadu: 2 198 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 09:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 181 600,00 Kč , GRP: 0,02
...odvolá. Ve vysílání vítám Jana Šíra odborníka na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré ráno. mluvčí 9, -------------------- Dobrý den. mluvčí 8,
-------------------- Jaký má pro Evropu a...

Počet poprav loni vzrostl. Pro návrat trestu smrti je i každý druhý Čech URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Dorňáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 11:21 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Fakta, Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...1863, další země jako Kostarika, Ekvádor, Uruguay, Kolumbie tento krok následovaly. Podle Lukáše Perutky z Institutu
mezinárodních studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který se zaměřuje na oblast Latinské Ameriky, za tím lze
hledat čtyři hlavní důvody. „V polovině 19. století...
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https://a2larm.cz/2022/05/francouzska-levice-konecne-nasla-spolecnou-rec-alespon-pro-parlamentni-volby/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F05%2Ffrancouzska-levice-konecne-nasla-spolecnou-rec-alespon-pro-parlamentni-volby%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-islamsky-stat-chysta-dzihad-ve-stredni-asii-sbira-sily-i-k-utokum-na-zapad-203339
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-islamsky-stat-chysta-dzihad-ve-stredni-asii-sbira-sily-i-k-utokum-na-zapad-203339
https://www.foodnet.cz/index.php/cs/aktuality/3983-pozvanka-na-odborny-seminar-pk-cr-digitalni-marketing-v-potravinarstvi-pro-osloveni-spotrebitelu-14-cervna-2025
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.foodnet.cz%2Findex.php%2Fcs%2Faktuality%2F3983-pozvanka-na-odborny-seminar-pk-cr-digitalni-marketing-v-potravinarstvi-pro-osloveni-spotrebitelu-14-cervna-2025
https://www.lidovky.cz/domov/raketomet-rm-70-uz-pali-na-ruske-agresory-odbornik-vysvetluje-v-cem-tkvi-jejich-vyhoda-oproti-konkur.A220523_205328_ln_domov_rkj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Fraketomet-rm-70-uz-pali-na-ruske-agresory-odbornik-vysvetluje-v-cem-tkvi-jejich-vyhoda-oproti-konkur.A220523_205328_ln_domov_rkj
https://karvinsky.denik.cz/ostatni_region/rohan-tokio-mi-obratilo-zivot-medaile-musela-z-oci-laka-ho-prace-v-mediich-20220.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fkarvinsky.denik.cz%2Fostatni_region%2Frohan-tokio-mi-obratilo-zivot-medaile-musela-z-oci-laka-ho-prace-v-mediich-20220.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-pocet-poprav-loni-vzrostl-pro-navrat-trestu-smrti-je-i-kazdy-druhy-cech-202598
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Ffakta-pocet-poprav-loni-vzrostl-pro-navrat-trestu-smrti-je-i-kazdy-druhy-cech-202598
http://www.newtonmedia.eu/


Dopoledne na Rádiu Z 11:00
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 11:59 , Poslechovost pořadu: 2 152 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 11:00 Dopoledne na Rádiu Z , AVE: 2 114 100,00 Kč , GRP: 0,02
...hned v první den procesu. Jan Šír odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve vysílání rádia řekl, že Ukrajina už eviduje víc než 13 000
takových zločinů a je nezbytná je vyšetřovat. mluvčí...

USA vyhlížejí klíčový verdikt. Podívejte se, jak by zrušení „Roe v. Wade“ proměnilo Ameriku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Marek Martinovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 12:14 , 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
...vysvětluje počátky protipotratového hnutí v zemi amerikanistka Lucie Kýrová z Katedry severoamerických studií Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . Tyto konzervativní skupiny v následujících padesáti letech začaly aktivně prosazovat svoje
zájmy v americké politice a dařilo se jim získávat podporu...

Ruské filtrační tábory na Ukrajině připomínají vraždění v Čečensku, říká odborník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 13:13 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Čteme vám SZ,
Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...století filtrování ani nebylo hlavním cílem,“ podotýká v rozhovoru pro Seznam Zprávy politolog Emil Aslan z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Když někoho týráte tak, jak to ruští vojáci nebo čečenští
kolaboranti dělali, k něčemu se vždycky přizná. Cílem...

Odpoledne na Rádiu Z 13:00
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 13:51 , Poslechovost pořadu: 2 519 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 13:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 282 850,00 Kč , GRP: 0,03
...hned v první den procesu Jan Šír odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve vysílání rádia zet řekl, že Ukrajina už eviduje víc než 13
000 takových zločinů a je nezbytné vyšetřovat. ...

Interview Plus: Michael Romancov, politický geograf
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 13:51 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 4 976 000,00 Kč , GRP: 0,36
...3 měsíce války, jak by to celé mohlo dopadnout. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. A naším hostem je politický geograf
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze. Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity ...

Americký prezident Joe Biden dnes v Tokiu končí své první dálnovýchodní turné
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 14:06 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 211 896,00 Kč , GRP: 2,01
...vojensky zasáhnout v případě útoku na ostrov Tchaj-wan. Ve spojení jsme teď s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. ...

Odpoledne na Rádiu Z 15:30
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 16:35 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 857 600,00 Kč , GRP: 0,01
...právě o tom mluvila s Janem Šírem odborníkem na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií
institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 4, -------------------- Protože na to, že spojka
jmenuji tě, jehož velmi o to znovu část dovoz Milana...

Nejedná se o odklon od dlouhodobé politiky, říká k Bidenově výroku o Tchaj-wanu amerikanista Pondělíček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 17:11 , 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
...zasáhnout v případě útoku na ostrov Tchaj-wan. Co to znamená, vysvětlil pro Radiožurnál Jiří Pondělíček z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jak ostrý byl ve srovnání s tím, co kdy američtí prezidenti
řekli Číně, ten včerejší Bidenův výrok o Tchaj-wanu?Ta...

Co kdyby Putin, který má prý rakovinu, zemřel? Nabízíme odpověď, jak by se Rusko změnilo
TISK , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 9 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 03:36 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE:
140 945,13 Kč , GRP: 1,42
...změny,“ tvrdí Pešek. Rusko, respektive Sovětský svaz, už v moderní době smrt vůdce uprostřed války zažilo, připomíná
rusista Karel Svoboda z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A to v březnu 1953, kdy zemřel sovětský diktátor Josif
Vissarionovič Stalin. Mezi tehdejším komunistickým...

Útok na Heydricha poskytl Benešovi trumfy pro jednání se spojenci. S „odsunem“ mu ale na ruku nakonec nejvíc
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https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3490852-nejvyssi-soud-usa-rozhodne-o-budoucnosti-potratu-ovlivni-miliony-zen-volbami-ale-mozna
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3490852-nejvyssi-soud-usa-rozhodne-o-budoucnosti-potratu-ovlivni-miliony-zen-volbami-ale-mozna
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-filtracni-tabory-na-ukrajine-pripominaji-vrazdeni-v-cecensku-rika-odbornik-203395
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-filtracni-tabory-na-ukrajine-pripominaji-vrazdeni-v-cecensku-rika-odbornik-203395
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/biden-tchaj-wan-vojensky-zasah_2205241425_elev
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fbiden-tchaj-wan-vojensky-zasah_2205241425_elev
http://www.newtonmedia.eu/


Útok na Heydricha poskytl Benešovi trumfy pro jednání se spojenci. S „odsunem“ mu ale na ruku nakonec nejvíc
šel Stalin URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 07:28 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Hlavní , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,61
...našel pochopení u Stalina. Hned po válce ale zjistil, co to Československo bude stát. 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....

Těžké pro Ukrajinu, těžké. Přiznání, jak jde válka. Nové info URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: jav , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 10:34 , 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
...a ani jedna strana neměla kapacity provést zásadní průlom. To naznačil i Jan Ludvík, pedagog a vědec z Institutu politických
studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , expert na války a jaderné zbraně. Západní veřejnost žije iluzí, jak
hodný ukrajinský David porazil zlého...

Alžbětiny lázně jako projení minulosti s budoucností URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: pr.denik.cz , Autor: Asset Media , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 14:04 , Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Doporučujeme , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...Alžbětinek s vysokými školami V přípravě je marketingová spolupráce se ZČU v Plzni. Již fungující, nebo právě rozjížděné
stáže studentů VŠE v Praze . Projektová příprava Fsv  a Fa ČVUT v Praze . Příprava spolupráce s několika dalšími vysokými
školami. 9) Partnerská smlouva s městem Spolu s...

Rektorka přijala hokejový tým, vítěze univerzitní ligy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 15:29 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...týmu najdete zástupce 1. lékařské fakulty, 3. lékařské fakulty, Právnické fakulty, Fakulty tělesné výchovy a sportu,
Pedagogické fakulty, Fakulty  sociálních  věd  a také Matematicko-fyzikální fakulty. A ti si moc dlouhé léto neužijí - už koncem
července proběhne tryout pro zájemce o hraní za UK a na...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 15:29 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 608 730,00 Kč , GRP: 0,92
... Roman FOJTA, moderátor -------------------- A problémech s inflací budeme mluvit dál. Přidáme pohled sociologa, konkrétně
Petra Soukupa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. mluvčí 4, -------------------- Dobré
odpoledne se ovšem. Roman FOJTA, moderátor...

Ruská armáda zařadila vyšší rychlost, obkličuje Ukrajince v Severodoněcku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 15:42 , 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
...Čím je konvenční válka delší, tím důležitější jsou materiální faktory,“ píše na Twitteru analytik působící na Katedře
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK . Proto je západní pomoc pro Ukrajinu naprosto kritická. „Ukrajina už teď
jede na plný plyn. Rusko možná přeřadilo z dvojky na...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 16:03 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 18 284 310,00 Kč , GRP: 0,88
...moderátor -------------------- Další komentář teď přidá Emil Aslan politolog z katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. mluvčí 5, -------------------- Dobrý.
Roman FOJTA, moderátor -------------------- Den....

Jak získat stáž v Paříži u Balenciagy, Dioru nebo třeba francouzského Elle? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: heyfomo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 16:28 , Celková návštěvnost: 135 872 , RU /
měsíc: 87 302 , RU / den: 7 634 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,08
...minulý rok dostudovala bakaláře ze žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Během svých tří let studia
si v Praze vyzkoušela nespočet prací a stáží – od asistentky redaktorky v české Elle až po PR konzultantku v marketingové
agentuře. Po bakalářském studiu přirozeně pokračovala v...

Expert: Rusko na tom není tak zle, aby muselo hledat okamžitou cestu z války URL
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https://denikn.cz/885950/utok-na-heydricha-poskytl-benesovi-trumfy-pro-jednani-se-spojenci-s-odsunem-mu-ale-na-ruku-nakonec-nejvic-sel-stalin/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F885950%2Futok-na-heydricha-poskytl-benesovi-trumfy-pro-jednani-se-spojenci-s-odsunem-mu-ale-na-ruku-nakonec-nejvic-sel-stalin%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tezke-pro-Ukrajinu-tezke-Priznani-jak-jde-valka-Nove-info-703360
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FTezke-pro-Ukrajinu-tezke-Priznani-jak-jde-valka-Nove-info-703360
https://pr.denik.cz/doporucujeme/alzbetiny-lazne-jako-projeni-minulosti-s-budoucnosti-20220525.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpr.denik.cz%2Fdoporucujeme%2Falzbetiny-lazne-jako-projeni-minulosti-s-budoucnosti-20220525.html
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15675&locale=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D15675%26locale%3Dcz
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/severodoneck-ukrajina-rusko-donbas-lysycansk-jan-ludvik-invaze-valka.A220525_125726_zahranicni_aha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fseverodoneck-ukrajina-rusko-donbas-lysycansk-jan-ludvik-invaze-valka.A220525_125726_zahranicni_aha
https://heyfomo.cz/jak-ziskat-staz-v-parizi-u-balenciagy-dioru-nebo-treba-francouzskeho-elle
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fheyfomo.cz%2Fjak-ziskat-staz-v-parizi-u-balenciagy-dioru-nebo-treba-francouzskeho-elle
http://www.newtonmedia.eu/


Expert: Rusko na tom není tak zle, aby muselo hledat okamžitou cestu z války URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 22:35 , 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
...Ruska na Donbase – ať už úspěšné, nebo neúspěšné,“ odhadl v rozhovoru pro Seznam Zprávy výzkumný pracovník Peace
Research Center Prague při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. „Nejpravděpodobnější varianta
je podle mě ale stále ta, že se fronta na nějaký časový úsek...

Realistický pohled na válku. „Zveličujeme situaci Ukrajiny a podceňujeme Rusko“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Záviš Dobiašovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 00:57 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Homepage, Krátké
zprávy, Seznam cz , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...i stinné stránky. Určit realitu konfliktu je totiž mnohem složitější, upozorňuje v rozhovoru pro deník Echo24 bezpečnostní
analytik Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . S ohlédnutím za třemi měsíci války varujete před přílišným,
zkreslujícím optimismem. V čem se podle vás na...

Má vláda jasnou koncepci, jak naložit s uprchlíky?
TISK , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: Týdeník Echo , Strana: 55 , Autor: Záviš Dobiašovský , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
26.05.2022 02:28 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Auto , AVE: 26 326,53 Kč
...JELÍNKOVÁ expertka na migrační politiku z Fakulty  sociálních  věd  UK  PRO Vláda přišla se strategickými prioritami pro
začleňování ukrajinských uprchlíků, které míří správným směrem. Pojmenovává v nich klíčové oblasti, na co je třeba se zaměřit.
A až na dlouhodobě obecně problematické oblasti...

Babiš by prezidenta zvládl. Ale kandidatura není dobrý krok
TISK , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 8 , Autor: RENATA KALENSKÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
26.05.2022 02:28 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 85 316,49 Kč , GRP: 0,21
...stěžují, je do velké míry právě důsledek Babišovy vlády. Anna Shavit Působí jako odborná asistentka na Katedře
marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  UK . Věnuje se výzkumům volebních kampaní a vládní komunikaci.
Pracovala na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga a na kampaních hnutí...

Mohou Ukrajinci ruské okupanty nakonec úplně vyhnat? Ano, ale...
TISK , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 15 , Autor: Jan Kofroň , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 105 219,18 Kč , GRP: 1,42
Válka Válka na Ukrajině zuří tři měsíce. Kvůli mimořádné intenzitě bojů ji lze označit za nej významnější evropský konflikt po
roce 1945. Při odhadech dalšího vývoje se hodí provést malou reflexi toho, co jsem o průběhu konfliktu soudil před jeho
započetím. Čekal jsem, že intenzivní válka (řekn...

Tragická střelba v texaské škole
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 583 800,00 Kč , GRP: 0,73
...pláči. Už toho mám dost! Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A svůj komentář připojí Jan Hornát z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  na  Karlově  Univerzitě , Dobrý večer. Jan HORNÁT, Institut mezinárodních
studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Hana...

Trumpova moc v Republikánské straně
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 259 096,00 Kč , GRP: 0,73
...straně a o tom, zda mu roste konkurence třeba v podobě jeho bývalého viceprezidenta Pence? Jan HORNÁT, Institut
mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- Já osobně bych asi nepřeceňoval výpovědní hodnotu těchto primárek právě
ve vztahu k Trumpově osobě. Nicméně to, co si myslím, že ty...

Ruská blokáda ukrajinských přístavů
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 471 488,00 Kč , GRP: 0,73
...Jakub Szántó, Česká televize. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A teď se k nám připojil Michael Romancov,
politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký večer. Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  --------------------...

Stát versus bitcoin. Jak probíhá regulace kryptoměn? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Martin Tremčinský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 06:37 , 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
...A právě o propojení kryptoměn a soukromé sféry bude příští, poslední díl tohoto seriálu. Autor je ekonomický antropolog.
Působí jako doktorand na FSV  UK . Text je součástí projektu Boom kryptoměn a proces digitalizace peněz, který vznikl za
podpory české pobočky nadace Rosa Luxemburg Stiftung. ...

360° 21:15
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360° 21:15
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 06:53 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 16 249 200,00 Kč , GRP: 0,21
...Jakub černý, CNN Prima. News. mluvčí 2, -------------------- To bylo shrnutí našeho tématu je ve studiu, vítám Jana Ludvíka z
katedry fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Díky, že jste tady. Prezident Zelenský říká řešení se najde
až Vladimir Putin, pochopí realitu, odpovídá...

NA OKRAJ DNŮ... URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: louc.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 08:11 , RU / měsíc: 1 715 242 , RU / den: 129 198 ,
Vydavatel: Milan Šmíd , Země: Česko , Rubrika: LOUČ , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,44
...informací o Ukrajině vybírám dva odkazy. Tím prvním je twitterové vlákno Jana Ludvíka z Institutu politologických studií FSV
UK , které začíná větami "Západní veřejnost žije iluzí, jak hodný ukrajinský David porazil zlého ruského Goliáše.... Začala
opotřebovávací válka, hodně pomalá a vyhraje ten,...

Děkani tuniských právnických fakult odmítli nabídku připravit novou Ústavu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 09:03 , Celková návštěvnost: 65 876 , RU
/ měsíc: 36 945 , RU / den: 1 231 , Vydavatel: Česká advokátní komora v Praze , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,01
Děkani tuniských právnických fakult a fakult sociálních věd odmítli prezidentovu nabídku podílet se na přípravě nové Ústavy.
Podobně se před nimi rozhodla i vlivná tuniská odborová organizace UGTT. Prezident Kaís Saíd loni pozastavil práci
Parlamentu a ochromil většinu demokratických institucí. Vlá...

Expert: Ukrajina? Máme zkreslený pohled. Bez nás nevydrží URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 12:21 , 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
...analytik Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  upozornil, že český pohled na ruský vpád na Ukrajinu je
poněkud zkreslený. Je toho názoru, že v Česku se na situaci Ukrajinců díváme příliš optimisticky, zatímco sílu ruské armády
podceňujeme. „Vidíme spoustu videí v přímém přenosu...

Michal Smetana: NATO znovu našlo smysl své existence. Zřetelně ho teď vidí i Švédsko a Finsko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 12:21 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...alianci,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost z Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Rozhodně to bude znamenat přínos v řadě ohledů. Ať už z toho politického
hlediska, tak i vojenského. Byť se obě země...

Mgr. Markéta Švarcová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: ochranademokracie.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 12:29 , RU / měsíc: 810 , RU / den:
54 , Vydavatel: Frank Bold Society, z. s. , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,00
...u migrantů a migrantek v ČR, analýzy inovativnosti podnikatelského prostředí a genderově senzitivní vzdělávání. Byla
součástí výzkumného týmu FSV  UK  evropského projektu SIRIUS zaměřujícího se na integraci migrantů a migrantek na
českém trhu práce podpořeného z programu Horizon 2020. Působila a...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 12:41 , Sledovanost pořadu:
24 178 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 6 044 500,00 Kč , GRP: 0,27
...moderátorka -------------------- Rusko se snaží vyčerpat ukrajinské síly připravit protivníka techniku a unavit vojáky. Podle
Jana Ludvíka z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se už ruská armáda nesnaží dobýt Kyjev nebo ukrajinské jednotky
obklíčit. Odhadnout další strategii ruských...

Toyota představuje nové elektrické Traigo 24 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: praktickalogistika.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 17:01 , RU / měsíc: 6 552 , RU / den:
468 , Vydavatel: Václav Podstawka , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,01
...nebo požadavky připravila Toyota výbavu na přání, která ještě více posílí produktivitu Traigo 24 ve vybraných oblastech.
Zmiňme 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...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 17:32 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 17 703 675,00 Kč , GRP: 1,01
...Blinkena k politice Spojených států amerických Číně. Miloš Calda amerikanista institut mezinárodních studií katedry
severoamerických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  teď s námi ve studiu ČT24. Pane haló, dobrý den. Já vás
vítám. mluvčí 3, -------------------- Dobrý den. Tak. ...

2. 6.: Debata na téma Prevence digitální propasti URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 13 / 354

http://louc.cz/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Flouc.cz%2F
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Expert-Ukrajina-Mame-zkresleny-pohled-Bez-nas-nevydrzi-703500
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FExpert-Ukrajina-Mame-zkresleny-pohled-Bez-nas-nevydrzi-703500
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https://www.ochranademokracie.cz/lide/marketa-svarcova
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ochranademokracie.cz%2Flide%2Fmarketa-svarcova
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2. 6.: Debata na téma Prevence digitální propasti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: pedagogicke.info , Autor: Janek Wagner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 18:18 , RU / den:
2 500 , Vydavatel: pedagogicke.info , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...Dlouhodobě spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi. Je členkou Odborné platformy APIV B. Vystudovala sociologii
a sociální politiku na FSV  UK . Mgr. Jaroslava Nováková, MBA, zástupkyně ředitele, ZŠ Bohumila Hrabala Matka dvou dětí,
nyní žijící v Říčanech. Vystudovala konzervatoř a...

Vzdělávání-bydlení-práce! To je správné pořadí, říká expert Člověka v tísni k prioritám státu spojených s uprchlíky
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: clovekvtisni.cz , Autor: Autor: připravil Záviš Dobiašovský, Echo , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
26.05.2022 18:18 , Celková návštěvnost: 50 000 , RU / den: 7 500 , Vydavatel: clovekvtisni.cz , Země: Česko , AVE: 7 500,00 Kč , GRP: 0,08
...vláda jasnou koncepci, jak naložit s uprchlíky? K tomu se vyjadřuje v Rubrice PRO A PROTI v týdeníku Echo expertka na
migrační politiku z Fakulty  sociálních  věd  UK  Marie Jelínková a expert na sociální začleňování Člověka v tísni Daniel Hůle.
Vláda si vytyčila priority v pořadí: práce, bydlení a...

53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: MF ČR (Ministerstvo financí ČR) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 19:31 ,
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
...Česká bankovní asociace; Deloitte ČR Generali Investments CEE, investiční společnost; Hospodářská komora ČR ; Institut
ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ; Komerční banka ; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a
dopravy ČR UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost šetření k...

„Podpisy budu sbírat po práci.“ Zima popisuje, jak se chce ucházet o Hrad URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Adéla Karásková Skoupá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 20:06 , 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
... Anička Shavit není členkou týmu. Viděl jsem ji naposledy před pěti týdny, kdy jsme si popovídali, co děláme, co dělají naše
děti a o plánech na Fakultě  sociálních  věd . Popovídali jsme si jako lidé, kteří spolu několik let spolupracovali. Přečtěte si
takéBabišova kandidatura není dobrý krok,...

Na Hrad se hlásí bývalý rektor Zima. Bude to Petr Pavel light, hodnotí politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Pavel Šmejkal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 20:29 , 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
...listopadu na Albertově. Ani druhé volební období se neobešlo bez kontroverzí. V lednu 2018 jmenoval Alici Němcovou
Tejkalovou do funkce děkanky Fakulty  sociálních  věd  UK , přestože proti její osobě protestovaly stovky akademiků kvůli
jejímu publikování v tzv. predátorských časopisech. O pár týdnů...

Analytik: Zničené zbrojovky, poučené Rusko. Ukrajině se nemusí dařit tak, jak se zdá URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.05.2022
09:14 , 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
...Ukrajině začala opotřebovávací fáze války. Rusové se podle bezpečnostního analytika z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Jana Ludvíka poučili ze svých chyb a bojují lépe. I když na sociálních sítích převládají informace o úspěších Ukrajiny,
realita může být jiná, upozorňuje Ludvík s poukazem...

Přepis: Jak to vidí Michal Smetana – 26. května 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.05.2022 09:19 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...kolem nás. Mým hostem je Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, výzkumný pracovník a pedagog na
Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKDobré ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAlianční...

Děkani tuniských právnických fakult odmítli nabídku připravit novou Ústavu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.05.2022 09:26 , Celková návštěvnost: 65 876 , RU
/ měsíc: 36 945 , RU / den: 1 231 , Vydavatel: Česká advokátní komora v Praze , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,01
Děkani tuniských právnických fakult a fakult sociálních věd odmítli prezidentovu nabídku podílet se na přípravě nové Ústavy.
Podobně se před nimi rozhodla i vlivná tuniská odborová organizace UGTT. Prezident Kaís Saíd loni pozastavil práci
Parlamentu a ochromil většinu demokratických institucí. Vlá...

EU± // Evropská digitální agenda - Akt o digitálních službách URL
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http://www.pedagogicke.info/2022/05/2-6-debata-na-tema-prevence-digitalni.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.pedagogicke.info%2F2022%2F05%2F2-6-debata-na-tema-prevence-digitalni.html
http://www.clovekvtisni.cz/vzdelavani-bydleni-prace-to-je-spravne-poradi-9007gp
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.clovekvtisni.cz%2Fvzdelavani-bydleni-prace-to-je-spravne-poradi-9007gp
https://www.kurzy.cz/zpravy/653724-53-kolokvium--setreni-prognoz-makroekonomickeho-vyvoje-ceske-republiky-20222025/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F653724-53-kolokvium--setreni-prognoz-makroekonomickeho-vyvoje-ceske-republiky-20222025%2F
https://denikn.cz/888001/podpisy-budu-sbirat-po-praci-zima-vysvetluje-proc-chce-byt-prezident/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F888001%2Fpodpisy-budu-sbirat-po-praci-zima-vysvetluje-proc-chce-byt-prezident%2F
https://www.forum24.cz/na-hrad-se-hlasi-byvaly-rektor-zima-bude-to-petr-pavel-light-hodnoti-politolog/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fna-hrad-se-hlasi-byvaly-rektor-zima-bude-to-petr-pavel-light-hodnoti-politolog%2F
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fanalytik-znicene-zbrojovky-poucene-rusko-ukrajine-se-nemusi%2Fr%7E42f671acdcf111eca873ac1f6b220ee8%2F
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https://advokatnidenik.cz/2022/05/27/dekani-tuniskych-pravnickych-fakult-odmitli-nabidku-pripravit-novou-ustavu/
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EU± // Evropská digitální agenda - Akt o digitálních službách URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Euroskop (euroskop.cz) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.05.2022 16:59 , 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
...tématem další z debat ze série EU±, které organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Katedrou
evropských studií IMS na FSV  UK . Diskuze se zúčastnili právní analytička pro mezinárodní nevládní organizaci Access Now
Eliška Pírková, vedoucí oddělení trhu a konkurence na...

Expert z FSV krotí nadšení: Rusové se poučili. Informační mlha nás dost mate URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: nab , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.05.2022 18:58 , 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
...Ruskem nemusí dařit tak, jak se může zdát z informací kolujících v médiích a na sociálních sítích, říká pro Aktuálně.cz
bezpečnostní analytik z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík. Ruské síly se podle jeho slov poučily ze
svých prvních chyb, zaznamenaly sice ztráty a nemají takovou...

Průzkum: Ekonomika letos stoupne o 1,5 procenta, průměrná inflace bude přes 13 procent URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.05.2022 21:49 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...České bankovní asociace, Deloitte ČR, investiční společnosti Generali Investments CEE, Hospodářské komory ČR, Institutu
ekonomických studií FSV  UK , Komerční banky, Raiffeisenbank, Svazu průmyslu a dopravy ČR a UniCredit Bank. Pro větší
reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy...

Toyota představuje nové elektrické Traigo 24
TISK , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: Reliant Logistic News , Strana: 28 , Vytištěno: 4 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.05.2022 02:09 ,
Vydavatel: Reliant s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Produkty , AVE: 39 818,00 Kč
...nebo požadavky připravila Toyota výbavu na přání, která ještě více posílí produktivitu Traigo 24 ve vybraných oblastech.
Zmiňme 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 nebo silná přední...

Levice v hlavním městě moc šancí nemá, vyčerpala témata, míní politologové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Matěj Nejedlý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.05.2022 09:43 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha - zprávy , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...jí k dvoucifernému zisku pravděpodobně nepomůže, poněvadž ani Zelení nepředstavují v Praze nějakou masovou záležitost,“
míní Josef Mlejnek z pražského  Institutu politologických studií FSV  UK . Mladší voliči dají podle Mlejnka i v letošních volbách
patrně přednost liberálním Pirátům či volební...

Exministr Petříček pro Blesk: Zeman i vláda musí dělat víc, Češi jsou rozdělení. A co Rusko? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: for , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 05:28 , Celková návštěvnost: 38 893 614 ,
RU / měsíc: 4 313 172 , RU / den: 787 042 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Politika , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74 ,
Návštěvy za měsíc: 26 500 000
... Mám tu výhodu, že teď mohu najít balanc v rodinném a pracovním životě. Spojit dohromady to, co jsem vždycky dělal rád. A
to je učení na Fakultě  sociálních  věd , ale také se věnuji sociální demokracii a pracuji s nadací Borise Němcova, jak vytvářet
prostor pro nezávislou společnost v Rusku. To je...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 10:58 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 18 682 785,00 Kč , GRP: 0,83
... Jakub PACNER, redaktor -------------------- Téma teď podrobněji rozebereme s Irenou Kalhousovou ředitelku Herzlova centra
izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 11, -------------------- Dobrý den. Jakub
PACNER, redaktor -------------------- Tak pojďme,...

Musíme českou armádu připravit na možný střet s Ruskem, doporučuje expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 12:03 , 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
...vybavení, které Rusové nasazují ve své válce proti Ukrajině. Bezpečnostní expert Jan Ludvík, který působí na Katedře
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  však upozorňuje, že mnohé země NATO by si měly zamést také před vlastním prahem. Z
rozkazu Vladimira Putina vtrhla 24. února ruská armáda na...

Živé vysílání 14:00
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https://www.kurzy.cz/zpravy/653835-eu-evropska-digitalni-agenda-akt-o-digitalnich-sluzbach/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F653835-eu-evropska-digitalni-agenda-akt-o-digitalnich-sluzbach%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Expert-z-FSV-kroti-nadseni-Rusove-se-poucili-Informacni-mlha-nas-dost-mate-703652
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FExpert-z-FSV-kroti-nadseni-Rusove-se-poucili-Informacni-mlha-nas-dost-mate-703652
https://forexbanka.cz/pruzkum-ekonomika-letos-stoupne-o-15-procenta-prumerna-inflace-bude-pres-13-procent/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforexbanka.cz%2Fpruzkum-ekonomika-letos-stoupne-o-15-procenta-prumerna-inflace-bude-pres-13-procent%2F
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/komunalni-volby-podzim-zeleni-cssd-politika-memorandum-praha-levice.A220521_665932_domaci_baky
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fpraha%2Fzpravy%2Fkomunalni-volby-podzim-zeleni-cssd-politika-memorandum-praha-levice.A220521_665932_domaci_baky
https://www.blesk.cz/clanek/713293/exministr-petricek-pro-blesk-zeman-i-vlada-musi-delat-vic-cesi-jsou-rozdeleni-a-co-rusko
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2F713293%2Fexministr-petricek-pro-blesk-zeman-i-vlada-musi-delat-vic-cesi-jsou-rozdeleni-a-co-rusko
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Musime-ceskou-armadu-pripravit-na-mozny-stret-s-Ruskem-doporucuje-expert-703768
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FMusime-ceskou-armadu-pripravit-na-mozny-stret-s-Ruskem-doporucuje-expert-703768
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Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 15:06 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 17 100 270,00 Kč , GRP: 0,92
...moderátorka -------------------- U tématu v následujících minutách zůstaneme na dálku zdravím Michaela Romancova
politického geografa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezkou neděli. mluvčí 7, -------------------- Dobrý den.
Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka -------------------- Já si...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 15:49 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 17 612 595,00 Kč , GRP: 0,88
...měli řešit už teď. Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka -------------------- Je ve vysílání znovu vítám Michala Romancova
politického geografa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ještě jedno hezké odpoledne. mluvčí 5, --------------------
Hezké. Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka...

Mezi lidi budu chodit po práci
TISK , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 4 , Autor: ADÉLA KARÁSKOVÁ SKOUPÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 30.05.2022 00:52 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 28 477,58 Kč , GRP: 0,21
... Anička Shavit není členkou týmu. Viděl jsem ji naposledy před pěti týdny, kdy jsme si popovídali, co děláme, co dělají naše
děti a o plánech na Fakultě  sociálních  věd . Popovídali jsme si jako lidé, kteří spolu několik let spolupracovali. * Dobře,
můžete prozradit, odkud členové vašeho týmu...

Pojar? Pojar! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Autor: Ladislav Mrklas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 00:52 , 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...

Na 300 odborníků na nosné konstrukce se poprvé v historii sejde v Praze. Diskutovat budou i o českých mostech
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: earch.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 10:35 , Celková návštěvnost: 61 680 , RU / měsíc:
89 494 , RU / den: 6 741 , Vydavatel: earch.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,07
...v Praze v letech 2018–2022. Podrobné informace zde V Praze poprvé proběhne mezinárodní konference odborníků na
nosné konstrukce Foto: Zdroj: FSV  ČVUT ...

Stane se fiasko na Ukrajině pro Rusko začátkem konce, tedy tím, čím byl údajně Afghánistán pro Sovětský svaz?
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 17:18 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...nevytrhnou ruskou společnost z letargie, nepřipraví Putina o podporu. 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...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 18:52 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 17 885 835,00 Kč , GRP: 1,05
...vetu ze strany Maďarska. Roman FOJTA, moderátor -------------------- A další komentář teď přidá Ivo Šlosarčík z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju. Hezké odpoledne. Tak, jak jsme
slyšeli Evropské unii, se pořád nedaří najít shodu na...

„Krást a vraždit se nevyplácí,“ říká Josef Mareš, bývalý šéf oddělení vražd a spoluautor seriálu Případy 1.
oddělení URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: tvguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 19:14 , Celková návštěvnost: 3 540 000 , RU /
měsíc: 133 126 , RU / den: 9 509 , Vydavatel: Jiří Kučera , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,11
...s nápadem napsat kriminální seriál. Vystudoval jste kybernetiku na ČVUT a Policejní akademii. Jan Malinda žurnalistiku a
mediální studia na FSV  UK . Ani jeden nemáte filmařské vzdělání. Jak se vám spolupracovalo? Honza měl za sebou už dva
díly Kriminálky Anděl, takže byl o krok vpředu. Já...

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: ochranademokracie.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 20:52 , RU / měsíc: 810 , RU / den:
54 , Vydavatel: Frank Bold Society, z. s. , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,00
...CSc., MSc. pracuje v Centru pro sociální a ekonomické strategie a na Katedře veřejné a sociální politiky Institutu
sociologických studií Fakulty  sociálních  věd . Zabývá se zkoumáním, koncipováním a výukou oboru veřejná a sociální politika
se zaměřením na regulační funkce trhu, státu, a občanského...

Recyklace obalových odpadů nabírá vyšší obrátky
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https://www.tydenikhrot.cz/clanek/pojar-pojar
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.tydenikhrot.cz%2Fclanek%2Fpojar-pojar
https://www.earch.cz/revue/clanek/na-300-spickovych-odborniku-na-nosne-konstrukce-z-celeho-sveta-se-poprve-v-historii-sejde-v-praze-diskutovat-budou-i-o
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.earch.cz%2Frevue%2Fclanek%2Fna-300-spickovych-odborniku-na-nosne-konstrukce-z-celeho-sveta-se-poprve-v-historii-sejde-v-praze-diskutovat-budou-i-o
https://denikn.cz/888367/stane-se-fiasko-na-ukrajine-pro-rusko-zacatkem-rozpadu-tedy-tim-cim-byl-udajne-afghanistan-pro-sovetsky-svaz/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F888367%2Fstane-se-fiasko-na-ukrajine-pro-rusko-zacatkem-rozpadu-tedy-tim-cim-byl-udajne-afghanistan-pro-sovetsky-svaz%2F
https://www.tvguru.cz/krast-a-vrazdit-se-nevyplaci-rika-josef-mares-byvaly-sef-oddeleni-vrazd-a-spoluautor-serialu-pripady-1-oddeleni/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.tvguru.cz%2Fkrast-a-vrazdit-se-nevyplaci-rika-josef-mares-byvaly-sef-oddeleni-vrazd-a-spoluautor-serialu-pripady-1-oddeleni%2F
https://www.ochranademokracie.cz/lide/martin-potucek
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ochranademokracie.cz%2Flide%2Fmartin-potucek
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Recyklace obalových odpadů nabírá vyšší obrátky
TISK , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Svět balení , Strana: 52 , Autor: Stanislav D. Břeň , Vytištěno: 5 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
31.05.2022 00:15 , Vydavatel: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Událost , AVE: 308 767,72 Kč
...prezentoval Jiří Remr (Markent), se obsáhleji věnujeme ve Světu balení 115/2022 (rubrika Průzkum). Téma závěrečné
prezentace Petry Koudelkové ( Fakulta  sociálních  věd  UK ) bylo zaměřeno na zelený marketing a greenwashing. Nejdříve
vymezila oba pojmy. Zelený marketing lze charakterizovat takto:...

Roe v. Wade. Pohádka o tom, jak princezna neměla ani v roce 2022 základní lidská práva
TISK , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Heroine , Strana: 56 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 00:40 , Vydavatel: NextPage Media,
s.r.o. , Země: Česko , AVE: 147 523,47 Kč
Anna Kotvalová V úterý 3. května unikla na veřejnost informace, že soudci Nejvyššího soudu Spojených států amerických
hlasovali o možnosti zrušení precedenčního rozsudku Roe v. Wade, který v celých USA v roce 1973 legalizoval potraty. To by v
praxi znamenalo, že by o legislativě upravující interru...

Summit EU o sankcích proti Rusku
TV , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 02:38 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 5 084 856,00 Kč , GRP: 0,75
...osoby na území unie tak například přibude hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha Kirill. Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer. Karel SVOBODA, Institut mezinárodních
studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Jiří VÁCLAVEK,...

Brigády jsou lépe placené
TISK , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 14 , Autor: ŠÁRKA VLASÁKOVÁ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 03:33 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Akademie , AVE: 218 990,61
Kč , GRP: 1,69
Studenti by letos v létě neměli mít problém sehnat brigádu. Nabídek je dostatek a mzdy vyšší než loni Obsluha restaurace,
vedoucí letního tábora, delegát cestovní kanceláře v Itálii nebo au-pair v Nizozemsku. To jsou jen některé z mnoha nabídek
letních brigád, jež lákají studenty na prázdninový př...

Ráno na Rádiu Z 07:30
RÁDIO , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 08:38 , Poslechovost pořadu: 2 279 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:30 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 052 000,00 Kč , GRP: 0,03
...strojů. Ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. Ve vysílání vítám experta na Rusku z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karla svobodu, dobré ráno. Dobrý den. Moskva se snaží
ovládnout celou oblast Donbasu a sever Doněcké z tohoto...

Zprávy 08:00
RÁDIO , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 08:38 , Poslechovost pořadu: 9 314 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:00 Zprávy , AVE: 726 300,00 Kč , GRP: 0,10
...Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). mluvčí 1, -------------------- Berte na Rusko. Tuto mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji vám za rozhovor. Hezký den přeju. Děkuju na slyšenou. 7 hodin 58
minut posloucháte ranní vysílání rádia zet je...

Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: estav.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 09:25 , Celková návštěvnost: 321 800 , RU / měsíc:
254 270 , RU / den: 11 687 , Vydavatel: estav.cz , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví,
geodézie a kartografie“ FSv  ČVUT v  Praze . Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019). Další kapitoly tématu...

Karel Svoboda: Úspěch ruských vojenských sil na Donbase by znamenal, že by Rusko mohlo oznámit dosažení
vítězství URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 11:03 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...cíle, o který mu od začátku šlo. Jiná věc je, jestli neměli daleko širší cíle", říká expert na Rusko ze studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karel Svoboda. Na další podrobnosti se ho ptala
moderátorka Petra Květová Pšeničná. Popis podcastu Zprávy...

Arogance a pohrdání lidmi se tradičním politikům vymstí. Nízká důvěra ve vládu jde i dnes za Klausem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ctidoma.cz , Autor: Lucie Vítková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 14:52 , Celková
návštěvnost: 2 470 000 , RU / měsíc: 388 852 , RU / den: 17 819 , Vydavatel: Centa, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 8 000,00 Kč ,
GRP: 0,20
...dosazovat naprosto cíleně své lidi, na což ten systém není stavěný, a po jeho vládě by bylo opravdu hůř," dodává Jan
Charvát, politolog IPS Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, twitter.com KAM...

Odpoledne na Rádiu Z 15:30
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Odpoledne na Rádiu Z 15:30
RÁDIO , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 16:38 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 027 700,00 Kč , GRP: 0,01
...znamenal pro vývoj konfliktu. Na to se v ranním vysílání Petra Kvitová pšeničná ptala experta na Rusko ze z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karla Svobody. mluvčí 5, -------------------- Znamenal by
zhruba toužil být Rusko mohlo oznámit, že tedy, že tady...

Než se budeme Rusům smát, podívejme se na na vlastní armádu. Bezpečnostní expert přibližuje její stav URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Jan Ludvík, bezpečnostní expert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 16:48 ,
Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Orientace , AVE:
35 000,00 Kč , GRP: 2,72 , Návštěvy za měsíc: 8 900 000
...a nenechali se zlákat k věcem, které sice smysl dávají méně, ale veřejnosti se prodávají lépe. Autor působí na Katedře
bezpečnostních studií IPS FSV  UK . Odborně se zaměřuje na ozbrojené konflikty a americkou a českou zahraniční a
bezpečnostní politiku. Foto: Křižník Moskva, vlajková loď ruské...

Rozhovor: Bez nadací by tady sociální služby zkrachovaly, dárců ale naštěstí přibývá URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: forexbanka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 20:06 , RU / měsíc: 871 , RU / den: 48 ,
Vydavatel: Anarchista Networks LTD , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...totiž neprosperuje občanská společnost , nemůže prosperovat ani stát. Robert Basch (48) Vystudoval politickou a
ekonomickou sociologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 1999-2005 působil ve společnosti Člověk v
tísni a zúčastnil se mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a...

Stát za covidu platil za nevykonanou práci. Přispělo to k zadlužení i inflaci, zaznělo ve Fokusu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: mld , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 23:22 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Ekonomika , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 , Návštěvy
za měsíc: 17 300 000
...peníze, tak jsou to peníze inflační,“ charakterizovala kompenzace z pandemických dob. Také Ladislav Krištoufek z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má pochyby, zda způsob, kterým se stát v poslední době
výrazně zadlužil, byl nejlepší možný. „Stejně jako u...

Zákaz kouření v restauracích platí 5 let
TV , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 23:22 , Sledovanost pořadu: 895 356 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 19:00 Události , AVE: 6 346 620,00 Kč , GRP: 9,95
...a líp se nám pracuje určitě. Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT -------------------- Debatu o zákazu kouření nastartoval už v roce
2012 výzkum studentů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a agentury ipsos. Tým vedl tehdy ještě jako student
bakalářského studia Miroslav Slíž. Tématu se věnuje dodnes. ...

Fokus Václava Moravce - Život na dluh
TV , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 02:51 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 8 224 902,00 Kč , GRP: 0,75
...-------------------- Dobrý večer. Václav MORAVEC, moderátor -------------------- A dalším hostem je ekonom z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také nový prorektor pro vědu Univerzity Karlovy prof.
Ladislav Krištoufek. Vítejte, hezký dobrý večer. Ladislav...

 

Jiřina Šiklová - angažovaná pracovnice pro politickou a sociální spravedlnost URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.05.2022 , Zdroj: msmt.cz , Autor: Fotografie Jiřiny Šiklové , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 09:37 , Celková
návštěvnost: 573 610 , RU / den: 100 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Praha, 16. května 2022 - Ke Dni učitelů a učitelek a připomínce ne vždy jednoduchého přístupu žen k učitelskému povolání
zahájilo MŠMT minisérií medailonků významných pedagožek. Osmou z nich je angažovaná pracovnice pro politickou a sociální
spravedlnost Jiřina Šiklová.

Jiřina Šiklová, rozená Heroldová, je známá nejen jako vysokoškolská učitelka, ale zejména jako doktorka filozofie, socioložka,
spisovatelka, publicistka, signatářka Charty 77 a politička. Narodila se v Praze v roce 1935 do rodiny učitelky a očního lékaře.
Po úspěšném složení maturitní zkoušky na gymnáziu studovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byla
jednou ze zakládajících osobností Katedry sociologie na Filozofické fakultě v roce 1965. 
Od roku 1956 byla členkou KSČ z důvodu možnosti aktivního zapojení do politiky. Ze strany ale v roce 1969 vystoupila, což jí
stálo i její místo na Filozofické fakultě, kde přednášela. Po jejím propuštění z fakulty pracovala jako uklízečka v Klementinu,
věnovala se samostudiu, a poskytovala svým studentům také konzultace. V 70.letech se stala sociální pracovnicí na
geriatrickém oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze, kde se věnovala výzkumu. V této době také spolupracovala s Petrem
Pithartem na pašování ilegálních knih do zahraničí a zpět. Tuto práci vykonávala až do roku 1981, kdy byla zatčena StB a
obviněna z podvracení republiky. Po svém propuštění v roce 1982 ovšem pašování knih obnovila a později se vyjádřila, že pro
to, v co člověk věří, stojí za to "nechat se zavřít". 
Po roce 1989 začala opět přednášet sociologii na FF UK a iniciovala zde i založení Katedry sociální práce, kterou také do roku
2000 vedla. Založila také organizaci Gender Studies v Praze. Jednalo se o kontaktní středisko českých ženských organizací a o
knihovnu, která postupně vznikala hromaděním feministických knih v jejím bytě. Byt Jiřiny Šiklové se tak na několik let stal
místem, kde pořádala přednášky, jazykové kurzy a diskuze i se zahraničními feministkami. Právě založení Gender Studies
následně sehrálo důležitou roli i při snahách o prosazení problematiky genderu - vztahu mezi muži a ženami a jeho mocenských
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aspektů - do českého školství. První kurzy gender studies se uskutečnily na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v
roce 1992 a byly zcela financovány Nadací Gender Studies. 
V roce 2009 Jiřina Šiklová kandidovala za Stranu zelených do Evropského parlamentu a o rok později za stejnou stranu pro
Královéhradecký kraj do sněmovny, mandát ale nezískala. Je také autorkou mnoha knih, například Dopisy vnučce (2007),
Matky po e-mailu (2009),Vyhoštěná smrt (2013), Omlouvám se za svou nepřítomnost: dopisy z Ruzyně 1981-1982 (2015). 
Za svůj život získala řadu ocenění - v roce 1999 jí prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy I. stupně, v roce 2000 získala
plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce, v roce 2020 obdržela u příležitosti svých 85. narozenin Stříbrnou
medaili Senátu Parlamentu ČR za její úsilí o záchranu literatury a uchování svobody a občanské společnosti. Zemřela 22. 5.
2021 ve věku 85 let. 
"Když se někdo nechce angažovat, tak ať potom nenadává na druhé. Leda na sebe. Ráda cituji jednoho z nejvýznamnějších
konzervativních politických myslitelů Edmunda Burkeho: Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to
málo, co udělat může, nemá cenu." Jiřina Šiklová, 2004 
Medailonek v PDF ke stažení ZDE. 
Zdroje 
GELNAROVÁ, Jitka a Ema SOUČKOVÁ, ed. Vlastním hlasem: In her own voice. Praha:Národní muzeum, 2019. 
Historie Gender Studies, o.p.s [online]. 18.3.2013. 
Jiřina Šiklová (1935 - 2021). Paměť národa [online]. 
PAVELKA, Zdenko. Jiřina Šiklová: Nepovažuju se za oběť ani za bojovnici. Novinky.cz[online]. 17.11. 2004. 
Fotografie 
Fotografie Jiřiny Šiklové [online]. Wikipedia.org. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mapa stránek / novinky e-mailem / prohlášení o přístupnosti / RSS 
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MŠMT: Ke Dni učitelů a učitelek - Jiřina Šiklová - angažovaná pracovnice pro politickou a sociální spravedlnost
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.05.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: msmt.cz (MŠMT) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.05.2022 10:23 , Celková
návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc: 7 050 000
Praha , 16. května - Ke Dni učitelů a učitelek a připomínce ne vždy jednoduchého přístupu žen k učitelskému povolání zahájilo
MŠMT minisérií medailonků významných pedagožek.

Osmou z nich je angažovaná pracovnice pro politickou a sociální spravedlnost Jiřina Šiklová. 
Jiřina Šiklová, rozená Heroldová, je známá nejen jako vysokoškolská učitelka, ale zejména jako doktorka filozofie, socioložka,
spisovatelka, publicistka, signatářka Charty 77 a politička. Narodila se v Praze v roce 1935 do rodiny učitelky a očního lékaře.
Po úspěšném složení maturitní zkoušky na gymnáziu studovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byla
jednou ze zakládajících osobností Katedry sociologie na Filozofické fakultě v roce 1965. 
Od roku 1956 byla členkou KSČ z důvodu možnosti aktivního zapojení do politiky. Ze strany ale v roce 1969 vystoupila, což jí
stálo i její místo na Filozofické fakultě, kde přednášela. Po jejím propuštění z fakulty pracovala jako uklízečka v Klementinu,
věnovala se samostudiu, a poskytovala svým studentům také konzultace. V 70.letech se stala sociální pracovnicí na
geriatrickém oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze, kde se věnovala výzkumu. V této době také spolupracovala s Petrem
Pithartem na pašování ilegálních knih do zahraničí a zpět. Tuto práci vykonávala až do roku 1981, kdy byla zatčena StB a
obviněna z podvracení republiky. Po svém propuštění v roce 1982 ovšem pašování knih obnovila a později se vyjádřila, že pro
to, v co člověk věří, stojí za to "nechat se zavřít". 
Po roce 1989 začala opět přednášet sociologii na FF UK a iniciovala zde i založení Katedry sociální 
práce , kterou také do roku 2000 vedla. Založila také organizaci Gender Studies v Praze. Jednalo se o kontaktní středisko
českých ženských organizací a o knihovnu, která postupně vznikala hromaděním feministických knih v jejím bytě. Byt Jiřiny
Šiklové se tak na několik let stal místem, kde pořádala přednášky, jazykové kurzy a diskuze i se zahraničními feministkami.
Právě založení Gender Studies následně sehrálo důležitou roli i při snahách o prosazení problematiky genderu - vztahu mezi
muži a ženami a jeho mocenských aspektů - do českého školství . První kurzy gender studies se uskutečnily na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v roce 1992 a byly zcela financovány Nadací Gender Studies. 
V roce 2009 Jiřina Šiklová kandidovala za Stranu zelených do Evropského parlamentu a o rok později za stejnou stranu pro
Královéhradecký kraj do sněmovny, mandát ale nezískala. Je také autorkou mnoha knih, například Dopisy vnučce (2007),
Matky po e-mailu (2009),Vyhoštěná smrt (2013), Omlouvám se za svou nepřítomnost: dopisy z Ruzyně 1981-1982 (2015). 
Za svůj život získala řadu ocenění - v roce 1999 jí prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy I. stupně, v roce 2000 získala
plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální 
práce , v roce 2020 obdržela u příležitosti svých 85. narozenin Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu ČR za její úsilí o záchranu
literatury a uchování svobody a občanské společnosti. Zemřela 22. 5. ve věku 85 let 
"Když se někdo nechce angažovat, tak ať potom nenadává na druhé. Leda na sebe. Ráda cituji jednoho z nejvýznamnějších
konzervativních politických myslitelů Edmunda Burkeho: Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic 
v domnění, že to málo, co udělat může, nemá cenu." Jiřina Šiklová, 2004 
Medailonek v PDF ke stažení 
ZDE 
Zdroje 
GELNAROVÁ, Jitka a Ema SOUČKOVÁ, ed. Vlastním hlasem: In her own voice. Praha :Národní muzeum, Historie Gender
Studies, o.p.s [online]. 18.3.2013. Jiřina Šiklová (1935 - ). Paměť národa [online]. PAVELKA, Zdenko. Jiřina Šiklová:
Nepovažuju se za oběť ani za bojovnici. Novinky.cz[online]. 17.11. 2004. 
Fotografie 
Fotografie Jiřiny Šiklové [online]. Wikipedia.org. 
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Pondělí: Den vítězství, oslava konce druhé světové války. K dnešku chtěl mít Vláďa další vítězství, naštěstí se nepodařilo.
Proto se spekulovalo, jestli dnes opravdu vyhlásí Ukrajině formálně válku, odpálí rakety, uzná zdržení či jaká jiná šílenost se mu
urodila v hlavě. Nakonec se konal jen projev obhajující invazi a přehlídka zatím nerozstřílené techniky. – U nás se sem tam
polévají ruská velvyslanectví rudou barvou, v Polsku polili rovnou velvyslance. – Pražští radní trefně ke Dni vítězství zbavili
Koněva čestného občanství. Nejdřív sochu a pak tohle. To brzo. (KL)

Úterý: Výzkumníci z fakulty  sociálních  věd  Univerzity Karlovi zjistili, že kladný vztah k Izraeli má jen polovina Čechů. Bohužel
jeden z nich sedí na Hradě. – V USA si vzala život nadějná sportovkyně Arlana Miller. Bylo jí pouhých 19 let. Stala se tak další z
mnoha obětí vrcholového sportu. Na mladé studenty, kteří zároveň dělají sport na vysoké úrovni, je toho příliš. Trpí úzkostmi a
neustálou potřebou být perfektní. V toxickém prostředí vrcholového sportu neplatí sportem ku zdraví. (JŠ) 
Středa: Není zasedání jako zasedání. V Kanadě si toto slovo jeden z poslanců nejspíš plete. K on-line zasedání se totiž připojil
přímo ze záchodu, kde zasedal, haha. Ostatním zúčastněným kolegům přišlo prostředí s dlaždičkama, které se objevily na
kameře, povědomé, takže si na něho pochopitelně posvítili. – 103 Čechů půjde do boje na Ukrajinu. Dneska jim to Milošek
povolil. Tak uvidíme, jestli tam k něčemu budou. – Bomba nebo zelenina? Lidé v Keni měli s touto otázkou docela problém. Na
poli totiž vykopali leteckou bombu s doměním, že se jedná o přerostlou zeleninu. Někteří si ji chtěli odnést do své špajzky a
později z ní udělat rodince salát. No salát by byl pak spíš z nich, že. – Joooo a abych nezapomněla! Filda měla sportovní den! Z
šesti kateder, které hrály fotbal, jsme vyhráli my, žurnalisti! (MK) 
Čtvrtek: Kapacita pro uprchlíky z Ukrajiny dochází… a v Praze došla úplně. V noci ze středy na čtvrtek hasiči vystavěli v Troji
stanové městečko. Trochu krizovka, trochu na punk. Ale aspoň to řeší situaci na hlaváku, kde je tak málo místa, že lidé
přestávají v přistaveném vlaku.- Elon Musk pozastavil koupi Twitteru. Důvodem je zřejmě větší podíl botů, než sám Twitter
uvádí. Odstranění falešných účtů je taky jeden z cílů, který si Musk předsevzal. Akcie Twitteru samozřejmě hned spadly, takže
Musk si opět jen hraje s trhem a doufá ve snížení ceny. – Menstruační dovolená! Ano, v době, kdy v ostatních státech musí
ženy bojovat s protipotratovým zákonem, ve Španělsku ženy dostanou 3 dny menstruačního volna. Nová legislativa by měla
zrušit i DPH z prodeje hygienických potřeb a umožnit dívkám od 16 let jít na potrat bez souhlasu rodičů. 
Pátek: “Polsko je první v řadě na denacifikaci hned po Ukrajině,” napsal předseda kontrolního výboru ruské Státní dumy na
svůj telegramový profil. Podle toho, jak ruská armáda (ne)postupuje na Ukrajině, má Polsko minimálně několik měsíců na
přípravu. Těžší bude ovšem denacifikace Ruska… – Dominik Duka končí ve funkci kardinála (patřičně jsme to oslavili). Nahradí
ho Jan Graubner, který má dva roky před kardinálským důchodovým věkem. Omlazování církve asi na programu zatím není. –
Severní Korea poprvé od začátku pandemie přiznala nákazu koronavirem. A hned ve velkém stylu, skoro 400 000 případů a
první mrtvé. V Sovětském svazu zítra znamenalo včera, v KLDR loni znamená příští rok. (ŠF) 
Víkend: Tak co to Turecko teda chce? Prvně se mu nelíbí vstup Finska a Švédska do NATO a chce furt nějaké výhrady a tohle
a tamto. No a v neděli zas najednou to problém není a nechce blokovat jejich vstup a chce to urychlit. To aby se v tom prase
vyznalo… – Zmanipulované referendum, ano, opět se to možná bude dít, neboť v ukrajinské Rusi okupované Chersonské
oblasti chtějí požádat o přijetí do Ruské federace. Že by se tu odehrával nějaký krymský scénář? – Z Ukrajiny chodí, ale i dobré
zprávy. Hovoří se o tom, že Ukrajina nejspíš vyhrála bitvu o Charkov. – Tragická smrt reportérky televize Al-Džazíra obletěla
světem a zasáhla mnoho lidí. V sobotu její zabití odsoudila i Rada bezpečnosti OSN. Chtějí aby její smrt byla nestranně
vyšetřena. – O Finsku tu sice už řeč byla, ale o víkendu se tam toho stalo tolik, že si zaslouží ještě jednu zmínku. Tím vstupem
do NATO, který zamýšlí, naštvali Putina, a proto je Rusko odřízlo v sobotu od elektřiny. Ale nebojte, žádná krize tam nevznikla.
Akorát začnou vyrábět víc elektřiny ve své zemi a nakoupí něco málo od Švédska. – Je to tu. Začalo mistrovství světa a náš
tým už stihl vyhrát. V sobotu si střihli zápase s Velkou Británií a vyhráli nad ní 5:1. Gratulujem hoši! – Během víkendu se
odehrálo i finále Eurovision, kterou vyhrála ukrajinská kapela. To znamená, že by další Eurovision měla hostit Ukrajina. Zda to
bude možné nikdo neví, ale ukrajinský prezident se k tomu vyjádřil takto. „Uděláme vše pro to, aby jednoho dne účastníky a
hosty Eurovize hostil Mariupol.“ (TŘ) 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 21 / 354

http://www.houpaciosel.cz/2022/05/16/prehled-tydne-9-15-5-2022-bombova-zelenina-vitezstvi-a-pozehnane-odchody/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.houpaciosel.cz%2F2022%2F05%2F16%2Fprehled-tydne-9-15-5-2022-bombova-zelenina-vitezstvi-a-pozehnane-odchody%2F
http://www.newtonmedia.eu/


V pražském Goethe-Institutu se koná mezinárodní konference o populismu v Evropě URL
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V pražském Goethe-Institutu se po dvouleté „covidové“ pauze opět uskuteční mezinárodní konference o populismu v Evropě.

Prague Populism Conference, kterou pořádá Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Nadace Heinricha Bölla v České
republice, bude zahájena projekcí německého filmu Ekocida. 
„Velmi mě těší, že po dvouleté pauze způsobené covidem podařilo navázat na zaběhlou tradici a uspořádat již sedmý ročník
mezinárodní konference o populismu“ uvedl Martin Mejstřík, hlavní organizátor akce z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . 
Konference, která proběhne od 15. do 17. května, se bude kriticky věnovat samotnému konceptu populismu ve vztahu k novým
společenským výzvám, jako je to klimatická změna či dopady covidu-19 na politické prostředí. Na konferenci vystoupí významní
evropští politologové či sociologové, jako Donatella Della Porta ze Scuola Normale Superiore v Pise či Takis S. Pappas z
Central European University. Kromě nich se představí dalších 50 akademiků z 20 evropských zemí v celkem dvanácti panelech.
„Součástí konference je i program pro veřejnost,“ komentuje programová ředitelka spolupořádajícího Goethe-Institutu, Luisa
Rath: „Proto srdečně zveme zejména na projekci působivého německého snímku Ekocida, která proběhne v neděli 15. května
od 18:00 v pražském Filmhubu Edison a nabízíme ji zdarma,“ dodává Rath. 
Film Ekocida německého režiséra Andrese Veiela je politickou fikcí: Představme si rok 2034 a Mezinárodní soudní dvůr, na
němž se projednává žaloba na Angelu Merklovou. Udělala ve své době coby kancléřka pro ochranu klimatu dost? Anebo dost
málo? Po snímku následuje debata s Alexandrou Kemmerer, vedoucí výzkumnou pracovnicí a akademickou koordinátorkou v
Institutu Maxe Plancka pro srovnávací veřejné a mezinárodní právo a scénáristkou filmu Juttou Doberstein. 
V pondělí 16. května od 16:00 hodin pak organizátoři zvou na přednášku „Je klimatická změna novým cílem, nebo zbraní
populistů?“ která se uskuteční v prostorách Goethe-Institutu na pražském Masarykově nábřeží 32. 
Co? Sedmý ročník Prague Populism Conference 
Kdy? 15. – 17. května 2022, v Praze 
Comments comments 
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Aby se měli komu svěřit. Univerzity reagují na kauzy obtěžování, zřizují ombudsmany URL
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Na českých univerzitách se začíná objevovat nová pozice. Školy reagují na rostoucí počet podezření ze sexuálního zneužívání
na akademické půdě a zřizují post ombudsmanů. Právě oni mají být těmi osobami, na které se mohou studenti obracet.
Jednotná pravidla však pro ně neexistují, a tak si je každá škola zřizuje po svém.

Nebýt studenta Tomáše Blatného, o podezření na sexuální obtěžování studentek vedoucím katedry divadelní vědy na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Petrem Christovem by se patrně ani nevědělo. Právě Blatný pomohl svým spolužačkám
situaci řešit a díky němu se o chování akademika dozvědělo vedení fakulty. 
V rozhovoru pro DVTV Blatný popisoval, že na začátku musel hledat někoho, na koho by se mohl on či jeho spolužačky obrátit.
Není to přitom jediný příklad podezření na sexuální zneužívání na univerzitách, o kterém se v posledních měsících mluví.
Tehdejší student právnické fakulty a poslanec TOP 09 Dominik Feri je obviněný ze znásilnění, v loňském červnu na údajné
sexuální obtěžování na své škole upozornili studenti DAMU. 

Některé české školy na tyto kauzy reagují a zřizují post ombudsmana, který má mimo jiného sloužit jako osoba, na niž se mohou
studenti obrátit. Do té doby byla taková pozice na akademické půdě něčím ojedinělým. Jednou z výjimek je Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, která post ombudsmana zřídila již v roce 2014. 
Aktuálně je na tomto postu pedagog Jaroslav Šotola. Ještě než se ombudsmanem stal, se na něj v roce 2019 obrátila skupina
patnácti studentek s tím, že je obtěžuje jeden z vyučujících. "Nemohly jít za vedoucím katedry, protože byl dobrým kamarádem
toho sexuálního predátora," vysvětluje Šotola. Vyučujícího nakonec škola podle Šotoly stáhla z výuky, na fakultě ale dál
působil. 
Po této zkušenosti Šotolovi došlo, že univerzitám chybí mechanismy, jak o podobně citlivých věcech mluvit, a rozhodl se proto o
funkci sám ucházet. Nyní pozoruje, že se přístup vysokých škol plošně proměňuje. "Tehdy to na mě působilo tak, že když byla
na univerzitě nějaká podobná kauza, nahlíželo se na to jako na problém, který je lepší raději zamést pod koberec. Dnes je to
naopak," dodává akademik.
Mít na koho se obrátit
Mít na univerzitě někoho, na koho se mohou studenti v případě sexuálního zneužívání obrátit bez obav z toho, že se jim někdo
bude mstít, považuje za klíčové také výkonná ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová. "I v zahraničí se ukazuje, že je
to cesta, kterou je dobré jít. Je to instituce, kterou je dobré na vysokých školách mít," říká Nejedlová. 
Zároveň dodává, že v ideálním případě by měl funkci vykonávat nezávislý odborník, který pochází z prostředí mimo univerzitu.
Touto cestou se vydala FAMU, kde se ombudsmankou loni stala speciální pedagožka Klára Laurenčíková, která je nově vládní
zmocněnkyní pro lidská práva. 

FAMU tím inspiruje další školy, Laurenčíková navíc v lednu uspořádala konferenci o funkci univerzitního ombudsmana.
"Považuji za skvělou zprávu, že velké množství fakult, pedagogů a studentů chce, aby taková pozice u nich vznikla," říká
Laurenčíková. 
V Česku neexistují žádné zákony či závazná pravidla, kterými by se měly školy při zřizování ombudsmana řídit. To, jak se volí či
jaká má práva, si tak stanovují jednotlivé univerzity. Například na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  si loni v říjnu
vybírali studenti ombudsmany z řad svých spolužáků, kteří pak prošli školením s fakultní psycholožkou. 
Jedna z ombudsmanek, Julie Hlaváčková, tvrdí, že výhodou tohoto modelu je to, že jako studenti jsou svým spolužákům blíže, a
mohou tak jejich problémy lépe pochopit a zachytit je.
Podle Nejedlové ale není ombudsman z řad studentů nejlepší volbou v případě řešení jakékoliv formy obtěžování. "Tím nechci
říct, že by studenti neměli být zapojeni do procesu a systému řešení sexuálního obtěžování. Nemyslím si však, že student má
pravomoc a možnost vůbec rozhodnout o postupu v nějakém závažnějším případě obtěžování," domnívá se Nejedlová. 
Nejen sexuální násilí
Ombudsmani však neřeší jen sexuální násilí či obtěžování. Další z ombudsmanů na fakultě  sociálních  věd  Marcel Faltys
popisuje, že jeho spolužáky nejčastěji trápí problémy spojené s organizací zkouškového období a špatná komunikace s
vyučujícími.

Pedagog a ombudsman z olomoucké filozofické fakulty Šotola ale upozorňuje, že ne vždy musí dát studentům za pravdu. "Měli
jsme i případ, kdy katedra jasně nepopsala, proč studentka neuspěla u třetího pokusu státní zkoušky. Když jsme ale potom
procházeli podklady, zjistili jsme, že na straně katedry žádné pochybení nevzniklo," vysvětluje akademik.
Laurenčíková z FAMU popisuje, že se na ni za rok obrátilo zhruba 40 studentů, kteří chtěli individuální konzultaci nebo
nasměrovat na odbornou psychologickou pomoc. "Řeším s nimi různé věci od studijních záležitostí, osobních potíží až po etické
otázky týkající se vztahů," říká Laurenčíková. 
VIDEO: Pedagog si vybíral studentky plošně, říká student, který odhalil zneužívání
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Ministerstvo zdravotnictví chce uprostřed prázdnin spustit kampaň na podporu očkování proti covidu. Oslovit chce hlavně
neočkované. Rozpočet 50 milionů korun na nákup mediálního prostoru už schválilo ministerstvo financí.

Nepřesvědčily je žádné předchozí kampaně ani nemocnice zahlcené neočkovanými během podzimní vlny covidu. Změnit jejich
postoj k vakcíně má až nadcházející propagace očkování, kterou chce ministerstvo zdravotnictví spustit v srpnu.
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„Myslíme si, že spousta lidí se za minulé vlády nenechala naočkovat z určitého protestu. Tato vláda to bude komunikovat jinak.
Zaměříme se na fakta, nikoliv emoce,“ věří náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic.

„Cílíme především na lidi, kteří nejsou [lock]očkovaní vůbec, ale oslovíme i občany, kteří by si měli dojít pro třetí a čtvrtou
dávku vakcíny,“ dodává náměstek. Kampaň bude také v ukrajinštině, aby motivovala k očkování i uprchlíky v Česku.

Nyní běží tendr na výběr komunikační firmy, která vymyslí reklamní slogany a grafiku. Reklama by se měla objevovat v televizi i
na billboardech.

„Zájemci (z řad komunikačních firem, pozn. red.) se mohou přihlašovat do pátku 20. května. Výběrové řízení tak stále probíhá,“
upřesnil mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Zakázka by měla být podle Pavlovice nižší než dva miliony korun, proto na ni nebylo vypsáno výběrové řízení.

Padesát milionů na nákup TV spotů a billboardů

„Samotný nákup reklamního prostoru bude ale mnohem dražší. Tam počítáme s rozpočtem padesát milionů. Možná i více,“
dodává náměstek.

Částku už odsouhlasilo i ministerstvo financí. „Můžeme potvrdit, že resort schválil 6. května rozpočtové opatření, kterým byl za
zmíněným účelem navýšen rozpočet výdajů ministerstva zdravotnictví o 50 milionů Kč,“ potvrdil mluvčí Šimon Blecha.

Přečtěte si takéBrutální očkovací kampaň budí emoce. „Nabídku ministerstva jsem zvažoval dva dny,“ říká autor snímků

Ministerstvo zdravotnictví věří, že tato kampaň přesvědčí i lidi, kteří dosud jakékoliv očkování proti covidu odmítali.

„Myslíme si, že na podzim se najde hodně lidí, kteří si dojdou pro vakcínu úplně poprvé. Například proto, že upozorníme na
vakcínu Novavax, která není na principu mRNA, a je tak blíže klasickým očkovacím látkám. A právě touto vakcínou by se mohli
očkovat lidé, kteří stávající očkovací látky odmítali například z náboženských důvodů,“ věří Pavlovic.

Denisa Hejlová z Katedry marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  ale nevidí v plánované kampani moc
velký užitek.

„Domnívám se, že plošná kampaň v tuto chvíli nemá smysl. Informace dostupné jsou a záleží již na rozhodnutí každého. Je
zcela iluzorní se domnívat, že komunikací faktů dosáhne vláda lepšího výsledku. To prostě odporuje základním pravidlům
přesvědčovací komunikace. Vláda navíc nemůže upřednostňovat jednoho výrobce vakcín ve vládní kampani, placené z
veřejných peněz, před druhými,“ upozorňuje Hejlová.

Podle Hejlové by dávala smysl 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.

Covid a očkování v číslech

Epidemie covidu-19 v Česku slábne už několik týdnů. V pátek bylo 469 potvrzených nákaz, o týden dříve téměř osm set.
Podobně nízká čísla mělo Česko na konci loňského léta.

Dvě dávky vakcíny má v Česku 6,8 milionu lidí, tři dávky 4,1 milionu Čechů. Mezi neočkovanými jsou stále stovky tisíc rizikových
osob, které jsou buď starší 65 let, nebo mají vážné onemocnění.

Vakcínu Novavax (Nuvaxovid), která je na rozdíl od moderních mRNA vakcín založená na klasickém principu, má v Česku zatím
jen zhruba 7,2 tisíce lidí.

Právě personalizovanou „door to door“ kampaň přitom prosazoval Vlastimil Válek (TOP 09), ještě než se stal ministrem
zdravotnictví. Nyní se už tento projekt v plánech ministerstva zdravotnictví neobjevuje.

„Nová kampaň bude lepší než Tečka“

Podle Pavlovice bude nová propagace vakcíny jiná než ty stávající. „Kampaň Tečka nebyla dobrý nápad, protože to nebyla
tečka, ale spíše dvojtečka. Je potřeba lidem narovinu říci, že se budou muset vakcinovat každý rok, podobně jako u chřipky,“
vysvětluje náměstek.

Přečtěte si takéMinisterstvo v létě spustí novou kampaň na očkování proti covidu. Experti varují před falešným pocitem bezpečí

Hejlová nicméně upozorňuje na to, že kampaň Tečka sice jako slogan nebyla moc zdařilá, ve své době ale užitek přinesla:
„Vznikla dobrovolnou prací mnoha komunikačních profesionálů. Připravili ji proto, že tehdejší ministerstvo zdravotnictví nebylo
schopné na tuto kampaň vypsat ani tendr. Bez této kampaně by byla proočkovanost lidí v Česku bezpochyby nižší.“

Podzimní vlna covidu

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje rizikovým skupinám přeočkování čtvrtou dávkou nejpozději do začátku září. Lidé, kteří
zatím mají jen dvě dávky vakcíny, by si měli podle Válka přijít pro booster koncem léta. „Budou tak mít větší imunitu před
příchodem podzimní vlny,“ uvedl ministr.

Na pravděpodobný příchod nové vlny v podzimních měsících upozorňují také virologové. „Koronavirus a jeho aktuální varianta
omikron s dosud identifikovanými subvariantami zůstane během jarních a letních měsíců pravděpodobně v útlumu. Je ale více
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než pravděpodobné, že se s příchodem podzimní sezony přihlásí v podobě nástupu podzimní vlny epidemie covidu-19,“ řekl již
dříve Deníku N virolog Libor Grubhoffer.

Očekává, že podzimní vlnu způsobí nejspíš některá z nakažlivějších subvariant současné varianty omikron. „Vyloučit ale nelze
ani novou rekombinantní variantu deltakron. Tato představa přitom neuvažuje import nějaké úplně nové nakažlivější varianty ze
zemí třetího světa do Evropy,“ upozornil Grubhoffer.

V srpnu poběží nová kampaň na podporu očkování proti covidu-19.
Náklady na kampaň mají být kolem 50 milionů korun.
Ministerstvo chce plošnou reklamou oslovit hlavně neočkované.
Odbornice na marketingovou komunikaci vysvětluje, proč podle jejího názoru nemá tato kampaň nyní smysl.

Vláda chystá nový NERV. Má mít více lidí z byznysu a více vlivu
TISK , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 3 , Autor: Michaela Ryšavá , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 00:20 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Události , AVE: 185 524,62 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Ekonomika 

Experti, kteří v minulosti řešili ekonomickou krizi, důchodovou reformu i dopady covidových restrikcí. Vláda Petra Fialy chce
vzkřísit Národní ekonomickou radu vlády (NERV), aby jí pomohla s bojem proti inflaci a s dopady energetické krize. Chce
vyměnit všechny stávající členy za nové a plánuje, že vliv poradního orgánu zvýší. 
V předběžném seznamu, který mají HN k dispozici, je vedle ekonomky Heleny Horské také odborník na kryptoměny Dominik
Stroukal, 
developer Milan Kratina, expert na zdravotnictví Pavel Hroboň nebo Zuzana Ceralová Petrofová, šéfka rodinné firmy Petrof.
Definitivní slovo má vláda, která rozhodne v následujících týdnech. 
Seznam jmen navrhovaly jed notlivé strany pětikoalice, straníci na něm ale nejsou. Mezi osmnácti kandidáty jsou úspěšní
ekonomové, známí podnikatelé i manažeři velkých firem. „Zkušení, pracovití, viditelní, ale neprosazující svůj názor do extrému,“
stojí v úvodu dokumentu, který specifikuje, jakby měli noví členové NERV vypadat. Vláda podle něj počítá s tím, že z těch
současných nezůstane v ekonomické radě nikdo. Scházet by se podle nového kabinetu měla rada častěji, než tomu bylo nyní
zvykem. Alespoň jednou měsíčně by se mělo uskutečnit společné jednání všech členů s ekonomickými ministry. 
Vláda Petra Fialy také chce, aby nový NERV více komunikoval své výstupy a na tiskových konferencích s nimi seznamoval
veřejnost. Nově by měl mít i předsedu, počítá se s šéfem státní exportní pojišťovny EGAP Janem Procházkou, který již v
minulosti jako člen NERV také působil. 
Členkou by se měla stát i hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která patřila k tvrdým kritikům vlády Andreje Babiše
(ANO). Rezignovala na funkci člena vládního Výboru pro rozpočtové prognózy a jako důvod uvedla právě porušení pravidel
sestavení státního rozpočtu pro rok 2021 a nerespektování obecných principů řádného hospodáře. „Nabídka přišla a já ji
přijala. Pokud myslíme vážně změnu transformační ekonomiky, musíme z akademických dýchánků přejít k činům,“ reagovala na
dotaz HN Horská. 
Dalším členem má být také bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, který je nyní v Národní rozpočtové radě. V
poradním orgánu by měl usednout rovněž developer Milan Kratina, zakladatel a spolumajitel společnosti Accolade, jež investuje
do průmyslových nemovitostí. Vládní pětikoalice nominovala také filantropa a ředitele antivirové firmy Avast Ondřeje Vlčka,
který patří ke stovce nejbohatších Čechů a loni ses manželkou rozhodli založit soukromou nadaci, do které vložili 1,5 miliardy
korun. Nadace chce v roce 2026 otevřít dětský hospic s paliativním střediskem a prostory pro veřejnost. 
Mezi členy je i Dominik Stroukal, hlavní ekonom fintechové firmy Platební instituce Roger. Odborník na kryptoměny popularizuje
finanční svět v médiích. 
Na seznamu je rovněž Pavel Hroboň, který spolupracoval na reformě zdravotnictví s někdejším šéfem resortu Tomášem
Julínkem (ODS). Hlavní strůjce regulačních poplatků a vůbec celé tehdejší reformy z ministerstva zdravotnictví odešel kvůli
politické bitvě, která se o poplatky strhla. Následně spoluzaložil soukromou školu Advance Healthcare Management Institute, ve
které vzdělává české zdravotnické manažery. 
Redakce HN oslovila i další z kandidátů, ke svému angažmá se zatím ale nechtějí příliš vyjadřovat. „Ano, nabídku jsem dostal,
ale nepřijde mi vhodné se o tom vyjadřovat, než to bude potvrzené. Jsou to předběžné návrhy, ani nevím, kdo další má v
poradním orgánu být,“ řekl jeden z oslovených, který si ale nepřál zveřejnit své jméno. „Komunikuji s lidmi z Úřadu vlády a
poradci premiéra, oficiální nabídku jsem ale zatím nedostal,“ uvedl ředitel Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod,
který je také mezi zvažovanými. 
První NERV byl sestaven v lednu 2009 jako poradní orgán kabinetu Mirka Topolánka (ODS) ke zvládnutí tehdejší ekonomické
krize. V dubnu 2020 jej obnovilai vláda Andreje Babiše 
(ANO), zaměřit se měl hlavně na otázky kolem ekonomicko-covidové 
krize. 
Mezi současnými členy jsou bankéři Tomáš Salomon (šéf České spořitelny) a Jan Juchelka (ředitel Komerční banky),
ekonomové Jan Švej -nar, Tomáš Sedláček, Lukáš Kovanda nebo Ilona Švihlíková, ale i sociolog Daniel Prokop nebo šéf
energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Podle údajů na stránkách vlády se NERV sešel naposledy v lednu 2021 a řešil
zejména očkování. 
„Scházeli jsme se intenzivně, když propukl covid, pak intenzita klesala, ani nevím, kdy jsme se sešli naposledy. Myslím si, že
vláda Andreje Babiše potenciál týmu podceňovala,“ uvedl ekonom Kovanda. Vláda neprojednala ani řadu návrhů, na kterých
se NERV usnesl. 

k diskusi 
do poradního orgánu NERV 
předseda 
Jan Procházka 
šéf představenstva EGAP 
členové 
Aleš Rod 
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CETA - Centrum ekonomických 
a tržních analýz 
Daniel Munich 
ekonom, učí na CERGE-EI 
David Havlíček 
finanční ředitel EGAP 
David Marek 
hlavní ekonom Deloitte 
Diana Rádl Rogerová 
řídící partnerka Deloitte ČR 
Dominik Stroukal 
expert na kryptoměny 
Helena Horská 
hlavní ekonomka Raiffeisenbank 
Helena Šarkanová 
partnerka McKinsey & Company 
Martin Diviš 
šéf pojišťovny Kooperativa 
Milan Kratina 
CEO Accolade 
Mojmír Hampl 
bývalý viceguvernér ČNB 
Ondřej Vlček 
šéf antivirové firmy Avast 
Pavel Hroboň 
lékař a ekonom, Advance 
Hospital Analytics 
Petr Janský 
ekonom, šéf katedry Institutu 
ekonomických teorií, FSV  UK  
Tomáš Havránek 
Institut ekonomických studií FSV  UK , 
bývalý poradce viceguvernéra ČNB 
Vladimír Bezděk 
ekonom, šéf představenstva 
investiční společnosti Avant 
Zuzana Ceralová Petrofová 
prezidentka výrobce klavírů Petrof 

Nabídka přišla a já ji přijala. Pokud myslíme vázne změnu transformační ekonomiky, musíme z akademických dýchánků přejít k
činům. Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank 

O autorovi: Michaela Ryšavá, michaela.rysava@hn.cz

DLOUHO TADY NEVZNIKLA STAVBA, NAD NÍŽ BY SE ČLOVĚK ROZBREČEL ŠTĚSTÍM
TISK , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: Praha 10 , Strana: 12 , Vytištěno: 75 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 00:20 , Rubrika:
Rozhovor , AVE: 92 694,08 Kč , Země: Česko
Karolína Vránková je fundovaná a oblíbená novinářka, která se trochu netradičně zabývá architekturou. Možná ji znáte z
rozhlasového pořadu Bourání, kde se věnuje vyvracení různých mýtů a bariér spjatých s tímto oborem. Také píše do časopisu
Respekt, a tak se její zásluhou dozvědělo o důležitosti kvalitního architektonického tvoření značné množství čtenářů a
posluchačů. Úspěch a přitažlivost jejích recenzí spočívá v důkladném poznání popisovaných staveb, ale také přístupu jejich
autorů, a především spokojenosti uživatelů. Zakusil jsem to sám na sobě – když nás kdysi navštívila, aby napsala o naší
přestavbě panelákového bytu, bylo z toho obsáhlé povídání, při němž žádný detail nezůstal bez povšimnutí. Jsem rád, že došlo
na „výměnu mečů“ a tentokrát jsem se mohl malešické patriotky ptát zase já. 

* Jak dlouho je Vaše rodina spjatá s Malešicemi? 

Bydlíme v domku ve starých Malešicích už někdy od roku 1957, kdy ho prarodiče koupili od pana Boháčka. On byl polír, tedy v
podstatě stavbyvedoucí, a u nás se traduje, že si dům postavil z toho, co mu kde po stavbách zbylo. V domě jsem strávila
dětství a mládí, pak jsem pobývala různě po světě, ale vrátila jsem se do „rodného“ domu. Teď zde žiju s partnerem a dvěma
dětmi, které jsme si vzali do pěstounské péče. 

* To je hned na úvod zajímavá odbočka. Co taková cesta obnáší? 

Je to nesmírně zajímavá, adrenalinová a moc hezká kapitola mého života. U takových dětí se samozřejmě předpokládá, že
potřebují mnohem více péče a obstarávání, a to jim doufám poskytujeme. Pěstounství rozhodně není jednoduchá disciplína.
Kluci, bráchové, k nám přišli před osmi lety, když jim bylo 4 a 12, což je v obou případech složitý věk – první uvědomování si
sama sebe a začínající puberta. Trvalo nám asi dva roky, než jsme si na sebe zvykli a našli k sobě smysluplnou cestu. Pěstouni
mají za úkol poskládat nějakým způsobem jejich rozbitý život dohromady a pomoci jim zvyknout si na novou situaci. Zároveň by
ale měli účinně podporovat vztahy s biologickou rodinou, což se v našem případě naštěstí povedlo – chlapci se vídají se svojí
matkou. Když ten mladší kreslil srdce, rozdělil ho na červenou a zelenou půlku. Jedna patří nám a druhá jeho pravé mámě.
Když se v dětském srdci rozhostí harmonie a klid, je to moc hezké. Po čase, který pochopitelně občas byl i dramatický, jsme
všichni našli společnou řeč. Vidím v tom paralelu s rekonstrukcí starého zchátralého baráku, při níž se snažíte zachovat to
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neporušené a přidat nové tak, aby byl celek znovu funkční. Měli jsme velké štěstí na šikovné sociální pracovnice z Úřadu Prahy
10 a řadu dalších lidí, kteří nám pomáhali. Státní systém pěstounské péče u nás má své mouchy, ale v podstatě je dobře
nastavený. Musím to zaklepat, ale i díky podpoře ze strany odborníků jsou u nás chlapci spokojeni. Jeden už dokončil školu a
pracuje, dá se říct, že je „vypěstovaný“. 

* Jak se Vám žije v Malešicích? 

V Malešicích se naštěstí stále navazuje na to dobré, co tu kdysi vzniklo. A hlavně, místní lidé mají svoji čtvrť rádi a docela se o
ni starají. Proto je její současný stav poměrně uspokojivý, v mnoha ohledech se zde žije opravdu dobře. Malešice představují
racionálně uspořádané město malých vzdáleností, kde je všechno na dosah. Navíc se jedná o rozmanité území, a to z hlediska
různých typů zástavby, ale i sociální skladby obyvatel – společný prostor tu sdílejí starousedlíci v rodinných domcích, lidé ze
sídliště i majitelé bytů v nových developmentech. Každý z nich má trochu jiný životní styl, ale na mnoha místech nebo akcích se
přirozeně potkávají a propojují. To je poměrně speciální hodnota, které se leckde jinde snaží dosáhnout umělými způsoby, ale
tady to funguje na základě nepřerušené stoleté kontinuity. 

* Chybí Vám tady něco? 

Nějaký přesah všední každodennosti byste tady asi hledal marně. Například kultura je zastoupena jen minimálně, nezaplavete
si u nás, nepořídíte tady větší nákupy. Ale ani v těchto případech není nutné vydávat se daleko, máme docela strategickou
polohu. 

* Podílíte se na různých sousedských aktivitách. Na čem konkrétně? 

Ve starých Malešicích v minulosti vždy kvetl spolkový život. Byli tady sokolové, ochotníci, chovatelé poštovních holubů,
pořádaly se bály, a dokonce dožínkové slavnosti. Prostě to tu žilo. Dnes na to trochu navazuje sdružení Naše Malešice, které
například vybudovalo úžasnou naučnou stezku, zřídilo piknikové místo, tzv. pikniště, a pořádá spoustu užitečných akcí, jako je
Den Země, úklid veřejných prostranství nebo bleší trh. Díky tomu se reálně scházejí lidé z různých zdejších koutů. A když už se
potkají potřetí nebo popáté, tak už se trochu znají, což tady vytváří poměrně přátelskou atmosféru. Náš nejnovější a největší,
řekla bych až megalomanský záměr je, že o životě Malešic sepíšeme knihu. Pracovně jsme ji nazvali „Malešická kronika“ a
chceme v ní zachytit historický a společenský vývoj naší čtvrti. Proto se scházíme s pamětníky a snažíme se od nich načerpat
co nejvíce informací a zajímavostí. Zatím se nám potvrzuje, že v Malešicích se nikdy nic opravdu důležitého nestalo. Když kolem
kráčely velké dějiny, tak se nám obloukem vyhnuly. Na druhou stranu se ukazuje, že obyčejná každodennost zahrnuje spoustu
mikroudálostí, které dotvářejí zdejší kolorit. Vždy tu byl klid, ale nikdy nuda. Součástí kroniky by proto měla být i mapa, která
tento specifický místopis připomene. Teď třeba koukáme na budovu školy Nad Vodovodem ze šedesátých let, na jejíž zahradě
stojí prastará hrušeň. Je to poslední pozůstatek někdejšího zahradnictví, což možná málokdo ví. 

* Jak se z Vás stala novinářka zabývající se architekturou? 

Na vysoké škole jsem studovala mediální komunikaci, což byla příprava na novinářskou práci. Potom jsem se chtěla dostat do
časopisu Týden, který byl tehdy kvalitním zpravodajským magazínem, zejména se mi líbila jeho rubrika Moderní život. Tam jsem
se bohužel nevešla, ale požádali mě o zpracování přílohy o bydlení. Do tématu jsem se tedy ponořila a z úkolu se stala záliba.
Jelikož se tomu věnuji už skoro dvacet let, tak jsem se docela „povzdělala“ a na vlastní kůži zažila vývoj místní architektonické
scény a příchod mnoha nových trendů. 

* Vaším hlavním projektem je pořad Bourání na Radiu Wave. Jak byste na něj nalákala naše čtenáře? 

Bourání už je vlastně legenda svého žánru. Vysílá se od roku 2009, takže je nejspíš ještě starší než samotné slovo podcast,
kterým se dneska podobné pořady označují. Vymyslel ho propagátor kvalitní architektury Adam Gebrian, po němž jsem
moderování před dvěma lety převzala. Jedná se o rozhovory s architekty a zástupci příbuzných profesí. Mluvíme o jejich práci,
která ovlivňuje životy mnoha lidí. Zajímá mě, jak navrhují domy, bytové interiéry, parky, jak přemýšlejí o utváření města. Snažím
se jich ptát nejen na to, co se jim povedlo, ale i na problémy a chyby. A občas i na praktické věci, třeba jak si zařídit kuchyň,
aby nevypadala jako překážková dráha, nebo jak si postavit chatu. Bourání totiž není pořad pro odborníky, ale pro všechny
vnímavé uživatele jejich díla. Kdo chce hlouběji proniknout do toho, jak tohle vystavěné prostředí vzniká, ten si nás může
naladit na Radiu Wave nebo najít na jeho webu. Většinou to bývá i zábava, takže doporučuju zkusit. 

* Jaké to je povídat si o architektuře, když ji posluchači nevidí? 

Když jsem byla malá, vysílal se v rádiu nějaký pořad o filmu, v jehož znělce se pravilo: „A co film? Myslíte film v rozhlase? No
ano, když film, tak především v rozhlase!“ Ano, je to trochu protimluv, ale dá se s tím vypořádat. Je to úkol pro mě, abych se
ptala tak, že posluchač danou stavbu nepotřebuje vidět. Měli bychom mluvit o samotné podstatě díla spíše než o jeho vzhledu.
Architekti by zase měli umět vysvětlit, jak tvoří, aniž by do detailu popisovali, co přesně navrhují. Je to vlastně velmi užitečné,
protože to, jak dům vypadá, opravdu není nejdůležitější. Navíc naštěstí existuje internet a sociální sítě, takže posluchači mohou
dvakrát kliknout a zmiňovanou stavbu si prohlédnout. 

* Je v dnešních běžných médiích možné zabývat se architekturou do větší hloubky? 

Už se docela rozšířil pojem „pinterestová architektura“, protože mnoha lidem stačí podívat se na dvě tři fotky na této sociální
platformě. Řeknou si, „to je ale hezký dům“, a jdou od toho. Ale možná ani to není k zahození. Když totiž uvidíte takových
hezkých staveb tři tisíce, tak se potom třeba zamyslíte, jaký je mezi nimi rozdíl, a začnete se zajímat, co se za těmi obrázky
skrývá. A přesně to je ta chvíle, kdy si můžete pustit Bourání. Jednotlivé díly trvají do čtyřiceti minut, což je mezi podcasty
vlastně docela krátká stopáž. Jsem za to ráda, protože mě to nutí vybírat skutečně to podstatné a zajímavé. Spolehlivě se tak
dostanu daleko za pouhé prohlížení obrázků, ale zároveň kvůli tomu ještě nikdo nemusí umřít nudou. Je to tak akorát na jednu
cestu do práce nebo pár kilometrů běhu, prostě přiměřeně pro dnešního zahlceného člověka. 

* Neláká Vás vydat se znovu ve stopách Adama Gebriana, tentokrát do světa internetových videoblogů? 
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Video je dobrý formát pro popisování architektury, i samotní tvůrci ukazují svoje stavby primárně tímto způsobem. S kolegy ze
serveru earch.cz, s nimiž sdílím kancelář, jsme si to nedávno vyzkoušeli, natáčeli jsme o budově fakulty architektury od Aleny
Šrámkové. Přesvědčili jsme se přitom o výhodách takového sdělení a určitě uvažujeme, že bychom se pustili do něčeho
dalšího. Na druhou stranu ty ukazované věci je potřeba také nějak interpretovat, trochu hlouběji se nad nimi zamyslet, a tady
se bez psaného textu neobejdete. 

* Mají se při psaní o architektuře vyzdvihovat jen dobré příklady, nebo je užitečné upozorňovat i na špatné stavby? 

Žurnalistika je hlídací pes demokracie. Kritické novinářské uvažování je skvělý nástroj, a tak se ho snažím uplatnit i při psaní o
městě a architektuře. Neznamená to nutně kritizovat, ale spíš hledat souvislosti a pojmenovávat problémy. Má to ovšem dva
základní limity. Zaprvé, je to těžké a není moc lidí, kteří by to uměli. Navíc Česko je malé, všichni o sobě vědí a nikdo neříká rád
nepříjemné věci lidem, které osobně zná. Je jednodušší pochválit, jak je to všechno pěkné. Ale kromě jiného také v kurzech v
CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) učím mladé architekty novinářskému psaní a potkávám mezi nimi
jedince, kterým to skutečně jde. 

* Co je tedy potřeba, aby člověk psal o architektuře skutečně na úrovni? 

Úspěšný teoretik architektury bude mít asi trochu odlišný přístup, ale já hodně věřím na novinářské metody. Musíte stavbu
navštívit, prozkoumat, jak je uspořádaná a jak vypadá, a posoudit ji v širších souvislostech – co znamená pro uživatele, jak
ovlivňuje své okolí, nakolik vyhovuje životnímu prostředí. Teprve potom to podle mě začíná být zajímavé, protože se svým
různě velikým dílem dotkne prakticky každého čtenáře. 

* Stane se někdy, že se architektům nelíbí, co o jejich práci napíšete? 

Občas je potřeba autory přesvědčit, že architektonické dílo je sice jejich práce, ale něco o něm napsat je zase můj úkol. Nejvíc
mi vadí případy, kdy se postupuje nesystémově a obcházejí se pravidla. Nedávno jsme měli právě kvůli tomu takový střet,
týkalo se to rekonstrukce Nové scény Národního divadla, která se připravovala bez účasti veřejnosti a nezávislých odborníků.
Prostě si to v divadle naplánovali úplně sami. Vedení instituce ani architekti na tom neviděli nic divného, mně to správné
nepřišlo. Považuju to nicméně za příklad zdravého vztahu mezi institucemi a médii. 

* Které stavby Vás v poslední době zaujaly? 

Podle mě u nás už dlouho nevzniklo něco natolik krásného, že by se nad tím člověk rozbrečel štěstím. V Praze byl poslední
stavbou zásadního významu Tančící dům, kam se chodí selfíčkovat turisté z celého světa. Teď si všichni hodně slibují od
soutěže na novou budovu filharmonie, která by se snad mohla stát tou správnou, světově známou ikonou. Každopádně se
zlepšila střední úroveň zdejší architektury, toho, co se běžně staví. Je to hodně vidět v malých městech i některých vesnicích.
Když se tam objeví záměr na výstavbu společenského domu nebo školky, tak se přivolá někdo, kdo tomu rozumí, vypíše se
architektonická soutěž, přihlásí se několik renomovaných tvůrců a porota vybere návrh, který je tak či onak kvalitní. K dobrým
příkladům patří Dolní Břežany a třeba jejich sportovní hala, dalším vzorným satelitem jsou Líbeznice, povedla se i rekonstrukce
trafostanice na komunitní centrum v pražských Nebušicích. Tam jde navíc o hezký příklad, jak si malá čtvrť uchránila kus své
historie, ačkoliv ten objekt byl již těsně před odprodáním developerovi. Jde o drobné věci, které nejsou z vesmíru patrné, ale
poskytují nám důkaz, že se přístup lidí, ale i systému pozvolna mění k lepšímu. A pokud bychom přece jen měli srovnávat se
zahraničím, tak hodně vysoko míří sídlo firmy Lasvit v Novém Boru. Tento projekt zahrnuje neuvěřitelnou dávku kreativity, a
přitom ohleduplnosti ke svému okolí. Do malého města vnáší velkou hodnotu. 

* Občas pořádáte pro veřejnost vycházky za architekturou. Co Vás na tom baví? 

To se vracíme k tomu, o čem jsem mluvila – je nesmírně důležité si stavbu v reálu prohlédnout, nechat na sebe působit použité
materiály, měřítko a kontext. A od účastníků vycházky mohu dostat zpětnou vazbu, odezvu na svoje názory. Tyto akce
připravujeme v rámci Bourání nebo ve spolupráci s CAMPem, něco se koná i na Den architektury, takže se kdokoliv může
přidat. Často se procházíme i po zajímavostech mojí čtvrti, stačí sledovat program sdružení Naše Malešice. 

* Nelákalo Vás někdy spíše architekturu vytvářet než o ní psát? 

Mně by to nešlo. Jsem hrozně nerozhodná, zatímco k výbavě architekta patří poměrně rychlé rozhodovaní. Ale napadlo mě, že
bych se v tom nějak prakticky vzdělala – třeba šla na stáž do nějakého ateiéru. Ale zatím dělám svoji práci, tedy hledám
příběhy za stavbami. 

* A sama jste někdy služeb architekta využila? 

Ano, ale hrozně jsem ho litovala. Se mnou se totiž špatně spolupracuje, s ničím nejsem dostatečně spokojená. Jeden můj
kamarád architekt říká, že to se mnou nejde, protože jsem toho už moc viděla. 

KAROLÍNA VRÁNKOVÁ 

Rodačka z Prahy, vyrůstala v Malešicích, kde žije i v současnosti. Vystudovala mediální komunikaci na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Od roku 2007 píše o architektuře do Respektu, kde má také každý týden humoristický sloupek o
nových trendech. Před dvěma lety převzala moderování pořadu o architektuře Bourání na stanici Radio Wave. Vede kurzy a
workshopy psaní pro architekty a má i další kreativní profese. Má dvě děti v pěstounské péči. 

ALEVIA: Letní škola pro pracovníky výzkumných organizací URL
Automatický překlad
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Ve dnech 16. – 18. srpna 2022 pořádá společnost alevia v Telči další ročník letní školy pro pracovníky výzkumných organizací
různého typu.

Letní škola je určena pro pracovníky / pracovnice a projektové manažery / manažerky výzkumných organizací všech typů, tj.
vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších
právních forem. Dále je vhodná pro pracovníky center transferu technologií, popřípadě pro ty, kteří se na úrovni regionů či
municipalit zajímají o problematiku výzkumu a vývoje (například RIS3 manažeři). Letní školu doporučujeme pracovníkům na
různých stupních řízení, vedoucím výzkumných skupin, ale také ostatním pracovníkům a se zájmem o toto téma.

Téma: Řízení a budování kultury na výzkumné organizaci

Výzkumné organizace různého typu (vysoké školy, ústavy Akademie věd, ostatní veřejné výzkumné instituce a další) jsou na
jednu stranu organizace jako každé jiné - mají své strategie, organizační strukturu, své vnitřní předpisy, organizační kulturu a
jsou nedílnou součástí právního řádu a prostředí Česka.

Na straně druhé mají své velmi specifické vlastnosti - zaměstnávají vědce a vědkyně, kteří si velmi často určují témata svého
výzkumu. Jejich hlavní loajalita často není spjata s institucí, ale s vědním oborem. Na vysokých školách se k tomu často přidává
akademická svoboda, kterou mnozí zaměňují s volnou pracovní dobou. Osud vědců a vědkyní v dnešním světě závisí
především na publikační činnosti - kvůli vysokému tlaku "publish or perish" se u mnohých dostavují psychické problémy,
syndromy vyhoření či vědeckou dráhu opouštějí. Také musí bojovat o granty - kdo je nemá, ten vyžije pouze těžko. Současně
je ale vnější svět výzkumné organizace často vnímá jako prostředí, kde se dělá málo a kde působí ti, kteří by se v "normálním"
světě neuchytili.

Vědci a vědkyně se kromě zvýšeného tlaku na publikační výkon musí vyrovnat s dalším fenoménem - důrazem na relevanci a
aplikační potenciál svého výzkumu. Důraz je kladen na spolupráci s aplikační sférou, transfer znalostí a technologií a
komercializaci a také na mezisektorovou spolupráci. Publikační výstupy stále zůstávají základním parametrem vědecké
úspěšnosti a jsou reflektovány ve financování institucí, týmů a jednotlivců. Uplatnitelnost výstupů je ale zdůrazňována čím dál
tím více - a to nikoliv pouze v rámci aplikovaného výzkumu. Významnou roli začínám hrát také duševní vlastnictví - jeho tvorba
a ochrana.

Jaké jsou hlavní principy a hodnoty, které vládnou světu výzkumníků a výzkumnic? Jak si s vědci lépe dorozumět? Dá se
výzkumná organizace a vědci a vědkyně vůbec řídit? Jaké principy, které se využívají v soukromém a někdy i státním sektoru,
se s úspěchem využívají? Jak nastavit správnou "firemní" kulturu ve výzkumné organizaci? Jak skloubit publikační kulturu s
kulturou aplikací, mezisktorové spolupráce, transferu a komercializace? Jak najít recept na vzájemné porozumění mezi vědci a
"administrátory"? Jak přesvědčit vědce a vědkyně o tom, aby se o výsledky své práce dělili s veřejností - tj. transferovali,
komercionalizovali, spolupracovali s aplikační sférou a více komunikovali? Jak zvyšovat povědomí o duševním vlastnictví ve
výzkumné organizaci a jeho ochraně?

To jsou pouze některé otázky, na které bychom společně chtěli hledat odpověď. První den se s Martinem Fuskem podíváme na
to, jakým způsobem můžeme popsat práci s lidmi a "firemní" kulturu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd
ČR. Jak se daří na pracovišti zaměřeném na kvalitní základní výzkum propagovat transfer znalostí a technologií? Čím je to
způsobeno? Dají si některé věci přenést i do jiných institucí?

Druhý den se v týmech společně s Martinou Pokornou a Tomášem Mozgou pokusíme dát dohromady některé postupy, které
by pomohly situaci na výzkumných organizacích zlepšit.

Třetí den budeme společně sdílet příklady dobré a špatné praxe.

Lektoři, facilitace

Martin Fusek

Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Působí jako ředitel společnosti
IOCT TECH, která zajišťuje transfer technologií na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a od roku 2012 je zástupcem
ředitele pro strategický rozvoj. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté
komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního
vlastnictví a s organizací procesu technologického transferu na konkrétních projektech.

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených
ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy
(Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako
projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má
zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá
také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Martina Pokorná

Vystudovala obor biomolekulární chemie na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje na
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Masarykově univerzity ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. V
rámci této pozice uplatňuje své znalosti a kombinuje zkušenosti získané jak v průběhu vědecké kariéry, tak i z oblasti
manažerského řízení instituce. Je zodpovědná za komplexní řízení všech operativních i rozvojových aktivit v rámci ústavu. Řídí
ekonomickou, provozní i HR agendu výzkumného centra, což mimo jiné zahrnuje např. přípravu rozpočtu, získávání i realizaci
grantů, hodnocení vědy, budování prestižní PhD školy i přípravu a realizaci HR strategií a koncepcí. Jejím dlouhodobým cílem
je budovat profesionální administrativní podporu pro všechny vědce, tak aby byli co nejméně zatížení jakoukoliv byrokracií a
měli co nejvíce volné ruce pro svoje bádání.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky
na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Věnuje se problematice vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a
moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V roce 2016
založil portál Vědavýzkum.cz, který poskytuje nezávislé informace z oblasti vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací.

Více informací a registrační formulář najdete na webové stránce společnosti alevia.

Zdroj: alevia

Profesorem se stal v 35 letech s prací o bitcoinu. Teď je prorektor UK a zkoumá finanční kryptosvět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: cc.cz - CzechCrunch , Autor: Luboš Kreč , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.05.2022 08:46 , Celková
návštěvnost: 463 200 , RU / den: 3 500 , Rubrika: Krypto , AVE: 14 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04 , Návštěvy za měsíc: 463 200
Ladislav Krištoufek vidí v kryptu velkou příležitost, byť s nemalým rizikem. Akademická sféra podle něj začíná brát kryptoměny
vážněji.

Ladislav Krištoufek je jedním z nejúspěšnějších mladých českých ekonomů – podle statistiky, kterou zveřejňuje Stanfordova
univerzita, patří mezi dva tisíce nejcitovanějších vědců světa, v rámci českých badatelů pak zaujímá osmé místo. Navíc je
nejmladším profesorem na Univerzitě Karlově, kde se čerstvě stal i prorektorem pro výzkum. To, čemu se odborně věnuje, má
ale k šedi vysokoškolských skript daleko: jeho specializací jsou kryptoaktiva a titul profesora, který získal předloni v pouhých 35
letech, si před své jméno může psát i díky práci věnované bitcoinu a jeho těžbě.

Dnes sedmatřicetiletý absolvent Institutu ekonomických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  se ve svém
odborném zaměření ale postupně od bitcoinu odchyluje. Jak říká v rozhovoru pro CzechCrunch, není „bitcoinový maximalista,
ale ani ethereový maximalista“. A co tedy je? „Spíš jsem smartkontraktový maximalista,“ dodává s odkazem na fenomén
takzvaných chytrých kontraktů. V podstatě jde o to, že s pomocí blockchainu lze naprogramovat například chytré peníze nebo
chytré smlouvy, které se budou chovat podle předem daného zadání a podle určitých podmínek.

V běžném světě pošle peníze banka klientovi, který si vzal hypotéku na stavbu domu, vždycky po doložení vynaložených faktur.
S využitím blockchainu a chytrých kontraktů by to ale fungovalo jinak: banka by zákazníkovi uvolnila rovnou celou částku a ta
by v sobě měla uložené instrukce, kdy a jak se s nimi smí nakládat. Vše by probíhalo automatizovaně, bez nutnosti práce
bankéřů.

V kryptokomunitě už kolem toho vzniká novátorský bankovní systém známý jako decentralizované finance, takzvané defi. „Líbí
se mi, že tento nový finanční svět dává lidem šanci podílet se na finančních operacích, které jsou jinak privilegiem institucí jako
investiční banky, fondy, finanční poradci a správci. Nese to s sebou samozřejmě rizika, ale dává to i nezvyklé možnosti,“
vysvětluje Krištoufek v rozhovoru, který je součástí našeho Průvodce světem krypta.

Když jsme u těch rizik, nemůžeme začít jinak. Co říkáte na aktuální dění ve světě kryptoměn?
Celý svět je ve velké nejistotě, a tedy i ten finanční. Reaguje primárně na rostoucí inflaci a očekávání růstu úrokových sazeb,
tedy omezení množství peněz v systému, s čímž bude pravděpodobně spojeno celkové ekonomické ochlazení. Kryptoaktiva
poslední roky reagují podobně jako akcie, jenom s větší amplitudou, ať už směrem nahoru, nebo i dolů. Menší kryptoměny pak
reagují ještě citlivěji než bitcoin a do koktejlu špatných zpráv je potřeba přidat zhroucení algoritmického stablecoinu UST a jeho
dorovnávacího kryptoaktiva LUNA, což dál zvýšilo paniku a výprodeje na kryptotrzích, které jsou obrovsky provázané. Ale je
třeba také říct, že od covidového dna z března 2020 je bitcoin stále na šestinásobku ceny a celý kryptotrh na pětinásobku
kapitalizace, akciové trhy za tu dobu připsaly okolo 50 procent.

Kdy jste se vlastně dostal ke kryptoměnám?
K bitcoinu jsem se dostal kolem roku 2013, když jsem finišoval doktorát. Sháněl jsem zajímavá technická témata, věnoval jsem
se především využití online dat pro vysvětlení různých ekonomických procesů. Zjišťoval jsem třeba to, jak by se informace o
vyhledávání na Googlu či o nákupech přes internet daly použít při modelaci nezaměstnanosti. No a o bitcoinu jsem se tehdy
někde dočetl a napadlo mě oba digitální fenomény spojit. První text o něm jsem napsal v roce 2013 a aktuálně to je můj
nejcitovanější článek.

O čem byl?
Trochu samolibě mohu říct, že byl jeden z globálně prvních vědeckých textů, které studovaly bitcoin z finanční perspektivy. Do
té doby se u něj akademicky řešily jen bezpečnostní, právní a technické aspekty, finanční stránka vůbec. V tom byl článek
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originální. Zabýval jsem se otázkou, jak lidé vyhledávají informace o bitcoinu a jak toho lze využít pro vysvětlování určitých
cenových bublin.

Takže jste se snažil vysvětlit, když to řekneme investiční hantýrkou, bull-runy? Tedy proč lidé ve velkém začnou kupovat bitcoin
a jaká je tam korelace s vyhledáváním na webu?
Hledal jsem nejen korelaci, ale i kauzalitu. Ukázalo se už tehdy něco, co je známé i z jiných aktiv – že v kryptu existují
obousměrné smyčky. Zjednodušeně řečeno cena začne růst, začne se o tom víc mluvit, lidé začnou víc vyhledávat a pak také
nakupovat. A pohání se to jak při cestě nahoru, tak při cestě dolů. Dokonce negativní feedback bývá silnější než ten pozitivní,
takže se lidé intenzivněji vrhnou na výprodej bitcoinu, když jeho cena klesá a hodně se o tom mluví.

Co jiného jste ještě u bitcoinu zkoumal?
V roce 2015 jsem v článku zkoumal fundamentální hodnotu bitcoinu. Čili jestli dokážou některé technické faktory vysvětlit jeho
cenu. Mimochodem už tehdy se ukazovalo, že se bitcoin skutečně dokáže do určité míry chovat jako ten bezpečný přístav, kam
si schováte peníze, ovšem ani zdaleka v takové míře, jak by bitcoinoví maximalisté rádi viděli.

A dá se vůbec určit fundamentální hodnota bitcoinu? Teď je to jak na houpačce a je to docela aktuální otázka…
Spekulativní složka dynamiky ceny je u kryptoaktiv výrazně silnější, než jsme zvyklí u tradičních finančních aktiv, ta „houpačka“
k tomu vlastně patří. Hledání fundamentální ceny či hodnoty samozřejmě není to jednoduché. Snažím se hledat faktory –
technické i ty obsažené v datech blockchainu –, které mohou statisticky pomoct vysvětlit pohyby v ceně. Nejde o vyhledávání
na Googlu, to je faktor reprezentující právě to spekulativní chování. Zajímá mě například počet transakcí, dále hashrate, tedy
celková úroveň zabezpečení provozu sítě, nebo pohyby mezi peněženkami. To už jsou data, která mají význam, která vám
napoví, jak se s bitcoinem pracuje, jak fakticky vzniká… A z toho již můžete usuzovat na fundamentální složku ceny nebo
alespoň její dynamiku.

Když jste bitcoinu tak propadl, koupil jste si ho tehdy?
Nekoupil. Já jsem mu ani reálně nepropadl, ale byl a je to z finančního a ekonomického výzkumného hlediska opravdu
bezprecedentní fenomén.

A když se podíváte, jak se bitcoin dostává do běžného života, na jeho adopci coby možné nové měny, je to rychlejší, než jste
čekal?
Míra adopce není moc rychlá. Byla období, kdy se zdálo, že nabírá na obrátkách, ale pak to zase usnulo, respektive ztratilo
dynamiku. Důvodů je víc, ale hodně věcí spojených s bitcoinem souvisí s jeho cenou. Dám příklad. Když si spočítáte, kolik
vyšlo vědeckých článků s klíčovým slovem bitcoin, a čísla srovnáte s vývojem ceny, zjistíte zajímavé souvislosti. Nálož textů a
studií celkem úzce kopíruje hodnotu bitcoinu. Když jde bitcoin vzhůru, badatelé se mu věnují o dost intenzivněji.

Nicméně i akademici už berou krypto vážně, ne?
Bereme ho vážněji, to je přesnější. Profesuru jsem udělal s tématem kryptoměny a byl jsem ji v roce 2019 schopen obhájit na
Univerzitě Karlově. Ano, bylo to odvážné, ale šlo to. Takže časy se mění. Ale ve srovnání s vývojem v kryptu pomalu.

Co bylo na prosazení si vědeckého tématu z oblasti kryptoměn nejtěžší?
I v akademické sféře čelíte hodně předsudkům, musíte neustále vysvětlovat. A hlavně všichni mají na krypto názor, je to jako s
politikou a fotbalem. Navíc když jsem dělal profesuru, hodně se řešila i ekologická otázka a těžba bitcoinu. Ale profesuru jsem
obhájil a objevují se i další vlaštovky, takže se dá říct, že akademici jsou už tématu otevřeni. Že by se ovšem na univerzitách ve
velkém otevíraly kurzy věnované kryptoměnám, kryptoaktivům či decentralizovaným financím, tak daleko ještě nejsme.

A vaše profesorská práce se týkala přesně čeho?
Popisoval jsem, jak se chová trh s těžbou bitcoinu. Že se všechno děje tak, jak by vlastně mělo. Že v něm platí klasické zákony
poptávky a nabídky. Řešil jsem, zda hashrate, tedy zabezpečení sítě či trochu jednodušeji těžební kapacita, a cena dospívají k
rovnováze. A ano, ukázalo se, že pravidla z tradičního finančního světa platí i zde. Což bylo celkem překvapivé, protože řada
lidí má pocit, že kryptosvět je nějaký punk, anarchie, že tam není racionalita. Ale nic takového se v tomto bazálním vztahu
neukázalo. Výhodou je, kolik máme v kryptu dat a do jaké hloubky můžeme jít. Není třeba spekulovat, stačí stanovit hypotézu,
poskládat data a testovat.

Co vám přesně vyšlo?
Pokud může bitcoin něco zahubit, tak když jeho cena poroste příliš rychle. Víte, nabídka těžařů je poměrně neelastická a trvá,
než si třeba dokoupí vybavení, pokud chtějí zvýšit výkon. Vývoj v efektivnosti těžařů není velký, je to celkem monopolizované
prostředí. A pokud poroste cena příliš rychle, začne být najednou těžba zajímavá i pro těžaře na neefektivních, špinavých a
většinou drahých zdrojích. Když ale cena roste rozumně, ekologická náročnost není tak velká a snižuje se. Samozřejmě, pokud
působíte na pokřiveném trhu s dotovanou uhelnou elektřinou nebo energii kradete, je vám to jedno. Obecně ale trh špinavost
těžby postupně vyřeší, dotlačí těžaře k obnovitelným zdrojům.

Hovoříme hodně o bitcoinu, ale co ethereum a mladší formy krypta?
Věnoval jsem se původně bitcoinu, protože tu dlouho byl jen bitcoin. Svůj záběr ale postupně rozšiřuji, určitě nejsem bitcoinový
maximalista, ale ani ethereový maximalista. Spíš jsem smartkontraktový maximalista. V defi čili decentralizovaných financích,
což je úplně nový finanční svět, který se v kryptu rodí, vidím ohromný potenciál. A tam už bitcoin není tak podstatný.
Decentralizované finance mi přijdou výrazně zajímavější a použitelnější pro běžné lidi. I když ta rizika jsou v něm velká.

A tam zkoumáte co?
Sleduji hlavně decentralizované směnárny a burzy, jako je Uniswap, nebo různé výpůjční platformy typu Compound a jejich

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 31 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


promítání do jiných blockchainů. Historicky to všechno vzniklo na ethereu, ale objevuje se množství alternativních blockchainů.
Je to výrazně komplexní prostředí a souvisí s ním hodně i podtéma stablecoinů. To ještě není tolik prozkoumané, ale je
mimořádně zajímavé.

Jsou stablecoiny i nadále perspektivní po tom, co se stalo s Lunou a UST?
Není stablecoin jako stablecoin. Obecně, stablecoin je digitální token, který by měl, jak název napovídá, mít stabilní hodnotu
navázanou na nějakou standardní měnu, tradičně americký dolar, i když jsou i další. V principu máme tři základní typy – kryté
standardními penězi (USDT, USDC, BUSD), kryté jinými kryptoaktivy (DAI) a algoritmické (UST). Plus hybridní varianty (FRAX).
Ty algoritmické jsou nejrizikovější, protože svoje kotvení odvíjejí většinou od přidruženého aktiva (v případě UST to je LUNA),
přes jeho tisk a ničení, ale to přidružené aktivum logicky musí mít nějakou hodnotu, aby mohlo výkyvy stablecoinu dokrývat.
Reálně – když kryptotrh roste, tak nikoho moc nezajímá, co má nebo nemá užitnou hodnotu, ale když trh zpomalí nebo koriguje,
tak se tyhle křehkosti mohou odhalit. A v tomto případě se odhalily v plně nahotě, ten příběh je velmi zajímavý, ale byl by na
delší povídání. Nebyl to první případ algoritmického stablecoinu, který zkrachoval, tady ale zmizely desítky miliard dolarů. Ty
ostatní dva typy jsou výrazně bezpečnější, samozřejmě také mají svá rizika, ale s UST bych to úplně nesrovnával.

To mi nedávno říkal i Dan Houška ze společnosti Confirmo, která procesuje platby v kryptoměnách. Podle něj jsou stablecoiny
„ta příští velká věc“.
Do velké míry bych s ním souhlasil. Osobně nemám rád pojem kryptoměny, přesnější je používat kryptoaktiva. Jestli totiž něco
odpovídá termínu kryptoměny, jsou to právě stablecoiny. Jsem přesvědčen o tom, že bez funkčních a relativně bezpečných
stablecoinů se svět decentralizovaných financí bude těžko rozvíjet dál. Je to i pro nás akademiky velká výzva.

Kde se vlastně dneska dělá dobrý výzkum v oblasti kryptoměn?
Silné výzkumné skupiny jsou na Stanfordu, na MIT, na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v Irsku se snaží. A samozřejmě i my
bychom rádi byli víc vidět. Ekonomie a finance jsou ale celkem rigidní vědy, nové technologie si nechtějí moc pouštět k tělu. Od
roku 2018 je ale znát posun a i na etablovaných konferencích už se vytváří sekce pro kryptoměny.

A co bude dál s bitcoinem? O něm přece defi není…
Že by se z bitcoinu stalo oběživo, je hodně sporné. Jasně, máme Salvador, nově jej jako platidlo akceptovala Středoafrická
republika, jenže jejich motivace jsou, jak to říct, ne zcela důvěryhodné. Salvadoru nikdo moc nechce půjčovat, v podstatě
krachuje, takže jako tonoucí se stébla chytá, jeho prezident se chytá bitcoinu. To není cesta, kterou bychom měli oslavovat.
Obecně jsem k přijetí bitcoinu jako oběživa poměrně skeptický, minimálně pro nejbližší dobu. Parametry, podle kterých se
určuje oběživo, jsou celkem jasně dané a u bitcoinu se hledají zatím těžce.

Které parametry to jsou?
Měl by to být prostředek směny, což bitcoin moc není, byť s nástupem protokolu bitcoin lightning network, který je rychlejší a
jsou u něj nižší poplatky, se to zlepšuje a bude dál lepšit. Obecně se ale zapomíná na jeden rozměr – když někde zaplatíte
bitcoinem a transakce se ihned převede do cizí měny, funguje bitcoin jen jako transakční prostředek, nesupluje měnu
samotnou. A to je zásadní rozdíl. V podstatě s jeho pomocí jen vyrovnáváte kurzový rozdíl, je to převodní mechanismus.

A ty další parametry?
Parametr uchovatele hodnoty není také zcela naplněn. Když půjdete v čase, uvidíte velký nárůst ceny bitcoinu. Na uchovatele
hodnoty musíte mít ale širší nároky – především musí mít stabilní hodnotu, možná trochu rostoucí v čase, ale hlavně s nízkou
volatilitou. To se o bitcoinu pořád říct nedá. Je otázka, jestli se někdy dočkáme takové situace, že by se bitcoin dal brát za
opravdového uchovatele hodnoty. Třetí klíčovou otázkou, aby se bitcoin mohl stát oběživem, je, že bude účetní jednotkou. A to
je zatím těžko představitelné. Speciálně v Česku, kde už několik let pouze diskutujeme o euru, natož o bitcoinu.

Teď zníte dost depresivně.
Pokud jako cíl vidíte nahrazení světového finančního systému, tak ano. Ale záleží na úhlu pohledu. Osobně se mi líbí teze, že z
bitcoinu se stane spíš hodně specifická sběratelská záležitost. A to není vůbec nic špatného. I když je to samozřejmě velmi
zjednodušené, krypto nezapadá do standardních škatulek.

Co vás vlastně na kryptosvětě fascinuje?
Fascinuje mě datová transparentnost. Jako vědci musíme umět pokládat správné otázky a pak k nim hledat data, což tady jde
dobře. Osobně se mi pak líbí, že tento vznikající finanční svět dává šanci lidem podílet se na finančních operacích, které jsou
jinak privilegiem institucí jako investiční banky, fondy, finanční poradci a správci. Nese to s sebou samozřejmě velké riziko, ale
dává to i nezvyklé možnosti.

A potřebujeme pro něj regulaci?
Jsem přesvědčený, že regulace je potřeba. Je to i příležitost. Aby mohl být kryptosvět více adoptován, musíme odstranit strach
lidí, dát jasná pravidla hry. A regulace je prostředkem, jak toho dosáhnout. Lidé si kladou otázky, jak dostanou peníze zpět, jak
do ekosystému vstoupí, jak se pojistí… Můžeme snít o neregulovaném světě, ale to není a nikdy nebude realita. Společnost je
na regulaci postavená. Takže je nutné definovat základní pojmy, role a pravidla hry. Dostaneme tak legitimitu. Důležité je i to,
že když přijmeme regulaci, Česko i Evropská unie si na sebe uplete bič, že bude potřebovat lidi, kteří budou kryptosvětu
rozumět a budou se v něm orientovat. I to je cenné.

Každá regulace s sebou ale nese i mnoho rizik.
Je jich spousta. Například proces projednávání regulace je pomalý, hlavně při srovnání s tím, jak čas plyne v kryptu. O
evropské legislativě známé pod zkratkou MiCA se začalo debatovat v roce 2018 a reagovala na tehdejší témata, jenže od té
doby jsme se strašně posunuli. Tehdy byl akutní problém třeba boom vydávání pochybných tokenů, takzvaná ICO, jimiž se
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projekty chtěly financovat, ale často to byly přímo podvody. Jenže to už dnes není to hlavní. Na decentralizovaných burzách,
jako je Uniswap a Pancakeswap, jsou tisíce tokenů, které jsou z pohledu regulátorů nepodchytitelné. Defi v roce 2018 teprve
začínalo, i ethereum bylo svým způsobem v plenkách.

Otázkou je, abychom špatně postavenou regulací krypto v Evropě nezabili a neujel nám ještě víc vlak.
To je velké nebezpečí. Proto je potřeba mít při regulaci relativně nízké cíle, řešit jen úplně základní věci, definovat si základní
pojmy, říct si, kdo a na co bude dohlížet. A pak hlídat napojení na reálný svět, kam se běžní lidé snaží dostat své peníze.
Představa, že nějaký úřad se bude hrabat v blockchainových datech a zjišťovat, kdo kam dal peníze, je nesmyslná. Můžete
regulovat centralizované burzy, ale to opravdové defi bude vždy velmi těžko regulovatelné, tedy i ohromně rizikové. Zvýšené
riziko je ale inherentní součástí celého systému a celého příběhu, na to nesmíme zapomínat.
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Integrace je dlouholetý proces. Aby byl úspěšný, musí do něj vláda investovat peníze i energii, vysvětluje socioložka Marie
Jelínková z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Dočasnou ochranu už v Česku získalo přes 342 tisíc ukrajinských uprchlíků. Jak vláda zvládá jejich začleňování? 
Máme za sebou první fázi, která byla náročná, a myslím, že se k tomu Česká republika postavila pozitivně. Bylo nutné nastavit
přijímací systém, uspokojit základní potřeby příchozích a nastavit základní parametry toho, jak bude naše soužití vypadat. Tam
udělala dobrou práci vláda i tým sociologa Daniela Prokopa (PAQ Research), který připravil strategický materiál, který vláda z
velké části převzala. 
Teď vstupujeme do fáze, kdy bude muset vláda vše, co si vytyčila, uvést do praxe. A tam jsou odůvodněné obavy. Bude to
něco stát a zároveň je potřeba, aby se ti, kteří to budou vykonávat, s těmi kroky ztotožňovali. 
Můžete uvést příklad? 
Je skvělé, že chce vláda začlenit ukrajinské děti do českých tříd a nevytvářet paralelní systém. Ze zkušeností to nedopadá
dobře, je to drahé a velmi neefektivní. I inkluze bude něco stát, je logisticky náročná a naráží na problémy s kapacitou škol
nebo určením kompetencí. 
Ve školách, kde ji zvládali už předtím, se to bude asi dál dařit. Tam, kde to odmítali, neuměli nebo nechtěli, to bude zřejmě
naopak. Ministerstvo školství může školy motivovat finančně, i tam je ale klíčové, jak je to nastavené. 
Ředitelé se třeba oprávněně brání tomu, aby museli žádat o speciální granty a řešit s tím spojenou administrativu. Preferovali
by, kdyby dostávali příspěvek na ukrajinského žáka paušálně. Pokud na to ministerstvo zareaguje a podpoří je, může to realitu
pozitivně ovlivnit. 
Jakou roli v tom všem hraje postoj veřejnosti k uprchlíkům? 
Integrace vyžaduje spoustu času a investic, což je v pořádku. V Německu měli jiný profil uprchlíků, než jsou ti, kteří přicházejí k
nám, ale do deseti let chtěli dosáhnout 50procentní zaměstnanosti. Pro definované skupiny se jim to podařilo už za pět let. I
Kanada, která bývá v integraci dávána za vzor, hodnotí zapojení uprchlíků na trh práce v desetileté perspektivě. 
K úspěšnému soužití je potřeba nabídnout práva i vyžadovat povinnosti 
Data ovšem ukazují, že nejlépe jde s lidmi pracovat první rok od příjezdu. Když se jim rok a půl nedaří najít práci, tak přichází
stagnace a jsou potřeba různé rekvalifikační programy. Ovšem když jste uprchlice s dětmi, je jasné, že přístup na trh práce
bude složitější. 
V čem je hlavní výhoda začleňování migrantů oproti vytváření separátních skupin? 
Segregace nevede k ničemu dobrému. Pokud spolu nežijeme, tak si nemůžeme rozumět, a pokud si nerozumíme, mohou
vznikat problémy. Když spolu žijeme, můžeme se od sebe učit, inspirovat se, korigovat a samozřejmě se přizpůsobovat, což
není vždycky příjemné. 
Země, kde je větší míra segregace, mají například vyšší míru nemocnosti, nižší naději dožití, více psychiatrických chorob,
nízkou sociální mobilitu, větší problémy ve společnosti apod. 
Nehrozí vyčleňování u romských uprchlíků, kteří chtějí zůstat ve větších skupinách, a o to těžší je pro ně hledat ubytování?
Vedení Prahy tvrdí, že už příchozí nemá kde ubytovat, vzniklo proto stanové městečko. 
Určitě hrozí, ale primárním problémem zřejmě nebude pouze fakt, že romští uprchlíci jsou ve větších skupinách. Zdá se, že vůle
pomáhat romským ukrajinským uprchlíkům je výrazně menší a je jim výrazně obtížněji přiznáváno, že i oni potřebují ochranu a
bezpečí. 
Z některých iniciativ, které pomáhají uprchlíkům, zaznívá, že „existují politické tlaky některým uprchlíkům nepomáhat“. Vidíte to
stejně? 
Romští uprchlíci nezapadají do vytvořené představy „žádoucího uprchlíka“, tedy uprchlice s jedním či dvěma dětmi, jejíž manžel
na Ukrajině pravděpodobně bojuje. Je kolem toho také řada informací i dezinformací, k nimž je třeba přistupovat kriticky.
Například – rozhodně to není tak, že všichni romští Ukrajinci mají maďarský pas. 
Svou roli sehrává i obava, aby do ČR nezačali romští uprchlíci víc přicházet. Nicméně z informací, které mám, rozhodně není
zacházení s romskými uprchlíky rovné, což není v pořádku. Do jaké míry je to přístupem jednotlivců a do jaké míry politickou
vůlí, posoudit neumím. 
Můžeme se v integraci inspirovat v Německu nebo se něčeho vyvarovat? 
Pro Němce bylo do určité míry užitečné, že měli zkušenost s Turky. Po desetiletí k nim přistupovali tak, že se dá žít vedle sebe,
ale mysleli si, že zase po čase odejdou. Tak to ale nefunguje. Myslím, že se z toho poučili a přistoupili na to, že vytvoření
separátní komunity také nefunguje. Stejně tak se poučili z historické zkušenosti Francie, která dala migrantům brzo hodně práv
a zbytek nechala na nich. Ani to nefunguje. 
K úspěšnému soužití je potřeba nabídnout práva i vyžadovat povinnosti, ale také udělat opatření, aby byla práva využitelná.
Třeba podpora nostrifikace a uznávání kvalifikace. Data ukazují, že pokud tady podpora chybí, najdou si příchozí často práci
pod svou kvalifikaci, což není ve výsledku dlouhodobě výhodné pro nikoho. 
Německo vytvořilo program, kdy pracovníci přímo navštěvovali uprchlíky a ptali se jich, co umějí, a pomohli jim s nalezením
odpovídající práce či doplněním vzdělání. Cíleně s nimi pracovali a investovali do toho s vidinou, že se to státu za další desítky
let vyplatí. A už se jim to vyplácí. 
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Zásadní je ale určitě znalost jazyka. 
Jednoznačně. Už dříve jsme ale měli v ČR přes šest procent cizinců, zřejmě i více. Jednou z věcí, které se nedařily, bylo, že sice
máme dobré kurzy češtiny na úrovni A1 a A2, byť dnes hůře dostupné, ale problém byl s navazujícími nebo odbornými
jazykovými kurzy. Důležité je i pojmenovat přešlapy a poučit se z nich. Byla jsem třeba na úřadě, který dělal jazykové kurzy ve
středu ve dvě odpoledne. Nikdo tam nebyl, tou dobou bývají lidé v práci. 
V jednom z akademických textů píšete, že se nedá očekávat, že by s příchozími uprchlíky začala růst i kriminalita. Z čeho
vycházíte? 
Když se podíváme na veškerá data ze západních zemí, tak představa, že se cizinci více podílejí na kriminalitě, je víceméně
mylná. Kriminalitu obecně podle statistik páchají především muži ve středním věku, a to je skupina, která ve velkém nepřichází. 
Trápit by nás mělo spíš to, že přicházejí hlavně ženy a děti, které jsou zranitelnější a potřebují větší stupeň ochrany. Dá se
očekávat, že bude problém se situací migrantů na trhu práce. Desetiletí nebyl v ČR zájem se více zabývat tím, jestli jsou
pracovní práva migrantů dodržována. A nejen jejich, i málo kvalifikovaných pracovníků. 
Ve chvíli, kdy naše migrační politika stála na tom, že lidé ze třetích zemí mohou přijít, až když mají konkrétní pracovní místo, tak
to navíc otevírá prostor pro zprostředkovatele. 
Na co by se teď měla vláda více zaměřit? 
Především na to, jak bude sepsanou strategii převádět do praxe. Výzvou bude i to, aby integrační politiku dlouhodobě někdo
řídil a měl silný mandát. Je to do velké míry sociální téma a snadno se z něj může stát otloukánek, o kterém se hodně mluví, ale
vůle, peníze a lidské zdroje tam příliš nejdou. Stát by se měl také snažit vytvořit kapacity, aby pomoc nestála jen na
dobrovolnících. Strukturální potřeby má zajišťovat státní správa a samospráva. 
Nastavit by se měla i struktura od obcí přes kraje až k ministerstvům, aby bylo jasné, kdo je za integraci v daném místě a oblasti
odpovědný, s kým může komunikovat a kdo má danou oblast metodicky vést. 

Ukrajinští uprchlíci Foto: archiv DDM/Karlínské Spektrum , Novinky Ukrajinští uprchlíci Foto: archiv DDM/Karlínské Spektrum ,
Novinky 
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Kandidáti do Rady České televize (ČT) mluvili na dnešním veřejném slyšení ve Sněmovně mimo jiné o koncesionářských
poplatcích. Předseda volebního výboru Aleš Juchelka (ANO) v úvodu oznámil, že bývalý televizní radní Zdeněk Šarapatka se
nominace do volby pětice členů rady vzdal. Při veřejném slyšení by tak mělo vystoupit 35 adeptů do televizní rady. Volební
výbor, který má na starosti média, večer jejich počet pro tajnou volbu na sněmovním plénu zúží.

Kandidáti, kteří dosud vystoupili, se k možnému zvýšení koncesionářských poplatků stavěli spíše rezervovaně. Například podle
politologa Ladislava Mrklase by Česká televize měla být nejprve podrobena dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu, aby se
zjistilo, jak hospodaří. Teprve potom by se mohlo podle něho diskutovat o tom, jakým způsobem poplatek zvyšovat. Podle
dalšího z adeptů Jaroslava Bažanta by se mělo postupovat ohledně plateb za veřejnoprávní televizi uvážlivě, měly by se hledat
vnitřní úspory. "Možností je při pohledu zvenku celá řada," míní.

Rovněž podle režiséra a scenáristy Marka Dobeše by se zdroje měly najít uvnitř České televize, a to i snížením počtu
zaměstnanců. Dobeš míní, že televize by mohla omezit náklady na sportovní kanál nebo zrušit kanál ČT3 zaměřený na seniory,
který televize spustila za koronavirové krize. Někdejší dlouholetý televizní pracovník Antotnín Dekoj by valorizaci poplatku
navázal na inflaci. Petr Brozda označil za systémovou chybu to, že se poplatky řadu let nezvyšovaly, byť rozsah vysílání rostl.
Televize bude podle něho finanční pomoc potřebovat, možností by mohlo být rozšíření reklamního prostoru.

Bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek k dotazu na poplatek uvedl, že by bylo dobré přijmout systém automatické
valorizace. Podotkl však, že si je skoro jist, že se něco takového nepodaří. Někdejší diplomatka Monika MacDonagh Pajerová
by v současné době poplatek nezvyšovala, televize podle ní musí hledat zdroje jinde.

MacDonagh Pajerová zkritizovala nynější Radu ČT. Řekla mimo jiné, že rada neplní roli, kterou jí určil zákon. V Evropě není
takové veřejnoprávní médium, které by bylo terčem takové šikany a zastrašování, jako je Česká televize, míní. Rada si podle ní
vybírá pořady a novináře, které podrobuje zdrcující kritice, a objednává si drahé analýzy, aby svoje útoky zdůvodnila, uvedla.

Odborník na historii médií a bývalý děkan Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík řekl, že mu schází pořad typu
Česká soda. "Tento typ satirického pořadu by nám prospěl,“ poznamenal. Poslancům nabídl hlavně svoji zkušenost správce
peněz sveřených veřejné vysoké škole, zkušenost analytika médií i zkušenost pedagoga. "O mně se nedá říct, že jsem
nepopsaný list,“ řekl poslancům někdejší pražský primátor a pozdější předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.
Jako člen rady by chěl ovlivňovat chod ČT například v tom smyslu, aby dobře plnila úkoly veřejné služby. Uvedl, že nyní působí
jako asistent v televizní radě, kde má na starosti vyřizování stížností.

Mrklas také uvedl, že v některých etapách covidové krize byla Česká televize "až příliš alarmistická". Bažant zase míní, že se k
jednotlivým tématům vyslovují stále stejní odborníci. Podle Dekoje by veřejnoprávní televize měla nabízet "místo mnoha
detektivek" vážnější témata.

Sněmovna bude vybírat televizní radní ve dvou tajných volbách. V jedné z nich budou poslanci obsazovat pozici po Haně
Lipovské odvolané loni v září. Jména části adeptů se objevují mezi návrhy do obou voleb. Volební výbor večer zúží počet
adeptů tak, aby Sněmovna rozhodovala mezi třemi uchazeči na jedno místo.

Sněmovna volila šestici radních České televize v březnu a v dubnu. V březnu zvolila v prvních kolech bývalého ředitele
ostravského studia ČT Ilju Racka. V dubnových druhých kolech pak žádný z kandidátů nedostal dostatečný počet
poslaneckých hlasů a pět míst zůstalo v Radě ČT neobsazených. Z vyjádřeních zástupců poslanců vládní většiny tehdy
vyplynulo, že se koaliční sněmovní většina na kandidátech, kteří měli být zvoleni, dohodla. Někteří poslanci ale dohodu údajně
nerespektovali.
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Zeman měl autobus, expremiér vsadil na karavan »Babišák«. Přidal neuvěřitelné vysvětlení, proč to není kampaň,
ale hodí se to. Promluvil i politolog URL
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Bývalý premiér Andrej Babiš (67) vyrazil v obytném karavanu na cestu po republice, jejímž cílem má být podle jeho slov
setkávání se s občany. Zvolil přitom obdobnou strategii, která je populární třeba ve Velké Británii a v Česku ji svého času
proslavil stávající prezident Miloš Zeman. Co tím předseda hnutí ANO sleduje, popsal pro ŽivotvČesku.cz politolog Josef
Mlejnek.

Ještě jako předseda vlády Andrej Babiš často odmítal kritiku své osoby tím, že jde o kampaň opozice proti jeho osobě.
Billboardy s heslem »Za Babiše bylo líp!« a aktuální putování karavanem po republice ale za kampaň nepovažuje, jde prý o
komunikaci, respektive setkávání se s občany. 
Obytný vůz, který někteří lidé na sociálních sítích okamžitě pojmenovali »Babišák«, jako součást kampaně rozhodně vnímá
politolog Josef Mlejnek. " Je to politická kampaň a je logické, že je to prezidentská kampaň, respektive to z pohledu Andreje
Babiše vnímám jako jakési testování, jestli má reálnou šanci zvítězit, protože pro něj v zásadě nic jiného nemá význam. Na
rozdíl od jiných kandidátů, kteří se mohou chtít kandidaturou zviditelnit a představit veřejnosti, aby to pak třeba zúročili v jiných
volbách. To ale rozhodně není případ Andreje Babiše, " vysvětlil pro ŽivotvČesku.cz politolog z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . 
Na karavanu je přitom plakát ze stejné série, jako je na zmíněných billboardech. Podle Františka Sivery z Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí ho proto hnutí ANO musí zahrnout do nákladů letošních voleb, jinak by se
vystavilo možné sankci. Podle hlavního manažera ANO Jana Richtera s tím hnutí počítá. 
Jako první cíl zvolil Andrej Babiš Břeclav, v dalších dnech by měl navštívit Znojmo, Brno či Vyškov. " Už jsem to jednou řídil a je
to jednoduché. Jenom při couvání je to delší, " řekl novinářům při pondělním odjezdu směr jižní Morava. Vůz má uvnitř
kuchyňku, šatnu, koupelnu i čtyři postele. 
Podle Josefa Mlejnka vsadil expremiér na způsob, který se v minulosti osvědčil současné hlavě státu. " Miloš Zeman použil
autobus »Zemák« v parlamentních volbách v devadesátých letech. Následně ho nasazoval i v dalších kampaních, protože se
velmi výrazně zapsal do paměti lidí, i když už spíše jako připomínku toho prvního úspěchu. Každopádně to je účinný nástroj
kontaktní kampaně a i v zahraničí, třeba ve Velké Británii, se používají autobusy. Klíčové pak je propojit tuto kampaň se
sociálními sítěmi, což tým Andreje Babiše umí, " popsal pro ŽivotvČesku.cz mimo jiné to, proč může lidem přijít na mysl název
»Babišák«. 
Politolog Lubomír Kopeček doplnil, že Miloš Zeman vsadil na konfrontační a polarizující styl kampaně. " Tehdy to pěkně
rámoval jeho slogan »Jít (Klausově, pozn. red.) vládě po krku«. Když to vezmu z hlediska vystupování, tak to byl Miloš Zeman
razantní, konfrontační, levicový. Když vezmu jeho prezidentskou éru, tak je to pořád člověk, který hodně staví na polarizaci a
konfrontaci, což je celkem efektivní strategie, stejně jako tomu bylo v 90. letech, " uvedl pro ŽivotvČesku.cz. 
Andrej Babiš kandidaturu na prezidenta dosud nepotvrdil, i když ji v minulosti připustil. Až neuvěřitelně pak zní zdůvodnění,
proč tedy na kontakt s občany vynakládá tolik času a energie. " Kdybych se náhodou (pro kandidaturu, pozn. red.) rozhodl, tak
samozřejmě ten kontakt s voliči je důležitý, " uvedl při pondělním odjezdu s tím, že by tak měl tyto cesty »do zásoby«. 
Volba hlavy státu se má konat na začátku příštího roku, ještě před ní se 23. a 24. září uskuteční volby do obecních
zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů. 
Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz. 

Andrej Babiš 
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V Bruselu by měli s peskováním Orbána brzdit. Naše ekonomické problémy to nevyřeší URL
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Český pirátský europoslanec Mikuláš Peksa označil maďarského premiéra Viktora Orbána za proruského trola a vyzval k tomu,
aby Evropská rada začala rozhodovat kvalifikovanou většinou. Peksovi totiž vadí odmítavý postoj maďarské vlády k dalším
navrhovaným protiruským sankcím. Opět se tak ukazuje, že problém vztahů s Ruskem je některými politiky využíván k
prosazení omezení práv národních států a posílení EU jako jednoho superstátu, který by teď měl například nařizovat Maďarům,
co mají dělat.

Europoslanec Peksa doslovně napsal: „Podle Politica letěla von der Leyen přesvědčit Orbána, aby kývnul na zastavení ruské
ropy. Orbán ale zůstává proruským trolem a odmítá to. Opět se ukazuje, že Evropská rada musí začít rozhodovat
kvalifikovanou většinou, protože jednomyslnost vede k nestabilitě celého kontinentu.“

Europoslanec Peksa označuje maďarského premiéra za „proruského trola“, protože Viktor Orbán dlouhodobě prosazuje politiku
„maďarské zájmy“ na prvním místě a z Orbánova pohledu je pro Maďary dnes potřebné udržet aspoň trochu dobré vztahy s
Ruskem a hlavně přísun levných surovin, zejména ropy a plynu, z Ruska do Maďarska.

Urážkám Peksy na adresu maďarského premiéra Orbána se ovšem nelze divit, protože v politickém spektru Peksa představuje
pravý opak národního vlastence Orbána. Českého europoslance Peksu bychom mohli řadit do směru, jenž je označován za
neomarxistický s jasně protinárodním zaměřením. Jiný názor než Peksa má ovšem odborník na Maďarsko Petr Balla z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ten odmítá, že by maďarský premiér Orbán byl proruským, ale označuje ho za
pragmatika.

„Orbán zdůrazňuje, že to není maďarská válka, a pokud by se do ní Maďarsko zapojilo, tak nemůže nic získat, ale může
všechno prohrát. Obecně v Maďarsku nejsou byť jen marginální proruské nálady, přístup k Rusku je spíše pragmatický…
Viktor Orbán vždy bude zdůrazňovat to, že pro něj je prvořadý maďarský zájem a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky,
která stojí i na tom levném plynu,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Petr Balla.

Možná stojí za pozornost i to, že Maďaři mají jedny z nejnižších cen plynu v Evropě. Například České noviny zveřejnily zprávu o
cenách plynu v hlavních městech Evropy spolu s informací, že „ve srovnání cen elektřiny pro domácnosti v metropolích
sedmadvacítky plus Londýn a Bělehrad vyšla Budapešť jako druhá nejlevnější, po hlavním městě Srbska. Maďarští spotřebitelé
platili o 60 procent méně, než činil evropský průměr“.

V souvislosti s ropným embargem EU na Rusko prohlásil maďarský ministr zahraničí Pétera Szijjártóa, že by to v Maďarsku
vedlo k nárůstu cen pohonných hmot o 55 až 60 % a těžce by to poškodilo maďarskou ekonomiku.

Postoj Viktora Orbána může být motivován i tím, že Evropská komise obviňuje maďarskou vládu z toho, že porušuje evropské
standarty vlády práva. Což může vést k „odstřižení“ Maďarska od evropských dotací.

Mnozí (i čeští) obhájci budování EU jako jednoho velkého superstátu tento postup vítají, protože právě Maďarsko (společně s
Polskem) je jednou z hlavních překážek přeměny EU do jednoho státního útvaru, kde by již lokální národní vlády plnily jen
symbolickou funkci a postupně by bylo vše řízeno z jednoho evropského centra.

A právě toto dává najevo nepokrytě i český europoslanec Peksa, když píše, že „Evropská rada musí začít rozhodovat
kvalifikovanou většinou, protože jednomyslnost vede k nestabilitě celého kontinentu“.

Je zjevné, že ani válka na Ukrajině nezastavila či neoslabila mocenský boj v rámci Evropy mezi zastánci národních států na
jedné straně a zastánci evropského superstátu na straně druhé. To ovšem může být do budoucna velká politická výhoda pro
Rusko.

Protože po naprosté politické katastrofě ruského vedení v souvislosti s invazí na Ukrajinu se na pozadí probíhající války na
Ukrajině začíná pro Rusko rýsovat šance na obnovení jeho vlivu v Evropě. Paradoxně totiž Rusko bylo historicky impériem
tvrdě potlačujícím menšiny žijící na hranicích jeho říše (Poláci by mohli vyprávět), avšak mimo své území ruské vedení
podporovalo bojovníky za národní obrození a osamostatnění, ať již šlo o Čechy se Slováky v Rakousko-Uhersku nebo o
balkánské národy žijící pod okupací Osmanské říše.

Je nepochybné, že zastánci národních suverenit v Evropské unii dnes „tahají za stále kratší konec provazu“, a tato skutečnost
je může nakonec přivést k hledání pomoci a podpory u Ruska. Maďarsko je toho příkladem, neboť levná dostupnost surovin z
Ruska je zcela logicky motivována politickými, a ne ekonomickými zájmy ruského vedení, protože na Maďarsku Rusové
ekonomicky vydělávají mnohem méně než na jiných státech Evropy (například České republice), které od nich nerostné
suroviny kupují.

Možná i to by si měl europoslanec Peksa a další odpůrci maďarského premiéra Orbána uvědomit. Pokud totiž nedokáží zajistit
obyvatelstvu levné zdroje energií a průmyslu levné dostupné suroviny, tak je jen otázkou času, než se lidé vzbouří a zvolí si
politiky, kteří budou mít k Rusku obdobně pragmatický přístup jako Viktor Orbán.
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Co čeká obránce Azovstalu? V Rusku nemluví o výměně, ale o trestu smrti URL
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Ostřelovaný závod Azovstal opustily více než dvě stovky vojáků, kteří komplex v Mariupolu bránili z posledních sil. Seznam
Zprávy připravily odpovědi na otázky, které evakuace v režii Rusů vyvolala.

Na dlouhých 82 dní se staly hutní komplex Azovstal a bunkry pod ním útočištěm pro ukrajinské vojáky i civilisty. Během svého
pobytu volali o pomoc a slibovali bojovat do posledního muže. Evakuace poslední skupiny začala v pondělí. 
„Z Azovstalu se stal důležitý symbol nezdolnosti ukrajinského národa. Díky tomu, jak dlouho a houževnatě obránci bojovali, už
ani jejich kapitulace nemůže nic změnit na hodnotě tohoto symbolu,“ okomentoval pro Seznam Zprávy dění v Mariupolu
bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Koho z Azovstalu evakuovali a kolik lidí zůstává?Již v předcházejících týdnech se z Azovstalu podařilo evakuovat ženy, děti a
starší občany. Záchranným akcím předcházelo několik neúspěšných pokusů o zřízení humanitárních koridorů, nakonec se však
civilisté byli schopni dostat do bezpečí. O své zážitky se podělili se světovými médii. 
„Od rána a přes noc nás bombardovali. Dělostřelectvo, rakety, letecké útoky… Naše děti nemohly spát. Plakaly. Bály se. A my
taky,“ vyprávěla začátkem května po příjezdu do relativně bezpečného Záporoží Katarina, matka dvou dětí, která si ve svém
batohu přivezla celý život. „Byly momenty, kdy nám docházela naděje, že se někdy dostaneme ven.“ 
S pondělím se na seznam evakuovaných připojilo také 264 ukrajinských vojáků, kteří podle generálního štábu ukrajinských
ozbrojených sil splnili svou bojovou misi. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová již informovala, že více než
50 z nich je vážně zraněných. Někteří vojáci prý v komplexu zůstávají i nadále, mohlo by jít o celé tři stovky jedinců. 
Co bude s ukrajinskými vojáky teď?Ze závodu autobusy s vojáky zamířily na území ovládané ruskými silami. Podle Maljarové
bylo pět desítek zraněných převezeno do města Novoazovsk na území separatistické Doněcké lidové republiky, kde je mají
ošetřit. Další evakuovaní odjeli humanitárním koridorem do Olenivky, která se nachází poblíž Doněcka. 
Z obléhaného komplexu se tak obránci dostali na nepřátelské území a lidé již spekulují o jejich dalším osudu. Podle
bezpečnostního experta Ludvíka nemají Ukrajinci jistotu, že se jejich vojákům nic nestane, mají však dvě slušné záruky. 
„Zaprvé osud bojovníků z Azovstalu bude nepochybně mezinárodně sledovaný a pro Moskvu nedává smysl si dále kazit
mezinárodní reputaci nějakým barbarským chováním. A za druhé se hovoří o výměně zajatců. Rusko chce nepochybně také
dostat své vojáky zpět a tady má dobrou příležitost,“ osvětlil situaci analytik. 
Kreml ujišťuje, že s obránci Mariupolu bude zacházet v souladu s mezinárodním právem. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov ovšem
odmítl poskytnout jakékoliv další podrobnosti o tom, co se s evakuovanými vojáky stane. Není tedy jisté, zda s nimi Rusové
budou zacházet jako s válečnými zločinci či válečnými zajatci. 
Z Moskvy už přicházejí informace, které nasvědčují tomu, že osud obránců Azovstalu nebude úplně jednoduchý. Ruský
nejvyšší soud se už 26. května bude zabývat otázkou, jestli neuznat pluk Azov za teroristickou organizaci. 
Místopředseda zahraničního výboru ruského senátu Vladimir Džabarov se pak postavil proti výměně vojáků za ruské zajatce,
jak prosazuje Kyjev. „V každém případě by měl následovat soud, ale žádné lynčování,“ uvedl Džabarov podle serveru Lenta.
Senátor řekl, že obránci by měli být souzeni v souladu se zákony samozvaných separatistických republik. 
V podvečer pak přišla silná slova od šéfa Státní dumy Vjačeslava Volodina. „Nacističtí zločinci by se neměli vyměňovat,“ řekl
ruské státní agentuře TASS. 
A šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij dokonce navrhl přikročit v případě vojáků z praporu
Azov k výjimce z moratoria na trest smrti. 
Oficiálně nebyl v Rusku trest smrti zrušen, platí však moratorium zavedené v roce 1996, podle kterého se rozsudky smrti
nevykonávají. Explicitně bylo potvrzeno Ústavním soudem Ruska v roce 1999. 
Je odjezd vojáků ukrajinskou prohrou?I když byl Azovstal poslední baštou ukrajinského odporu v Mariupolu, jeho ztráta podle
Ludvíka nebude po vojenské stránce příliš velkou ránou. „Od chvíle, kdy byli obránci v Azovstalu obklíčení a ztratili schopnost
podnikat protiútoky a ohrožovat ruský týl, už vázali jen omezenou část ruských sil a byla pouze otázka času, kdy komplex
padne.“ 
Tím, že vojáci drželi pozice u Azovstalu, podle ukrajinského generálního štábu nedovolili nepříteli přesunout až 17 praporových
taktických skupin (kolem 20 tisíc lidí) do jiných směrů. Narušili tím tak plán na rychlé dobytí Záporoží, dosažení administrativní
hranice Doněcké a Záporožské oblasti a vytvoření podmínek pro obklíčení ukrajinských sil na východě země. 
V jakých podmínkách žili lidé v Azovstalu?Předpokládá se, že uvnitř oceláren se před evakuací nacházelo přibližně 600 členů
ozbrojených složek, kteří tam přežívali v nehygienických podmínkách, bez dostatku léků, pitné vody a jídla. Podle ženy, jejíž
manžel se v Azovstalu nacházel a se kterým se jí o víkendu podařilo spojit, například v bunkrech připadala na osobu pouze
jedna sklenice vody denně. 
Lidem chyběl také kyslík, měli strach ze zavalení a trápila je neustálá tma. „Nemůžu tomu uvěřit. Dva měsíce temnoty. Když
jsme byli v autobuse, řekla jsem svému manželovi: Vasjo, už nebudeme muset chodit na záchod s baterkou?“ popsala už dříve
tamní podmínky jedna z prvních evakuovaných civilistek. Jako záchod sloužil lidem v podzemí i odpadkový koš. 
„Když začaly padat granáty, myslela jsem, že se mi zastaví srdce a nepřežiju,“ popsala žena novinářům. Do Azovstalu prý šli
lidé dobrovolně, ona sama v závodě pracovala a v jeho prostorách tehdy viděla možnost záchrany. „Nedokážete si představit,
čím jsme si prošli – ten teror.“ 

Poslanci vybrali patnáct finalistů do Rady ČT. „Hledají se šedé myši, které budou nejméně vadit,“ tvrdí analytik
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Sněmovní volební výbor dnes opět posuzoval kandidáty do Rady České televize. Vybral patnáct finalistů, ze kterých Sněmovna
zkusí znovu zvolit nové radní. Před měsícem se to jí nepodařilo, ačkoli má koalice pohodlnou většinu. Nyní proto vsadila na
jiná, zřejmě kompromisní jména. "Evidentně se hledají kandidáti, kteří budou co největšímu počtu poslanců co nejméně vadit.
Čili spíše projdou ‚šedé myši‘ než výraznější kandidáti," komentuje situaci analytik Jan Potůček.
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Zhruba deset hodin dnes volební výbor strávil posloucháním vizí zájemců o post v radě České televize. Celkem jich hovořilo
[lock]36. Momentálně je v radě pět volných míst. Veřejné slyšení probíhalo i před necelými třemi měsíci, tehdy trvalo dokonce
dva dny.

Sněmovně se ovšem posléze nepodařilo z výborem vybraných kandidátů radu dovolit. „Dobrý den, v krátké době podruhé“
konstatoval proto hned v úvodu své řeči jeden z uchazečů a bývalý radní Daniel Váňa. „Já jsem zde hovořil již letos v únoru,
pokusím se neopakovat,“ uvedl své vystoupení bývalý předseda rozhlasové rady Petr Šafařík.

Právě o něm se hovoří jako o jednom z možných předvybraných kandidátů vládní koalicí. Ještě před dnešním jednáním
volebního výboru totiž podle několika zdrojů panovala dohoda na pěti jménech, která by měla postoupit dále a pro které by
koaliční poslanci měli 3. června na plénu Sněmovny hlasovat.

Postupují tito kandidáti:

Hanu Lipovskou může v Radě ČT 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 řádných mandátu 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.

Noví kandidáti, Šarapatka prý vadil

„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,“ řekl Deníku N předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Bavili jsme se o tom, kteří nominandi jsou pro nás důvěryhodní. Komunikujeme tu věc samozřejmě mezi předsedy koaličních
klubů i s našimi členy volebního výboru,“ popsal redakci předseda poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.

V pětici koaličních favoritů má být politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu a později Národní knihovny
Vlastimil Ježek nebo bývalá členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová. „Vámi zmíněné kandidáty
osobně považuji za kvalitní a za ty, kteří jsou zárukou nezávislosti médií, a proto jsou pro STAN volitelní. Šance nezvolených
kandidátů se výrazně snížily,“ napsal redakci předseda poslaneckého Klubu Starostů Josef Cogan.

Přečtěte si také„Kdo zradil?“ Koalice po nepovedené volbě radních ČT řeší „trable v ráji“

Vyloučil tak, že by ještě byla ve hře Monika MacDonagh-Pajerová. Ta se jediná z minulých koaličních favoritů o post ucházela i
nyní, ovšem neúspěšně. „Dále se mluví také o bývalém šéfredaktorovi zpravodajství ČT Karlu Novákovi a Petru Šafaříkovi,“
sdělil Deníku N bývalý radní ČT Zdeněk Šarapatka a potvrdil také ostatní jména pětice z předvýběru.

Právě Šarapatka kandidoval i předchozím kole volby, avšak některým poslancům vadil. „Musím říct, že jsem musela zkousnout
pana Šarapatku jako kandidáta. I ve veřejném slyšení jsem se ohradila, je na mě plný vzteku a je divný,“ vyjádřila svůj
nesouhlas minulý měsíc členka volebního výbor Nina Nováková (KDU-ČSL). I proto se Šarapatka nakonec včera rozhodl
odstoupit a o členství v radě se nyní neucházet. Vadilo mu také to, že už jsou jména favoritů předvybrána a neměl by tak
nejspíš šanci na úspěch.

„Není žádným tajemstvím, že se shodli na kompromisních jménech. Přes to evidentně nepojede vlak, protože tentokrát si věří,
že to prohlasují. Ty nezvolíme, jsou moc výrazní. Zvolíme ty, kteří nebudou nikomu vadit,“ řekl Šarapatka.

Nováková sice prý Šarapatku během minulého hlasování nakonec podpořila, další z koaličních poslanců ale porušili dohody.
Tomu teď chtějí vládní strany při nové volbě zabránit. „Domlouvali jsme se tak, abychom vyloučili, že skupina poslanců, která
nevolila podle našich koaličních dohod, nevolila tak i znovu. Snažíme se to ze všech hledisek nepodcenit, aby volba tentokrát
byla úspěšná,“ uvedl Jakob.

Zákulisní dohody

Podle mediálního analytika Jana Potůčka je tak jasné, že se hledají méně výrazní a problematičtí kandidáti. Takoví, kteří budou
poslancům vadit co nejméně. „Spíše projdou ‚šedé myši‘ než výraznější kandidáti,“ odhaduje Potůček.

Hovoří se i o tom, jací kandidáti jsou klíčoví pro jakou stranu. Dva zdroje Deníku N potvrdili, že Mrklas je favoritem ODS, Ježek
Starostů, Richterová TOP 09. Piráti by podle Šarapatky měli podpořit Šafaříka.

„Máme nějakou dohodu, že každý z palety osobností si někoho garantuje, v uvozovkách vybere. Je to podle velikosti klubů, už
se takto podařilo vybrat pana Racka, takže v návaznosti na to,“ sdělil předseda klubu TOP 09 Jakob. Bývalého ředitele
ostravského studia ČT Ilju Racka se koalici jako jediného podařilo zvolit už v prvním kole volby.

Předseda lidoveckého klubu Výborný redakci potvrdil, že v první volbě byl zvolen právě jejich kandidát a nyní tedy prý svého
koně nemají. „My to tak nemáme, protože náš kandidát pan doktor Racek už byl vybrán. V tuto chvíli jsme postupovali nějakým
způsobem paritně,“ dodal. „Budu respektovat výběr PirStanu. Tentokrát se domluvíme v koalici doufám rychle,“ věří členka
volebního výboru Nováková.

Zhruba deset hodin dnes sněmovní volební výbor posuzoval kandidáty do Rady ČT, vybral z nich 15 finalistů. Z těch pak bude
zřejmě začátkem června volit Sněmovna.
Ještě před jednáním výboru podle několika zdrojů panovala dohoda na pěti jménech, která by měla postoupit dále a pro které
by koaliční poslanci měli 3. června na plénu hlasovat.
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V pětici koaličních favoritů má být politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu a Národní knihovny Vlastimil Ježek,
bývalá členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová, bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák a
exšéf rozhlasové rady Petr Šafařík.

Čtyřicet nových tanků Leopard by se vyrobilo v Česku, nabízí Německo URL
Automatický překlad
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Záměr německé vlády, která by Česku poskytla jako náhradu za ruské tanky T-72 dodávané Ukrajině obrněnce z výzbroje
Bundeswehru, dostává jasnější obrysy. Součástí projektu mají být podle informací deníku E15 i nové tanky Leopard 2A7. Ty by
však Česko muselo zaplatit. Ve spolupráci s německou firmou KMW by je vyrobily české zbrojní podniky, jako je například
Interlink, Excalibur Army, Retia, Ray Service, STV Group nebo URC Systems. Zapojily by se státní Vojenský výzkumný ústav a
Vojenský technický ústav.

„Česká republika by měla dostat darem od Německa starší tanky Leopard 2A4, které má ve výzbroji například Rakousko či
Polsko, a k tomu by si koupila další leopardy v nejmodernější verzi 2A7. Kromě Bundeswehru už je má Maďarsko či Dánsko,“
uvedl zdroj blízký jednání o projektu. Cena za přibližně čtyřicet nových německých tanků, které jsou součástí nabídky, by
neměla přesáhnout 20 miliard korun.

Dosavadní informace, podle nichž by

tanky T-72 M4

modernizované v devadesátých letech s využitím amerických, italských, izraelských a také českých systémů a technologií
nahradily německé leopardy první generace vyráběné od poloviny šedesátých let, jsou údajně nepřesné. Podobné řešení
označili za nesmysl i odborníci. „Leopard 1 by byl

návrat o desítky let zpět ,“ řekl politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Jan Kofroň.

Ministerstvo obrany se zatím nechce k detailům vyjadřovat. Potvrdilo nicméně, že ve hře jsou pouze novější tanky. „S
Německem jednáme o posílení naší obranyschopnosti a součástí debat jsou i tanky typu Leopard 2. Dokud nebudou jednání
ukončena, o detailech nebudeme poskytovat podrobnosti,“ uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva.

Na stole mají být dva základní scénáře. Původní koncepcí ruské tanky T-72 by nahradily relativně pokročilé leopardy druhé
generace s označením 2A4 v počtu přibližně dvaceti kusů, které by vojsko dostalo od Německa darem. Požadavkem české
strany je, aby mohly začít okamžitě sloužit místo T-72 M4, které jsou v současnosti nebojeschopné. Absolvují opravy ve státním
podniku VOP CZ, jejž kontroluje rezort obrany.

Čeští vojáci by se na starších leopardech rovněž vycvičili před přechodem na nové verze 2A7. „Ty by sloužily k operačnímu
nasazení. Vyrobil by je český průmysl ve spolupráci s německou firmou KMW, dříve Krauss-Maffei Wegmann. Velká část
hodnoty zakázky by zůstala v české ekonomice,“ dodal zdroj obeznámený s projektem.

Možné zapojení českých firem by podle předběžných odhadů mohlo pokrýt minimálně čtyřicet procent kontraktu. „Obdobně
jako v případě bojových vozidel pěchoty je moderní bitevní tank komplexní systém, v jehož dodávce se může uplatnit široké
spektrum dodavatelů. V případě skupiny Czechoslovak Group se může jednat například o společnosti Excalibur Army a Retia,“
uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Podle expertů by čtyřicítka nových tanků s dvaceti staršími k obraně země stačila, byť jde o nejúspornější variantu. Přede
dvěma dekádami se za optimální považovalo 120 až 140 bojeschopných tanků doplněných vozidly pěchoty, kterých
ministerstvo hodlá nakoupit 210. Zakázka se však vleče už sedm let.

Vylepšených T-72 M4 se systémem řízení palby z devadesátých let, takzvanou dynamickou ochranou čelního pancíře a s
výkonnější pohonnou jednotkou včetně automatické převodovky má česká armáda třicet. Nemodernizovaných ruských tanků
tohoto typu měla před vypuknutím války na Ukrajině přibližně sto.

Kolik z nich získaly ukrajinští obránci , nechce ministerstvo upřesnit.

„Úplně minimální počet má vycházet z naplánovaných stavů. Máme tři tankové jednotky tvořené profesionálními vojáky a jednu
složenou z příslušníků aktivní zálohy. Pokud má mít každá deset tanků, nejnižší možný počet je čtyřicet. Ideálně by jich ale mělo
být šedesát až osmdesát,“ upřesnil Jan Kofroň.

Další obrněnce by měly být k dispozici pro nahrazení ztrát v případném ozbrojeném konfliktu nebo na doplnění náhradních dílů.
„Představa, že si po současné válce na Ukrajině vystačíme s třicítkou tanků, je naprosto scestná,“ podotkl Kofroň.

Spolu s přechodem na obrněnce poskytnuté Německem by Česko muselo doplnit početní stavy tankistů. Zatímco v ruských T-
72 s kanónem ráže 125 milimetrů je posádka tříčlenná, v leopardech je čtyřčlenná. Nutné by také byly investice do munice ráže
120 milimetrů, kterou mají tanky NATO, a logistiky, včetně vyprošťovacích či zvedacích zařízení a dílenského vybavení.
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Chystá se kampaň za 50 milionů
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Ministerstvo zdravotnictví se nakonec chystá spustit očkovací kampaň. Odborníci mají pochybnosti. 

Ministerstvo zdravotnictví chce uprostřed prázdnin spustit kampaň na podporu očkování proti covidu. Oslovit chce hlavně
neočkované. Rozpočet 50 milionů korun na nákup mediálního prostoru už schválilo ministerstvo financí. 
Nepřesvědčily je žádné předchozí kampaně ani nemocnice zahlcené neočkovanými během podzimní vlny covidu. Změnit jejich
postoj k vakcíně má až nadcházející propagace očkování, kterou chce ministerstvo zdravotnictví spustit v srpnu. 
„Myslíme si, že spousta lidí se za minulé vlády nenechala naočkovat z určitého protestu. Tato vláda to bude komunikovat jinak.
Zaměříme se na fakta, nikoliv emoce,“ věří náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic. 
„Cílíme především na lidi, kteří nejsou očkovaní vůbec, ale oslovíme i občany, kteří by si měli dojít pro třetí a čtvrtou dávku
vakcíny,“ dodává náměstek. Kampaň bude také v ukrajinštině, aby motivovala k očkování i uprchlíky v Česku. 
Nyní běží tendr na výběr komunikační firmy, která vymyslí reklamní slogany a grafiku. Reklama by se měla objevovat v televizi i
na billboardech. „Zájemci (z řad komunikačních firem, pozn. red.) se mohou přihlašovat do pátku 20. května. Výběrové řízení
tak stále probíhá,“ upřesnil mluvčí resortu Ondřej Jakob. 
Zakázka by měla být podle Pavlovice nižší než dva miliony korun, proto na ni nebylo vypsáno výběrové řízení. 

PADESÁT MILIONŮ NA NÁKUP REKLAMY 

„Samotný nákup reklamního prostoru bude ale mnohem dražší. Tam počítáme s rozpočtem padesát milionů. Možná i více,“
dodává náměstek. 
Částku už odsouhlasilo i ministerstvo financí. „Můžeme potvrdit, že resort schválil 6. května rozpočtové opatření, kterým byl za
zmíněným účelem navýšen rozpočet výdajů ministerstva zdravotnictví o 50 milionů Kč,“ potvrdil mluvčí Šimon Blecha. 
Ministerstvo zdravotnictví věří, že tato kampaň přesvědčí i lidi, kteří dosud jakékoliv očkování proti covidu odmítali. 
„Myslíme si, že na podzim se najde hodně lidí, kteří si dojdou pro vakcínu úplně poprvé. Například proto, že upozorníme na
vakcínu Novavax, která není na principu mRNA, a je tak blíže klasickým očkovacím látkám. A právě touto vakcínou by se mohli
očkovat lidé, kteří stávající očkovací látky odmítali například z náboženských důvodů,“ věří Pavlovic. 
Denisa Hejlová z Katedry marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  ale nevidí v plánované kampani moc
velký užitek. 
„Domnívám se, že plošná kampaň v tuto chvíli nemá smysl. Informace dostupné jsou a záleží již na rozhodnutí každého. Je
zcela iluzorní se domnívat, že komunikací faktů dosáhne vláda lepšího výsledku. To prostě odporuje základním pravidlům
přesvědčovací komunikace. Vláda navíc nemůže upřednostňovat jednoho výrobce vakcín ve vládní kampani, placené z
veřejných peněz, před druhými,“ upozorňuje Hejlová. 
Podle Hejlové by dávala smysl 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. 
Právě personalizovanou „door to door“ kampaň přitom prosazoval Vlastimil Válek (TOP 09), ještě než se stal ministrem
zdravotnictví. Nyní se už tento projekt v plánech ministerstva zdravotnictví neobjevuje. 
Podle Pavlovice bude nová propagace vakcíny jiná než ty stávající. „Kampaň Tečka nebyla dobrý nápad, protože to nebyla
tečka, ale spíše dvojtečka. Je potřeba lidem na rovinu říci, že se budou muset vakcinovat každý rok, podobně jako u chřipky,“
vysvětluje náměstek. 
Hejlová nicméně upozorňuje na to, že kampaň Tečka sice jako slogan nebyla moc zdařilá, ve své době ale užitek přinesla:
„Vznikla dobrovolnou prací mnoha komunikačních profesionálů. Připravili ji proto, že tehdejší ministerstvo zdravotnictví nebylo
schopné na tuto kampaň vypsat ani tendr. Bez této kampaně by byla proočkovanost lidí v Česku bezpochyby nižší.“ 

PODZIMNÍ VLNA COVIDU 

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje rizikovým skupinám přeočkování čtvrtou dávkou nejpozději do začátku září. Lidé, kteří
zatím mají jen dvě dávky vakcíny, by si měli podle Válka přijít pro booster koncem léta. „Budou tak mít větší imunitu před
příchodem podzimní vlny,“ uvedl ministr. 
Na pravděpodobný příchod nové vlny v podzimních měsících upozorňují také virologové. „Koronavirus a jeho aktuální varianta
omikron s dosud identifikovanými subvariantami 
zůstane během jarních a letních měsíců pravděpodobně v útlumu. Je ale více než pravděpodobné, že se s příchodem podzimní
sezony přihlásí v podobě nástupu podzimní vlny epidemie covidu-19,“ řekl již dříve Deníku N virolog Libor Grubhoffer. 

Epidemie covidu-19 V Česku slábne už několik týdnů. V pátek bylo 469 potvrzených nákaz, o týden dříve téměř osm set. Dvě
dávky vakcíny má v Česku 6,8 milionu lidí, tři dávky 4,1 milionu. Mezi neočkovanými jsou stále stovky tisíc rizikových osob.
Vakcínu Novavax má v Česku zatím jen zhruba 7,2 tisíce lidí. 

O autorovi: IVA BEZDĚKOVÁ, redaktorka
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Foto popis:   Ministerstvo chce zacílit hlavně na neočkované.

Holub z ČNB: Nový guvernér dostal od investorů žlutou kartu. Měli bychom je ujistit, že inflaci zkrotíme za
každou cenu URL
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Centrální banka, nejdůležitější ekonomická instituce v zemi, se ocitla na rozcestí a investoři nevědí, jakým směrem se v
následujících měsících vydá. Nejistotu způsobil prezident Miloš Zeman, když do funkce nového guvernéra jmenoval od
července Aleše Michla, odpůrce současného zvyšování úrokových sazeb. Vyššími sazbami Česká národní banka (ČNB) dosud
bojovala proti inflaci. 
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ČNB ale hrozí větší personální zemětřesení. Do konce června totiž má prezident do sedmičlenné bankovní rady vybrat náhradu
za odcházejícího Jiřího Rusnoka. Zároveň končí mandát dalším dvěma radním, prezident teoreticky může na jejich místa
dosadit ekonomy s odlišným názorem na řešení inflace. Nelze také vyloučit, že někteří odborníci z ČNB odejdou sami. Na situaci
už zareagovali i investoři a minulý týden spustili výprodej korunových aktiv. 

Zatímco většina bankovních analytiků se k dění v ČNB vyjadřuje zdrženlivě (národní banka na jejich instituce dohlíží), do
debaty nyní překvapivě vstoupil i člen bankovní rady Tomáš Holub. Ten je jediným zastáncem současné politiky boje s inflací,
jehož šestiletý mandát ještě nekončí, a může si tak může dovolit větší otevřenost než jeho kolegové.

„Z hlediska uklidnění trhu by nepochybně pomohlo, kdyby nový guvernér dal prohlášení typu: Udělám cokoli, aby se růst cen
zbrzdil. Tedy že bez ohledu na své dosavadní kroky a prohlášení podpoří použití všech nástrojů centrální banky, bude-li to
situace vyžadovat,“ říká v rozhovoru pro HN. „K tomu by mohl napomoci i pan prezident. Kdyby třeba vyslal trhům signál, že
bude nějakým způsobem zachována kontinuita v měnové politice i fungování centrální banky.“

Holub je finančním trhem považován za odborníka na měnovou politiku. V centrální bance pracuje už přes dvě dekády a před
příchodem do bankovní rady vedl měnovou sekci, která pro bankovní radu vytváří analýzy a podklady pro rozhodování o
sazbách.

HN: Po jmenování Aleše Michla guvernérem oslabila koruna tak prudce, že se bankovní rada na mimořádném zasedání
rozhodla vstoupit na devizový trh a intervencemi korunu podpořit. Jak to oslabení hodnotíte?

Že bylo prudké.

HN: A nějaké vaše osobní hodnocení?

Na tom není moc co hodnotit. Situace je jasná. Finanční trh, jakožto jakýsi nestranný rozhodčí, ukázal novému kapitánovi týmu
žlutou kartu ještě dřív, než nastoupil na hřiště.

HN: A pískal ten rozhodčí férově?

Kdo jsem já, abych hodnotil kolektivní moudro tržního mechanismu? Jakožto liberální ekonom ho musím respektovat.
Přinejmenším tento vývoj jasně ukončil debatu, jestli existuje vztah mezi nastavením našich úrokových sazeb a kurzem koruny.
Mám-li na tom vidět vůbec něco pozitivního, tak kurzový transmisní mechanismus funguje.

HN: Je to už letos podruhé, kdy jste se v ČNB rozhodli intervenovat proti oslabení koruny. Předtím to bylo v březnu, v době
reakce české měny na válku na Ukrajině. Byla intervence tentokrát v podobném objemu?

My jsme jasně oznámili, že podrobnosti těchto operací nebudeme komentovat.

HN: Intervence jste tentokrát spustili ve chvíli, kdy koruna oslabovala méně než při předchozích intervencích. To naznačuje, že
je ČNB na kurz ještě citlivější, než byla v březnu, je to tak?

Jsme v situaci velmi vysoké inflace, která navíc stále nedosáhla svého vrcholu. Slabá koruna by situaci ještě dále zhoršovala.
To musí mimochodem uznat každý. A vlastně ještě o to víc lidé, kteří tvrdí, že celá inflace je k nám dovezená ze zahraničí.

HN: Tím máte na mysli kolegy z bankovní rady Michla a Oldřicha Dědka, případně bývalou ministryni financí Alenu
Schillerovou?

Zrovna paní poslankyni Schillerovou jsem minulý týden slyšel v parlamentu vyčítat vládě, že se inflace dostává do myslí našich
lidí a že se to nechalo zajít až příliš daleko. Každopádně to vypadá, že paní poslankyně už mění názor a i ona už začíná mluvit
o neukotvených inflačních očekáváních. Což je ten nejnebezpečnější zdroj inflace, proti kterému musí centrální banka bojovat
za každou cenu.

My se prostě snažíme zvrátit oslabení kurzu nebo toto oslabení alespoň zmírnit, aby nezdražilo zboží z dovozu a inflační
očekávání se úplně neutrhla ze řetězu. Nehodláme připustit turecký scénář spirály mezi kurzem, cenami, inflačními očekáváními
a mzdami. (Turecký prezident Erdogan tlačil na to, aby se sazby nezvyšovaly, a tvrdil, že vysoké úroky inflaci naopak pohánějí.
Ceny tam v dubnu meziročně vyskočily skoro o 70 procent, pozn. red.). 

HN: Viděli jsme, jak na jmenování Aleše Michla guvernérem ČNB reagoval trh. Ale co si o této volbě myslíte vy osobně?

To nechci komentovat.

HN: Proč?

Není úkolem členů bankovní rady se navzájem veřejně hodnotit. Od toho jsou nezávislí komentátoři a ti svoji práci dělají. Já
nemůžu být nestranným komentátorem, jelikož jakýkoli náznak negativního hodnocení by byl neloajální vůči centrální bance.
Tedy instituci, kterou reprezentuji a která má nezastupitelnou roli v péči o cenovou a finanční stabilitu v této zemi. A takový
výrok by poškozoval její důvěryhodnost, která je pro naplňování obou uvedených cílů klíčová.

HN: ČNB je pod palbou, protože ani osm zvýšení úrokových sazeb zatím nepřineslo zpomalení inflace. A pan prezident se
volbou nového guvernéra přiklonil na stranu těch, kteří tvrdí, že zvyšování sazeb je neúčinné, neboť inflaci pohání hlavně
faktory ze zahraničí… Je to férový popis situace?
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Nikdy jsme neslibovali, že zvyšování úrokových sazeb zabere okamžitě. Naopak jsme od začátku zdůrazňovali, že to standardně
trvá rok až rok a půl, než se projeví plný dopad opatření měnové politiky do vývoje inflace. A od prvního zvýšení úrokových
sazeb neuplynul ještě ani rok, navíc ta první zvýšení byla ještě mírná, v zásadě o symbolického čtvrt procentního bodu. K
rychlejšímu zvyšování sazeb jsme přistoupili až od loňského podzimu, takže viditelnější výsledky naší práce lze čekat až na
přelomu letošního a příštího roku. Čelíme celosvětově bezprecedentním a nepředvídatelným cenovým šokům, takže blízko k
našemu dvouprocentnímu cíli bychom se měli přiblížit v závěru roku 2023. Doposud byl nejviditelnějším přínosem našeho
zvyšování sazeb poměrně silný kurz koruny a bez něj by byla inflace ještě vyšší, než je teď. A o tento přínos jsme nechtěli přijít,
proto jsme s použitím devizových intervencí neváhali.

Mimochodem, co se týče těch rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb, včetně nedávného květnového, je tady ještě jeden
aspekt, kterého si zatím nikdo z nezávislých komentátorů kupodivu nevšiml. Tím je skutečnost, že v bankovní radě jsou
kolegové, kteří se nebáli hlasovat pro nepopulární, ale z hlediska zkrocení inflace absolutně nezbytná rozhodnutí, i když věděli,
že je to může stát jejich další působení v centrální bance. To je projev osobní statečnosti a profesionality, který není v našem
veřejném prostoru zdaleka běžný a samozřejmý.

HN: Tím máte asi na mysli hlavně dva členy bankovní rady, kterým v červnu končí první mandát a svým hlasováním riskují, že
jim pan prezident už neudělí druhý – tedy Vojtěcha Bendu a Tomáše Nidetzkého…

Dodám jen, že takto profesionální přístup, jaký ukázali kolegové, není úplně běžný ani jinde ve světě. Vzpomeňme si, jak jedna
velká světová centrální banka (Holub má nejspíš na mysli americký Fed, pozn. red.) poměrně nedávno provedla bleskový
přerod z holubice v jestřába až poté, co bylo rozhodnuto o obsazení jejího kapitánského můstku. A teď sklízí kritiku, že začala
se zpřísňováním měnové politiky pozdě.

HN: Mimochodem, hlasoval Aleš Michl minulý týden pro devizové intervence?

To se musíte zeptat Aleše Michla.

HN: Ale souhlasíte, že by nedávalo smysl, kdyby nový guvernér říkal, že chce zkrotit inflaci, a nechtěl k tomu používat ani
úrokové sazby, ani kurz?

S tím se nedá nesouhlasit.

HN: Vy jste tedy pro intervence hlasoval?

Ano, já se k tomuto opatření hlásím.

Rodák z Liberce, studoval v Praze  na Fakultě  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  ekonomii, finance a bankovnictví.
V letech 1996–2000 pracoval v Komerční bance v týmu ekonoma Kamila Janáčka. Do ČNB ho přivedl pozdější guvernér
Zdeněk Tůma, který si ho vybral jako poradce. Od roku 2004 vedl tým měnové sekce. Přednáší ekonomii na FSV , kde se v
roce 2011 stal docentem v oboru ekonomické teorie. Do bankovní rady nastoupil v prosinci 2018. Je ženatý a má dvě děti. Rád
hraje tenis a plážový volejbal.

HN: Ještě nedávno jste ale říkal, že dáváte přednost boji s inflací dalším zvyšováním úrokových sazeb. Není tedy problém taky
v tom, že ČNB mohla kurz k brzdění inflace využít víc, zejména když devizové rezervy jsou v porovnání s rezervami ostatních
centrálních bank jedny z největších na světě?

Jsme v situaci pacienta, který má horečku blížící se 42 stupňům. A teď se objevil faktor – pod dojmem posledních událostí
oslabující koruna –, který ji může dále zvýšit. Potřebujeme tedy onoho „pacienta“ rychle zchladit, i když víme, že tím léčíme
symptom, a ne příčinu problému.

HN: Jak ale léčit onu příčinu zrychlující inflace?

Z hlediska uklidnění trhu by nepochybně pomohlo, kdyby nový guvernér dal prohlášení typu: Udělám cokoli, aby se růst cen
zbrzdil. Tedy že bez ohledu na své dosavadní kroky a prohlášení podpoří použití všech nástrojů centrální banky, bude-li to
situace vyžadovat. K tomu by mohl napomoci i pan prezident. Kdyby třeba vyslal trhům signál, že bude nějakým způsobem
zachována kontinuita v měnové politice i fungování centrální banky.

HN: Myslíte udělením druhého mandátu dvěma dosavadním členům bankovní rady, kterým končí první funkční období v půlce
roku?

To jste řekl vy, já nemohu panu prezidentovi mluvit do jeho kompetencí. Trh by to ale velmi pravděpodobně jako uklidňující
zprávu přijal.

HN: Komentátoři a analytici spíš odhadují, že prezident Zeman posílí názorový proud nového guvernéra Michla.

To nevím a nechci o tom spekulovat.

HN: Je podle vás pravděpodobné, že na měnovém zasedání 22. června – posledním v současném složení bankovní rady – , se
vy a vaši kolegové budete snažit výrazněji zvýšit sazby ještě naposledy, protože pak už může být rada v jiném složení a žádné
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zvýšení už neodhlasuje? Budete tak hlasovat aspoň vy?

Předpokládám, že budeme muset sazby ještě dál zvýšit, protože to bude situace vyžadovat. Z mého pohledu ale nemůžeme
brát zodpovědnost za to, jak bude – nebo by měla – rozhodovat bankovní rada v novém složení.

HN: Co by se podle vás stalo, kdyby v bankovní radě zvítězil názor nezvyšovat sazby, případně je dokonce brzy snížit, bez
ohledu na to, co ukazuje prognostický model?

S trochou štěstí by se mohlo ukázat, že další zvyšování sazeb už nebude potřeba. To koneckonců ukazuje i naše prognóza, že
by naše sazby mohly dosáhnout svého vrcholu v polovině letošního roku. Nová bankovní rada by si mohla vydechnout, že tu
„černou práci“ za ni odvedl někdo jiný, a situaci „vyčekat“ až do jasných známek poklesu inflace. Velký problém by nastal,
kdyby se objevily další proinflační faktory – například včetně opětovného oslabení kurzu koruny – a centrální banka by na ně
nebyla ochotná reagovat dalším zpřísněním měnové politiky. Nebo kdyby dokonce začala v takové situaci sazby snižovat.
Nechci nijak strašit, ale opravdu jsem se již setkal s lidmi z trhů, kteří mají před očima turecký scénář a zdá se jim, že naše
situace s ním začíná mít společné rysy. Pokud by je v tom vývoj utvrzoval, mohli by se začít ve velkém zbavovat koruny i
českých státních dluhopisů. Čímž by nás skutečně začali posouvat blíž k tureckému problému. Z mého pohledu je ale ještě čas
se tomuto černému scénáři vyhnout.

HN: Slyšel jsem, že někteří lidé v ČNB jsou jmenováním nového guvernéra tak rozladěni, že uvažují o své rezignaci. Je to
pravda?

Nemohu mluvit za své kolegy.

HN: A vy osobně? Vedle nového guvernéra jste jediný, kdo má jistotu, že v bankovní radě bude i po příštím únoru.

To jsou opravdu předčasné dotazy. Stále existuje šance na zachování kontinuity centrální banky v tom, že bude sledovat své
zákonné cíle cenové a finanční stability. Na tom se já budu vždy rád podílet. Ale jak jsem také řekl, vážím si lidí, kteří nelpějí na
funkcích, nýbrž na tom, co je správné.
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Čtyřicet nových tanků Leopard by se vyrobilo v Česku, nabízí Německo
TISK , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: E15 , Strana: 8 , Autor: Pavel Otto , Vytištěno: 13 500 , Prodáno: 3 430 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.05.2022 02:57 , Čtenost: 69 370 , Rubrika: Zprávy , AVE: 172 354,42 Kč , Země: Česko , GRP: 0,77
Záměr německé vlády, která by Česku poskytla jako náhradu za ruské tanky T-72 dodávané Ukrajině obrněnce z výzbroje
bundeswehru, dostává jasnější obrysy. Součástí projektu mají být podle informací deníku E15 i nové tanky Leopard 2A7. Ty by
však Česko muselo zaplatit. Ve spolupráci s německou firmou KMW by je vyrobily české zbrojní podniky, jako je například
Interlink, Excalibur Army, Retia, Ray Service, STV Group nebo URC Systems. Zapojily by se státní Vojenský výzkumný ústav a
Vojenský technický ústav. 
„Česká republika by měla dostat darem od Německa starší tanky Leopard 2A4, které má ve výzbroji například Rakousko či
Polsko, a k tomu by si koupila další leopardy v nejmodernější verzi 2A7. Kromě bundeswehru už je má Maďarsko či Dánsko,“
uvedl zdroj blízký jednání o projektu. Cena za zhruba čtyřicet nových německých tanků, které jsou součástí nabídky, by neměla
přesáhnout 20 miliard korun. 
Dosavadní informace, podle nichž by tanky T-72 M4 modernizované v devadesátých letech s využitím amerických, italských,
izraelských a také českých systémů a technologií nahradily německé leopardy první generace vyráběné od poloviny
šedesátých let, jsou údajně nepřesné. Podobné řešení označili za nesmysl i odborníci. „Leopard 1 by byl návrat o desítky let
zpět,“ řekl politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. 
Ministerstvo obrany se zatím nechce k detailům vyjadřovat. Potvrdilo však, že ve hře jsou pouze novější tanky. „S Německem
jednáme o posílení naší obranyschopnosti a součástí debat jsou i tanky typu Leopard 2. Dokud nebudou jednání ukončena, o
detailech nebudeme poskytovat podrobnosti,“ uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení rezortu. 
Na stole mají být dva základní scénáře. Původní koncepcí ruské tanky T-72 by byly nahrazeny relativně pokročilými leopardy
druhé generace s označením 2A4 v počtu přibližně dvaceti strojů, které by vojsko dostalo od Německa darem. Požadavkem
české strany je, aby mohly začít okamžitě sloužit místo T-72 M4, které jsou v současnosti nebojeschopné. Absolvují opravy ve
státním podniku VOP CZ, jejž kontroluje rezort obrany. 
Čeští vojáci by se na starších leopardech rovněž vycvičili před přechodem na nové verze 2A7. „Ty by sloužily k operačnímu
nasazení. Vyrobil by je český průmysl ve spolupráci s německou firmou KMW, dříve Krauss-Maff ei Wegmann. Velká část
hodnoty zakázky by zůstala v české ekonomice,“ dodal zdroj obeznámený s projektem. 
Možné zapojení českých firem by podle předběžných odhadů mohlo pokrýt minimálně čtyřicet procent kontraktu. „Obdobně
jako v případě bojových vozidel pěchoty je moderní bitevní tank komplexní systém, v jehož dodávce se může uplatnit široké
spektrum dodavatelů. V případě skupiny Czechoslovak Group se může jednat například o společnosti Excalibur Army a Retia,“
uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek. 
Podle expertů by čtyřicítka nových tanků s dvaceti staršími k obraně země stačila, byť jde o nejúspornější variantu. Přede
dvěma dekádami se za optimální považovalo 120 až 140 bojeschopných tanků doplněných vo Čtyřicetzidly pěchoty, jichž
ministerstvo hodlá nakoupit 210. Zakázka se však vleče už sedm let. 
Vylepšených T-72 M4 se systémem řízení palby z devadesátých let, takzvanou dynamickou ochranou čelního pancíře a s
výkonnější pohonnou jednotkou včetně automatické převodovky má česká armáda třicet. Nemodernizovaných ruských tanků
tohoto typu měla před vypuknutím války na Ukrajině přibližně sto. Kolik z nich získali ukrajinští obránci, nechce ministerstvo
upřesnit. 

VÍCE NA E15. CZ 

Možné zapojení českých firem by podle předběžných odhadů mohlo pokrýt minimálně 40 procent kontraktu. 

Foto autor:   Foto ČTK Ralph Zwilling
Foto popis:   Čeští vojáci by se mohli na starších leopardech vycvičit před přechodem na nové verze 2A7.
Foto autor:   Foto ČTK Lech Muszyński
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Válka mění německou politickou krajinu. Scholzovi sociální demokraté ztrácejí na konzervativce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: ton , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 07:00 , 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
Německo dodalo na Ukrajinu další vojenskou techniku, mimo jiné i moderní protitankové rakety. Dále ale váznou dodávky
německých těžkých zbraní, o které žádá Kyjev především. Kancléř Olaf Scholz také stále odmítá navštívit Ukrajinu. Jeho strana,
sociální demokracie (SPD), se dostává pod větší a větší tlak veřejného mínění. S konzervativci tak SPD v posledních týdnech
prohrála dvoje důležité místní volby a v souvislosti s ruskou invazí prochází strana vnitřní krizí. Na sociální demokracii se tak
dotahují Zelení, naproti tomu populistická Alternativa pro Německo (AfD) oslabuje.

Protiletadlová zbraň Gepard nese jméno nejrychlejší šelmy světa. Její cesta na Ukrajinu se ale protahuje. „Je to přesně to, co
Ukrajina potřebuje, aby zajistila svůj vzdušný prostor,“ uvedla k dodávkám německá spolková ministryně obrany Christine
Lambrechtová už na konci dubna.

Dodnes přitom není k dispozici ani munice pro transportéry, které Bundeswehr začal vyřazovat před více než deseti lety, a
protahuje se i dodání zbraní, které naopak patří k nejmodernějším. Na samohybných houfnicích 2000 už se sice cvičí ukrajinští
vojáci, s jejich cestou na bojiště se ale počítá až v červenci.

Stejným směrem nespěchá ani ten, kdo předání zbraní Ukrajině podepsal. Kancléř Olaf Schoz usedl v pondělí večer v
televizním studiu za jeden stůl se zástupci občanů. Znovu přitom odmítl, že by se v nejbližší době vydal na Ukrajinu. „Nechci se
zařadit mezi další, kteří tam přijeli a hned zase odjeli, jen aby se nechali vyfotit. Musí jí o konkrétní věci a ty se zase musí
pečlivě připravit,“ uvedl Scholz.

Ve volbách v nejlidnatějším regionu Scholzova strana propadla

Opatrný postoj vůči válce na Ukrajině ale dostává kancléře a jeho sociální demokracii pod stále větší tlak. Její největší
konkurenti, křesťanští demokraté (CDU), si naopak připsali důležité vítězství v Severním Porýní-Vestfálsku. Ve spolkové zemi,
kde žije více než čtvrtina obyvatel Německa, v nedělních místních volbách SPD propadla a CDU drtivě zvítězila.

Sociálním demokratům nepomohlo ani přímé zapojení kancléře do předvolební kampaně. „Výsledky voleb nenaplnily naše
očekávání. Chtěli jsme být nejsilnější stranou. To se nám nepodařilo,“ řekl volební lídr SPD v Severním Porýní-Vestfálsku
Thomas Kutschaty. Právě tato spolková země přitom odráží náladu voličů nejlépe, nyní přeje hlavně konzervativcům z CDU.

CDU vyhrála volby také o týden dřív ve Šlesvicku-Holštýnsku. Tamější volební lídr a zemský premiér Daniel Günther se po pěti
letech opět radoval z vítězství. Sociální demokraty poráží CDU i v celoněmeckých průzkumech, a to i díky jasné podpoře
Ukrajiny.

Jeden z nejznámějších německých sociologů ale varuje, že v budoucnu se nálady veřejnosti mohou změnit. „Čím více se
debata točí kolem dodávek těžkých zbraní, tím menší je podpora veřejnosti,“ uvedl sociolog Peter Matuschek.

Také analytička Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Zuzana Lizcová upozornila, že asi
jen polovina Němců podporuje dodávku těžkých zbraní na Ukrajinu. „Kolem dvou třetin Němců se obává toho, že by se mohl
válečný konflikt rozšířit a že by do něj Německo mohlo být zataženo,“ uvedla v Horizontu ČT24.

Lizcová: Válka SPD vnitřně štěpí

Podstatná část veřejnosti tak Scholzův zdrženlivý postup oceňuje a volební porážky podle Lizcové spíš poukazují na kancléřovy
chyby v komunikaci. „Své kroky velmi málo vysvětluje,“ přiblížila.

SPD v minulosti také inklinovala k mírnějímu postoji vůči Rusku. To se po začátku války sice změnilo, neznamená to však, že
celá sociální demokracie podporuje bezvýhradně Ukrajinu, právě například dodávkami těžkých zbraní, poukázala analytička.
„Strana je celkově rozpolcená, velmi opatrná v přístupu, jaký by mělo Německo ke konfliktu zaujmout,“ řekla.

Zelení posilují, AfD ztrácí

Největší podporu má vývoz zbraní u voličů Zelených, tedy politické strany, která paradoxně vyrostla z pacifistických kořenů.
Ministryně zahraničí za Zelené Annalena Baerbocková zatím jako jediná z německé vlády přijela do Kyjeva. Přispěla tak k tomu,
že se Zelení v průzkumech dotahují na Scholzovy sociální demokraty.

Lizcová poukázala na průzkum veřejného mínění ze Severního Porýní-Vestfálska, podle kterého je Zeleným nově připisována i
kompetence v oblasti hospodářské politiky. „Jsou vnímáni jako schopní zemi modernizovat, posunout ji dále,“ řekla.

Naproti tomu pravicoví populisté z Alternativy pro Německo (AfD) voliče ztrácejí. Jejich hlavní téma, migrace, zmizelo a netáhne.
Navíc mají potíže s německou kontrarozvědkou. Bezpečnostní složky státu podezřívají tuto stranu, že má pravicově
extremistické tendence. Podle soudu oprávněně. „Rozhodnutí soudu nás překvapilo. S jeho závěry nesouhlasíme,“
okomentoval verdikt předseda strany Tino Chrupalla.

Právě AfD také tradičně zastávala proruský postoj. Současnou ztrátu přízně voličů ale Lizcová připisuje i aktuálnímu vyčpění
otázky proticovidových opatření, na kterou se tato populistická formace velmi soustředila. Zda bude odklon od strany
dlouhodobý, tak potvrdí jen čas.
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Vždyť odsoudit je tak snadné… O pomstě, spravedlnosti a mnoha tvářích kolaborace URL
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Seriál Přepište dějiny: Připomínání si osmdesátého výročí událostí kolem útoku na Reinharda Heydricha a druhého stanného
práva vynáší do popředí krom jiného také téma kolaborace – spolupráce s okupačním režimem. Samotný pojem se dnes stejně
tak objevuje v souvislosti s proruskými postoji nebo naopak s postoji probruselskými. Vždy zaručeně vybudí emoce.

Snad nejvýraznějším symbolem české kolaborace se stal právě během roku 1942 protektorátní ministr Emanuel Moravec. Však
se také jeho jméno v posledních letech pravidelně objevuje v mnoha nesmyslných srovnáních většinou od odpůrců Evropské
unie. Ti vidí Moravce tu v Petru Fialovi, tu v Markétě Pekarové Adamové. Jiní naopak nedávno na sociálních sítích přiřkli
Moravcova ducha Václavu Klausovi staršímu pro jeho blízkost putinovskému Rusku. Zde funguje pojem „kolaborant“ jako
emoční historické razítko, které někteří s oblibou vetknou na čelo svých protivníků.

Kdybychom však postupovali od samotného pojmu, museli bychom se zaměřit nejen na jeho lingvistický původ: latinské
„collaboratus“ – spolupracovník, ale také na jeho využití v historickém kontextu. Pojem „spolupracovník“ by mohl mít pro
někoho neutrální zakotvení, ale objektivně tomu tak není. Pro naše pojetí by asi bylo prapodivné, kdybychom nazvali Karla
Čapka nebo Ferdinanda Peroutku „kolaboranty“ [lock]prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Samotná okupační konotace
pojmu kolaborace je pak zakotvena především ve francouzském prostředí a týká se spolupráce s nacisty ve složité situaci
Francie rozdělené na přímý okupační režim a vichistický „zbytek“ někdejší velmoci.

Parašutista kolaborant

Odstupme však od lingvistických a významových hrátek k pohledu na mnoho různých podob kolaborace – spolupráce s
režimem nacistických okupantů po březnu 1939. Je zde příklad předsedy protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, který
veřejně kolaboroval, aby ve skrytu z nejvyššího místa protektorátní české exekutivy spolupracoval s odbojem.

Vedle něj stojí prezident Emil Hácha, postupně stále více zlomený starý muž, který se po studentských perzekucích na podzim
1939 snažil vyreklamovat postupně co nejvíce českých studentů z koncentračních táborů. Pro Háchu a jeho komunikaci s
exilem byl však zásadní právě nástup Heydricha, první a pak druhé stanné právo, během nichž i přes výzvy neopustil svou
pozici a stal se smutným symbolem kolaborace.

Státní prezident Emil Hácha a členové protektorátní vlády. Foto: archiv Michala Stehlíka
V centru naší pozornosti v tomto čase připomínání roku 1942 logicky stojí českoslovenští parašutisté, včetně těch, co
nevydrželi a zradili. Je zbytečné zde opakovat osud Karla Čurdy, který udal po 16. červnu 1942 množství spolupracovníků, což
vedlo jak k jejich smrti, tak k vypátrání parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Později jednak užíval financí z odměny, ale
především se upsal ke spolupráci s gestapem a hrál roli falešného parašutisty, aby se dostal blíže dalším výsadkům.

Postavme vedle něj jiný osud – Viliama Gerika. Parašutista skupiny Zinc byl se skupinou omylem shozen na Slovensku a po
těžkých peripetiích se dostal do Prahy, kde však selhaly záchytné adresy, jimiž byl v Londýně vybaven. Tento dvaadvacetiletý
slovenský „kluk“ ztracený v Praze se nakonec 4. dubna 1942 přihlásil na policii a pokusil se o „fintu“, že je slovenský občan a
chce být vydán na samostatné Slovensko.

To však gestapo nepřipustilo. Gerik se nejprve uvolil ke spolupráci, ale nijak aktivně se do ní nehrnul. Nakonec jeho neochotu
a snahu vyklouznout udal jiný konfident Augustin Přeučil a Gerika po roce 1943 najdeme na Pankráci, v Terezíně a nakonec v
Dachau, kde jej zastihl konec války.

Jeho osud se pak spojil s osudem Karla Čurdy, když byli oba odsouzeni k smrti a popraveni na konci dubna 1947. Nebyli přitom
sami, kdo se dostali do spárů gestapa a pokusili se o nějaké vlastní životní strategie. Parašutisté skupiny Intransitive Václav
Kindl a Bohuslav Grabovský byli zadrženi v roce 1943, oba se uvolili ke spolupráci. Kindl byl patrně aktivnější a gestapo jej
využívalo – umírá zvláštní smrtí při jedné akci gestapa v roce 1944, v níž byl údajně smrtelně postřelen omylem. Grabovský
spolupráci pouze předstíral, ale svěřil se spoluvězni, který sám byl konfidentem a udal jej. Někdejší parašutista byl odvlečen do
Terezína a v říjnu roku 1944 popraven.

Kolaborant kolaborantu vlkem

Složitější osudy mají pak lidé spjatí s českými fašistickými či kolaborantskými organizacemi, jako byly Vlajka či Kuratorium pro
výchovu mládeže. Právě v Kuratoriu se pod vedením Emanuela Moravce potkávají mnozí vlajkaři jako František Teuner nebo
Jan Rys-Rozsévač. Teuner, který Kuratorium z pozice generálního referenta reálně vedl, pocházel z konzervativních kruhů.
Otec působil jako lékař v Benešově a jeho synovi šel za kmotra dokonce následník rakousko-uherského trůnu František
Ferdinand d’Este.

Archiv Michala Stehlíka
Není tedy divu, že rodina republiku právě nevítala. Také Teunerovy postoje se záhy přikláněly k radikální pravici a následně k
nacismu. Své angažmá při práci s mládeží spojil právě s Moravcem a sázka se mu zdánlivě vyplácela.

V Kuratoriu ale nedovedl prosadit své plány a musel poslouchat rozkazy německých nadřízených. Deziluze u něj nakonec
vyústila v to, že navenek lokajsky plnil roli vedoucího kolaboranta, v zákulisí ale ponoukal třeba Jaroslava Foglara, aby pořádal
své skautské tábory. V roce 1944 se marně snažil intervenovat za mladíka, který schvaloval atentát na Hitlera. Odsouzení po
válce Teunera neminulo, i když se rozsudek smrti snížil na doživotí. Nakonec byl v roce 1963 propuštěn a dožil v západním
Německu.

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 útokem čs. parašutistů na
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Heydricha a skutečností, že šlo o akt celoevropského významu. Nacisté dostali jasný signál: nikde, ani hluboko v týlu, se už
nemohli cítit bezpeční.

Zatímco u něj můžeme nacházet momenty relativizující míru jeho provinění, Rys-Rozsévač představuje jinou podobu české
kolaborace. Vsadil na Vlajku, a v době druhé světové války se dokonce stal jejím vůdcem. Pro nacisty jako on byli lidé jako
Emanuel Moravec vlastně konjunkturalisty – od masarykovců přešli k nacistům a stačil k tomu cukr, biče nebylo ani potřeba.

Rozsévač Moravcovi jeho dřívější demokratické angažmá připomínal, což se mu právě v roce 1942 nevyplatilo. Jakmile se
Moravec vyhoupl do mocenské pozice, Vlajku zrušil a Rozsévač skončil v Dachau. To je také jeden z osudů českých
kolaborantů, že je likvidují jiní kolaboranti, přesto tuto nuanci dnes už máme tendenci opomíjet. Po válce je Rys-Rozsévač
znovu souzen a tentokrát už popraven.

Měl jsem být ministr

Když se po roce 1945 rozběhly tzv. retribuční soudy s kolaboranty a zrádci, největší pozornost byla logicky věnována případu
protektorátní vlády. Samotné retribuce byly přitom v českém podání mimořádně přísným systémem, který neumožňoval
odsouzeným k smrti velký manévrovací prostor. Odsouzení neměli možnost odvolání a rozsudky měly být vykonány do tří hodin
od rozhodnutí. Pouze ten, kdo dostal (předem vyjednanou) prezidentskou milost, měl šanci se zachránit.

O tvrdosti systému svědčí i statistika, se kterou ve své knize o československé retribuci přišel americký historik Benjamin
Frommer. Ten ukazuje, že z více než sedmi stovek rozsudků smrti bylo v českých zemích vykonáno téměř 95 % – v tom drží
české země evropský primát. Dokonce i na Slovensku jde o radikálně nižší číslo – 41 %. Ostatně, slovenský odsouzený mohl
na milost čekat alespoň 48 hodin.

Soud s protektorátní vládou mezi dubnem a červencem roku 1946 pak mimo jiné ukazoval na stále silnější snahu tehdejší
politiky zasahovat do soudního systému a objektivně zpochybňovat nestrannost soudnictví. Komunistická politika očekávala
nejméně „tři špagáty“, ministr spravedlnost Prokop Drtina ze strany národně socialistické měl pocit, že by trest smrti stačil
jeden.

Národní soud s bývalými předsedy vlády Beranem a Syrovým (první dva zprava) za údajnou kolaboraci, rok 1947. Foto: archiv
Michala Stehlíka
Nakonec prokurátor navrhl Národnímu soudu dva tresty smrti – pro předsedu vlády Jaroslava Krejčího a ministra zemědělství
Adolfa Hrubého. Další předseda vlády Richard Bienert měl dostat dvacet let. Soud však překvapil – nebyl udělen ani jeden
trest smrti, Hrubý dostal doživotí, Krejčí pětadvacet let a Bienert dokonce jen tři roky.

Zejména komunistický tisk na to samozřejmě reagoval kampaní za revizi rozsudků, ke které ovšem nedošlo. Celou situaci
možná nejlépe dokumentuje jeden z dobových kreslených vtipů, v němž sedí odsouzený vězeň s advokátem a říká mu něco ve
stylu: „Měl jste dokázat, že jsem byl protektorátním ministrem, nebyl bych popraven…“

„Intelektuální vina“

Samostatnou kapitolou byly soudy s protektorátními novináři, jako byli Vajtauer, Kožíšek, Krychtálek nebo Novák. Nakonec
padlo sedm rozsudků smrti, včetně na konci války zmizelého Emanuela Vajtauera, a pouze pro jediného, šéfredaktora deníku
A-Z Jaroslava Křemena, požádal ministr Drtina u Edvarda Beneše o milost, kterou novinář obdržel. Drtina později zalitoval, že
nežádal o milost pro všechny.

Právě v poválečné represi k novinářské kolaboraci se v něčem podobáme i dalším zemím okupované Evropy. Po osvobození
Francie otřásl například francouzským intelektuálním prostorem případ Roberta Brasillache, který patřil k mimořádným talentům
francouzské intelektuální scény.

Za války se výrazně angažoval jako antisemita, vyzývatel k spojení obou částí Francie pod nacisty i výzvami k nemilosrdnosti
vůči odboji. Účastnil se také delegace „nezávislých“ zástupců inteligence ke katyňským hrobům, ostatně stejně jako český
spisovatel František Kožík. Absurditou dějin zůstane, že pod taktovkou Goebbelsovy propagandy měli vlastně potvrdit pravdu o
stalinských vraždách polských důstojníků.

Když byl Brasillach odsouzen k smrti, zvedla se vlna intelektuálních snah, aby byl omilostněn. Nad tím vším se totiž vznášela
otázka po „intelektuální vině“. Ostatně sám prokurátor na Brasillache útočil slovy: „Kolik ztřeštěných mladíků jste svými články
podnítil k boji proti partyzánům? Za kolik zločinů nesete intelektuální odpovědnost?“ Ani snaha francouzských vzdělaných elit
Brasillachovi nepomohla a nakonec byl i on popraven.

Veliká krysa a komiků král

Samostatnou kapitolou byla také snaha postihnout po válce tzv. „malým dekretem“ kolaboraci „měkkou“, tedy ty, kdo se měli
provinit proti národní cti. Jedním z charakterů tohoto dekretu prezidenta Beneše z října 1945 byla logická retroaktivnost.
Nakonec se před trestními komisemi „malého dekretu“ ocitlo téměř 180 000 obyvatel protektorátu, včetně hvězd, jako byl komik
Vlasta Burian, o kterém z amerického exilu za války Voskovec s Werichem sarkasticky zpívali, že je „veliká krysa a komiků král“.
„Malý“ dekret měl na rozdíl od onoho „velkého“ ale možnost odvolání, čehož přibližně polovina odsouzených využila.

Herec Vlasta Burian před zvláštní trestní komisí Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. Rok 1946. Foto: ČTK
Samotné obvinění z těchto provinění navíc vedlo ke ztrátě volebního práva. Jakkoliv tohoto momentu chtěli komunisté před
volbami 1946 masivněji využít, nemělo to na volby fatální dopad. I když například národní socialisté tomu v hodnocení prohry v
Praze přikládali větší význam, než mělo.

Právě komunistická snaha využít protektorátní kolaboraci – skutečnou i domnělou – se projevila nejen ve třech letech po válce,
ale také otevíráním některých případů i po únoru 1948. Například případ četníka Karla Půlpána, který 2. července 1942
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zastřelil parašutistu Jiřího Potůčka, byl projednáván v roce 1946 i 1947, ale bez rozsudku. Teprve na podzim 1948 dostal Karel
Půlpán trest pěti let vězení.

Přepestrý fenomén

Kolaborace – její podoby, tresty i zneužití tohoto pojmu – je dodnes velkým tématem. Vždy ji přitom klademe na roveň s
vědomou spoluprací s okupanty na poli politickém, uměleckém, intelektuálním, možná ještě úředním. Kolaboranty však pro nás
nejsou dělníci plnící směny ve zbrojovkách – přičemž právě tento charakter pracovního zázemí protektorátu měl pro nacisty
klíčový význam pro vedení války.

Často pak proti sobě klademe odboj a kolaboraci, jako kdyby se někde uprostřed vznášela „šedá zóna“ obyvatel protektorátu
žijících své životní strategie přežití, jakkoliv patrně nenávidících okupanty. Pro mnohé z nich musel být přitom právě rok 1942
klíčový pro každodenní obavy a strach, čeho všeho jsou nacisté schopni.

Kolaborace má i v českých podmínkách mnoho podob a nálepkovat dnes tímto pojmem s vědomým odkazem na protektorátní
epochu nelze, aniž bychom minimálně uvedli, jaký typ kolaborace máme na mysli. Ono emoční razítko ale žádné vysvětlování
nepotřebuje. Stačí s ním udeřit a hotovo. Jenže nakonec nejvíc vypovídá o tom, kdo jej použil. Mnohem víc než o tom, na koho
bylo právě namířeno.

Pod pojmem kolaborant se schová leccos.
Často funguje jako emoční historické razítko, které mnozí s oblibou vetknou na čelo svých protivníků.
Osudy skutečných kolaborantů například v protektorátu byly mnohdy dost spletité, jejich odsouzení pak spíše pomstou než
aktem spravedlnosti.

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.

Voliči se od německé SPD odklánějí
TV , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 14 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 08:43 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 518 192,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Válka na Ukrajině proměňuje rozložení sil na německé politické scéně. Podle výsledků zemských voleb se zdá, že jednoznačná
podpora vlády v Kyjevě přináší opozičním křesťanským demokratům a vládním Zeleným u německých voličů více hlasů. Zato
sociální demokraté, kteří mají v kabinetu nejsilnější pozici, zažili v uplynulém týdnu na regionální úrovni 2 zásadní porážky.

Pavel POLÁK, redaktor 
Pomáhal v předvolební kampani, vystupoval na mítincích, ale stejně to nepomohlo. Spolkový kancléř netáhne, ani jeho
mezinárodní politika.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Telefonoval jsem dnes s ruským prezidentem. A povím vám, vždycky je to velmi, velmi závažná věc.

Pavel POLÁK, redaktor 
Olaf Scholz v nejlidnatější spolkové zemi v Severním Porýní-Vestfálsku své straně nepomohl.

Thomas KUTSCHATY, lídr SPD v Severním Porýní-Vestfálsku 
Výsledky voleb nenaplnily naše očekávání, Chtěli jsme být nejsilnější stranou, To se nám nepodařilo.

Pavel POLÁK, redaktor 
Právě tato země, kde žije téměř čtvrtina všech Němců, odráží nálady voličů nejlépe, a ty přejí konzervativcům CDU.

Hendrik WÜST, lídr CDU v Severním Porýní-Vestfálsku 
Voliči jasně rozhodli. Křesťanští demokraté v Severním Porýní-Vestfálsku tyto volby jasně vyhráli.

Pavel POLÁK, redaktor 
CDU vyhrála volby nejen v této spolkové zemi, ale také o týden dřív ve Šlesvicku-Holštýnsku. Tamější volební lídr a zemský
premiér Daniel Günter se po pěti letech opět radoval z vítězství. Ministryně zahraničí za stranu Zelených Annalena
Baerbocková zatím jako jediná z německé vlády přijela do Kyjeva. Zelení na začátku ukrajinské války kývli na dodávky zbraní.
Pro stranu, která vzešla z mírového hnutí, je to velká změna. Voličům to ale nevadí.

Phoebe KLEINOVÁ, Zelení 
Získali jsme od posledních voleb více hlasů. Jsem velmi spokojená.

Luc RICHTER, Zelení 
Ale ještě důležitější je, že se AfD nedostala do zemského parlamentu. Jsme první spolkovou zemí, kde nemají zastoupení. A z
toho mám velkou radost.

Pavel POLÁK, redaktor 
Pravicoví populisté z Alternativy pro Německo voliče ztrácejí. Jejich hlavní téma migrace zmizelo a netáhne, navíc mají potíže s
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německou kontrarozvědkou.

Tino CHRUPALLA, volební lídr AfD 
Rozhodnutí soudu nás překvapilo. S jeho závěry nesouhlasíme.

Pavel POLÁK, redaktor 
Bezpečnostní složky státu podezřívají tuto stranu, že má pravicově extremistické tendence. Podle soudu oprávněně. Pavel
Polák, Česká televize.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Zuzana Lizcová, analytička Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Zuzano, vítejte v
Horizontu, dobrý večer.

Zuzana LIZCOVÁ, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Jsou i podle vás výsledky Scholzovi SPD důsledkem jeho nevýrazné politiky vůči Ukrajině, tedy samozřejmě výsledky v těch
zemských volbách.

Zuzana LIZCOVÁ, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Myslím, že se to takhle zcela jednoznačně říct nedá, pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, zjistíme, že německá
veřejnost je v postoji k válce na Ukrajině podobně opatrná, jako její kancléř. Přibližně jenom 55 % Němců je pro dodávku
těžkých zbraní na Ukrajinu a kolem dvou třetin Němců se obává toho, že by mohli ten válečný konflikt nějakým způsobem
rozšířit a že by do něj Německo mohlo být zataženo. Tzn. že podstatná část německé veřejnosti ten zdrženlivý postoj kancléře
Scholze oceňuje. To, co spíš ty volby ukázaly je, že veřejnost nechápe komunikační strategii kancléře, který své kroky velmi
málo vysvětluje a také, že Sociální demokracie nedokázala své voliče mobilizovat.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Když od tohoto postoupíme, tedy od tohoto tématu, kdy německý kancléř spíše, než by vytvářel veřejné mínění nebo ho
ovlivňoval, tak se ho snaží sledovat, dá se říci v tomhle případě neúspěšně, překročila SPD už svůj stín, tedy svou, řekněme,
vstřícnost nebo porozumění vůči Moskvě a tedy s tím i politiky, která se začala psát psát u německé Sociální demokracie před
dlouhými dekádami.

Zuzana LIZCOVÁ, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Myslím si, že Sociální demokracie měla už jasno po tom zahájení invaze na Ukrajinu a myslím si, že naprosté většině sociálních
demokratů definitivně došlo, že Putinův režim zkrátka není režim, se kterým by bylo možné spolupracovat, který by byl
spolehlivým partnerem, to nicméně ale neznamená, že by si automaticky celá Sociální demokracie myslela, že je nyní nutné
bezvýhradně podporovat právě i třeba tím vojenskými prostředky Ukrajinu a ta strana je celkově rozpolcená, velmi opatrná v
tom přístupu, jaký by tedy Německo mělo v tomto konfliktu zaujmout.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Zajímavé jsou i ztráty AfD, my jsme se o nich v té předchozí reportáži zmiňovali. Padlo tam to, že vlastně tato strana nebo
politická platforma, populistická a pravicová ztrácí téma v podobě boje nebo vymezování se vůči imigraci. Je tam samozřejmě i
určitý zájem německé kontrarozvědky nebo bezpečnostních úřadů německých, ale přece jenom, může tady jít vzhledem k AfD,
řekněme, o nějaké procitnutí a kocovinu z ruské agrese na Ukrajině, takový ten odmítavý postoj vůči populistickým nebo krajně
pravicovým platformám.

Zuzana LIZCOVÁ, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V tomto ohledu bych byla trochu opatrná. Určitě část voličů odrazuje tradičně proruský postoj AfD a AfD také ztratila i další
velmi důležité téma, kterým se snažila v posledních měsících získávat voliče, to byl odpor proti proti pandemickým opatřením
právě, protože tato protikoronavirová politika už byla velmi zatlačena do pozadí a není velkým tématem, AfD výrazně ztratila v
těch posledních dvou zemských hlasování, jestli je to setrvalý trend, to se ukáže, řeknu teprve časem.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Zuzano, s vámi tedy společně objevujeme, že alespoň v Německu není možné za vším hledat Ukrajinu, zajímavý závěr nebo
zajímavý postoj. Pojďme se teď podívat na Zelené. My jsme konstatovali, a to je fakt, že jejich podpora nebo zisky rostou. Může
jim ten současný kurz, to, že jdou nahoru, vlastně definitivně zajistit pozici dominantní politické síly, tak velké, jako je třeba
Křesťanská demokracie nebo Sociální demokracie v Německu.

Zuzana LIZCOVÁ, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Velmi zajímavým výsledkem průzkumu veřejného mínění právě z průmyslového Severního Porýní-Vestfálska je fakt, že sociální
demokrat, pardon, že Zeleným je nově tedy přiznávána i kompetence vlastně v oblasti hospodářské politiky, což ještě před
několik lety tomu tak nebylo a že zkrátka Zelení jsou nyní vnímáni jako schopní tu zemi modernizovat, posunout ji dále, a to si
myslím, že jim může pomoci na té spolkové úrovni, v kombinaci samozřejmě s tím, že má velmi přesvědčivé lídry. Oba spolu
předsedové Strany zelených, jak ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, tak ministr hospodářství Robert Habeck velmi
dobře dovedou navázat kontakt s voliči, dokáží jim vysvětlit své pohnutky, dokáží jim vysvětlit, proč jednají tím způsobem, jakým
jednají. Budí dojem, že je voliči skutečně zajímají a tohle je pro Zelené ještě velká deviza.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Konstatuje Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme a přejeme
hezký večer.

Zuzana LIZCOVÁ, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji za pozvání na shledanou.
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Galerie Kapka URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: archicakes.cz , Autor: Saleh Salem Omar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 09:22 , RU /
měsíc: 2 917 , RU / den: 167 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Ocenění Žlutá karta si vysloužil futuristický návrh dvoupodlažní galerie ve tvaru kapky.

Základní údaje 
Poloha: Parukářka, Praha 3 Po!et podlaží: 2 Půdorysné rozměry: 17 x 23 m Konstrukční systém: kombinovaný (ocel + žb)
Zastavěná plocha: 286 m2 Podlahová plocha: 429 m2 Obestavěný prostor: 2031 m3 
Architektonické řešení 
Tvar budovy vychází z tvaru kapky, která stéká po svahu, doplněná tubusem. Kapka tvoří dominantu parku a zároveň se může
zdát jako překážka, a proto prochází kapkou tubus, který tvoří spojnici mezi horní a spodní částí parku. 
Dispoziční řešení 
Stavba bude sloužit převážně jako galerie. Bude určena pro krátkodobé výstavy fotografií, obrazů a dalších menších objektů.
Dispozice vychází z jednoduchého programu stavby. Vstup je umístěn ve spodní části tubusu. Dominantou interiéru je hala s
recepcí, ve které se nachází schodiště, vstupy do hygienických zařízení a zaměstnanecké části. Z chodby zaměstnanecké části
se dostaneme do kanceláře, wc pro zaměstnance, technické místnosti a skladu. 
Konstrukční řešení 
Podzemní část stavby a tubus je tvořen železobetonovou konstrukcí. Konstrukce fasády je z ocelové samonosné konstrukce,
vycházející z trojúhelníkové sítě. 
Materiálové řešení 
Fasáda je tvořena šedými trojúhelníkovými deskami na bázi skla. Obklad tubusu je také ze skleněných desek, ale červených.
Interiér je řešen jednoduše v barvách šedi, příčky bílé, dveře černé, litá betonová podlaha a světle šedá polopropustná
membrána jako vnitřní opláštění. 
Vztah k okolí 
Galerie se nachází v centru parku a stává se tak i díky svému dynamickému řešení jeho dominantou. 
Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů
architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce. 
Česká republika (Česko) 
FSv  ČVUT v  Praze  
Praha  
429.00m 
286.00m 

Náhradník za radní Lipovskou do Rady ČT: politolog, nebo mediální historik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 17.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Martina Machová, Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022
10:40 , Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Politika, Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Poslanci ve výboru předvybrali tři kandidáty na nové radní České televize. Mimo jiné i za Hanu Lipovskou, která byla odvolaná
kvůli aktivnímu vstupu do politiky.

Na uvolněné místo po hlasité kritičce České televize Haně Lipovské usedne jeden ze tří předvybraných mužů. Kandidáty v úterý
v tajné volbě vybrali členové volebního výboru Poslanecké sněmovny. 
Lipovskou tak má šanci nahradit Jakub Končelík, Ladislav Mrklas či Jan Svačina. Jména potvrdil Seznam Zprávám Aleš
Juchelka (ANO), předseda volebního výboru. 
Právě mezi těmito třemi muži, kteří všichni postoupili se stejným počtem devíti hlasů, budou následně volit na svém plénu
všichni poslanci. 
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. 
Ekonomka Hana Lipovská skončila v Radě České televize loni v září, a to po necelých šestnácti měsících. Z funkce ji odvolali
poslanci kvůli jejím politickým aktivitám. Lipovská kandidovala v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny za hnutí Volný
blok. 
Celkově v úterý volební výbor předvybíral i kandidáty na další radní České televize. Největší podporu získal bývalý ředitel
Národní knihovny Vlastimil Ježek, hlasovalo pro něj 15 zákonodárců z 16. Ostatní byli vybráni zejména koaliční většinou. 
Do užšího výběru se podle informací Seznam Zpráv dostali Luboš Beniak, Bohuslav Fliedr, Vratislav Dostál, již zmíněný
Vlastimil Ježek, Bohumil Kartous, Kamil Machart, Jan Mikuláštík, Karel Novák, Milada Richterová, Tomáš Řehák, Petr Šafarčík a
Jiří Voráč. 
Favoritka nepovedené předchozí volby - někdejší studentská vůdkyně Monika MacDonalgh-Pajerová - nezískala ani jeden
hlas. 
Aktualizace: opravili jsme informaci o aktuálním působení Jakuba Končelíka. 
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Digitální dolary jsou pro kryptosvět stěžejní. Pád UST ukazuje, že o bezpečný přístav pro investory jít nemusí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Petr Lukáč , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 10:50 , 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
Svět kryptoměn zažil minulý týden výplach. Jedním ze spouštěčů byl i krach projektu Terra-Luna a jeho stablecoinu UST. Ten
měl být přitom „stabilní“ a udržet si hodnotu plus minus jeden dolar. Následovala lavina, která z trhu smazala šedesát miliard
dolarů.

Vkládaný objekt typu Podcast: Digitální dolary jsou pro krypto stěžejní. Jak ukazuje pád UST, investoři se stále mohou spálit by
Hospodářské noviny

Do Krypto Insideru tentokrát přišel profesor ekonomie FSV  a prorektor pro vědu Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek.
Vysvětluje, že typů stable-coinů může být hned několik. A že jsou pro celý ekosystém stěžejní.

O tom, jak fungují stable-coiny a jak se do nich dá investovat, si můžete poslechnout zde. V minulých dílech jsme probrali už
vše od blockchainu přes základy etherea a těžby až po to, jak fungují takzvané druhé vrstvy.

Nejnovější díl podcastu Krypto Insider a také všechny předchozí epizody si můžete poslechnout na našem webu v sekci
Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts. 

Denisa Hejlová: Vypínání dezinformačních webů? Limitující. Lidé si pro utvrzení svého názoru najdou jiný kanál
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.05.2022 11:59 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,44
Vláda premiéra Petra Fialy slibovala občanům důsledný boj s dezinformacemi. Dostála svým slovům? Jak vypadá dosavadní
strategie České republiky v této oblasti? A má vůbec smysl vypínat dezinformační weby? Odbornice na politický marketing a
komunikaci Denisa Hejlová se v audiozáznamu zamyslí i nad tím, jak vláda komunikuje v oblasti zdravotnictví, a prozradí své
dojmy z nedávného pobytu v Americe.

„Otázka, jak vláda bojuje proti dezinformacím, je komplikovaná a pro mě i poněkud smutná,“ přiznává vedoucí Katedry
marketingové komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa Hejlová.

„V této oblasti se pohybuji již dlouho, ale pořád sleduji, jak chce vláda začít. Nyní to již dostalo nějaké konkrétní obrysy.
Ustanoven byl vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma, který si staví tým. To už nám ale za humny dva
měsíce běží válka, ve které umírají lidé. To, že se situace zhorší, ale bylo predikovatelné léta dopředu.“

„Navíc vláda má již od roku 2016 strategický dokument, který jí říká, že toto je otázkou národní bezpečnosti a že strategická
komunikace vlády zaměřená na bezpečnostní oblast je důležitá a že je akutně potřeba s ní něco dělat. Místo toho ale vidíme
ztracené roky, které nám vzaly čas, který dnes už nemáme,“ připomíná.

Vypnutí proruských webů

Velkým tématem dneška je otázka, kdy vláda předloží zákon, který umožní vypínat dezinformační nebo proruské weby. O
vypnutí některých z nich rozhodlo soukromé sdružení, které spravuje české internetové domény, a to po konzultaci s tajnými
službami a s českou vládou.

„Celá kauza vypínání webů je nesmírně zajímavá z filozofického hlediska,“ přitakává Hejlová. Podle ní totiž ukázala, jak si lidé
cení svobody slova a jaké hodnoty jsou pro ně důležité. Zároveň však také odhalila, jak limitující v dnešní době toto vypínání
je.

„Dneska totiž média fungují na jiném principu než před dvěma třemi desítkami let. Jasně je vidět, že i když něco vypnete, tak si
lidé k tomu najdou cestu jinými kanály. Dneska si informace každý nějakým způsobem dohledá. Lidé totiž nehledají pouze
informace ve smyslu zpravodajství, ale média konzumují i proto, že si chtějí potvrdit svoje přednastavení mysli a chtějí se každý
den utvrdit v tom, že jejich pohled na svět je takový, jaký ho oni chtějí mít, a to na různých názorových stranách.“

Nová forma propagandy

Podle Hejlové je celá problematika komplikovaná právě proto, že dnes lidé kromě informací potřebují i utvrzení, že mají své
přívržence. „Je pro ně důležité přečíst si názory někoho, kdo napíše svými slovy to, s čím oni názorově souzní.“

„Tato kauza tedy spíše než cokoli jiného ukázala, že je potřeba bavit se o tom, co je svoboda slova, kde má svoje hranice a co
je efektivní. A samozřejmě jak čelit tomu, když cizí státy, jako třeba nyní Rusko, bojují prostřednictvím mediální komunikace tak,
aby nějakým způsobem rozrušily společenské nálady ve společnosti, aby dosáhly svých cílů.“

Taková média jsou pak čistě nástroji propagandy. „Díváme se na něco, co vypadá jako médium, ale je to v podstatě
propagační plakát. Není tam redakční politika, nejsou tam zásady objektivity nebo ověřování informací. Je to čistě jen nástroj
přesvědčovací komunikace nějaké strany tak, aby dosáhla svých cílů. Tyto nástroje v hojné míře využívají totalitní státy anebo
hybridní režimy, kterým na svobodě slova a médií nezáleží,“ uzavírá Denisa Hejlová.
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Denisa Hejlová: Vypínání dezinformačních webů? Limitující. Lidé si pro utvrzení svého názoru najdou jiný kanál
URL
Automatický překlad
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Vláda premiéra Petra Fialy slibovala občanům důsledný boj s dezinformacemi. Dostála svým slovům? Jak vypadá dosavadní
strategie České republiky v této oblasti? A má vůbec smysl vypínat dezinformační weby? Odbornice na politický marketing a
komunikaci Denisa Hejlová se v audiozáznamu zamyslí i nad tím, jak vláda komunikuje v oblasti zdravotnictví, a prozradí své
dojmy z nedávného pobytu v Americe.

„Jak vláda bojuje proti dezinformacím? To je komplikovaná otázka. A pro mě i poněkud smutná,“ přiznává vedoucí Katedry
marketingové komunikace a PR z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Denisa Hejlová.

„Byl sice ustanoven vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma, který si staví tým. Za humny nám ale už dva
měsíce běží válka,“ zlobí se. „A vláda má už od roku 2016 strategický dokument, který říká, že toto je otázkou národní
bezpečnosti.“

Vypnutí proruských webů

Velkým tématem dneška je vypnutí dezinformačních nebo proruských webů. O vypnutí některých z nich rozhodlo soukromé
sdružení, které spravuje české internetové domény, a to po konzultaci s tajnými službami a s českou vládou.

„Celá kauza vypínání webů je nesmírně zajímavá z filozofického hlediska,“ přitakává Hejlová. Ukázalo se prý, jak si lidé cení
svobody slova a jaké hodnoty jsou pro ně důležité. Má to ale i druhou stránku.

„Když něco vypnete, lidé si k tomu najdou cestu jinými kanály. Dneska si informace každý nějakým způsobem dohledá. Lidé
totiž nehledají pouze zpravodajství. Média konzumují i proto, že si chtějí potvrdit svoje přednastavení mysli a chtějí se každý
den utvrdit v tom, že jejich pohled na svět je takový, jaký ho oni chtějí mít. A to na různých názorových stranách.“

Nová forma propagandy

Podle Hejlové je celá problematika komplikovaná právě proto, že dnes lidé kromě informací potřebují i utvrzení, že mají své
přívržence. „Je pro ně důležité přečíst si názory někoho, kdo napíše svými slovy to, s čím oni názorově souzní.“

„Tato kauza tedy spíše než cokoli jiného ukázala, že je potřeba bavit se o tom, co je svoboda slova, kde má svoje hranice a co
je efektivní. A samozřejmě jak čelit tomu, když cizí státy, jako třeba nyní Rusko, bojují prostřednictvím mediální komunikace tak,
aby nějakým způsobem rozrušily společenské nálady ve společnosti, aby dosáhly svých cílů.“

Taková média jsou pak čistě nástroji propagandy. „Díváme se na něco, co vypadá jako médium, ale je to v podstatě
propagační plakát. Není tam redakční politika, nejsou tam zásady objektivity nebo ověřování informací. Je to čistě jen nástroj
přesvědčovací komunikace nějaké strany tak, aby dosáhla svých cílů. Tyto nástroje v hojné míře využívají totalitní státy anebo
hybridní režimy, kterým na svobodě slova a médií nezáleží,“ uzavírá Denisa Hejlová.

Za humny EU rostou malá Čína a Rusko. Přes Balkán se chtějí dostat do Evropy URL
Automatický překlad
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18.05.2022 14:30 , Celková návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Názory a analýzy, Čteme vám SZ,
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ANALÝZA. Když se na Balkáně potká populismus, oportunismus a příslib investic, je jedno, kdo má díky tomu projít hlavními
dveřmi do zdrženlivé Evropy. Zda to bude třeba Čína, nebo dokonce válečné Rusko.

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. 
Co se v analýze dočteteRusko a nově i Čína využívají sympatie, kterým se těší na Balkáně, jako vstupní bránu do
Evropy.Jakou roli v tom hraje sentiment na straně jedné a zahořklost vůči Západu na straně druhé.Co sbližování Balkánu s
Ruskem a Čínou může znamenat pro Česko a západní Evropu.Ve spolupráci s Danielou Kučerovou. 
Balkán byl vždy pro cizí zájmy živnou půdou. Což začalo platit ještě intenzivněji po světové finanční krizi v roce 2008, kdy tady
ruským zájmům začaly konkurovat ty čínské. 
Speciálně spojenectví se Srbskem – aspirantem na vstup do EU – je pro Rusko i Čínu klíčové. Proto sem soustředí investiční
příležitosti, významné obchodní dohody i půjčky. Čím dál častěji ale zaznívá kritika spolupráce Balkánu s Rusy a Číňany. Ať už
aktuálně kvůli válce na Ukrajině, nebo dlouhodobě pro plundrování krajiny, nevýhodné úvěry či nepřijatelné pracovní podmínky
pro zdejší lidi. 
Přesto jsou v Srbsku a okolních zemích Rusko a Čína vnímány jako přátelé. Podívejme se, proč tomu tak je. A také, zda takové
spojenectví může být pro západní Evropu riskantní. 
Sentiment v hlavní roliJak vyplývá z průzkumu veřejného mínění, mělo Rusko ještě v roce 2017 u Srbů značné sympatie. Na
názor Srbů se však agentura Demostat ptala ještě předtím, než přišly dvě zásadní události – pandemie a válka na Ukrajině. 
O tři roky později vyšla studie Bělehradského střediska pro bezpečnostní politiku s aktualizovanými daty o náladě v srbské
společnosti. Rusko za „nejlepšího přítele“ stále považovalo kolem 40 procent dotazovaných. Chabých šest procentních bodů
pro Čínu z roku 2017 však rázem vzrostlo na téměř dvacet. 
Srbská politika se oficiálně opírá o čtyři sloupy: Washington, Brusel, Peking a Moskvu. I když se vedení země snaží prezentovat
neutrálně, přátelské vztahy mezi Srbskem a Ruskem nejsou žádnou novinkou. Mezi oběma zeměmi totiž již po staletí panuje až
bratrské pouto, které stojí na společném slovanském a pravoslavném dědictví. 
„Když budeme mluvit o ruské imperiální politice, tak v 19. století Rusko hrálo s kartou, že na Balkáně podporuje pravoslavné
národy. To vytvořilo základ pocitu, že Rusko pro tyto státy bylo vždy přítelem a dopomohlo jim k nezávislosti – to platí pro
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Bulharsko, Srbsko, do jisté míry pro Řecko a Černou Horu,“ uvedl již dříve pro Seznam Zprávy balkanista František Šístek. 
Karel Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií při FSV  UK  i z tohoto důvodu popisuje vztah mezi zeměmi jako
sentimentální. Na tom, jaké nastavení mezi Ruskem a Srbskem nyní panuje, se podle něj ale podepsalo mnohem více faktorů –
od srbského populistického vedení až po zahořklost, kterou si v sobě Srbové drží od 90. let minulého století. 
„Zahořklost vůči Západu je jedna věc, druhá věc je ta, že Vučić (srbský prezident, pozn. red.) je klasický populista. Klasický
populista v tom smyslu, že říká, že se Srbsko nesmí přimknout jen k Západu a že musí využívat to nejlepší ze všech stran, že
musí hledat to nejlepší ze všech stran,“ vysvětlil Svoboda. 
Aleksandaru Vučićovi, který si vítězstvím v dubnových volbách zajistil další funkční období, se daří žonglovat se vztahy Srbska
s východními a západními mocnostmi již řadu let. Připravil si tím půdu pro značnou finanční pomoc z Evropské unie, ale také
pro významné obchodní dohody s Čínou nebo Ruskem, které vnímá jako alternativy k západním mocnostem. 
Ropná pákaRuská ropa a plyn tvoří páteř energetického sektoru země. Plyn se pro Rusko stal zároveň i pákou, s jejíž pomocí
si země už po roce 2008 začala budovat základnu v rámci celého Balkánu. Kromě Srbska je na něm z balkánských států velmi
závislé například také Bulharsko či Severní Makedonie. 
„Rusko kromě surovin totiž nemá moc co nabídnout,“ popsal Svoboda, který je odborníkem právě na Rusko. „Kamarády si
vybírá hodně podle toho, jak jsou ochotni slyšet na argumenty typu ‚my vám dáme levnější plyn‘. Vučič to pak prezentuje
stylem, že když bude Srbsko s Ruskem, dostanou levnější plyn a budou se mít báječně.“ 
Již zmiňovaný rok 2008 má ve své historii podtržené právě i samo Srbsko. Země tehdy poměrně pod cenou prodala svůj
naftový průmysl a většinovým vlastníkem společnosti Naftna Industrija Srbije se stala firma Gazprom Neft, která je součástí
ruského energetického gigantu Gazprom. 
Obchod měl hodnotu více než 450 milionů dolarů a ruská společnost se zavázala investovat do firmy minimálně dalších 600
milionů. Kritici již v té době tvrdili, že cena byla příliš nízká a že Bělehrad tím oplácel Moskvě její diplomatickou podporu ohledně
Kosova, které počátkem téhož roku vyhlásilo nezávislost. 
S válkou na Ukrajině ale obchod Srbům přivozuje spíše bolest hlavy než pocit dobrého rozhodnutí. Světové velmoci dávají
dohromady další a další sankční balíčky vůči Rusku a uvalené postihy – stejně jako ruské protitahy – dopadají také na země,
které stojí mimo východoevropský konflikt, leč jsou na energiích z Ruska závislé. 
Špatné vzpomínkyDruhým nepříjemným „zářezem“ roku 2008 bylo pro Srbsko právě vyhlášení nezávislosti Kosova, nad kterým
země ztratila kontrolu již v roce 1999. Během tehdejší války přimělo Bělehrad ke stažení jugoslávských jednotek z kosovského
území až bombardování ze strany Severoatlantické aliance (NATO). Právě to má za následek i zahořklost vůči Západu. Lze ji
pozorovat i ve spojení s probíhající válkou na Ukrajině. 
„NATO v Srbsku není zrovna nejpopulárnější organizací, proto ruské argumenty, že se na ně NATO chystalo zaútočit a že
NATO může za to, že Rusko muselo jít proti Ukrajině, jsou tam poměrně silné,“ vysvětlil Svoboda. „Zajímavé je to, že se vlastně
snaží zachovávat přátelskou politiku i vůči Ukrajině. Je to taková politika, kterou se snaží si hlavně nikoho nenaštvat,
dominantně ale straní Rusku.“ 
Také podle balkanisty Šístka nejde v srbském etnickém prostředí – včetně Republiky srbské v Bosně a Hercegovině – o to, že
by tamní lidé k Rusku chovali vřelé city. „Souvisí to ale s pocitem uraženosti vůči Západu, který pramení z 90. let. Schválně se
tak část tamní politické scény přeorientovává na Rusko,“ uvedl pro Seznam Zprávy odborník. 
Ze zpětného pohledu, jak i upozorňovali někteří analytici, pak ruský vliv na celém Balkáně stoupal také po roce 2014, tedy v
období po okupaci Krymu. Když se však člověk podívá na záznam spolupráce s Ruskem, úspěšný příběh to podle Svobody
spíše není. 
„Rusové jim vlastně vždycky něco naslibovali jen pro ten momentální pocit, že se o srbský národ starají. Třeba vakcíny proti
covidu jim ale z Ruska docházely v menším množství, než měly,“ sdělil expert. 
Ruský vliv se ovšem dál dostal také do mediální sféry, kde například ve spojení s rusko-ukrajinským konfliktem bylo u
mainstreamových srbských médií možné vidět proruské zpravodajství. Sympatie vůči Rusku se nicméně odrážejí i na výsledcích
průzkumů veřejného mínění, kde výrazně větší část Srbů považuje za spojence spíše Rusko než Evropskou unii. I to se pak
odráží na postoji k samotné válce. 
Oficiálně se Srbové stále snaží prezentovat jako neutrální hráči, sympatie k Rusku však mohou popřít jen těžko. Mohlo by
takové bratrství v budoucnu znamenat hrozbu pro Evropu? 
„Nevím, jestli přímo hrozbu pro Evropu, pokud ale bude Srbsko přijato do Evropské unie, Maďarsko získá spojence. Toho pak
bude využívat v tom smyslu, že když jsou ty země dvě, vypadá to trochu lépe, než když je jen jedna. To je – v uvozovkách – ta
hlavní hrozba,“ uzavřel Svoboda. 
Přátelská domluva po čínsku Pozici „nejlepšího zahraničního přítele Srbska“ rychle atakuje další hráč. Příležitost po
celosvětové finanční krizi a žízeň regionu po penězích ze zahraničí vycítila Čína, která na oplátku potřebovala přátelský koridor
do Evropy. 
Balkán ji přivítal s otevřenou náručí. 
„Pro Čínu byl Balkán od začátku zajímavý z geografického hlediska, jako potenciální ‚brána‘ do Evropy. Zároveň z politického
hlediska Čína vnímala státy regionu jako potenciální partnery, například i jako perspektivní členy EU, kteří by mohli být
politickými partnery Číny a podporovat její zájmy,“ říká pro Seznam Zprávy Filip Šebok, analytik Asociace pro mezinárodní
vztahy (AMO). 
Pro Čínu jsou státy mimo EU navíc atraktivní kvůli jednoduššímu plánování projektů. 
„Nečelí takovému komplikovanému regulačnímu prostředí a je jednodušší zde realizovat některé projekty, což se týká zejména
oblasti infrastruktury. Čína tak zde může aplikovat model, který hodně využívá v rozvojovém světě, kdy staví infrastrukturu na
základě bilaterálních dohod, kde čínské banky poskytnou půjčku a stavbu realizují čínské firmy, bez otevřených nabídkových
řízení,“ dodává. 
Realita však není vždy zrovna růžová. Mnohé státy už zjistily, že lákavé dohody s Čínou mívají háček. Odborníci už několik let
varují před dluhovou pastí – čínská strana si v případě potíží splácet může vybrat, jakým jiným způsobem si dluh vybere. Mimo
to nejsou nijak neobvyklá tvrzení o vykořisťování pracovníků čínskými firmami a ničivém dopadu čínských aktivit na životní
prostředí. 
Probuzení z deziluze„Prodali jste toto místo Číně a Rusku,“ křičí graffiti u přístavu Pireus, asi 20 minut jízdy od Atén. Řecký
přístav, který ze dvou třetin vlastní čínská státní společnost Cosco, se po letech probudil z deziluze. 
Nehoda jeřábu, která stála život 45letého dělníka Dimitrise Dagklise, po sérii obdobných incidentů vyvolala stávku odborů
volajících po zlepšení bezpečnostních opatření a navýšení počtu zaměstnanců v přístavu. Současná řecká vláda, značně
prozápadnější než minulá, sama uvedla, že další čínské projekty v Řecku vidí skepticky. 
Jindy pak oheň na střeše zažehla čínská megapůjčka v kombinaci s dlouhodobě špatným hospodařením. 
O tom by mohla vyprávět i Černá Hora, která se rozhodla postavit dálnici z Baru do srbského Bělehradu. Neměla však dostatek
financí a důvěry v Evropě, že případnou půjčku zvládne splatit. Ohromnou sumu na stavbu dálnice jí tak poskytla čínská banka,
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čímž dluh Černé Hory raketově roste na celkem 103 procent ekonomického výkonu. 
Rozestavěná 165kilometrová dálnice se po letech stala jedním z nejdražších kusů asfaltu na světě, který navíc končí kdesi v
odlehlém hornatém terénu a auta po něm stejně nejezdí. Za 41 kilometrů cesty vláda utratila čínskou půjčku v hodnotě 944
milionů dolarů. Dluh navíc zřejmě nebudou schopny vyrovnat ani děti dětí současné generace. 
Srbsko-čínské líbánkyZa hlavní hrací pole i v případě čínského vlivu však platí Srbsko, které Čínu prohlásilo za „čtvrtý pilíř“ své
zahraniční politiky. Přítomnost Číny v zemi vzešla z popela socialistické Jugoslávie a je citelná nejen prostřednictvím investic,
půjček a kulturní výměny, ale také z hlediska strategické spolupráce v bezpečnostním sektoru a digitalizace. Čínské společnosti
se v Srbsku angažují v průmyslu od výroby oceli po pneumatiky, v energetice, obnovitelných zdrojích i těžbě nerostů. Stále
větší prostor dostává také společnost Huawei. 
S pomocí srbské vlády si Čína užívá zdánlivě nekonečných mediálních „líbánek“ – o jejích nedostatcích se jednoduše nepíše, a
tudíž příliš nemluví. Není divu. Čína vlastní například China Radio International Srpski, aktivní je v Asociaci srbských novinářů,
placenou spolupráci má hned s několika celostátními deníky. 
Ochuzena není ani sportovní spolupráce. V Číně podle odhadů působí tisíce trenérů a sportovců Srbska. Například Borislav
Stanković, bývalý šéf basketbalové asociace FIBA, po kterém je v Číně pojmenovaný mezinárodní turnaj. 
Během deseti let v regionu vyrostlo 136 s Čínou spojovaných projektů v hodnotě nejméně 32 miliard eur. Většinu z nich přitom
provázejí obvinění z korupce, vykořisťování a poškozování životního prostředí, stojí v analýze Balkan Insight. 
„I v Srbsku se objevují obavy z přehnaného zadlužení vůči Číně, především kvůli četným infrastrukturním projektům
financovaným Čínou na základě půjček od čínských bank. Srbsko však není v podobné situaci jako byla Černá Hora a dluh
vůči Číně není bezprostředním problémem, který by ohrožoval zdraví srbské ekonomiky,“ říká analytik Filip Šebok. 
V případě Srbska a Číny je navíc atraktivita vzájemná. „Srbsko není jen pasivní hráč. Vede dlouhodobou multivektorovou
politiku, jejíž součástí je snaha udržovat dobré vztahy s více hráči, včetně Ruska a Číny. Srbsko dokáže šikovně využívat
vztahy s jednotlivými mocnostmi pro vlastní zájmy. Rusko, ale i Čína jsou například důležitým partnerem v otázce uznání
nezávislosti Kosova,“ dodává. 
Z dat Geographic Information System (GIS) za rok 2019 nicméně vyplývá, že z ekonomického hlediska čínská strana mince až
takovou sílu nemá. 
Tváří čínské spolupráce je nejen srbský prezident Aleksandar Vučić, ale také premiér a jednotliví ministři. Koncentrace
vedlejších efektů čínské spolupráce však nedává spát europoslancům. 
Šestadvacet z nich v lednu minulého roku zaslalo dopis komisi pro rozšíření Evropské unie a varovali před „rostoucím čínským
vlivem v Srbsku a hrozícím poškozením životního prostředí způsobeným několika projekty těžkého průmyslu čínskými
společnostmi v Srbsku“ a netransparentními transakcemi. 
Některé podrobnosti o projektech jsou navíc zamlčeny pečetí „státního tajemství“. 
Vykořisťování Peking má dle odborníků znepokojivou míru vlivu na srbskou legislativu, přičemž zákony se mění v souladu s
požadavky čínských investorů. Nevýslovné škody způsobuje Čína v Srbsku podle Wawy Wangové, programové ředitelky Just
Finance International zkoumající činnost Číny na Balkáně. 
„Způsobuje nevratné ekologické, sociální dopady a porušování lidských práv bez ohledu na to, kde sídlí jejich operace, v Číně,
nebo v zámoří,“ řekla Wangová pro BIRN. Dodala, že se projekty aplikované v Srbsku dříve u západních investorů
nekvalifikovaly, ať už byl důvodem postupný odklon od uhlí nebo sporná návratnost investic. 
Obavy panují i o dělníky. Vyšetřování BIRN v lednu 2021 odhalilo důkazy o vykořisťování čínských pracovníků v bývalé Mining
and Smelting Basin Bor. Tohoto jediného srbského producenta mědi a drahých kovů v prosinci 2018 převzala čínská
společnost Zijin Mining. 
Podmínky jsou o to horší pro vietnamské dělníky pracujících na výstavbě továrny na pneumatiky pro čínský Shandong
Linglong ve Zrenjaninu, asi 80 kilometrů severně od Bělehradu. Odborníci na pracovní právo uvádějí, že důkazy jasně ukazují
na potenciální případ obchodování s lidmi. 
Srbsko a Čína jsou v současné době přezkoumávány ohledně plnění závazků Mezinárodního paktu o hospodářských,
sociálních a kulturních právech. V rámci projektu „Bezpečná společnost“ plánuje srbské ministerstvo vnitra ve spolupráci s
čínskými partnery nainstalovat 8 100 biometrických kamer, a to navzdory zákonu, který v současnosti biometrické sledování
občanů v Srbsku zakazuje. 
Popularitu Číny v Srbsku měnila i pandemie. 
Na začátku pandemie podnikli výzkumníci ze Sinofonu a CEIAS průzkum, podle kterého se u 47 % dotazovaných zlepšil názor
na Čínu, která se v Srbsku angažovala s vakcínovou i materiální pomocí. 
„Názor Srbů na Čínu se posouvá v čase. Náš výzkum proběhl na začátku pandemie, takže mohu říct, že v té době se pohled
Srbů na Čínu zlepšil. Už předtím ale bylo Srbsko vůči Čině přátelské, takže nešlo o žádnou radikální změnu, spíš jen posun po
stejné trajektorii jako před pandemií. Ve velké míře udělala své i srbská oficiální propaganda, která Čínu vykresluje jako hlavní
zemi, která Srbsku pomáhá. V porovnání mezi Čínou a Západem si mnoho Srbů mohlo dlouho myslet i to, že Čína pandemii
zvládá lépe, což dál obraz Číny mohlo zlepšovat,“ říká pro Seznam Zprávy Richard Turcányi z projektu Sinofon, jeden z autorů
výzkumu o vlivu pandemie na vztah Srbů k Číně. 
„Nicméně v posledních týdnech a měsících se to opět mohlo změnit vzhledem k tomu, že se Západ více z pandemie vymanil a
Čína naopak zůstává ve velmi drsných lockdownech. Tvrdá data pro to ale zatím nemáme,“ podotýká sinolog Turcsányi.
Dodává, že stejně jako v případě Ruska pak mohla čínským obrazem v Srbsku otřást válka na Ukrajině. 
Reálná hrozba, nebo prázdná slova?Způsob šíření čínského a ruského vlivu se od sebe vždy v jistých nuancích odlišoval. Po
dlouhou dobu bylo pravidlem, že Čína na rozdíl od Ruska primárně usilovala o vytvoření pozitivního obrazu o sobě sama. 
„Problémem je, že EU nemá jednotnou politiku vůči Číně a stejně tak přistupuje k Ruské federaci. Vždycky je to otázka
kompromisu a hlasování zemí, které do toho chtějí vložit energii a přesvědčit ostatní a někam je posunout. EU je roztříštěná a v
tom je problém,“ uvedla v rozhovoru ještě před válkou na Ukrajině analytička AMO Kristýna Karásková. Za „velmi naivní“ ve
vztahu k Rusku tehdy označila například Německo. 
Vedle příslibu neodolatelných výhod však s sebou každá taková spolupráce s Ruskem či Čínou nese jistá rizika. 
„Některé aspekty mohou být kontraproduktivní pro možnost evropské integrace států regionu. Myslím tím případy korupce,
stylu vládnutí, dodržování environmentálních regulací a podobně. Otázky vyvolává samozřejmě téma harmonizace zahraniční
politiky těchto států s unijní zahraniční politikou, což je v případě rostoucí srbské podpory čínské pozice v lidskoprávních či
dalších otázkách problematické,“ říká ke spolupráci Balkánu s Pekingem Filip Šebok z AMO. 
Jistou dobu se debatuje i nad tím, nakolik smysluplná je spolupráce česko-čínská. „Česká republika bývala vůči Číně velmi
skeptická. Po přistoupení do EU jsme byli úplně nejpesimističtější zemí v celé Evropě. To se začalo měnit v průběhu globální
finanční krize, kdy jsme chtěli být méně závislí na západních trzích, diverzifikovat obchodní toky. Stejným směrem se od roku
2012 začala dívat Čína s iniciativou Pásu a stezky. A tyto dva naproti sobě jdoucí trendy se střetly,“ uvedla v rozhovoru pro SZ
analytička AMO Kristýna Karásková. 
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„Česko se kyvadlovým pohybem přehouplo z podle mě oprávněného skepticismu vůči Číně k nerealistickému očekávání
otevření čínského trhu pro české firmy, čínského zboží a investic u nás. Česká politická reprezentace vnímala to otvírání
spojené s gesty, která měla ukázat Číně, že jsme důvěryhodný a příjemný partner. Ale prakticky žádná z těch investic se tady
nematerializovala. Když přišla CEFC v roce 2015, tak tady oslnila velkými investicemi, které se v roce 2018 ukázaly jako
pyramidová hra. A tak se kyvadlo vrací do původní pesimistické pozice,“ dodala s tím, že politicky však Čína hrozbu
představuje nadále. 
Před ruským vlivem nejen v Srbsku, ale i v rámci celého Balkánu pak analytici varují již léta. Země si zde své „pole působnosti“
pečlivě buduje již mnoho let a je otázkou, zda a kdy se ho rozhodne využít. 
„Jak se tato situace může vyvinout a jestli Balkán skutečně bude používán jako takové měkké břicho Evropy, tedy slabé místo,
kde se Rusku bude hospodářsky i jinak dařit do Evropy pronikat, teprve uvidíme,“ přiblížil možný scénář balkanista Šístek. „V
mnoha směrech se až nyní analyzuje, jaký by vlastně ten ruský vliv mohl být.“ 
Balkán by podle něj nicméně měl být zónou, kde bude ruský politický a vojenský vliv omezen co nejvíce. Pro Evropu totiž v
opačném případě bude další zesilování ruské moci v regionu velkým problémem. „Na některé věci už je za pět dvanáct, ale
momentální situace dává Evropě možnost postupovat způsobem, kterým dosud nepostupovala.“ 
Analýzy Seznam Zpráv: 
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mluvčí 
14 hodin nabízíme další zprávy, vítejte u nich.

mluvčí 
Ruská součást americké internetové.

mluvčí 
Společnosti Google vyhlásila bankrot. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na záznamy v ruském
obchodním rejstříku. Firma Google už od března není schopna v Rusku zcela plnit své finanční závazky. Společnost se
informace zatím nevyjádřila.

mluvčí 
Od počátku invaze zemřelo na Ukrajině.

mluvčí 
Podle Kyjeva 28 300 ruských vojáků. Nejnovější bilanci Ukrajina uvedla, že Moskva v bojích přišlo víc než 1200 tanků. 200
letadel a 440 dronů. Údaje se nedaří nezávisle ověřit Rusko o svých ztrátách takřka neinformuje. Naposledy na konci března
uvedlo, že na Ukrajině padlo 1351 ruských vojáků.

Praha minimálně do konce května nezavře asistenční centrum pro uprchlíky ve Vysočanech. Naopak do dvou týdnů ukončí
pomoc na hlavním nádraží, kde část běženců nocuje. Primátor Zdeněk Hřib žádá vládu o přerozdělení uprchlíků do krajů kvůli
přetížení hlavního města. Ministr vnitra Vít Rakušan v těchto dnech hejtmany diskutuje o tom, jak systém nastavit.

mluvčí 
Těch jednání o tom přesunu uprchlíků dojných krav chápeme, že ten proces opravdu bude ještě nějakou dobu trvat, protože
tam nutné jednak vytvořit ten harmonogram dopilovat zaopatření a dosáhl hlavně konsenzu mezi jednotlivými rezorty, ale také
se samosprávami, protože jsem opravdu bavíme o přesouvání lidí nebo motivaci k přesunu z místa a do místa Bö. V čem však
místo, a tak místo Bém má vždycky nějakou samosprávu, takže chápeme, že tohle to se nepodaří do týdne jsme realisté.

mluvčí 
Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře byly loni nejvyšší od začátku pozorování, vyplývá to ze souhrnné zprávy světové
meteorologické organizace. Nárůst emisí v ovzduší nezastavilo ani omezení průmyslu během pandemie. Celkově pak rok 2021
patřil mezi 7 nejteplejších let za dobu měření. Dále také stoupaly hladiny oceánů dosáhly rekordní úrovně.

mluvčí 
Důležitý ten ten, který jasně rostoucí a musíme se v následujících letech připravit, že určitě zažijeme zase nejteplejší rok měření
historie. Ta šance poměrně vysoká, protože odhaduje se, že v následujících pěti až šesti letech zažívá nejteplejší rok šancí 2
93 % znamená, že tady jsou klimatologové velmi.

mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic částečně obnovilo svou bezplatnou asistenční linku pro řidiče. Ta byla nedostupná po včerejším
kybernetickém útoku na státní organizaci. Zatím ale neposkytuje dopravní informace. Funguje pouze pro vysílání asistenčních
služeb na dálnicích. Nedostupný zůstává ve ředitelství stránka dopravní info. Incidentem se zabývá Národní úřad pro
kybernetickou a informační bezpečnost.

mluvčí 
Turecko.

mluvčí 
Podle prezidenta Erdogana nepodpoří vstup Švédska do NATO, pokud mu Stockholm nevydá Kurdy, které Ankara považuje za

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 56 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


teroristy, Švédsko Finsko byly dlouhá léta neutrální země. Státy ale po ruské invazi přehodnotily svou politiku a podali přihlášku
do Severoatlantické aliance. Ankara rozšíření NATO severské země kritizuje, protože údajně drží ochrannou ruku nad
skupinami, které turecké úřady považují za teroristické.

mluvčí 
Co se týče posledních kroků Švédska, požádali jsme, aby nám dali 30 teroristů, řekli ne, takže nám nevydáte teroristy, ale
chcete od nás členství NATO aliance bezpečnostní organizace nemůžeme souhlasit s tím, že tato bezpečnostní organizace
přijde o svou bezpečnost snad jediný.

mluvčí 
S tím, že si probereme potřebný kontext s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás ve studiu zpravodajské čtyřiadvacítky. Dobré
odpoledne. Karel Kovanda, bývalý velvyslanec při NATO asi před hodinou říkal, že turecké ne nepovažuje za jasné. Ne, ale za
počátek vyjednávání, nikoliv konec, jak to vidíte vy?

mluvčí 
Já se loučím asi shodnou koneckonců to samé zrodil finský prezident finský ministr zahraničí. Asi všichni to tak chápou, že
prostě Turecko bude za ten svůj souhlas něco chtít, ale zároveň, že nebude nebo jeho cílem konečný cíl není to členství
trestům úplně zablokovat, ale spíše dosáhla tu nějaký vědce.

mluvčí 
O co všechno Turecku jde, do jaké míry můj jde taky Spojené státy, protože právě Spojené státy jsou podle analytiků hlavním
cílem této party prezidenta Erdogana. Ten se podle některých názorů americkou vládu bude snažit vydírat přimět, aby mu
povolila nakoupit modernizované stíhačky 16 a Spojené státy právě, na které v reakci na turecký nákup ruského systému
protiletadlové obrany 400 v roce 2019 zrušily tureckou účast v programu stíhaček 35.

mluvčí 
I o tom se spekuluje. Koneckonců se ale o tom, aby jako BBC Al-Džazíra atd. takže mluví o tom opravdu široce. Určitě jde o
oboru Kurdů nebo respektive kurdských milic, hlavně tedy milice YPG, kterou léčené podporovali vlastně boj proti Islámskému
státu, což se v Turecku tak i úplně nebylo. Jde jde určitě by ty zbraňové systémy, které jste zmiňovala, tam ta velká kontroverze
turecké turecké hnutí a nakoupit prostí protiletadlový systém 400, což prezident do zdůvodnil tím, že se snažil jakoby patrioty,
ale že to americká vláda neustále zdržovala, takže ono se to nabízí, že že právě dostat Američany nějak jsem poplach, protože
Američané samozřejmě přejít ulice silně, aby si Finsko Švédsko do NATO vstoupili co nejrychleji dostat nějaký čas oblaka něco
za to vyhandlovat právě v téhle oblasti.

mluvčí 
Jak může být Turecko úspěšné, co víme o tom, do jaké míry na tyto požadavky by mohly Spojené státy přistoupit?

mluvčí 
A říkám, že k nějakému kompromisu dojde, myslím si, že to chci říct úplně všechno, co by chtěli, ale zároveň tady vyjednávací
pozice silná díky tomu, že prostě všechny státy členské státy musí schválit přijetí nových členů, takže pokud Turecko řekne ne,
tak vlastně by to rozšíření se zastavilo, takže určitě bude Amerika kombinovat přísliby a s nějakými, případně i hrozbami, ale ale
samozřejmě v rámci toho, že Turecko pořád je spojenec, byť byť je ten vztah poměrně komplikovaný, tak pořád prostě Turecko
je významným spojencem ve Středomoří, a ale on nebude úplně drahý, takže očekávám, že ta vůle kompromisů z obou stran
tam je a kde přesně bude ta hranice mezi přijatelnými útoky ze strany Turecka Ameriky, tak to asi teprve uvidí.

mluvčí 
Čekal jste ten vztah komplikovaný, jak moc komplikovaný?

mluvčí 
Tak Turecko nebylo, ano, už v těch padesátých letech vlastně jako vláda pokračuje. Koneckonců to Řecko také ne, takže
vlastně nevyhovuje, protože nevyhovuje minimálně tedy vlastně ten poslední době, kdy tónů upevnil svou osobnost, tak vlastně
nevyhovuje tomu požadavku, aby byla zemí plně demokratickou, tak to je na věc. Druhá věc je jisté jistý střet vlastně nějakých
zájmů v Sýrii, kde Turecko část třídy kupuje daleko snáze se tam dostat rovnou v ruském, než se Spojenými státy americkými
už jsem zmiňoval podporu právě kurdským milicím YPG boj proti Islámskému státu další, která se bude příliš nelíbí, protože v
tom spatřuje vlastně předstupeň ke vzniku kurdského nezávislého státu, takže těch sporných bodů je tam je tam opravdu
hodně.

mluvčí 
Turecký ministr zahraničí by se měl dnes ve Washingtonu setkat s Anthonym Blinkenem. Jak moc je tato schůzka důležitá, jak
moci máme sledovat, jak moc můžou víc ty hrany nabroušené?

mluvčí 
Já nevím, co s zveřejní tedy po tom jednání, to samozřejmě to komuniké může být naprosto nic neřekl. Ta tisková zpráva, že
naprosto nic neříkající, ale zároveň se samozřejmě, že stát i to, že aspoň mluví, když se nějaká dohoda skutečně vznikne,
myslím si, že je vidět, že Amerika se chce v tomhle tom angažoval, svědčí to, protože Turecko nehraje tady v téhle hře jenom
turecké teda pardon, jenom se Švédskem Finskem, ale že tady ty jeho ambice získat nějaké ústupky jsou daleko širší, že
Amerika může tím hlavním cílem téhle té turecké snahy.

mluvčí 
A Turecko je podle vás skutečně jediné, které může přijetí blokovat nebo se postupně objeví ještě jiné státy, protože se
skloňovalo třeba Chorvatsko v souvislosti s dřívějším vyjádřením tamního prezidenta, určitý dotazník se vznášel nad
Maďarskem.

mluvčí 
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Spekulace a dalších zemích, ale zatímco žádná země otevřeně neřekla, takže to je to je opravdu jenom zatím hádání z nějakých
nejasných vyjádření. Samozřejmě Budapešť se zatím chová jako poměrně asi říct, silný zastánce ruská aspoň třeba v otázce
sankcí EU atd. být nakonec spustili vstoupilo maďarská prezidentka nově nastoupivší teď prohlásila nebo tu ruskou invazi
velice silně odsouzen odsoudila, takže nemyslím si, myslím si, že tam budou, že se někdo takhle otevřeně postaví. Samozřejmě
je to jednodušší pro Turecko za to, že je velká významná země než třeba pro Chorvatsko Maďarsko, ale samozřejmě zákulisí
můžou různé země si za ten svůj souhlas se snažit zobchodovat něco, co odpovídá jejich jejich vlastním zájmu.

mluvčí 
Americký úhel pohledu doplnil Jiří Pondělíček. Díky za to na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Senát schválil zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Také se má snížit počet aut, která musí
podnikatelé platit silniční daň. Pro změny, kterými chce vláda bojovat proti vysokým cenám nafty benzínu, hlasovalo 42 z 50
přítomných senátorů. Silniční daň nově nebudou muset platit lidé firmy, kteří pro své podnikání používají osobní auta, dodávky,
autobusy nebo nákladní auta do 12 tun stát tímto opatřením přijde ročně zhruba 4 miliardy 200 000 000 Kč loni na silniční
daně vybral necelých 5,5 miliardy korun. Tím dalším opatřením, které má pomoci s bojem proti výraznému zdražování
pohonných hmot také zrušení povinnosti přimíchávat do pohonných hmot. Biosložku a to od letošního července. Nově bude
pouze dobrovolné. Součástí novely je taky odklad zákona nebo odklad zákazu. Používání starých kotlů, které byly
neekologické, a to o 2 roky na 1. září 2024 kvůli nedostatku montážních firem a samotných nových kotlů na trhu. Vedle toho
dnes senát schválil ještě jednu novelu, díky které bude možné splnění podmínek udržitelnosti u biomasy dokládat čestným
prohlášením až do konce letošního roku. Obě předlohy teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

mluvčí 
Zakladatel a šéf organizace člověk v tísni Šimon Pánek dostal cenu Arnošta Lustiga. Je jubilejním desátým laureátem sošku za
odvahu, statečnost, lidskost spravedlnost převzal od premiéra Petra Fialy. Na jméno oceněného se výbor shodl podle
předsedy Jana Pirka jednomyslně.

mluvčí 
Je to pro mě velké ocenění, vím, že nakonec výběr musí končit nějakým rozhodnutím. Sám také sedí v některých porotách,
takže se sejdou nějaká jména a nakonec musí rozhodnout, tentokrát to dostávám já, respektive moji kolegové kolegyně člověk
tísni kamarádi všichni, kteří těch 30 let. Ostatně člověk tísni zrovna letos připomíná 30 let své práce. Pracují na tom, abychom
kromě toho, že máme přijímat pomoc, že máme se těšit z toho, že jsme jeden z nejrozvinutějších států světa, který byl přijat zpět
nebo přijet do Evropské unie a na tom opravdu dobře, který dostal obrovskou podporu po pádu komunismu, tak přece jen je
něco málo, co se máme dělit.

mluvčí 
Za oponu udílení cen Arnošta Lustiga teď nahlédneme s Pavlem Smutným s organizátorem. S prezidentem Česko izraelské
smíšené obchodní komory, zdravím vás.

mluvčí 
Tak vás zdravím dobrý den.

mluvčí 
Šimon Pánek spoluzakládal před 30 lety organizaci člověk v tísni byl jedním ze studentských vůdců sametové revoluce. Jaký
přínos pro vás osobně má největší?

mluvčí 
Největší přínos pro mě Šimon Pánek tím, že cena Arnošta Lustiga, která oceňuje ty 4 hradecké vlastnosti. Tzn. tzn. odvahu,
statečnost, spravedlnost lidskost, tak se velice těžko uděluje našim současníkům, je velmi těžké najít lidi, kteří neprošli válkou
nebo kteří neprošli nějakými dramatickými událostmi. Naštěstí to se u nás teda 30 let nestalo. Daleko víc vlastně a najít je, aby
mohly být vzorem pro ostatní a proměnného tu hodnotu pro výbor ten to hodnotu Bushova vláda má proto, protože on patří
určitě mezi ty, kteří můžou být vzorem a patří mezi ty, které potřeba ocenit.

mluvčí 
No a jak moc obtížné je vybrat jen jednoho laureáta, protože jsme slyšeli, že na jméno oceněného se výbor shodl jednomyslně?

mluvčí 
Je to velice obtížné, protože každý rok přichází tak mezi 10 15 návrhy. A jsou to všechno lidé, u kterých se už předpokládá.
Právě jakási naděje nebo pocit toho, že ty 4 vlastnosti jsou schopni dlouhodobě, co u nich dají nějaký způsob dlouhodobě
prokázat a je potom ten výběr na výboru, který velice pečlivě složitě v několikahodinových dvou zasedáních tohleto rozhoduje
vybírá a všechno váží. Šimon Pánek letos byl vybrán, neřekl nic nepříjemného nebo dnešní nebo špatného. Byl vybrán proto,
protože výbor chtěl letos ocenit speciálně někoho, kdo se pro dopravu je v akci, kdo je praktickým způsobem zapojen do
prosazování dobrých vlastností dobrých hodnot a kdo se snaží bojovat za dobro proti zlu takhle jednoduché věci jsou takhle
jednoduše Šimon Pánek žije, a tak jednoduše. Výbor nakonec vlastně rozhodoval.

mluvčí 
A kolik nominací se letos rozhodovali.

mluvčí 
Výbor rozhodoval dneska letos, řeknu zhruba asi osmi nominací, byla velká jména. Byla byly tam lidé, kteří u kterých se ty
vlastnosti projevují dneska spíše třeba činy, které jsou lidské, které jsou filantropické, nebo které jsou nějakým způsobem
soucitné, takže hledáme nebo výbor hledá v této situaci definici lidskosti spravedlnosti a těch dalších vlastností tak hledá spíše
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tímhle směrem. Šimon Pánek, ale letos přesvědčil o tom, že skutečně v akci v tom, že je to organizace, která má mezinárodní
to, kterou založil a vede už tolik let, takže má mezinárodní přesah a že má, že má mezinárodní renomé, je to jedna z 10
největších humanitárních organizací v Evropě. Myslím si, že to jako Češi můžeme být hrdí a vím, že jako Češi z hlediska ne nic.
Vím, že jako Češi nikdy neřekneme rovněž nejlepší, tak možná i tento signál výbor chtěl vyslat.

mluvčí 
Nám možná změní se to, protože vy jste sice už na začátku říkal, že někdy obtížné vybírat mezi žijícími lidmi. Česko teď čelí
několika krizím. Bylo tady několik vln pandemie, je tady válka na Ukrajině. Můžeme to číst, takže dnešní doba přeje hrdinů.

mluvčí 
No doufejme, že to nebude trvalý stav, když dostával v roce 2016 cenu Arnošta Lustiga. Vynikající legendární Bedřich Utitz, tak
jsme říkali, ano, žijeme dlouho v míru žijeme dlouho bez války, protože on cestoval skutečně pamatoval, aby lidi z válečných
hrdinů Dunkerk ještě. A podívejte se za 6, co se stalo, tak dneska určitě doba přeje hrdinům. Ale cena Arnošta Lustiga není
primárně určena lidem, kteří udělali nějaký významný, byť hrdinský čin, protože je to cena za životní postoje, je to ta statečnost
a a odvaha dohromady to není hrdinství jenom to je rezidence, to je prostě schopnost odporovat schopnost v září za svým od
té schopnost hájit hodnoty. Je to dlouhodobá věc, takže my jsme moc rád, že jsou oceňováni hrdinové třeba ozbrojených složek
nebo nebo ti, kteří zachrání lidské životy. To je velice důležité, ale cena Arnošta Lustiga je hodnotová cena, takže pro hrdiny,
ale pro hrdiny, kteří dlouhodobě ukazují jara.

mluvčí 
Co všechno spojuje Šimona Pánka s Arnoštem Lustigem.

mluvčí 
Šimon Pánek Šimon Pánek. Ví, kdo je Arnošt Lustig. Nevím, jestli osobně poznám, myslím si, že možná ano, myslím si, že
možná ano, ale to není důležité, protože byl mezi nimi velký věkový rozdíl, pokud ano, tak v dětství, ale spojuje je to, že spojuje
to, že Šimon Pánek je podobně optimistický, je podobně bojovný je podobně pozitivní. A podobně se pokouší nakazit ostatní lidi
svou odvahou a našlo styk nevím, jak se chová v koncentráku, to nemůžu vědět, nemůžete říct a byly mu 15 let nebo byl v
tomhletom jako prostě to přežil. Pak žil celý dlouhý život. Velice košatý velice velice samozřejmě různě Americe tady atd. a
nakonec měl rakovinu, byl těžce nemocný, byl v Praze, žil evidentně každý den, který mohl žít, tak žil naplno a nikdo nikdy
neviděl smutného, nikdo nikdy neviděl rezignovaného. Nikdo neví nikdy neviděl vyděšeného, a to si myslím, že Šimona Pánka
taky ne tak, že tohle spoje.

mluvčí 
Pavel Smutný organizátor ceny Arnošta Lustiga. Děkuju vám za rozhovor, na shledanou.

mluvčí 
Já vám děkuji nashle děkuji.

mluvčí 
Rozpočet senátu zřejmě v příštím roce klesne oproti letošku 14 000 000 Kč. Horní komora by tak měla hospodařit 622 000 000
Kč. Návrh za základních parametrů jejího rozpočtu na příští rok schválil sněmovní rozpočtový výbor. Podrobnosti přidá Izabela
Niepřejová. Izabelo, zdravím tě. Poslanci jednali i o rozpočtu sněmovny, s jakým výsledkem.

mluvčí 
Hezké odpoledne. Tento bod poslanci přerušili, nedošlo tedy k dohodě a bude se v těch jednání ještě pokračovat, tedy hlavně
zástupci Kanceláře Poslanecké sněmovny společně se zástupci ministerstva financí je to z toho důvodu, že ministerstvo financí
požaduje, aby sněmovna, aby Kancelář Poslanecké sněmovny ušetřila na svých výdaje 64 000 000 Kč víc než 64 000 000 Kč.
Z toho 33 000 000 Kč chce ministerstvo, aby ušetřila na platech, ale právě zástupci Kanceláře Poslanecké sněmovny říkají, že
to podle nich není reálné, protože letos budou muset, pardon, příští rok budou muset vydat o 41 000 000 Kč více minimálně o
tuto částku, a to kvůli tomu, že se zařizují nové prostor parlamentní knihovny. A tam má stát v novém sídle Nejvyššího
kontrolního úřadu, má se jednat o knihovnu tohoto typu, která má být velmi ojedinělá v rámci Evropy, no a také říkají, že co se
platů týče, tak už teď Kancelář Poslanecké sněmovny výrazně omezená, co se týče konkurenceschopnosti a nemůže
nabídnout takové platy, jako se nabízí komerční sféře. Podle nich je to velmi důležité v těch specializovaných odvětvích
specializovaných profesí, jako jsou například IT specialisté, ekonomové nebo právníci tady ta jednání tedy ještě budou
pokračovat. Rozpočet by poslanci mohli znovu schvalovat na začátku června. A stejná situace je i u Kanceláře prezidenta
republiky i o jejím rozpočtu se dnes na výboru jednalo a i tento bod poslanci přerušili. Je to z toho důvodu, že ani tady
nenastala shoda, protože ministerstvo financí požaduje úspory i po Kanceláři prezidenta republiky. Tato ale odmítá naopak
požaduje na příští rok 420 000 000 Kč, což je o 22 000 000 Kč více než letos. Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta
republiky dnes říkal, že ty peníze budou potřeba na příští rok z toho důvodu, že se budou vyměňovat prezidenti, bude potřeba
zajistit služby pro novou hlavu státu a podle ní vždy ten první rok je finančně náročnější, také říká, že rozpočet kanceláře
prezidenta už byl krácen letos, že také kancelář snižovala počet zaměstnanců a na opak si ale potřebuje udržet specialisty a
zaměstnance, například v oboru diplomacie nebo ekonomie. I tady ta jednání tedy zůstávají otevřená, budou jednat zástupci
Kanceláře prezidenta republiky. Společně se zástupci ministerstva financí a znovu se k tomuto tématu poslanci vrátí 8. června.

mluvčí 
Americký prezident Joe Biden označil útok v Buffalu za terorismus a odsoudil myšlenku nadřazenosti lidí bílé pleti. Ta měla
střelce nejspíš motivovat. Při útoku v supermarketu zemřelo 10 lidí tmavé pleti. Osmnáctiletý muž podle policie plánoval svůj čin
několik měsíců.

mluvčí 
13 zasažených lidí z toho 11 tmavé pleti. Prezident Joe Biden označil tento útok za rasistické řádění a případ vnitřního
terorismu. Emotivní projev pronesl přímo na místě, kde ke střelbě došlo pořád.

mluvčí 
Gere to, co se tu stalo, je jasné a jednoznačné terorismus terorismus, vnitřní terorismus. Násilí páchané ve službách nenávisti
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a zvrácené touze pomoci, která definuje jednu skupinu lidí jako z podstaty méněcennou vůči jakékoliv jiné skupině.

mluvčí 
Lidé už několikátý den v řadě nosí místo tragédie květiny, svíčky, vzkazy a blízcí obětí truchlí. Někteří viděli mrtvé na záběrech.
Osmnáctiletý muž neprůstřelné vestě a vyzbrojený puškou útok vysílal živě na internetu.

mluvčí 
Dostalo se ke mně video podíval jsem se střelil do mé matky jednou ležela na zemi on šel znovu nabil a opět na ni vystřelil.

mluvčí 
Policie útok vyšetřuje jako zločin motivovaný nenávistí. Podle amerických médií se podezřelý rozhodl zabít ty, které si označil
jako náhradníky. Jako cíl zvolil supermarket ve čtvrti, kde žijí převážně lidé s novou pletí a údajně měl všechno dopředu pečlivě
plánovat. Na seznamu měl mít i další místa, kde zamýšlel střílet. Muž prohlásil, že se cítí nevinný.

Šéf Bílého domu při své návštěvy v Buffalu zmínil konspirační teorii o velkém nahrazení, která je ústředním motivem manifestu
podezřelého. Tato rasistická teorie obviňuje elity ze snahy oslabit bělošskou populaci v USA. Kloní se k ní i někteří republikáni.
Šéf republikánské menšiny v americkém senátu se otázky novinářů na toto téma vyhýbal.

mluvčí 
Došlo Absolon zbavoval ta epizoda, co se odehrála v Buffalu, je dílem naprosto vyšinutého mladého muže, který by měl podle
zákona dostat co nejpřísnější trest.

mluvčí 
Dlouho.

mluvčí 
I k němu proto směřovala Bidenova výzva zbav ale.

mluvčí 
Nás tak teď.

mluvčí 
Je ta chvíle, aby příslušníci všech ras ze všech možných prostředí vystoupili jako většina, aby jako Američané odsoudili
myšlenku bělošské nadřazenosti.

mluvčí 
Bidenovu výzvu ocenili odborníci zabývající se problémy ve společnosti teorie nadřazenosti v souvislosti s barvou pleti totiž v
poslední době oslovuje stále více obyvatel Ameriky.

mluvčí 
Ostrava schválila plán, jak v nejbližších letech oživit historické centrum města, které trvale navštěvuje málo lidí. Rok na něm
pracoval tým odborníků z ostravské univerzity. Na názor se ptali politiků podnikatelů i obyvatel. Navrhují třeba rozšířit pěší zónu
nebo podpořit vznik předzahrádek.

mluvčí 
Téma nutnosti oživení Masarykova náměstí, kde se teď nacházíme a přilehlého okolí se v Ostravě řeší dlouhodobě, nicméně
ani dnes. Tento.

mluvčí 
Prostor není tím, který by lidé ve velké míře vyhledávali.

mluvčí 
Koncepce, kterou dnes zastupitelé schválili, se zaměřuje na období nejbližších pěti let, ale dlouhodobý cíl má až do roku 2035.
V tomto roce by podle ní měl centrální městský obvod být tahounem celého města regionu. Jak chtějí autoři koncepce oživení
centra dosáhnout, přinášejí návrhy, které se politici budou moct opírat třeba rozšíření dnešní pěší zóny až 40 Ostravici a
zapojení do této pěší zóny také výstaviště Černá louka a v ideálním případě i Nádražní ulice. Až po ulici Stodolní. Tento prostor
by se tak měl stát přívětivějším pro návštěvníky i pro maloobchodníky. Mezi návrhy i podpora vzniku předzahrádek. Postupné
řešení zdejších proluk nebo například vznik vícejazyčné ho orientačního systému. Doplním, že podobné strategické plány už v
minulosti vznikly pro některé další městské obvody. Koncepci pro centrum Ostravy vypracoval tým z katedry sociální geografie
a regionálního rozvoje ostravské univerzity.

mluvčí 
Kempy v Česku před zahájením sezóny zdražují, a to od 10-20 % rostou jim totiž náklady na provoz hlavně na elektřinu. Oproti
loňskému roku za ni zaplatí 2× víc. Letos by provozovatelé kempů také rádi aspoň částečně dohnali ušlé zisky za poslední 2
sezóny ovlivněné pandemií.

mluvčí 
Autokemp Sedmihorky na Liberecku letos na letní sezónu zvedl ceny ubytování opět až 10 % vedení kempu ale nechce hosty
odradit celé zvýšení nákladů proto do cen nepromítnou. Raději se rozhodli ušetřit na investicích. V plánu byla například úprava
karavanové stání a o které celorepublikově roste zájem. Upravit jich ale kvůli ušetření mohli jen jednu třetinu. Na deskách
kempu se podepsaly i 2 roky koronavirových opatření, například loni touto dobou byl kemp ještě zavřený. Letos jsem už ale
opět vrátili školní zájezdy i zahraniční hosté. Co se týče letní sezóny, tak chatky karavanové stání už jsou z velké části
obsazené. Nejvíce pak v době svátků a celé závodních dovolených. V této době už jsem hosté mohou přijet pouze podstavec.
V kempu je zhruba 1300 míst, a to včetně těch pro stany. A já jenom doplním, že kempy zdražují celorepublikově, a to v rámci
stokorun. Nejvíce se potom hosté připlatí za připojení k elektřině.
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mluvčí 
Je 14 30 tzn. čas nebo na další zprávy. Dobrý den.

Podle ruského ministra obrany se vzdalo už téměř 1000 ukrajinských obránců Mariu polských oceláren a zůstal. Bojovníky
převážejí ruské jednotky na území kontrolované Moskvou. Podle lídra proruských separatistů Denise tušili ne jsou v komplexu
stále ukrytí ukrajinští velitelé, kteří se odmítají vzdát. Momentálně není jasné, kolik lidí a zůstalo zůstává.

Podmínky pro vyplácení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se pravděpodobně zpřísní. Podle novely zákona zvaného
Lex Ukrajina na částku 5 000 Kč nebudou mít nárok běženci, kteří dostávají ubytovací zařízení stravu hygienické potřeby na
jednání sociálního výboru sněmovny to řekla náměstkyně ministra práce sociálních věcí Iva Merhautová. Úpravu zákona dnes
projednává vláda.

Sedmadvacítka se chce podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von Der Leyenové co nejrychleji zbavit závislosti na
ruských fosilních palivech. Udělat to může s pomocí jiných dodavatelů šetřením energií a zrychleným přechodem na zelenou
energetiku. Brusel kvůli tomu plánuje třeba povinně instalovat solární panely na veřejné budovy od roku 2025. U rezidenčních
domů by opatření mělo začít platit o 4 roky později.

mluvčí 
Putinova válka, jak všichni vidíme velmi narušuje globální trh s energiemi, ukazuje, jak na jedné straně jsme velmi závislí na
fosilních palivech, a tak, jak jsme zranitelní, když spoléháme na Rusko při dovozu fosilních paliv pro musíme právě nyní, co
nejdřív snížit svou závislost na ruských fosilních palivech. Já jsem velmi přesvědčena, že to dokážeme.

Bidenova doktrína může být hrází proti diktátorům
TISK , Datum: 19.05.2022 , Zdroj: Týdeník FORUM , Strana: 26 , Autor: JIŘÍ PONDĚLÍČEK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022
00:44 , Rubrika: Nová Orientace , Země: Česko
Jaké jsou největší geopolitické výzvy pro USA a co to znamená pro Evropu 

Od konce druhé světové války, kdy se Spojené státy americké staly supervelmocí, a především se rozhodly svou moc ve světě
skutečně uplatňovat i mimo západní polokouli, se každému americkému prezidentovi s výjimkou Geralda Forda připisuje nějaká
doktrína. 
Někdy jde skutečně o přelomové změny v zahraniční politice země, jako tomu bylo v případě Harryho Trumana a jeho doktríny
zadržování komunismu. Jejich záběr občas určuje kontury zahraniční politiky jako celku, jindy jsou to spíše drobná upřesnění a
rozvinutí již existujících postupů. 
Samotné použití slova doktrína je v mnoha případech dosti nepřesné. A právě nynější prezident Joe Biden je toho dobrým
příkladem. 

Prvním americkým prezidentem, kterému je připisována jeho vlastní doktrína, byl James Monroe. Paradoxní je, že své varování
evropským velmocem, aby se nesnažily znovu kolonizovat americké státy a nedosazovaly tam své loutkové vládce, pronesl
roku 1823 v takzvané Zprávě o stavu Unie. To je řeč, která se většinou točí okolo domácích záležitostí. Navíc mu ona slova do
projevu napsal John Ouincy Adams, syn druhého prezidenta Johna Adamse a Monroeův nástupce v úřadě. Americké varování
bylo tehdy poměrně bezzubé. Spojené státy neměly reálnou sílu, aby se některé z evropských mocností skutečně postavily a
nově osvobozené země amerického kontinentu bránily. 
Prezidentovo prohlášení bylo motivováno obavou, že by se po vítězství v napoleonských válkách mohly koloniální říše Evropy
obrátit k Americe a pokusit se i tam o potlačení národních revolucí. Pouhé dva roky před oním projevem získalo nezávislost na
Španělsku sousední Mexiko a právě to bylo předmětem největších amerických obav. Šlo vlastně o reaktivní strategii, která byla
poměrně málo realistická, a kromě toho ji nepřiznaně prosazovala především Velká Británie, jež sledovala vlastní zájmy.
Autorem Monreovy doktríny tak byl Adams a její vynucování obstarávala místo Ameriky Británie. 

Definice doktríny: slova a činy 

Problematické může být samotné určení doktríny. Prezident Eisenhower například v kampani roku 1952 mluvil o zatlačování
komunismu, což by byla změna oproti pouhému zadržování, které bylo podstatou doktríny jeho předchůdce. Nicméně po
vyhraných volbách schválil dokument NSC 162, který se hlásí k pokračování strategie zadržování. Pro veřejnost se rezignace
na zatlačování komunismu stala zřejmou až po brutálním sovětském potlačení revoluce v Maďarsku roku 1956.
Eisenhowerovou doktrínou tak označujeme dnes něco úplně jiného, ale pokud by ji chtěl někdo definovat v roce 1953 bez
znalosti tajných dokumentů, zatlačování by do ní zahrnout musel. Sousloví „prezidentská doktrína" je jakousi zkratkou, jejíž
užitečnost záleží na objemu informací, které máme k dispozici a množství případů jejího naplňování nebo naopak
nenaplňování, které můžeme hodnotit. Z podstaty slova jde o něco, co by mělo být aplikováno bez výjimek. 
V reálném světě je tomu tak ovšem málokdy a jde o to, jak moc velký nesoulad mezi realitou a prohlášeními je ještě přípustný,
abychom stále mohli mluvit o doktríně. 
Obecně se něco takového nejlépe hodnotí z odstupu a se znalostí alespoň části tajných dokumentů. Přesto s plným vědomím
všech výše uvedených omezení, může být snaha o definici zahraniční politiky jednotlivých prezidentů užitečná. 

Bidenovy oblasti zájmu a nezájmu 

Než se pustíme do jednotlivých aspektů Bidenovy doktríny, bylo by prospěšné nejprve stanovit, v jakých oblastech se prezident
především angažuje. Teprve poté bude možné alespoň rámcově načrtnout obrysy nějaké konzistentní doktríny. Přes jisté
naděje Joe Biden zatím nejeví velký zájem o návrat Spojených států do Transpacifického partnerství a obnovu jednání o
Transatlantické obchodní a investiční dohodě mezi USA a EU. Oba projekty přitom patřily k výrazným iniciativám Obamovy
administrativy, v níž Biden sloužil jako viceprezident. Obě byly de facto pohřbeny za bývalého prezidenta Trumpa a k jejich
zmrtvýchvstání zatím nedošlo. Dle vyjádření bývalé prezidentovy mluvčí Jane Psakiové to není náhoda. V prvním volebním
období nejsou dohody o volném obchodu na pořadu dne. 
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Prohlubování ekonomické globalizace zjevně není prioritou, ať už kvůli ohledu na voličské nálady doma ve Spojených státech,
nebo kvůli snahám o snížení závislosti na Číně, kterou podnítila pandemie koronaviru. Současný americký prezident tudíž
zastánce volného obchodu příliš nepotěší. 
Zlepšila se sice spolupráce s obchodními partnery při řešení jednotlivých sporů, což je vidět na příkladě 17 let trvajícího boje
mezi EU a USA o podporu Airbusu, respektive Boeingu, ale v základních konturách sleduje Biden linii ekonomického
nacionalismu, kterou vytyčil jeho předchůdce. A nejde o jedinou věc, ve které můžeme sledovat možná až překvapivou
kontinuitu. Největší geopolitickou výzvou 21. století pro Spojené státy je bezesporu posilování Číny a prezident sdílí důraznou
linii z let 2017-2021. 
Souboj liberálních demokracií s diktaturami různých odstínů je na rozdíl od ekonomické globalizace něco, čemu Biden podle
mnohých prohlášení přikládá velkou váhu. 

Růst Číny a světový řád 

Na příkladu Číny je možná nejlépe vidět, jak Bidenova doktrína, pokud o ní vůbec lze mluvit, navazuje na politiku jeho
předchůdců a jak je flexibilní. Už za prezidenta Obamy se Spojené státy chtěly více soustředit právě na Tichomoří a říše středu
se pro ně stala hlavním protivníkem na globální šachovnici. Bushovu fixaci na amorfní mezinárodní terorismus tak vystřídal
opět důraz na státní aktéry. Součástí nového obrácení se k Asii byla i krátkozraká a k neúspěchu odsouzená politika restartu
vztahů s Ruskem. Ta doznala značného přehodnocení už po roce 2014, ke konci Obamova druhého mandátu. Jeho nástupce
Trump pak pokračoval v tlaku na Peking, ale v mnoha věcech ještě přitvrdil. 
Biden zatím ve vztahu k Číně kombinuje přístup obou svých předchůdců. Dále prohlubuje a zintenzivňuje spolupráci s Tchaj-
wanem, které začala budovat Trumpova administrativa. 
Také ve shodě s prohlášením bývalého ministra zahraničí Mikea Pompea, že se Peking dopouští genocidy vůči Ujgurům,
odsouhlasil diplomatický bojkot zimní olympiády v Číně, která se konala v únoru letošního roku. 
Důraz, jenž chyběl Obamovi, však doplňuje budováním spojenectví, o něž se Obama snažil, ale které zase chybělo Trumpovi,
jenž viděl Spojené státy spíše jako solitéra. Biden zvýšil aktivitu USA v oblasti a snaží se vybudovat širší koalici států, které
spojuje právě ohrožení zvyšující se agresivitou Pekingu. 
Tato politika je v zásadě správná, protože Amerika nemůže spoléhat na to, že se její relativní oslabování vůči Číně zastaví.
Pevná spojenectví vnímá Biden jako nutnou protiváhu právě této změny rovnováhy, kterou Spojené státy nemají možnost
zastavit bez opuštění závazků jinde, nebo zatížení ekonomiky astronomickými výdaji na zbrojení. I pokud by se naplnily scénáře
optimistů, kteří říkají, že Čínu čeká obtížný přechod na vysokopříjmovou ekonomiku, což nemusí zvládnout, síť spojenců v
Tichomoří bude pro USA cennou devizou. 
Jenže ambice Pekingu sahají dále než jen k ovládnutí Tchaj-wanu a Jihočínského moře nebo dominanci v Pacifiku. Čína
prohlašuje současný mezinárodní systém za Západem ovládaný, a tudíž nespravedlivý a neokoloniální. Proto je jejím
dlouhodobým strategickým cílem, aby dostala pod kontrolu mezinárodní instituce vytvořené po roce 1945 a přebudovala je k
obrazu svému. Je tedy nesporné, že právě říše středu představuje z tohoto hlediska největší nebezpečí pro liberálně
demokratické země. To platí navzdory tomu, že Moskva, která v lednu uzavřela s Pekingem spojenectví bez hranic, by si přála
systém rozbourat úplně. 

Rusko a Evropa 

Putinův režim má sice destruktivnější ambice, ale disponuje daleko omezenějšími prostředky k jejich naplnění. To neznamená,
že by riziko, které představuje pro EU a potažmo i Spojené státy bylo zanedbatelné, což si naštěstí Biden dobře uvědomuje.
Pokračuje a prohlubuje politiku, kterou začali jeho dva předchůdci. Za Obamy byly zřízeny předsunuté jednotky pod velením
NATO v Pobaltí a Polsku. Amerika začala své vojáky přesouvat z Německa dále na východ. Trump v tom pokračoval, a navíc
začal Ukrajině dodávat smrticí zbraně, byť v omezeném množství. Biden v reakci na hromadění ruských vojáků u hranic Ukrajiny
na jaře a zejména na podzim minulého roku, obojí ještě akceleroval. 
Na východním křídle NATO tak létají pokročilé americké stíhací letouny F-35. V situaci nynější agresivní rusko-ukrajinské války
proudí na Ukrajinu výzbroj v rekordním množství a Spojené státy podněcují i další spojence, aby se chovali stejně. Washington
sice nebyl první, kdo poskytl Kyjevu těžké zbraně, a v případě dodávek stíhaček sovětské výroby z Polska a dalších
spojeneckých zemí na Ukrajinu došlo k ostudným průtahům, ale podpora USA je přesto úctyhodná. Systém, při němž partnerům
kompenzuje dodávky starších sovětských zbraní novějšími zbraněmi západní provenience, funguje dobře. Biden vycítil šanci,
aby Evropa konečně převzala větší díl zodpovědnosti za svou bezpečnost. I to by mělo Spojeným státům uvolnit ruce pro
soupeření s Čínou. Amerika se tak opět stává zbrojnicí demokracie. 

Demokracie a diktatury 

To pochopitelně neznamená, že USA přestanou spolupracovat s nedemokratickými režimy. Biden je sice pevným zastáncem
demokracie, ale není idealista, aby odříznutím všech nedemokratických režimů ohrozil postavení své země. Klíčovým hlediskem
zde evidentně je, jak významné ohrožení pro mezinárodní systém daná země představuje. Proto nelze očekávat, že by
Washington skončil s podporou Saúdské Arábie a dalších strategicky významných zemí na Blízkém východě. 
Jistou flexibilitu vykazuje i ve vztahu k Íránu. Ten rizikem sice je, ale z pohledu USA spíše regionálním než globálním. Pokud by
íránská ropa mohla pomoci s omezením závislosti Západu na ropě ruské, u Bidena může pragmatismus zvítězit. 
Flexibilita a pragmatismus jsou hlavními charakteristickými znaky i v přístupu k mezinárodní spolupráci. Obamovský idealismus,
který po Bushově unilateralismu velel postupovat vždy ve shodě se spojenci, dokáže Biden korigovat. Na rozdíl od Trumpa
ovšem Biden daleko více úsilí věnuje tomu, aby spojence přesvědčoval, a když se to nepodaří, aby americkou pozici
přinejmenším vysvětlil v naději, že se ostatní nakonec přidají. Tak tomu bylo i s dodávkami zbraní Ukrajině v době před invazí.
Amerika udávala tón a ostatní, třeba Velká Británie, se postupně zapojovali také. Podobně tomu bylo i s rozhodnutím
Spojených států široce a veřejně sdílet detailní informace o ruských přípravách na válku a plánovaných provokacích. 
Zveřejňování utajovaných informací v takovém objemu bylo dosti nezvyklé a jeho cílem bylo kromě možného odrazení Putina i
přesvědčit spojence. 
Bidenova snaha vést se projevuje třeba i v případě zavedení minimální globální firemní daně z příjmů ve výši 15 %. Cílem je
potlačit daňové ráje a zvýšit výběr daní. V tomto se potkává domácí a zahraniční politika, přičemž americký prezident může
narazit na problém, který by se mohl po listopadových volbách ještě zhoršit. Amerika má firemní daň vyšší, a tak své závazky v
současnosti bez dalšího plní. Jenže například v případě globální změny klimatu tomu tak není a přes Bidenovu snahu obnovit
americké vedení i v tomto případě nejsou USA důvěryhodným partnerem, natož lídrem inovací. Prezidentovi se totiž nepodařilo
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přesvědčit Kongres a investice do bezuhlíkových technologií v infrastrukturním balíčku schváleném hlasy obou stran jsou malé.

Co zůstane po Bidenovi? 

Tato otázka je samozřejmě předčasná. Má před sebou ještě více než polovinu svého prvního mandátu. Faktem ale je, že po
Bidenovi na svou příležitost v obou stranách číhají politici, kteří by chtěli roli Spojených států ve světě utlumovat. Teprve se
uvidí, zda ruská agrese tyto voličské nálady zchladí. Zatím je názor voličů na pomoc Ukrajině většinově pozitivní, avšak Biden
varuje před možnou únavou Západu. V některých ruských médiích se začíná spekulovat, že až se v roce 2024 vrátí s ruskou
pomocí do Bílého domu Trump, vztahy obou zemí se znormalizují. 
To samozřejmě může být jen planá naděje. Hitler také věřil, že po Rooseveltově smrti nastoupí někdo, s kým uzavře mír a
společně se pustí do boje proti SSSR. Evropa by ale udělala dobře, kdyby současné situace co nejvíce využila k posílení svých
armád, aby byla připravená na případný nárůst izolacionistických tendencí v USA. Bidenova doktrína je totiž sice těžko
definovatelná kvůli své flexibilitě a pragmatičnosti, ale jejím hlavním prvkem je podpora demokracie západního střihu, a naopak
zadržování ambiciózních agresivních diktatur. r 

***

Jiří Pondělíček je historik a amerikanista, působí v Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
kde se věnuje americkým dějinám a aktuální politice USA, zároveň je stálým spolupracovníkem deníku FORUM 24 a Týdeníku
FORUM. 
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Foto popis:   Hlavním prvkem flexibilní Bidenovy doktríny je podpora demokracií západního střihu a zadržování ambiciózních
agresivních diktatur.
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Poslanci vybrali patnáct lidí, kteří mají šanci na místo v Radě České televize. Ta bude příští rok rozhodovat, kdo se stane
generálním ředitelem.

Sněmovna se na začátku června znovu pokusí zaplnit volná místa v Radě České televize. Kontrolní orgán veřejnoprávního
média je neúplný. Místo patnácti lidí jich v něm zasedá jenom deset. Televizi přitom čeká ekonomicky složité období a volba
generálního ředitele. Doplnění televizní rady mají proto poslanci jako jednu z priorit. Tentokrát by se neměla volba radních na
ničem zaseknout.

V úterý 17. května 2022 vybral sněmovní volební výbor celkem 15 finalistů ze všech lidí, kteří se přihlásili na celkem pět
volných míst. Tři uchazeči mají šanci nahradit v Radě České televize odvolanou ekonomku Hanu Lipovskou. Zbylých dvanáct
kandidátů se uchází o možnost zaplnit místa uvolněná po vypršení mandátů jejich předchůdců.

Letos zvolení členové Rady České televize budou ve funkci zřejmě až do roku 2028. Vláda sice chystá změnu způsobu volby
mediálních rad, tato novela je ale momentálně u ledu a není jisté, kdy bude znovu na stole. Je také možné, že zvažované
rozdělení volby radních mezi sněmovnu a Senát neprojde vůbec. Naráží totiž na některé právní překážky.

Do finále na místo po Haně Lipovské (mandát do 27. května 2026) se dostali:

Jakub Končelík

Ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , expert na
analýzy mediálních obsahů. Za základní nástroje Rady ČT považuje pravomoc schvalovat rozpočet, pravomoc kontrolovat
využívání finančních zdrojů a pravomoc rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele. Naopak radní by neměli
mluvit do programové skladby a personální politiky České televize. „Jasně, všichni můžeme mít nějaký názor na Václava
Moravce nebo přítomnost baletu v programovém schématu, ale to nepatří do toho, o čem rada rozhoduje,“ řekl poslancům při
veřejném slyšení. „ČT své úkoly v rámci mantinelů, jaké má, plní relativně dobře. Chceme po ní stejnou práci za tři čtvrtiny
prostředků, které jsme jí definovali v roce 2008,“ podotkl také. V roce 2016 neúspěšně kandidoval na generálního ředitele
Českého rozhlasu.

Ladislav Mrklas

Politolog a spoluzakladatel vysoké školy CEVRO Institut, která je spojena s politiky ODS. Zabývá se výchovou k odpovědnému
občanství na školách. „Výchova k občanství je zásadní věcí i pro Českou televizi, vnímám tam velký dluh českého vzdělávacího
systému. 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. V letech 1998 až 2002 byl
tajemníkem sněmovní mediální komise, z první ruky tedy viděl změny zákonů i tehdejší dramatické dění v České televizi i v
televizi Nova. ČT by podle Mrklase měla být podrobena dohledu NKÚ. Mělo by být rozklíčováno, jakým způsobem financování
ČT funguje, pak bude správná doba se bavit, jak model jejího financování případně upravit. „Když si vzpomenu na některé
etapy covidové krize, nebyla úplně vyvážená. Místy byla velmi alarmistická a dopřávala sluch lidem s velmi vyhraněnými
názory,“ dodal.

Jan Svačina
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Skoro čtyři desítky let se jako filmový a televizní kritik zabývá praktickou a teoretickou stránkou televize. Díky tomu má
povědomí o minulém i současném kontextu televizní tvorby. Kritiky, recenze a sloupky vydává v řadě českých periodik. Je
členem odborné poroty cen Trilobit. Rovněž byl členem Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj
kinematografie. V roce 1972 si při skoku do vody zlomil krční páteř. Od té doby je kvadruplegik, při svém představení před
poslanci zdůraznil, že by si lidé s handicapem zasloužili svého zástupce v Radě ČT. Patří mezi několikanásobně neúspěšné
kandidáty do Rady ČT, proto při veřejném slyšení poslancům řekl, že si nemyslí, že bude zvolen.

Finalisté na plnohodnotné mandáty do roku 2028:

Luboš Beniak

Novinář, moderátor a manažer, bývalý šéf Reader's Digest Výběr pro střední Evropu. V letech 2014 až 2020 zasedal v Radě
České televize. „Česká televize by měla existovat jako silná a významná mediální a kulturní instituce. O dozorování ČT by se
měli ucházet lidé, kteří mají tento názor, kteří tam nejdou proto, aby tu Českou televizi zbořili, ale aby jí pomohli stát se lepší,
významnější, relevantnější pro její diváky,“ řekl poslancům. Varoval, že se blíží bod zlomu, protože výše televizního poplatku se
nezvedla od roku 2008, navíc je vysoká inflace a rostou mzdové náklady. „ČT začala omezovat výrobu z finančních důvodů,
což je logické, nemůžou začít natáčet něco, na co prostě nemají peníze, a tím pádem bude taky neudržitelný počet
zaměstnanců. Nepochybně budou muset začít propouštět,“ nastínil Beniak. „Určité navýšení poplatků by bylo namístě. Ať
zvedne ruku ten, komu se od roku 2008 nezvýšil příjem,“ vyzval poslance. „Pod současným vedením se za těch téměř jedenáct
let Česká televize velmi vylepšila. Na to, že působí na tak malém trhu, dokáže dělat velmi dobré věci,“ uzavřel.

Vratislav Dostál

Novinář, politický reportér a komentátor serveru Info.cz. Člen Rady České televize v letech 2014–2020. „Nejzásadnější věcí je
financování ČT. O jedné věci jste mluvili, to je navýšení koncesionářského poplatku a jeho indexace. Já bych ještě zmínil
nutnost změny definice poplatníka, protože ta současná je zastaralá. Já myslím, že by to měl být každý dospělý člověk, protože
každý dospělý člověk používá internet,“ apeloval na poslance. „Pokud v letošním nebo příštím roce nebude poplatek zvýšen,
tak ČT bude muset šetřit na některém ze svých programů. Jednou z cest je šetřit na výrobě, budou se propouštět lidi, bude se
vysílat víc repríz, případně se budou pořady nakupovat. Čeká nás debata, kde šetřit: na Déčku, na sportovním vysílání?
Nezruší se dokonce sportovní kanál?“ upozornil. Na zpravodajství by nešetřil, naopak by investoval do regionálního vysílání.
Česká televize podle něj dlouhodobě a výhledově bude mít obrovský problém s generací diváků mezi 15 a 35 lety. „Jsou
naučení a zvyklí konzumovat obsah jiným způsobem, než jak vypadá televize dnes,“ varoval.

Bohuslav Fliedr

Novinář, hudebník, zakladatel Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku. Neúspěšně kandidoval do Senátu za koalici
STAN a KDU-ČSL, není ale členem žádné strany. Žurnalistiku studoval na Institutu Roberta Schumana v Bruselu. Osm let
pracoval v České televizi, dalších pět let s ní externě spolupracoval. „Znám práci před kamerou i za kamerou, dělal jsem
dramaturga diskusních pořadů i dokumentárních filmů,“ představil se poslancům. „V téhle zvláštní válečné dezinformační době
považuji televizi za takové rodinné stříbro. Má-li si tahle země uchovat sociální smír, nemáme-li se rozhádat, tak bychom si až
žárlivě měli střežit veřejnoprávní média a z nich především Českou televizi, která má asi největší vliv na lidi,“ je přesvědčen
Fliedr. Pokrytí konfliktu na Ukrajině podle něj ukázalo, jak kvalitní novináře ČT má a dokáže je vychovávat. „Je mi líto odchodů
některých dobrých novinářů v minulosti. Při dobré vůli a určité moudrosti dotyčných vedoucích pracovníků odcházet nemuseli.
Když ale někdo odejde a založí DVTV, která z mého pohledu odvádí dobrou práci, tak mě těší, že ti, co odešli, nepromarnili svůj
profesní život, ale dali mu novou kvalitu,“ poznamenal.

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. Nelíbilo by se mu, pokud by televize musela z ekonomických důvodů omezovat svou činnost. U televizních poplatků
by navrhoval zavést automatickou valorizaci, ale myslí si, že to nikdy neprojde. Česká televize nemůže ignorovat sledovanost
jako jeden z parametrů úspěchu. „Nikdo nechce vyrábět programy, na které se bude dívat zanedbatelný podíl populace.
Vyvolalo by to otázky, zda je instituce potřeba, když ji skoro nikdo nesleduje. Třetina trhu, kterou má ČT, je velmi dobrý
výsledek a uchovává velmi dobré postavení v mediálním sektoru,“ míní Vlastimil Ježek.

Bohumil Kartous

Publicista, ředitel Pražského inovačního institutu založeného pražským magistrátem v roce 2020. V médiích vystupuje jako
mluvčí hnutí Českých elfů, které sleduje dezinformace v českém digitálním prostoru. „Jsem politicky nezávislý, nejsem vázaný
na žádné médium, takže v tomto ohledu nemám žádný střet zájmů,“ zdůraznil. „Vím, že Česká televize je jedním z hlavních cílů
dezinformací, protože se dostává velmi často do střetu s tezemi, které jsou součástí informačních psychologických operací,
které se v digitálním prostoru České republiky vedou. A je tedy nutné Českou televizi určitým způsobem bránit,“ řekl
poslancům. Přiklání se k zachování současného způsobu financování ČT. „Chtěl bych, aby zdroje, kterými disponuje,
směřovaly tam, kde ČT něco tvoří, což znamená do původní tvorby a zpravodajství. A méně do toho, co tvoří ten druhý stupeň,
to jakési ekonomické a provozní pozadí ČT,“ naznačil. ČT by se měla daleko více zaměřit na digitální formáty, už to není
televize 20. století, je to digitální komplex, který musí reagovat na změny technologického charakteru. Nejslabším místem je
podle něj cílová skupina 18–40 let.

Kamil Machart

Grafik, ilustrátor a nakladatel. Jeho rodinné nakladatelství vydává regionálně zaměřené publikace, tituly pro děti či příznivce
historie. Věnuje se též knižní ilustraci, zejména učebnic a dětských knížek. Zasedá v berounském zastupitelstvu za Beroun
sobě. „Česká televize dělá, co může, snaží se veřejnoprávní roli plnit i přes překážky, které jsou jí kladeny z politického spektra.
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Mohla a měla by ale dělat víc, procházíme turbulentní dobou, která by vyžadovala silné a sebevědomé médium. A na to jsou
potřeba peníze,“ zdůraznil při veřejném slyšení před poslanci. Zpravodajství by nemělo počítat výskyt politických stran na
minuty, ale zohledňovat relevanci vyjádření. V březnu 2022 neúspěšně kandidoval do Rady Českého rozhlasu. Dostal se sice
do finále, ale poslanci upřednostnili historika Jaroslava Šebka.

Jan Mikuláštík

Patnáct let se profesně zabývá informačními technologiemi, z toho pět let IT bezpečností a tři roky se zabývá dezinformacemi.
„To mě přivedlo k zájmu o Českou televizi. Považuji totiž veřejnoprávní média nejen za zcela zásadní instituci nejen v boji proti
dezinformacím, ale za pilíř liberální demokracie,“ zdůraznil před poslanci. Upozornil na důvěryhodnost a sledovanost České
televize. „Troufnu si tvrdit, že zpravodajské pokrytí války na Ukrajině, a to včetně uprchlické vlny u nás doma, bylo naprosto
ukázkové. I díky němu většina obyvatel ruskou válečnou agresi odsuzuje a přijetí uprchlíků z Ukrajiny je až nečekané. Dovolím
si proto tvrdit, že ČT jako celek naplňuje nejen literu, ale i smysl zákona o České televizi,“ zdůraznil. Kritizoval fungování Rady
ČT pod vedením Pavla Matochy. Způsob, jakým jedná a rozhoduje, podle Mikuláštíka vytváří nepříjemnou atmosféru, která
bude důležitým aspektem při rozhodování kvalitních kandidátů, zda se v příštím roce přihlásí do výběrového řízení na post
generálního ředitele. V radě by chtěl vytvořit evidenci přijatých podnětů a stížností včetně možnosti jejich zadání přes webový
formulář. Jednání rady by mělo být přístupné přes online videopřenos, v současné době je možné jenom audio. Jan Mikuláštík
je řadovým členem KDU-ČSL. Apeloval na vyřešení současného podfinancování České televize. „Chápu, že to je citlivé téma,
ale pokud chceme alespoň udržet současnou kvalitu služby, tak je navýšení koncesionářského poplatku nevyhnutelné,“ dodal.

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. Připomněl, že tradiční média včetně BBC
čelí výzvám moderní doby, kdy se diváci přesouvají do internetového prostředí a uvažuje se o nových modelech financování.
„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 ta britská BBC, je to věc, nad kterou by se mohla Česká televize
zamýšlet,“ poznamenal. „Chtěl bych popřát České televizi, aby byla vnímána podobně, jako se mluvilo o BBC v jedné z bílých
knih britské vlády. A sice jako o jedné z nejcennějších institucí národa. Česká televize prostě musí uchovávat kulturní odkaz,
musí točit české programy a produkovat českou tvorbu,“ řekl Karel Novák.

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. „Do televizní rady kandiduji, protože
i nadále mediální sféru včetně veřejnoprávního rozhlasu a televize sleduji a zajímá mě jejich vývoj. Ale také kvůli přesvědčení,
že i ty zkušenosti z takzvané velké rady budu moci uplatnit v té televizní, i přes rozdílnost zákonných kompetencí,“ vysvětlila.
„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. „Vzhledem k dlouhodobé působnosti ve veřejnoprávním
rozhlase tady nikdo nemůže očekávat, že bych například při diskusi o budoucnosti rozhlasu a televize, kterou jinak považuji za
legitimní a důležitou, stála na straně nějakých omezení, nebo dokonce zrušení veřejnoprávních médií v České republice,“
dodala.

Tomáš Řehák

Ředitel Městské knihovny v Praze, předseda Sdružení knihoven České republiky. Vystudoval teorii pravděpodobnosti a
matematickou statistiku. „Nejsem mediální guru, jakkoliv jsem vyrostl mezi novináři. Nikdy jsem v médiích nepracoval. To, co
naopak přináším, je poměrně solidní balík manažerských zkušeností,“ představil se poslancům. Neúspěšně se o pozici v radě
ucházel už v březnu. Dvě desítky let řídí městskou knihovnu s pěti stovkami zaměstnanců. Stál u zrodu knihovního systému
Koniáš, který převedl výpůjční systém do elektronické podoby. „Pokud se bavíme o fakticitě, tak tam dost dobře nelze hledat
vyváženost, tam je třeba hledat objektivitu. Tam je třeba se snažit popisovat svět, jaký je. Zpravodajství má předkládat svět,
jaký je. A musí být velmi dobře zřetelné, co jsou informace o světě a co jsou názory na to, jaký by svět měl být,“ podotkl.
Osobnosti a politici vyjadřující se k veřejným záležitostem by měly mít ve vysílání vyvážený prostor.

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. Citoval sprostá
slova z pořadu Máte slovo z 28. dubna, která moderátorka nechala bez jakékoliv reakce. 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.

Jiří Voráč

Filmový historik, univerzitní profesor, bývalý člen Rady České televize (2003–2009). „Zakládal jsem v Brně na Masarykově
univerzitě tamní katedru filmové vědy, kterou jsem léta řídil. Nyní působím na uměleckých školách na Slovensku a v Praze.
Kromě toho působím také jako expert Státního fondu kinematografie nebo Slovenského audiovizuálního fondu,“ představil se
poslancům. „Jako případný člen rady bych se rád zaměřil na jeden z aspektů, který není příliš často reflektován, a to je

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 65 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


problematika regionálních studií – jak v oblasti programu, tak v oblasti řízení. Řekl bych, že v dnešní době je ten model, který
byl nastolen v 90. letech, už přežitý. Neodpovídá moderním trendům veřejnoprávních televizí v Evropě. Ten model je příliš
centralizovaný a podíl regionálních studií, který je daný zákonem, je plněn namnoze formálně. Domnívám se, že regionální
studia by měla získat vyšší míru samostatnosti. Měla by mít možnost lépe a efektivněji využívat svůj kreativní potenciál. Často
se dnes stává, že ten podíl daný zákonem, což je 20 %, se řeší reprízami v nesledovaných časech,“ popsal své klíčové téma.
„Televize veřejné služby je nezastupitelné médium, je to jeden z pilířů demokracie, a to zvláště v dobách tak velkých
společenských procesů, jaké zažíváme,“ upozornil.

O nových členech Rady České televize by měli poslanci rozhodnout tajným hlasováním pravděpodobně 3. června 2022.

Koho byste zvolili do Rady České televize?
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V pražské městské knihovně na sídlišti Opatov bylo minulý týden neobvykle rušno. Skupina třináctiletých dívek z nedaleké
základní školy pobíhala mezi regály a točila krátké video pro své spolužáky, mezi nimiž jsou i děti migrantů. Podle sociálních
vědců z Univerzity Karlovy mohou být právě knihovny místem, kde se mohou snáz začlenit do české společnosti a setkávat se s
vrstevníky v podobné situaci.

„Už jen poslední záběr a máme to,“ hlásá jedna z dívek s mobilem namířeným na svou kamarádku, která vytahuje knihu z
regálu. Jiná spolužačka zase pózuje s učebnicí v pohodlném sedacím vaku. Ačkoliv do knihovny chodí málokdy, dnes přišly se
zájmem. „Dneska tady děláme projekt do školy a teď ještě točíme video,“ vysvětlují. 
Asi čtyřicetivteřinový záznam natočily a sestříhaly samy. Jde o experiment, který je součástí tříletého výzkumného projektu
skupiny sociálních vědců z Fakulty  sociálních  věd  UK , kteří mezi dvěma stovkami žáků druhého stupně základních škol
zjišťovali postoj ke knihovnám. 
Cíleně vybrali školy v oblastech s větším podílem cizinců. „Vyšly z toho logicky oblasti v periferiích, které jsou dost odlišné.
Jednou je to smíšená zástavba, pak modernější část, jindy zase klasické staré sídliště,“ vysvětlil vedoucí týmu, etnolog Ondřej
Klípa z Institutu mezinárodních studií UK. 
Procvičují češtinu 
Hlavní myšlenkou je využít síť lokálních knihoven k snazší integraci dětí cizinců, kteří žijí v Česku. Projekt proto cílí na pobočky
městské knihovny v Praze v Opatově, na Černém Mostě, Lužinách a Proseku. Například v Praze 11, kam patří i Opatov, je
podíl cizinců podle Českého statistického úřadu asi sedm procent, převažují Slováci, Ukrajinci a Vietnamci. Přes 10 procent
tvoří cizí národnosti v Praze 9, kam spadá Prosek. Převažují ruské a ukrajinské rodiny. 
Některé z dětí přicházejí do opatovské knihovny pravidelně do volnočasového klubu, který pořádají lektoři ze spolku InBáze. „S
dětmi mluvíme česky, ale už se nám také stalo, že dítě mluvilo pouze arabsky. Proto se naše hry soustředí nejen na
procvičování českého jazyka hravou formou, ale i na hry, kde není znalost jazyka důležitá,“ vysvětlil Právu ředitel InBáze
Alexandr Zpěvák. 
Přiblížit se snaží dětem i české zvyky a tradice. „Zkrátka jim předáváme informace o naší zemi zajímavou a zábavnou formou,“
doplnil. Spolek ročně pomáhá celkem asi 250 dětem. 
Výzkumníci z univerzity chtějí příští rok představit sérii doporučení pro dotčené knihovny i všestranný manuál pro další
zájemce. Zahrnovat mají návrhy změn, na kterých se podíleli i školáci. 
„Nápady dětí na zlepšení se snažíme navázat na konkrétní podmínky poboček,“ vysvětlil Klípa. Upozorňuje, že se mohou děti
zapojit jako dobrovolníci do chodu knihovny, organizování komunitních akcí nebo se setkávat s kamarády. 
Pozitivní příklad vidí v městských knihovnách v Třinci či v Havířově, kde také žijí rodiny migrantů. Pomáhat se tam teď snaží
společně s neziskovkami i ukrajinským běžencům. 
„Prvoplánové integrační programy nepořádáme, ale v minulosti pravidelně probíhaly akce s multikulturní tematikou. Na jejich
organizaci se podílejí mladí dobrovolníci. Vzájemně představují své země, kulturu či jídlo,“ řekla Právu ředitelka knihovny v
Třinci Martina Wolna. Osoby s cizí národností berou jako běžné občany města. 
Pomoci se teď snaží i ukrajinským uprchlíkům. Nabídli jim zázemí a hledají způsoby, jak více pomoci s jejich začleňováním. „Ve
spolupráci s městem v knihovně probíhají kurzy češtiny, ale to za integrační aktivity nepovažuji,“ dodala. 
„Knihovna například nabídla volné prostory pro zřízení jazykové učebny pro uprchlíky. Doplňujeme také fond o ukrajinské
knihy, slovníky, leporela,“ sdělila Právu ředitelka městské knihovny Havířov Dagmar Čuntová. Všechny služby, včetně internetu
a počítače, tam mohou využívat děti i rodiče. 
Děti migrantů žijící v okolí se do knihoven dostávají v rámci školní výuky. „Mnohdy se také stává, že knihovnice neví, že jsou ve
školní skupině cizinci, a následně zjistí, že jim spolužáci tlumočí, případně vysvětlují pravidla v angličtině,“ podotkla ředitelka. 
„Knihovna dobře funguje právě jako komunitní centrum a dochází k přirozenému prolínání cizinců bez ohledu na zemi, ze které
pocházejí,“ dodala. 

Ukrajinští uprchlíci v Praze. Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo Ukrajinští uprchlíci v Praze. Ilustrační foto Foto: Milan
Malíček, Právo 
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Hostem byla vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
Denisa Hejlová.
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Zita SENKOVÁ, moderátorkaVítejte u rozhovoru na aktuální témata v souvislostech. Dobrý den přeje Zita Senková, ve studiu
vítám paní Denisu Hejlovou, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobrý den.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKDobré ráno.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaZeptám se vás například na to, jaký je pohled obyčejných Američanů na dopady války na Ukrajině,
jaká je zdravotní strategie České republiky, jaký smysl a efekt má vypínat dezinformační weby a jak vůbec postupovat vůči
dezinformační scéně v České republice. Přeji nerušený poslech. /znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaPaní Hejlová, vy jste se
vrátila z delšího pobytu ve Spojených státech, byla jste, pokud se nepletu, převážně v New Yorku, jaká témata mezi běžnými
lidmi, Američany nejvíce rezonují? Když se podíváme k nám do Evropy, tak jsou to určitě rostoucí ceny energií, inflace, byť ta
míra se v členských zemích Evropské unie liší, a samozřejmě vývoj války na Ukrajině.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry
marketingové komunikace a public relations FSV  UKTak já sdělím své postřehy ze své cesty, která byla v New Yorku, ale byla
také v jiných částech Spojených států, protože ten New York je přece jenom v lecčems odlišný, a jsou to opravdu takové
drobné postřehy, které ilustrují ta velká čísla, která vidíme většinou v těch výzkumech veřejného mínění. Stejně jako Čechy, tak
i Američany trápí obava ze zdražování a obecně vůbec z dalšího vývoje. To si myslím, že máme společné, stejně tak jako Češi,
tak i Američané citlivě vnímají to, že se jim zdražuje nafta a benzín, mají obavy z cen energií, ale trápí je také jejich další
problémy, které souvisí třeba s životním prostředím. Například požáry, vedra a nedostatek vody. Takže to jsou ta témata, která
hodně často probírají. Samozřejmě ale když se setkají s cizincem, jako jsem já, a slyší přece jenom ten akcent v angličtině, tak
první otázka, která padne, když řeknete, že jste z Evropy, je na válku na Ukrajině.Zita SENKOVÁ, moderátorkaCo konkrétně je
nejvíce zajímá nebo trápí? Na co se vás nejvíce vyptávali?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a
public relations FSV  UKTak odpovídá to opět těm velkým číslům, která vidíme v průzkumech, a to je to, že o válce Ruska na
Ukrajině opravdu všichni Američané vědí. Mě osobně velmi příjemně překvapilo, jak dobře jsou Američané informováni, a
skutečně z mého subjektivního dojmu se nepotvrdil takový někdy ten náš ošklivý předsudek o tom, že Američané ani nevědí,
kde Evropa je. Tak to já jsem skutečně nezaznamenala. Všichni Američané, se kterými já jsem mluvila, tak měli opravdu velmi
dobrý přehled, věděli, co se děje a měli na tyto věci i poměrně jasný názor, který, jak říkám, vidíme i v těch číslech. Velká část
Američanů podporuje americkou pomoc na Ukrajině, ale zároveň se obává toho, aby tam Amerika neposlala vlastní vojáky. Oni
podporují to, aby tam Amerika posílala humanitární pomoc, aby tam posílala vojenskou pomoc, diplomatickou pomoc, ale
stejně tak, jak to i říkal prezident Biden, oni se obávají toho, aby z toho nevznikla třetí světová válka, a obávají se také
možného ruského využití jaderných zbraní.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak se, paní Hejlová, dívají na to, když jste zmínila, že i
Američany trápí rostoucí ceny benzínu, potravin atd., vlastně, že se jaksi zvyšuje vůbec prostě... Zaplatíme více nebo i
Američan zaplatí více než dosud a ty náklady, které vlastně stojí ty dodávky ať už zbraní, nebo i humanitární pomoci.Denisa
HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKJá jsem se setkala s tím, že Američané tomu
podobně jako my říkají Putinova drahota, a je zajímavé, že to tak vnímají poměrně podobně obě dvě strany spektra těch voličů.
Jak demokraté, ti samozřejmě o trošku více, tak i republikáni. To mě překvapilo, že vlastně ten sentiment je tam velmi podobný
u obou dvou těchto stran. Dokonce poměrně překvapivě, i když je celá řada Američanů velmi kritizuje prezidenta Bidena, není
vlastně spokojená s tím, jak politicky vystupuje, tak jeho podpora stoupla. Ještě před konfliktem na Ukrajině ta jeho podpora
byla rekordně nízká, kolem 30 %, a dneska je na nějakých 42 %.Zita SENKOVÁ, moderátorkaObávají se tedy Američané
dopadů války na Ukrajině na Evropu a potažmo třeba i na ty transatlantické vztahy, jak se jim říká, a obchod?Denisa HEJLOVÁ,
vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKAno, je to tak. Já jsem zaznamenala, že Američané se
obávají toho, že válka se rozšíří, což opět vidíme i v těch průzkumech, že to je jedna z jejich hlavních obav, že se rozšíří i do
ostatních států. A je tam vidět i to, když jsem mluvila třeba s některými lidmi, kteří mají přístup k některým jiným zdrojům, tak ti
jediní vlastně byli ovlivnění takovým tím marasmem, anebo, dá se říct, lavírováním na to, čí je to vina atd. Například jsem se
setkala s jednou imigrantkou z Bulharska, a to Bulharsko tradičně více vlastně podporuje ty proruské nálady než jiné země
Evropské unie, a ta vlastně jako jediná z těch Američanů sdělovala takové nějaké ty své obavy a lavírování a čí je to vina, kdo
za to může atd. Jinak ty názory těch Američanů byly překvapivé opravdu velmi jasné a velmi jednotné.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaJakou pozornost věnují situaci v Evropě americká média?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové
komunikace a public relations FSV  UKAmerická média o tom referují hodně, samozřejmě se tam projevují jejich názorová
rozlišení. Jiné názory uslyšíme na televizní stanici CNN a jiná na Fox News, to je přirozené.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak se
to, že vám do toho skáču, projevuje? Nebo jak si představit vlastně, jak říkáte, že jsou to jiné informace nebo jiný způsob?
Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKJe to jiný způsob komentářů, řekla
bych, který se na některých médiích projevuje, ale i v tom způsobu, jak jsou ty zprávy vystavěny. Je to tak, že třeba opravdu
tam na některých stanicích zaznívají více ty obavy z budoucnosti, obviňování politické reprezentace, jiná strana zase spíše
referuje o těch vládních krocích, které se podnikají, takovým tím informačním způsobem.Zita SENKOVÁ, moderátorkaBílý dům
má novou tiskovou mluvčí, historicky první Afroameričanku, Karine Jean-Pierreová, ta se, jak vlastně řekla i její předchůdkyně
Jen Psaki, hlásí k lesbické orientaci a je také hrdá na svůj černošský původ. Dříve paní Psaki byla politická komentátorka, teď,
pokud se nepletu, snad také opět míří do médií. Co se týče nové mluvčí, ta pracovala už pro administrativu Baracka Obamy.
Jen Psaki, již bývalá mluvčí, se s novináři docela emotivně rozloučila, lze to najít třeba na Twitteru, a je považována za jednu z
nejlepších mluvčích Bílého domu v historii. Jak vnímáte, paní Hejlová, její styl, její komunikaci, vůbec jaká je pozice mluvčího
nebo mluvčí Bílého domu a amerického prezidenta?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public
relations FSV  UKTo je opravdu velmi zajímavá otázka. Je to tam trošku jinak než u nás. Ten mluvčí obvykle vede ty tiskové
brífinky a reálně sděluje, opravdu komentuje poměrně podrobným způsobem různé otázky, které se týkají americké politiky. A
novináři je berou vážně, tato slova. Takže ta odpovědnost je tam opravdu veliká. Není to jenom to, že vydáte nějakou tiskovou
zprávu, kterou si můžete připravit dopředu, nebo že zprostředkujete nějaký rozhovor, ale skutečně živě třeba hodinu
odpovídáte na, dejme tomu, třeba 50 otázek od různých novinářů z různých zemí, které se týkají naprosto odlišných témat, a vy
o nich musíte vědět a musíte vědět také, jak na ně odpovědět někdy diplomaticky, ale zároveň tak, abyste těm novinářům
poskytla tu informaci. Takže ten vztah vůbec politického public relations a novinářů u té americké administrativy je jiný, je
těsnější, ale zároveň se tam vždycky projevují ty tenze, které jsou dané tou povahou věcí. Novinář chce získat informace a ten
tiskový mluvčí má za úkol sdělit jenom to, co je možné sdělit. Nebo to, co chce sdělit. A prodat to tak, aby samozřejmě to
zvýraznilo úspěchy té vlády.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKdyž Joe Biden poděkoval paní Psaki za odvedenou práci, tak mimo
jiné poznamenal, že v tiskové místnosti Bílého domu nastavila standard pro navrácení slušnosti a respektu, že zvedla laťku,
komunikovala s americkým lidem přímo a pravdivě a zachovala si přitom smysl pro humor. Tolik citace jeho slov. Lze z toho,
paní Hejlová, vyčíst také to, že se změnil nějak zásadně ten vztah Bílý dům - mluvčí - mediální scéna? Protože za Donalda
Trumpa, předchozího prezidenta, byly ty vztahy s médii napjaté, nutno dodat, vzájemně to jiskřilo, oboustranně.Denisa
HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKJe to tak. Prezident Trump někde mnohem
raději využíval svoje vlastní komunikační kanály, zejména svůj twitterový účet, k tomu, aby vlastně sděloval přímo svoje
myšlenky veřejnosti, a snažil se tak trošku obcházet tu roli těch novinářů jako prostředníků. Takže ty vztahy mezi médii a politiky
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v Americe za Trumpovy administrativy nebyly nejlepší, ale to neznamená, že tyto vztahy jsou vždycky jednoduché. Ty vztahy
opravdu jsou vždycky komplikované a každá z těch stran tam má své zájmy.Zita SENKOVÁ, moderátorkaSnad vás teď
nezaskočím otázkou, jak vnímáte ty vztahy v České republice, média a politici?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry
marketingové komunikace a public relations FSV  UKV České republice my v podstatě pořád ještě dojíždíme na to, že u nás
nemáme stále ještě po tom přechodu od naší komunistické minulosti pevně ustálený ten systém. Že ty naše tiskové odbory
vlastně slouží jak jako, dejme tomu, do jisté míry politické public relations pro toho svého hlavního představitele, zejména tedy
ministra anebo ministryni, a jednak ale musejí komunikovat i tu agendu té organizace jako takové. A tyto role se tam tříští, není
jednotlivě, není dobře nastavená třeba i práce s těmi jednotlivými mediálními kanály nebo typy. Vláda nemá nějakou jednotnou
strategii třeba, jak komunikovat na sociálních médiích nebo jakým způsobem vůbec pracovat cíleně a strategicky s novináři v
komunikaci těch vládních témat. Nejenom těch politických. Takže ta situace u nás je poměrně komplikovaná a do toho
samozřejmě musíme brát jako takovou samostatnou jednotku komunikaci Hradu, která je u nás velmi specifická a mnoho lidí se
nad ní pozastavuje.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje Denisa Hejlová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .Zita
SENKOVÁ, moderátorka/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaPočty nových případů koronaviru v posledních týdnech klesají.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nicméně předpokládá, že na podzim přijde další vlna a lidé by se měli očkovat. Virus
přirovnal ke spícímu medvědovi, který zase zaútočí. Ministerstvo zdravotnictví chce proto uprostřed prázdnin spustit kampaň na
podporu očkování proti covidu-19. Zaměřit se chce zejména na neočkované. Jak se, paní Hejlová, díváte možná už na to
načasování? Srpen by to měl být.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKJá to
vezmu trošičku ze širšího pohledu a začnu tím, že vlastně ta nemoc covid je dnes jenom jednou z mnoha nemocí, proti kterým
máme k dispozici očkování a proti které by česká reprezentace politická měla motivovat občany v rámci své zdravotní politiky. A
tam si myslím, že by bylo opravdu dobré začít. Říci si, jaké jsou priority, čemu chceme věnovat pozornost, jaká zdravotní
tematika by měla být komunikována ze strany vlády, v jakém horizontu, v jakém čase a kolik na to vynaložíme prostředků.
Protože vláda by měla dělat tzv. osvětu o zdravotních tématech, tu samozřejmě částečně dělá, ale třeba ne přímo pod tou
komunikací ministerstva. Dělají to třeba jiné složky, anebo častokrát to, co my vidíme jako nějakou... To, co laik vnímá jako
reklamu třeba na očkování, tak to je samozřejmě placené z privátních peněz firem, které ty vakcíny vyrábějí, a v podstatě to s
nějakou vládní komunikací nemá nic společného.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJaká je tedy v České republice strategie
zdravotní komunikace? Jaká by měla být z vašeho pohledu?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a
public relations FSV  UKJá se ze svého pohledu odborníka na komunikaci domnívám, že bohužel tato strategie stále chybí. A
také chybí vlastně vyzkoušený způsob, jak tyto komunikační kampaně takzvaně tendrovat. Tzn. jak na ně vypisovat výběrová
řízení tak, aby ta kampaň potom byla efektivní a aby byla skutečně dobře třeba zacílená a aby ty prostředky byly dobře
vynaložené.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA můžeme se podívat na nějaký konkrétní příklad, který vy považujete třeba za
efektivní kampaň, jak by měla být postavena, respektive nastavena tak, aby zabrala? Ať už je to covid-19, nebo jakékoliv jiné
onemocnění. Pokud mluvíme pořád o strategii, jaksi zdravotní strategii.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové
komunikace a public relations FSV  UKTak u té strategické zdravotní komunikace vlády je především potřeba, aby byla
postavená na dobrých datech. Takže stát si nejprve musí udělat pořádek v tom, aby měl k dispozici ta data. Kolik lidí například
přišlo na preventivní prohlídky, kolik lidí onemocnělo, a aby šel i do drobnější sociodemografiky, tzn. třeba ve kterých
skupinách je ten problém častější, a na základě toho, aby bylo možné tu komunikaci vůbec nějakým způsobem strategicky
postavit. A potom by stát měl využívat i nové nebo, řekněme, jiné komunikační nástroje, než je ta plošná reklama. Reklama
dneska neznamená jenom billboard, televizní reklama nebo rozhlasový spot. Ta reklama, a to se týká i osvěty, má mnoho
podob. Může být na sociálních médiích, může ale být i formou dopisu. Může být formou doporučení. Může být prostě skutečně
jako velmi různě zabarvená a na každého funguje něco jiného, co motivuje ty lidi k tomu, aby se lépe starali o své vlastní
zdraví. A proto to není tak jednoduché. Není tak jednoduché prostě říci, tady nám udělejte kampaň, vytiskněte 1 000 billboardů
a natočte 50 nebo odvysílejte prostě 50 televizních spotů. Tam ten zásah potom se velmi těžko měří a velmi těžko vlastně se i
dokazuje.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKdyž se podíváme na čísla, plně naočkováno bylo na 7 000 000 lidí bezmála, další
posilující dávku vakcíny dostalo necelých 4 200 000 lidí, znamená to tedy, že ty dosavadní kampaně zafungovaly?Denisa
HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKJá to považuji za obrovský úspěch vzhledem k
tomu, že tady ta vládní kampaň nebyla opravdu téměř žádná. Vláda v tomto velmi zaspala a ta kampaň, kterou si občané
pamatují jako Tečku za koronavirem, která byla z mnohých stran kritizována, protože se ukázalo, že prostě opravdu ten
koronavirus s námi bude dlouho, takže ti lidé kritizovali třeba ten slogan, ale už jenom to, že tato kampaň vlastně vůbec by
nebyla vznikla, kdyby ji nepřipravila skupina dobrovolníků, tak je podle mě jako opravdu veliký výkon a je potřeba si uvědomit,
že tehdejší Ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné na tu kampaň, na kterou se připravovalo dopředu, vypsat právě ani to
výběrová řízení. Takže bez té dobrovolnické práce mnoha desítek lidí z komunikační branže by tady žádná kampaň nebyla a já
věřím, že i ta čísla by byla nižší. Protože potom už to samotné odvysílání té kampaně, tak na to už ministerstvo jaksi ex post
nějaké prostředky dalo. Ale kdyby ti dobrovolníci jim s tím nepomohli zdarma anebo za opravdu velmi mizivé náklady, tak se
domnívám, že by ta čísla byla opravdu mnohem nižší.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPosloucháte názory Denisy Hejlové z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .Zita SENKOVÁ, moderátorka/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaPřesuňme se od
strategické komunikace v oblasti zdravotnictví do oblasti boje proti dezinformacím.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak tady vlastně
podle vás, paní Hejlová, si vede vláda premiéra Petra Fialy? Ona slibovala důslednější boj s dezinformacemi, jak se díváte na
tu dosavadní strategii? Jak čelíme dezinformacím?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public
relations FSV  UKTato otázka je komplikovaná a pro mě i poněkud smutná, protože se v té oblasti pohybuji již dlouho a již
dlouho sleduji, jak vláda chce začít. Nyní to již dostalo nějaké konkrétní obrysy. Máme ustanoveného koordinátora Michala
Klímu, ten si staví tým, možná dostane i nějaký rozpočet. To už nám ale tady za humny 2 měsíce běží válka, ve které umírají
lidé, a ta situace, že opravdu se ta situace zhorší, tak byly predikovatelné léta dopředu. Již vlastně od roku 2016 má vláda
strategický dokument, který jí říká, že toto je otázkou národní bezpečnosti a že ta strategická komunikace vlády zaměřená na
bezpečnostní oblast je důležitá a že je akutně potřeba s ní něco dělat. A když se podíváme na ten dokument opravdu starý 8
let, tak kdybychom ho implementovali ještě v lednu, tak by stále byl aktuální a stále by byl použitelný. Takže opravdu i zde jsou
vidět ty ztracené roky předtím, které nám vzaly ten čas, který dnes už nemáme.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVelkým tématem je
otázka, kdy vláda předloží zákon, který umožní vypínat dezinformační nebo proruské weby, některé už byly vypnuty, nicméně
zákon ještě teda neexistuje, o tom vypnutí rozhodlo soukromé sdružení, které spravuje české internetové domény, a to po
konzultaci s tajnými službami a s českou vládou. Jak se na to díváte? Bylo to správné? Chápu, nejste právnička, ale možná
efektivní?Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKZ toho filozofického pohledu
tato kauza vypínání webů nám ukázala velmi zajímavě, jak si lidé vlastně cení svobody slova a jaké hodnoty jsou pro ně
důležité. A zároveň nám také ukázala, jak limitující v dnešní době je vypínání. Dneska ta média fungují na jiném principu než
před, dejme tomu, třeba dvěma, třemi desítkami let a my na těch datech dnes již vidíme, že i když takzvaně něco vypnete, tak ti
čtenáři si k tomu najdou cestu jinými kanály. Dneska ty informace si každý nějakým způsobem dohledá, protože nehledá až tolik
informace ve smyslu zpravodajství, ale lidé vlastně ta média konzumují nejenom proto, že se chtějí dozvědět něco nového.
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Samozřejmě, to je jaksi první důvod, ale také proto, že si chtějí vlastně potvrdit takový tzv. svůj kognitivní /nesrozumitelné/,
svoje nějaké přednastavení mysli a chtějí vlastně každý den se utvrdit v tom, že ten jejich pohled na svět je takový, jaký ho oni
chtějí mít. A to na různých názorových stranách.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTo, že si to nemyslí jenom oni.Denisa HEJLOVÁ,
vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKA že si to nemyslí jenom oni. Že jsou v tom spolu, že mají
své nějaké další přívržence, že si mohou přečíst třeba nějakého člověka, ať už je to novinář, anebo se za novináře vydává,
který vlastně napíše svými slovy to, s čím oni názorově souzní. Takže ta problematika je velmi komplikovaná a myslím si, že tato
kauza spíše než cokoliv jiného ukázala, že u nás je potřeba bavit se o tom, co je svoboda slova, kde má svoje hranice, co je
efektivní a jak třeba bojovat proti tomu, když cizí státy, což nyní je Rusko, ale nejenom Rusko a lze předpokládat, že v
budoucnosti to samozřejmě budou i jiní aktéři, tak bojují prostřednictvím mediální komunikace tak, aby nějakým způsobem
třeba rozrušily společenské nálady ve společnosti, aby dosáhly svých cílů atp.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPodle Michala Klímy,
kterého už jste ho zmínila, zmocněnce vlády pro média a dezinformace, některé weby nejsou profesionálními médii, která
přinášejí informace, ale jsou čistě nástroji proruské propagandy. Řekl to mimo jiné v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.Denisa
HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKJe to tak. Je to vlastně to, že my se díváme na
něco, co vypadá jako médium, ale je to v podstatě propagační plakát. Není tam nějaká třeba redakční politika nebo zásady
objektivity nebo ověřování informací, ale je to nástroj přesvědčovací komunikace ruské nebo nějaké jiné strany tak, aby
dosáhla svých cílů. Tam je potřeba si uvědomit, že tyto nástroje v hojné míře využívají totalitní státy anebo státy, ve kterých
jsou tzv. hybridní režimy. Ty státy, kterým nezáleží na svobodě slova, na svobodě médií, je to taková nová forma
propagandy.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public
relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji za váš čas, za vaše informace a přeji vše dobré. Na
slyšenou.Denisa HEJLOVÁ, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations FSV  UKDěkuji a přeji všem hezký
den.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.
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Vyrůstala jako introvertní jedináček, vypracovala se na jednu z nejvlivnějších žen českého byznysu. Přesto není ušetřena
pochybností a nejistot, které přináší její ženská role. „Smysl mého života je prostřednictvím malých krůčků konat dobro. Jsem
obklopena úžasnou skupinou žen, se kterými skrz drobné věci děláme život ostatních hezčím a lepším,“ říká špičková
personalistka Renata Mrázová. 

* Renato, co je pro vás obsahem slova ženství? Vnímáte ve své profesi, ve svém osobním životě gender jako takový? 

Vnímám. Je to cesta. Mně bylo loni padesát. Nad rolí pohlaví víc a víc přemýšlím. A věkem si ženství užívám. Pochopitelně v
každém člověku je kombinace mužské a ženské dynamiky. Ženství vnímám jako krásu, ať už vnější, nebo vnitřní. Laskavost,
péči, empatii, emoce. Myslím, že pokud žena objeví své vnitřní kouzlo, najde sama sebe, je to nesmírně osvobozující. Za
poslední léta si svoji cestu vysloveně užívám. 

* Je těžké najít sama sebe… Já sama sebe neustále překvapuji. Patříte mezi nejúspěšnější ženy naší republiky, takže jaká
vlastně jste, když se už znáte? 

Já se také umím překvapit, to ne že ne. Ono hledání ve své duši je celoživotní cesta. Což je vlastně krásné, že nikdy nejsme
hotoví, že je to náš životní úkol. Pěkná fuška. Uvědomte si, jak nejen každá životní etapa, ale reálně každý náš rok přináší nové
a nové poznatky. Když mám těžké chvíle, na základě mnoha zkušeností dnes už vím, že i tyto prožitky mne s odstupem času
vždy takzvaně nakopnou. Vždy mi pomůžou. 

* Takže vážně platí pořekadlo, že všechno zlé je pro něco dobré? 

V těžkých chvílích samozřejmě každý propadá sebelítosti. Nelze si neklást klasickou otázku: „Proč zrovna já?“ Ale ať už vás
zlomí rozchod, nebo nefér profesní situace, ať se bojíte osudových kroků, či nejistoty, s odstupem pár let lze vždy jen doznat,
že všechno bylo tak, jak mělo být. 

* Věříte na roli náhody? Nebo si vlastní život sami tvoříme? 

Vystudovala jsem finance, takže svět vnímám velmi racionálně. Na druhou stranu mám v genech optimismus a řadu věcí si
dokážu pozitivně nastavit v mysli, vyslat je do vesmíru, a od vyslání je ke zhmotnění už jen malý kousek. 

* Vy máte obrovské štěstí, že žijete s manželem, který je otcem vašich dcer, a že si oba navzájem „dovolíte“ kariéru. Že dovolíte
tomu druhému být sám sebou. Jak se vám to povedlo? Rovnoprávné manželství bývá často nerealistický sen. 

Přiznávám, je to práce. Můj muž by jistě řekl to samé. Jsme spolu již dvaadvacet let. Myslím, že štěstí je, že jsme se potkali jako
starší, měli jsme již něco za sebou a přesně jsme věděli, co od partnerství nechceme. Což je často důležitější než vědět jenom
to, co chceme. Žádný vztah není zadarmo. Je o komunikaci, o kompromisech. Manželství mě naučilo verbalizovat, co chci.
Došlo mi, že do vlastní hlavy si vidím jen já sama. Myslím, že je dobré takzvaně nepředpokládat, ale mluvit. O problémech i o
přáních. A co je ohromně důležité pro mého manžela i pro mě, je náš humor. Jakási lehkost bytí. 

* Co všechno byste uměla svému muži odpustit? 

Plno věcí se dá. Otázkou je, zda šrámy, které zůstanou, pak samotný vztah neohrozí, nezničí ho ex post. Upřímně, vyvíjím se. I
v toleranci. Jsou věci, které bych ještě před pár lety jasně odmítla, odpustit bych je nedokázala, ale dnes už o tom sama se
sebou polemizuji. Ke všem bližním v partnerských vztazích i v práci přistupuji s názorem, že jistě nechtějí škodit, takže když se
děje něco, co se mi nelíbí, snažím se o tom mluvit. Důležité je nedělat rychlé závěry na základě emocí, domněnek, mých
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vlastních precedentů. Každý je jiný. Naučila jsem se také, že ne všemu musím rozumět. Druhý není já. Takže argumentovat, že
„já bych tohle nikdy neudělala“, je vlastně nesmyslné. Nemůžu od kohokoli očekávat, že se bude chovat identicky se mnou.
Důležitý je respekt k jinakosti. Tolerance. 

* Je na vás váš muž pyšný? Uznává vás? 

Určitě. To vím. Dokonce mi to i říká. A já jsem pyšná na něj. 

* Jak vlastně funguje dvoukariérové manželství? 

Poznali jsme se ve chvíli, kdy on už podnikal a já byla finanční ředitelka. Na začátku jsme vedli důležité debaty. Diskutovali jsme
o přesných představách toho druhého. I když jsme měli růžové brýle zamilovanosti, můj muž věděl, že nebude mít každý večer
teplou večeři a že košile nemusím žehlit jen já. Moje kamarádka Rostya Gordon Smith říká, že největší úkol je zodpovědně si
vybrat partnera. 

* Je feminismus v naší středoevropské konstelaci už passé? Alespoň ten první vlny? Máme už takzvaně doválčeno? 

Nemyslím si. Jsme v jiné fázi. Když reflektuji své dcery, vidím zrcadlo. Agenda rovných práv a rovných příležitostí ještě není
naplněna. Je nutné ji připomínat. Ne ale do extrému. Požadavky na preferenci žen jen kvůli naplnění kvót záměru
rovnoprávnosti bohužel spíš ubližují. 

* Zažila jste vy sama nespravedlnost? Že vás odmítli a preferovali muže? 

Mám mnoho obdobných zkušeností, jednu ale kruciální. Přihlásila jsem se na místo generální ředitelky, měla jsem to jako
finanční ředitelka odpracované. To my umíme, často pracujeme dvakrát až třikrát víc než naši kolegové. Měla jsem velkou
podporu, jak od vedení v Holandsku, tak od bývalé šéfky. Nicméně na nejvyšším postu došlo k výměně a novému šéfovi
dosavadní výběr vůbec neseděl. On byl takový typický alfa samec. Rozhodl se, že si vybere sám. Do výběrového řízení mě
tedy přizval, ale tak nějak pro forma. Rozjelo se celkem nefér výběrové řízení. Žena z východní Evropy s přízvukem pro něj
nebyla partnerem, což bylo nekonečně nespravedlivé. Tehdy mi velice pomohl můj manžel. Řekl, že na to jdu úplně špatně,
chovám se přesně jako submisivní žena, která očekává zázrak. A že musím převzít chování normálního chlapa, který by
rozhodnutí neakceptoval a bouchl by do stolu s tím, že je nejlepší kandidát, takže to místo buď dostane, nebo odejde.
Obdobné chování mi vůbec nebylo příjemné. Ale zafungovalo. Mělo to ještě dodatečný bonus: když jsme s tím šéfem celou
situaci později hodnotili, přiznal, že u něj proběhl „aha moment“. Faktem je, že dnes je z něj velký feminista a podporovatel
diverzity. Pro mě to ale byly tři měsíce tísně a pocitu ohromné nespravedlnosti, že ani navzdory svým úžasným výsledkům
nemám šanci, protože jsem žena, a navíc z východní Evropy. 

* Zažila jste někdy sexuální obtěžování? 

Ne extrémní. Ale poznámek jsem si vyslechla spoustu. Ono je těžké stanovit mez. Myslím, že komplimenty na pracoviště patří a
mrzí mě, že se muži dostávají do situací, kdy se takřka bojí říct, že to kolegyni sluší nebo že má hezké šaty. Vadí mi vulgární
jazyk a zasahování do osobního prostoru. Víte, já osobně jsem se vždy dokázala s respektem a s úsměvem ozvat. Ale každý je
jiný. Znám mnoho žen, kterým moc a síla druhého zničily kariéru. 

* Ne každá žena se ale umí ozvat jako vy. Kdo vás to naučil? Kdo z vás vychoval silnou ženu, která se nebojí? 

Mám skvělou mamku, která mě měla v sedmnácti. Tehdy ještě dítě mělo dítě. Což nebylo vůbec jednoduché. Tímhle
nastavením mi do života aktivně vstoupily babičky, dominantní, pracovité ženy, od kterých jsem řadu věcí odkoukala.
Hodnotový vzor mám od nich. Moc jsem k nim tíhla. Vzpomínám i na svoji tetu, která byla v mém dětství a dospívání hodně
přítomna. Velmi aspirativní a ambiciózní dáma, která mě vždy přesvědčovala, že se nesmím spokojit s málem, že mám vždy chtít
víc. Měla jsem ale štěstí i na šéfy s otevřenou myslí, kteří mě neustále motivovali. Musím říct, že jsem byla velmi introvertní dítě,
jedináček, velký stydlín. Protože jsem se narodila jako neplánované dítě, podvědomí mi neustále podsouvalo, že rodičům
musím dokázat, že jsem jim nezkazila život, že jsem úžasná dcera. Vlastně i to vždy byla silná motivace. Jsem jak z té pohádky,
v níž ze stydlivého kačátka, díky lidem, které jsem vyjmenovala, vyrostla sebevědomá labuť. Ale byla to cesta, během níž jsem
si vědomě z lidí čerpala, co bylo třeba. Rozhodně jsem nebyla ani třídní nástěnkářka, ani předsedkyně třídy. Žila jsem v
knihách. Sama se sebou. Což je také skvělé do života, umět být sám se sebou. 

* Máte se ráda? 

Mám se ráda. K řadě věcí jsem kritická, pochopitelně. Spoustu věcí bych chtěla jinak. Ale akceptovala jsem už před mnoha
roky, že jsem taková, jaká jsem, a že jsem vlastně úžasná. 

* Když analyzujeme postavení ženy, nemá to dnes těžké i muž? Jaký je podle vás archetyp současného muže? 

Svět je úplně jiný než za generace mých rodičů. Myslím, že současní muži se potýkají s celou řadou nejistot. Je pro ně
nesmírně těžké ukázat zranitelnost, mluvit o svých pochybnostech, říct si o podporu. V mém pracovním světě se od mužů a
priori očekává, že vždy vše vědí, vše zvládnou. Když je pak lépe poznáte, pustí vás do svého nitra, zjistíte, kolik nejistot mají.
Jak moc si kladou otázky, zda jsou úspěšní, zda zvládnou rodinu. Tady mají ženy obrovskou výhodu ve sdílení. Muži tolik
komunikovat neumějí a jakékoli selhání velmi často berou jako osobní prohru, ne -li ostudu. Jak se dynamika společnosti mění,
řada mužů reálně tápe, jaká je vlastně teď jejich role. Nejen ve společnosti, ale i v rodině. Vůbec by nebylo špatné, kdyby se
partnerskou komunikaci učily děti ve školách. Pomohlo by to empatii i emoční agilitě. Zdá se mi, že i díky všemožným přístrojům
řada lidí žije v osamocené emoční bublině. 

* Jak vidíte budoucnost rodiny? 

Pro mne je rodina ohromná kotva. Je pro mne nejvyšší hodnotou. Myslím, že pro každou kvalitní společnost je funkční rodina
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základem. Jsem ale pro velmi liberální a flexibilní definici rodiny. Řada mladých lidí se necítí na to, mít děti. Nebo chtějí žít v
komunitě, kterou vnímají jako rodinu. Myslím, že vzorec máma, táta, dvě děti už je passé. Dnes je najednou extrémně často
slyšet o transgender lidech, o menšinových sexuálních orientacích. Jsme ve fázi, kdy je minorita slyšet víc než majoritní
společnost. Jistě by se našla paralela, že právě tak to bylo před třiceti lety se ženami. Myslím, že za pět let bude diskuse
vypadat úplně jinak. 

* Není nakonec osamělost největším traumatem obyvatel střední Evropy? 

Vnímám u mileniálů i u příslušníků generace Z, že často žijí jen sami za sebe. Jen pro sebe. To mě děsí. Možná by toužili po
vztahu, po blízkosti, ale být sám je asi pohodlné. Řada lidí v mém okolí žije sama. Velmi náročné pro ně bylo období pandemie,
kdy přestali chodit do kanceláře a vymizel jim jediný sociální kontakt. Pochopitelně se dostavily psychické problémy, syndrom
vyhoření, který nebyl ani z přemíry práce, ale spíš z hluboké osamělosti. 

* Jak velkou roli v té individualizaci hrají moderní technologie? 

Obrovskou. Je to zásadní komunikační platforma současné produktivní generace. Měli bychom ji ale využívat tak, aby nám
sloužila. Neměli bychom být v područí technologie. Často se to jen velmi složitě rozpoznává. 

* Neznají nás nakonec nejlépe naše přístroje? 

Jistě o nás spoustu vědí a mají více dat než naši nejbližší přátelé. Já sama za sebe ale nevzdávám rovinu emocí, kterou nám
žádný přístroj neposkytne. Sféra emoční inteligence je nenahraditelná. Proto věřím, že společnost si s technologiemi poradí, že
nás to nedovede do záhuby. 

* Nezdá se vám vývoj společnosti extrémně rychlý? Už ani ne skokový, spíše jako bychom ve skoku žili? 

Když si uvědomím, jak jsme pracovali před třiceti lety, a jak dnes, je to k nevíře. Nedá se porovnávat. Co je pro mne kapku
tísnivé, je množství informací, kterému jsme vystaveni. Člověk je zahlcen, ztrácí kritické myšlení. Jednotlivec neví, kde si
nastavit hranice. Jak poznat validitu pravdy. Pro mne osobně je extrémně obtížné argumentovat o kontroverzních tématech,
jako je třeba covid, očkování, válka. Informací a dat je tolik, že často narazíte na agresivní extremismus, kde se polemizovat už
nedá. Zvláštní také je chování médií, přesně se dá rozklíčovat, která komu patří, i v celosvětovém kontextu. Stálo by za
diplomovou práci posoudit, které informace jsou kde preferované, které potlačované. 

* Vy jste nedávno vydala krásnou, tak trochu pohádkovou, nesmírně informativní knížku – Velké ženy z malé země. Co vás k
tomu vedlo? 

S mladší dcerou Eliškou jsme neustále četly. Zaujaly nás Příběhy pro rebelky, dvě stě příběhů významných žen. Když jsme je
všechny dočetly, byla Eliška hodně zaražená. Mrzelo ji, že v souboru není ani jedna Češka. Protože se v diverzitě a inkluzi
hodně angažuji, úplně ve mně hrklo. Její poznámka mě inspirovala k realizaci knížky o skvělých českých ženách. Napsala jsem
ji s Denisou Proškovou. Mám z té knížky velikou radost, protože vidím, že dělá radost dětem i dospělým, vzájemně obohacuje
všechny. 

* Při úvahách o budoucnosti světa se nemůžu nezeptat, jaká zásadní paradigmata předáváte svým dcerám? 

Zní to jako z učebnice, téměř nereálně, ale snažila jsem se o jejich sebeuvědomění a komunikační schopnost. Aby byly
sebevědomé, vážily si samy sebe, zbytečně se nesrovnávaly. Aby uměly odargumentovat své názory, přesvědčení. V
dospívání je to pochopitelně těžké. Ale už nyní se pokouším jim předat sdělení, že jsou skvělé ve své jedinečnosti. ? 

Ptá se 

BARBARA NESVADBOVÁ Spisovatelka a novinářka. Absolvovala Fakultu  sociálních  věd  UK , obory žurnalistika a masová
komunikace. Pracovala jako šéfredaktorka časopisů Xantypa, Playboy, sedmnáct let vedla z pozice šéfredaktorky českou edici
časopisu Harper’s Bazaar. Je zakladatelkou nadačního fondu Be Charity, jehož posláním je podporovat dlouhodobě nemocné
či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Vydala více než patnáct knih. 

Odpovídá RENATA MRÁZOVÁ Patří mezi české top manažerky, v současné době zastává funkci Chief People Officer v Home
Credit International. Angažuje se v mnoha mentoringových platformách a založila network Inspire & Impact. Je členkou dozorčí
rady House of Lobkowicz. Spolu s Denisou Proškovou sepsala a vydala knihu Velké ženy z malé země. Je vdaná a má dvě
takřka dospělé dcery. ˇ QUICK REPLY Hraje se ve vašem oboru fér? Jak kdy a jak kdo. Pro mě je fair play jedna ze základních
hodnot. Jak byste definovala fair play třemi slovy? Čestnost, rovnost, dle pravidel. Líbí se mi slogan „Vyhrát, ale ne za každou
cenu“. Je pravda černobílá, nebo spíše šedá? Černobílá. Jaký vynález lidstvo právě teď nejvíce potřebuje? Vynález, který by
zničl negativní ego. Které jsou vaše tři nejoblíbenější podcasty? Super Soul by Oprah, Každopádně kladně/Zámyslník Ivety
Clarke, Scaling Culture by Ron Lovett. Jak by se jmenoval film natočený na motivy vaší kariéry? Evolution. A kdo by vás hrál?
Meryl Streep. Kterou knihu právě čtete? Hlas kukačky Hany Marie Kornerové. 

Kdybychom směli na Instagramu sledovat jen tři účty, které byste doporučila a proč? @CelesteBarber, @femalecollective,
@veganbowls. Hlavně u Celeste se vždy bavím. Jakou vůni používáte? Tom Ford Jasmin Rouge. 

Do kterého kosmetického produktu vám není líto investovat? Do čehokoli od Guerlain. Který kus oblečení máte v šatníku
nejdéle? Kabát Claudia Strater, který jsem si pořídila v Holandsku před 25 lety. A kterého kusu oblečení si nejvíce ceníte? Šatů
od Diane von Fürstenberg. Co jste si naposledy pořídila na sebe? Šaty Max Mara. Kdyby vás měl po zbytek života oblékat
jeden jediný návrhář, který by to byl? Úžasná Eliška Tomková se svou značkou Elisha. Kdybyste mohla žít kdekoli na planetě,
kde by to bylo? Všude, kde je moře a slunce. Kolik hodin denně spíte? Pět až šest. Kolik hodin byste spát chtěla? Osm.
Vyřadila jste ze svého jídelníčku něco, co vám chutná? Alkohol a sladké.. Je lepší život pohodový jako kondiční běh, nebo
soutěživý jako tenis? Život je pěkný, když tam je jak běh, tak tenis. 
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S koňmi se vám změní život, říká majitelka Chuchle Areny Praha. Aktivně se podílí na vzestupu českého jezdectví: ve svém
domovském areálu na okraji Prahy pořádá prestižní parkurové závody i dostihy a spolu se svými dcerami, talentovanými
parkurovými jezdkyněmi Kristinou a Annou-Marií, objíždí velké mezinárodní akce. Na počátku cesty, jejíž součástí jsou bronz na
evropském šampionátu či spolupráce s módní značkou Giorgio Armani, přitom stála náhoda. Stačilo, aby si malá holčička
vroucně přála poníka… 

Anna-Marie Vítek pro Giorgio Armani 

* Mluvíme spolu v Chuchle Areně Praha, která se za necelých pět let ve vašem majetku stala nejvýznamnějším jezdeckým
areálem v zemi a má stěžejní význam pro český parkurový i dostihový sport. Co cítíte, když se rozhlédnete po zdejší dráze? 

Určitě spokojenost, ale i hrdost. Na začátku jsme vůbec netušili, že se nám podaří vybudovat nejlepší a podle ohlasů lidí z
oboru i nejpopulárnější kolbiště v České republice. Takové ambice jsme zpočátku neměli, a z tohoto pohledu se nám v Chuchli
podařilo dosáhnout výrazně více, než jsme očekávali. Že budeme na nově vybudovaném kolbišti uprostřed dostihového oválu
pořádat Pohár národů nebo mezinárodní závody za účasti špičkových mezinárodních jezdců a olympioniků, mi připadá ještě teď
neuvěřitelné. Velkým dílem k tomu přispěla spolupráce s CET, Czech Equestrian Team, za kterým stojí rodina Kellnerových. Už
třetím rokem zde organizujeme i mistrovství České republiky. Dá se tedy říct, že jsme výrazně přesáhli původní cíle. 

* Jaké jsou další plány a vize ohledně tohoto výjimečného místa? 

Mám radost, že se Chuchle vrací do povědomí lidí jako místo zasvěcené koním. Do budoucna chceme toto spojení dál
posouvat. Mým cílem je, aby Chuchle Arena jednou byla v Česku podobně známá a populární, jako - s trochou nadsázky -
třeba pražská zoo. Současnou podobou parkurové i dostihové sezony jsme se podle mého názoru dostali tam, kde chceme být
i v budoucnosti, a budeme v tomto stylu pokračovat. Závodiště navíc funguje jako víceúčelový areál, konají se na něm mnohé
další akce a eventy. Podařilo se nám přilákat trochu jinou klientelu a více partnerů než dříve. V posledních dvou letech zbrzdila
nastartovaný rozvoj pandemie covidu-19, teď se pomalu zase odrážíme nahoru. 

* Jaké další překážky musíte překonávat? 

V dalším rozvoji nás trochu limituje problém s pozemky, které jsme chtěli odkoupit od státu už před pěti lety. Dosud se to
nepodařilo, i když jsme nabízeli komerční cenu. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál, náš zájem každopádně trvá. Myslím si
ale, že můžeme být spokojení i s tím, co se již podařilo. Postavili jsme krytou jezdeckou halu, stále renovujeme tribunu a
parkurová aréna funguje výborně. Realizace dalších vizí závisí jak na odkoupení pozemků, tak na vyřešení protipovodňové
stěny, protože se nacházíme v záplavovém území. Možná je svým způsobem dobře, že to chvilku trvalo a že si všechno mohlo
trochu sednout. Teprve když tady žijete a pořádáte závody, skutečně pochopíte, jak závodiště funguje, co dává smysl a co
spíše ne. 

* Díky svým aktivitám máte možnost zblízka sledovat vzestup českého parkuru, korunovaný loňskou účastí reprezentace na
olympijských hrách po čtyřiaosmadesáti letech. Kde vidíte příčiny tohoto posunu? 

Jsem zároveň pořadatel i fanoušek tohoto sportu a nelze si nevšimnout, jak velký progres český parkur během posledních let
zaznamenal. Vnímáme to i my pořadatelé, zvyšují se počty aktivních jezdců, pozornost věnovaná závodům i sportovní kvalita. V
zahraničí vidíte českou vlajku stále častěji. Jedním z příkladů byly právě olympijské hry, což vnímám jako obrovský úspěch.
Příčin bude asi více. Vznikají nové jezdecké akademie a zájem o ježdění je opravdu velký, nejen ze strany dětí, ale i dospělých.
Například naši chuchelskou akademii máme úplně plnou, uplatnili bychom i trojnásobný počet koní. Stoupá mediální publicita, k
čemuž velkou měrou přispěly úspěchy Anny Kellnerové a úspěch Prague Playoffs v pražské O2 areně. Sportu ta propagace
pomohla, lidé si ho více všímají a mohou ho snadněji sledovat. Důležitým aspektem je podle mého názoru i to, že se parkur na
rozdíl třeba od dostihů dá provozovat i na hobby úrovni a mohou se mu věnovat děti. Pokud vlastníte koně, staráte se o něj a
vaše dítě mu může být denně nablízku. Budují si spolu blízký vztah. 

* Co podle vás dělá jezdectví a obecně koňské sporty výjimečnými ve srovnání s jinými sportovními disciplínami? 

Spojení člověka a zvířete. Myslím, že právě ten silný vztah se zvířetem povyšuje zážitek ze sportovního výkonu. Na rozdíl od
jiných sportů jde tady o souznění s živým tvorem. Každý kůň je jiný a podobně jako lidé má svůj jedinečný charakter. Některý je
citlivější a bojácnější, jiný sebevědomější a bojovný. Abyste byl úspěšným jezdcem, musíte tu psychiku pochopit a podle toho s
koněm pracovat. Pokud se vám to podaří, kůň si vás oblíbí a má k vám respekt, můžete toho dokázat opravdu hodně. Sama
tento rozměr vidím u svých dcer. Máme například ve stáji silného hřebce, s nímž dcera Kristina skáče na juniorské úrovni v
české reprezentaci. Je to mohutný a velmi schopný kůň, ale muži, kteří na něm zkoušeli jezdit, si s ním moc neporadili. Nesnesl,
když při ježdění použili sílu a chtěli se prosadit. Je to zkrátka osobnost. Dcera vůči němu uplatnila jiný přístup, není tam žádný
tlak a jemu se to líbí. Udělá pro Kristinu cokoli, přeskáče s ní jakýkoli parkur. 

* Vy jste se do tohoto světa dostala vlastně úplnou náhodou, když se vaše dcery kdysi na dovolené zamilovaly do poníka. Jak
na to vzpomínáte? 
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Byla to opravdu náhoda. Naše rodina nepochází z jezdeckého prostředí, k jezdectví nás přivedly dcery. První byla Kristina. Bylo
to v ní odmalička, s láskou ke koním se asi musíte narodit. Jakmile někde byla nějaká atrakce s koňmi nebo poníky, Kristina s
Annou-Marií tam hned utíkaly. Starší dcera od začátku směřovala ke koním, mladší dělala balet. Kristina chodila do jezdeckého
klubu a nevím, jestli se to Aničce také tak líbilo nebo chtěla dělat to samé, co sestra, ale na konci roku skončila s baletem a
začala také jezdit. 

* Oproti baletu, kam dítě prostě odvezete a pak zase vyzvednete, se ježdění na koni liší mimo jiné v tom, že začne měnit život i
rodiči, že? 

Máte pravdu, je to v podstatě nový životní styl. Ne každému musí nutně vyhovovat, a tak je určitě dobré to pečlivě zvážit. Kůň
se nedá někam odložit, musíte se o něj starat a je to opravdu velká zodpovědnost. Když byly Kristince čtyři roky, hrozně si přála
poníka. Já jsem jí říkala: „Kristinko, bydlíme v Praze a nemáme žádnou stáj, to není jen tak. Ale když si to budeš opravdu moc
přát a půjde ti to ve škole, tak ti v osmi letech poníka koupím.“ Další čtyři roky jsem čekala, že ji to časem přestane bavit. Ale
nepřestalo. Počítala dny do svých osmých narozenin a já jsem musela dodržet slovo. Vhodného poníka jsme našli v Anglii. Pro
nás jako pro rodiče s tím bylo spojeno hodně novinek, museli jsme si zjistit všechno okolo. S koňmi se vám změní život, to platí
stoprocentně. Postupně to začalo pohlcovat i mě, jsou to krásná zvířata. 

* Jenže dcery nezůstaly jen u rekreačního ježdění, už v dětském věku začaly sbírat sportovní úspěchy. Jaké byly zpočátku
ambice a záměry? 

Popravdě řečeno, ambice jsme neměli vůbec žádné. Doufali jsme, že děti zůstanou jen u hobby sportu. Nechtěli jsme se tomu
nějak zásadně věnovat nebo investovat do koní více času. Dcery ale pravidelně jezdily, měly kvalitní trénink a brzy prokázaly
jistý talent. Posunovaly se velice rychle, na tu mistrovskou úroveň se dostaly během dvou až tří let. V jezdectví je několik
věkových kategoriích, mistrovství České republiky se koná i v dětské kategorii na ponících. Naše dcery začaly pravidelně jezdit
jako sedmileté, v osmi letech si udělaly závodní licenci a od té doby závodí. Nejprve na ponících a teď už na velkých koních.
Všechno se to vyvinulo velmi přirozeně. Kladli jsme důraz na to, aby se holky naučily všechno potřebné včetně péče o koně a
práce kolem nich. Šly postupně krok za krokem, nebyl na ně vyvíjen žádný tlak. V parkurovém sportu nemůžete vyletět rychle
nahoru, protože pak přicházejí chyby a úrazy. Je třeba mít pevné základy, pak se zmenšuje počet omylů, které na té cestě
uděláte. 

* Postupně se logicky musel měnit i váš přístup. Pro obě dcery jste postavili organizaci V Team Prague, která se stará o vše
potřebné od tréninku až po logistiku. Kdo všechno ho tvoří a jak to funguje v praxi? 

Zpočátku jsme vůbec netušili, že budeme jezdit po závodech. Holky začínaly každá s dvěma poníky, dnes mají obě po pěti
sportovních koních a s tím už souvisí potřeba větší organizace a managementu. Dá se říct, že V Team vznikal díky rostoucímu
počtu koní a muselo se to začít profesionalizovat. Dnes je to servisní organizace, která se stará o všechno včetně koní,
logistiky, kamionové dopravy a všeho kolem. Jezdíme po Evropě s třemi kamiony a na plný úvazek zaměstnáváme pět lidí,
všechno ostatní zajišťujeme externě dle potřeby. Základ týmu tvoří stable manager, tři ošetřovatelky a jeden pracovní jezdec. K
tomu je třeba započítat další servis okolo koní – máme výborného veterináře, osteopata, fyzioterapeuta či nutriční poradkyni. 

* Vaší základnou je anglické hrabství Surrey, ale dcery běžně závodí v dalších zemích jako Španělsko, Francie, Belgie nebo
Česká republika. Jak náročná je logistika? 

Organizování cest tvoří asi pětinu práce stable managera. Když naši koně cestují po Evropě, z Anglie do Španělska nám to se
zastávkou ve Francii trvá tři dny. Náš tým je mezinárodní. Zatímco všichni řidiči jsou Češi, stable manager je Angličan.
Ošetřovatelé se průběžně mění, ale jádro týmu je více méně anglo-francouzské. Hlavním trenérem je Wim Schröder z
Nizozemska, bývalý olympionik a člen známé jezdecké rodiny. Začali jsme s ním průběžně spolupracovat před dvěma lety, když
trénoval japonský olympijský tým. Podle mého názoru je to rozhodně jeden z nejlepších trenérů v Evropě a vidím na něm, že ho
práce s dcerami velmi baví. Mají společné cíle. 

* Jak těžké je získat tak velké trenérské jméno na mezinárodní scéně? 

O špičkové lidi jako Wim je samozřejmě obrovský zájem. Že se nám podařilo s ním navázat spolupráci, byla vlastně shoda
náhod. On se soustředil jen na přípravu japonského týmu a mnozí lidé ani nevěděli, že existuje možnost s ním trénovat. Měli
jsme štěstí, že nás doporučil legendární německý jezdec, majitel a chovatel Paul Schockemöhle, od něhož jsme koupili koně.
Ta dobrá reference nám na začátku hodně pomohla. Neméně důležité ale je, že si musíme vzájemně sednout i osobně a mít
stejné cíle. Existuje samozřejmě řada movitých rodin, které si můžou dovolit koupit perfektní koně a zaplatit kvalitní trénink, ale
pak to třeba drhne na ambicích a motivaci samotných jezdců. Obě holky jsou sportovkyně tělem a duší, a mají ke všemu velmi
profesionální a férový přístup. Investují do svého snu množství práce a energie. Spolu se schopnostmi a talentem je to ten
správný mix vlastností, které potřebuje profesionál na špičkové úrovni a Wim jako trenér to velmi oceňuje. 

* V řadě sportů se často mluví o ambiciózních rodičích, kteří tlačí své děti odmalička k vrcholným výkonům. Připadá mi, že v
parkuru je to přesně naopak, neocitá se rodič spíše ve vleku snů svých dětí? 

Ano, stoprocentně. V tomto případě jsou tím motorem děti. Jako rodič to chcete spíš brzdit. Když uvážíte, že ceny olympijských
koní se dnes pohybují už na úrovni milionu eur, tak my parkuroví rodiče po něčem takovém rozhodně tolik netoužíme. Na
tribunách mezinárodních závodů se s ostatními rodiči pravidelně potkáváme a už se dobře známe. Většinou jsou to velmi
příjemní lidé, vesměs z byznysu anebo vyloženě z jezdeckého prostředí, kdy se tomuto sportu věnují rodiny už po několik
generací. Většina závodů trvá tři až čtyři dny a pak jsou ještě několikatýdenní túry, které se jezdí mimo sezonu a slouží jako
příprava. Všechny ty destinace, kde dcery v průběhu sezony startují, objíždím s nimi. Holky jsou ještě nezletilé a potřebují
doprovod rodiče, navíc u toho sama určitě chci být pro případ, kdyby se něco přihodilo. 

* Jak férové je vlastně prostředí špičkových parkurových závodů, jak velký důraz se v komunitě mladých jezdců klade na fair
play? 
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Pokud mohu mluvit za prostředí, v němž se s děvčaty pohybujeme, tam je fair play vždy na prvním místě. Patří k tomu i chovat
se ohleduplně vůči svému koni. Osobně jsem se za těch mnoho let s ničím špatným v tomto ohledu nesetkala. Otázka wellfare
koní je velmi důležitá. Pokud se kůň cítí dobře a má důvěru vůči jezdci a lidem kolem sebe, podává i lepší sportovní výkony.
Jde to spolu ruku v ruce, spokojený kůň vám dá více než kůň, který se bojí nebo s nímž se špatně zachází. Nezapomínejme, že
se jedná o sportovní koně, kteří jsou pro tyto účely speciálně vyšlechtění. Současný chov klade důraz na výkonnost a
charakter sportovních koní. Snahou chovatelů je zkombinovat původy úspěšných klisen a hřebců, kteří podávali stabilní a
špičkové sportovní výkony a dělal to rád. S koněm, který ten výkon nechce podávat, nezávodíte. Takový kůň najde využití v
rekreačním ježdění, my se zaměřujeme na sportovní koně. Sama vidím, jak to naše koně baví. Dáváme jim dlouhé volno, kdy
třeba dva měsíce vůbec neskáčou, aby se zotavili a maximálně si odpočinuli. Po těch dlouhých „prázdninách“ se pak velmi těší,
že budou opět závodit. 

* Dcery už dosáhly množství úspěchů, vedle republikových titulů zmiňme například bronz Anny-Marie s klisnou Chacco’s Amke
na loňském mistrovství Evropy v Portugalsku. Co byly pro vás osobně zatím největší zážitky? 

Jednoznačně mistrovství Evropy, které pro mě bylo velmi emotivní. Samozřejmě se podařila spousta dalších krásných výsledků,
holky se opakovaně zúčastnily závodů v rámci série Global Champions. Získaly tam doposud celkem pět prvenství. Moc se mi
líbilo v Římě na antickém sportovišti Circus Maximus, kde se konaly závody poprvé po více než 2000 letech. Krásnou atmosféru
mělo i Prague Playoffs v O2 areně, to byl další z vrcholných zážitků. 

* O tom, že sestry Vítkovy si v jezdecké komunitě vydobyly uznání, svědčí i spolupráce s módní značkou Giorgio Armani.
Můžete prozradit, jak vypadá a v čem spočívá? 

Holky byly nedávno osloveny značkou Giorgio Armani, jejíž management se rozhodl, že udělá kolekci přímo pro V Team
Prague. Pro Kristinu a Annu-Marii navrhli jezdecké oblečení, a kompletní vybavení pro koně. Kolekci kreslil přímo sám Giorgio
Armani. O holkách se ve světě ví, byly už osloveny i dalšími značkami. Například Cavaleria Toscana si je loni vybrala do
projektu vzdělávání talentovaných mladých jezdců na své akademii ve Florencii. Absolvovaly tam mimo jiné trénink s německým
reprezentantem Markusem Ehningem a měly i mentálního kouče. Od té doby Anička spolupracuje s mentální koučkou, což jí
pomohlo právě vyrovnat se s tlakem na mistrovství Evropy. 

* Jak se Kristině a Anně-Marii daří skloubit školu a ježdění? A co bude dál – je u některé z nich ve hře i případná profesionální
jezdecká kariéra? 

Průběžně se o budoucnosti bavíme a možností je více. Teď řešíme primárně školu a skloubit to s ježděním na vysoké úrovni
samozřejmě není snadné. Máme ale štěstí, že škola dcerám velmi vychází vstříc a všestranně je podporuje. V rámci školy totiž
funguje jezdecká akademie a britské školy mají své vlastní týmy. Naše škola i díky holkám vyhrála titul mistrů Anglie v roce
2019. Máme dobré vztahy a holky mohou studovat v upraveném režimu. Po škole odjezdí minimálně dva až tři koně, o víkendu i
všechny ostatní. Momentálně se připravujeme na zkoušky, a protože starší Kristině je šestnáct let, už se trochu díváme po
vysoké škole a jak by se to dalo skloubit, protože ona chce nadále jezdit a závodit. Hlavní důraz ale klademe na vzdělání. Co
přinese budoucnost, to samozřejmě nevím a nemůžu mluvit za holky. Prozatím se ale zdá, že je láska ke koním jen tak nepustí.
Uvidíme časem, zda budou nadále závodit a skloubí to s profesí jako řada světových jezdců, nebo zda se budou koním věnovat
rekreačně ve volném čase. 

QUICK REPLY 

Je pravda černobílá, nebo spíše šedá? Dle mého názoru černobílá, buď černá, anebo bílá. Jak by se jmenoval film natočený
na motivy vaší kariéry? „Následuj svoji intuici.“ A kdo by vás hrál? Natalie Portman. Kterou knihu právě čtete? Dočetla jsem
knihu o Latě Brandisové s názvem Nezlomná. Jakou vůni používáte? Klasickou vůni od Bottega Veneta, dále Diptyque
Philosykos a Eau de Campagne od Sisley. Tyto tři nejoblíbenější vůně střídám dle nálady. Do kterého kosmetického produktu
vám není líto investovat? Do očních stínů značky Dior. Který kus oblečení máte v šatníku nejdéle? Kalhotový kostým od Giorgio
Armani, který vlastním již deset let, skvěle mi sedí a ráda ho nosím.. A kterého kusu oblečení si nejvíce ceníte? Nejraději mám
hedvábná pyžama a kašmírové svetříky bez rukávu. Co jste si naposledy pořídila na sebe? Černý kožený pásek Dior. Dle
mého názoru je to jeden z nejlepších doplňků i k běžné konfekci. Kdyby vás měl po zbytek života oblékat jeden jediný návrhář,
který by to byl? Giorgio Armani anebo módní návrhářka pro Dior Maria Grazia Chiuri. Kdybyste mohla strávit 24 hodin v jiné
době, jaké datum a město byste si vybrala a proč? Athény v antickém Řecku za vlády Perikla, kdy město vstoupilo do zlatého
věku. Chtěla bych si promluvit s řeckými filozofy, jelikož můj dědeček byl sám filozofem a hodně mě v životě inspiroval. Přála
bych si spatřit řecké chrámy v plné kráse a zajít si na řecké divadlo. Vyřadila jste ze svého jídelníčku něco, co vám chutná?
Českou kachnu a dezerty. Jaká je vaše oblíbená guilty pleasure? Sklenička šampaňského a kousek hořké čokolády. 

Ptá se MARTIN CÁP Novinář, moderátor a dlouholetý šéfeditor zpravodajských serverů. Vystudoval žurnalistiku a mediální
studia na FSV  UK , ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje koním, jezdectví a moderní historii. Je autorem několika knih o
dostihovém sportu jako Příběhy lázeňských dostihů (2019) a Dostihové sny Václava Luky (2019). Žije v Praze. 

Odpovídá MARIE VÍTEK Majitelka Chuchle Areny Praha a manželka třetího nejbohatšího Čecha podle žebříčku magazínu
Forbes Radovana Vítka. Pochází z Brna, kde i vystudovala obor management a finance na VUT Brno. Žije v anglickém hrabství
Surrey. Jednatelka V Team Prague, s. r. o., a pořadatelka parkurových závodů. Má tři děti, dcery Kristina a Anna -Marie se na
vrcholové úrovni věnují parkurovému ježdění. 

Foto autor:   Vlevo: sako a košile, obojí DIOR. Vpravo: šaty, DOLCE & GABBANA; sako, ZOLTÁN TÓTH
Foto popis:   Anna-Marie Vítek a trenér Wim Schröder
Foto autor:   Foto: © Jessica Rodrigues, Tomáš Holcbecher, Emma Ziff Photography
Foto popis:   Kristina Vítek a kůň MTF Starpower
Foto autor:   Šaty, CHRISTOPHER KANE (prodává Zalando.cz)
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Foto popis:   Kristina Vítek a kůň Chaska II
Foto autor:   Foto: Petr Jandera; creative director: Jan Králíček; styling: Jan Boublík; vlasy: Diana Domalípová; make -up:
Margarita Krupeničová; produkce: Kseniya Chudarova;
Foto popis:   Kristina Vítek na koni Cloudless 2
Foto autor:   malé foto: Nakladatelství Mladá fronta, © Dior
Foto popis:   Marie Vítek a dcera Kristina na Mistrovství ČR dětí a juniorů
Foto popis:   Anna-Marie a Kristina Vítek s trenérem Wimem Schröderem v Chuchle Areně Praha, 2021
Foto popis:   Anna-Marie v jezdecké kolekci Giorgio Armani
Foto popis:   Anna-Marie a kůň Here I Am v kolekci Giorgio Armani

DVTV Interview - Michael Romancov
TV , Datum: 18.05.2022 , Zdroj: DVTV , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.05.2022 14:34 , Pořad: 17:00 Drtinová Veselovský -
Rozhovor , Země: Česko
Michael ROZSYPAL, moderátor 
Finsko a Švédsko dnes oficiálně podaly přihlášku do NATO. Rusko opakovaně varuje před následky rozšiřování aliance.
Prezident Putin nicméně řekl, že s Finskem ani Švédskem nemá problém. Rusko by podle něj muselo reagovat, pokud by
aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu. Politický geograf a autor nové knihy Námořní slepota o vlivu
moří a oceánu na světovou politiku, obchod i klima, Michael Romancov je hostem DVTV. Dobrý den.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Sledujeme obrat v ruské politice, co se týče rozšiřování NATO?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ne. Respektive ano i ne, protože v tom, co před chvilkou měli diváci možnost slyšet z vašich úst, tak tam zazněly 2 pozice
ruského vedení, které v zásadě ale jsou jako protichůdné. To znamená na jednu stranu, že to problém je. Na druhou stranu, že
to problém není, když něco.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
No a jak to právě rozklíčovat, protože ještě v polovině února jsme slyšeli Vladimíra Putina, jak mluvil o tom, že NATO se má
vrátit k hranicím před rokem 97, ale teď tento týden Sergej Lavrov, ministr zahraničí řekl:,, Jak Finsko, tak Švédsko a další
neutrální země se již řadu let účastní vojenských cvičení NATO a s jejich územím NATO při vojenském plánování posunu na
východ počítá. Tudíž v tomto smyslu už asi velký rozdíl není."

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak. Velký rozdíl není. Podstatné je, že ruským nejvyšším představitelům, Putinem počínaje pokračuje přes Lavrova a
Šojgu a konče potom až tím posledním poslancem Dumy, tak se jim nedá věřit. Z jednoho prostého důvodu pro ně slova, která
vyřknou, nejsou v žádném ohledu jakoby závazná. Jakýkoliv politik tady na západě, který nějakým způsobem mluví, tak vlastně
za to, co vyřkne standardně je zodpovědný. Samozřejmě jsou výjimky - Donald Trump, Andrej Babiš, to jsou vlastně lidé, kteří
žvaní, kteří nevědí v poledne, co řekli.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Procházeli demokratickými volbami a voliči si je nevybrali.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak. Je tam aspoň jako tenhle ten fenomén, to znamená, může tady být korekce toho nekonečného žvanění v tom slova
smyslu, že oni prostě k té moci už se podruhé třeba nebo potřetí nedostanou. V Rusku nic takového nefunguje už 22 let, a to je
ten obrovský problém, že Vladimir Putin třeba pokud jde o vztah Ruska vůči NATO nebo Ruska vůči Spojeným státům, už
několikrát změnil svou pozici, a to tak, že vlastně ta pozice se klidně jako změnila během velmi krátké doby o 180 stupňů a
podstatné je, že po něm nikdy nikdo v Rusku nechtěl, aby to vysvětlil, aby se zodpovídal z toho, proč případně do té doby byla
taková politika, vždycky to byla jeho politika, byla taková či maková. Já myslím, že v tom výroku je klasické, pokud NATO
nebude rozšiřovat svou vojenskou infrastrukturu, což byl mimochodem přesně ten fenomén, který se třeba týkal nás a všech
těch dalších zemí, které vstoupily do NATO vlastně po tom roce 1999, že vlastně na našem území nebo v Polsku, v Pobaltí, v
Rumunsku, tak tam vlastně strašně dlouhou dobu vůbec žádná vojenská infrastruktura NATO nebyla, ta se tam začíná
objevovat až teď v reakci na ruské kroky 2014, respektive 2022 vůči Ukrajině.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
No a co se bude dít teď, když ještě 9. května Vladimir Putin obhajoval tu invazi na Ukrajinu těmi slovy o západních agresorech,
že právě je potřeba bránit Rusko, že se Rusko cítí ohroženo. Tak neznásobí se ten pocit teď rozšířením NATO o Finsko a o
Švédsko? Jinými slovy, je to pro Vladimíra Putina a Rusko problém nebo ne?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je to pro ně problém v té rovině mediální. Je to problém v rovině PR v tomto ohledu. Oni tu kartu hrát budou, ale neměl by to
pro ně být problém v rovině bezpečnostně politické minimálně bezprostředně, protože ani Švédové ani Finové, ostatně jako
aliance jakožto celek se nehodlají vlastně vůči Rusku vymezit tím způsobem, že bychom plánovali a připravovali agresi vůči
Rusku. Prostě Severoatlantická aliance je jednoznačně organizací kolektivní obrany, to znamená, dokud nebudou členské státy
napadeny, pak nemají samy žádný důvod k tomu, aby vojensky útočily vůči Rusku. Rusové tohle to moc dobře vědí.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
No Rusko, respektive Vladimir Putin právě i tu agresi a invazi na Ukrajinu také obhajuje tím, že je to nutnost se bránit, že se cítí
vlastně Rusko ohroženo Západem, kde se v Rusku bere tady ten pocit ohrožení?
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Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ten pocit ohrožení je v podstatě součástí jejich historicko, řekněme, bezpečnostní identity, protože Rusko, ale teď, co je
důležité, jako každý jiný stát v Evropě. V historii mnohokrát bylo napadeno a samozřejmě jako každý jiný stát v Evropě i Rusko
mnohokrát jaksi zaútočilo na své sousedy. Mimochodem řada někdejších ruských sousedů naprosto zmizela z politické mapy a
vlastně dnešní optikou to vypadá, jako, že ty entity nikdy neexistovaly. Typicky Astrachaňský, Krymský nebo Kazaňský Chanát,
Polsko, to je něco, co znají lidé i tady v Evropě, že jo, to trojí dělení Polska, to byl typicky ruský jaksi přístup k řešení nějaké
bezpečnostní otázky v tom jaksi daném dobovém kontextu. Takže vlastně Rusové mají zkušenost nějakou více či méně starou.
Podstatné je, jakým způsobem se s tím dědictvím historickým prostě zachází. A my vidíme, jakým způsobem s dědictvím
vzájemných útoků a vpádů naložili například Němci a Francouzi, a vidíme, jakým způsobem s tím nakládají ruské politické elity.
A v tom je prostě ten propastný a zásadní rozdíl.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Vy v knížce Námořní slepota popisujete také období Sovětského svazu po druhé světové válce a k tomuto období píšete:,,
Stalinovi se po válce podařilo všude kolem hranic Sovětského svazu vytvořit nárazníkový pás satelitních států, o nichž tvrdil, že
jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti. Sovětské předpolí se stalo nejen prostorem, který měl absolvovat energii úderů
přicházejícího ze západu, ale také místem, odkud by Sověti sami mohli na západ udeřit." To teď ale Rusko nemá nebo ten
prostor ztrácí.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To teď Rusko nemá, to je samozřejmě něco, co je irituje naprosto jako zásadním způsobem. Vlastně je ale podstatné si
uvědomit, že Rusko začalo tenhle ten prostor ztrácet v okamžiku, kdy došlo ke zhroucení Sovětského svazu. Vlastně zhroucení
Sovětského svazu tím, že oni tehdy deklarovali, jak vidíme dneska podvodně, protože to nechtěli nikdy dodržet, ale tím, že
tehdy deklarovali, že vlastně Sovětský svaz se rozpadne na základě těch hranic mezi tehdejšími svazovými republikami a
všechny ty státy jako tenhle ten princip potvrdily, tak se vlastně Rusko opticky ocitlo v hranicích, které byly velice podobné,
řekněme, vládě Petra Velikého. A Petr Veliký nastoupil na ruský trůn v roce 1689, čili vlastně ten akt rozpadu Sovětského
svazu, což ale byla věc, která vlastně byla generovaná zevnitř, to je něco, co jako nezorchestrovala CIA nebo někdo takový, tak
ten způsobil, že oni přišli o vlastně 250 let úspěšných, z jejich pohledu úspěšných, teritoriálních výbojů, které je mimo jiné
vybavili tím jako nárazníkový pásmem. A pak šlo o to, jakým způsobem tedy ten prostor bude definován pro futuro a Rusko z té
západní strany, ať už ze strany evropských nebo transatlantických jaksi partnerů a iniciativ, bylo opakovaně vyzýváno k tomu
jaksi, aby se k těm problémům vyjadřovalo, jenže vést dialog s Ruskem není možné, protože ruská strana prostě dialogu
jakožto takovému nevěří. Veškeré dialogické pokusy skončily vlastně v tom, že Rusko nějakou dobu ten dialog vedlo, pak se
odmlčelo a pak začalo vést svůj monolog a v tom monologu znělo vlastně jenom to, co jste říkal na začátku, to znamená Rusko
je ohrožené a tak dál.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
se podíváme na hranici Finska a Ruska, podíváme se na ten geopolitický rozměr, tak ta hranice má nějakých 1300 km zhruba,
což ale bude znamenat vlastně zdvojnásobení té délky hranice Ruska a členských zemí NATO. Nebude se Rusko potom cítit
ještě více tlačeno do kouta?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nemám tušení jako. Já jsem přesvědčen přesně, jak to zaznělo v tom citátu, že se nic podstatného nemění, protože Finsko s
aliancí stejně jako Švédové už mnoho let spolupracovalo a ta spolupráce se teď samozřejmě jaksi výrazným způsobem
prohloubí, ale to neznamená, že by na to konto Rusku hrozilo nebezpečí. Ten argument Severoatlantická aliance se ocitne
několik jako málo kilometrů od Sankt Petěrburgu, no a co má být, proboha, jako to Finsko tam jaksi bylo. Samozřejmě, kdyby
bylo na Rusech, tak by Finsko neexistovalo a Finsko by bylo součástí tehdy Sovětského svazu, dneska by bylo součástí nevím
čeho, jestli Ruské federace, anebo by bylo, v uvozovkách jenom pod ruskou kontrolou tak, jak se o to Rusové snaží v případě
Ukrajiny, nicméně prostě historie šla po té trajektorii, po které šla a Rusko má dneska vůči Finsku hranici, kterou svého času
Sověti považovali za hranici, řekněme, bezpečnou.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Další citace z vaší knihy:,, Rusko - nejslabší a nej nespokojenější ze silných mocností - se jako první stalo aktérem otevřeně
agresivním. Jeho úsilí vynutit si rychlou a zásadní změnu pravidel však zatím nebylo korunováno úspěchem. Není tak silné, aby
dokázalo uspět samo, ani tak atraktivní, aby se k němu s chutí přidali ostatní silní hráči." Je Rusko vlastně neúspěšný stát, co
se týče rozšiřování svého vlivu a expanze?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pokud jde o konec dvacátého a začátek jedenadvacátého století, tak nepochybně. Pokud jde o ta předchozí století, tak ne. V
zásadě se dá říct, že od roku 1552, kdy vojska Ivana Hrozného dobyla Kazaň, tak vlastně ruský stát až do roku 1914 do
rozpoutání první světové války rostl průměrným tempem 110 čtverečních kilometrů denně, co je více než 350 let nepřetržitého
teritoriálního růstu, to je bezesporu úspěch minimálně v tom kvantifikovatelném slova smyslu je to úspěch. A to jsou věci, které
se teď v tom evropském perimetru ruského území z větší části vypařily právě v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Nicméně
pořád tedy zůstává ta obrovská prostora směrem na východ. A já samozřejmě nemám žádnou křišťálovou kouli, ale myslím si,
že to nebude trvat dlouho a Rusko začne přicházet o ty někdejší jaksi úspěšné imperiální výboje na východě.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Co se stalo? Co se stalo, že Rusko tedy neexpanduje tak rychle a možná tedy přijde i o některá východní území?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Změnila se východiska, která umožňovala někomu vlastně beztrestně expanzi provádět. Svět je globalizovaný, a to konto je
velice rychle vidět, kdy a kde se někdo, jakým způsobem chová a svět, byť ne celý, a ne se stejnou intenzitou, tak v zásadě
funguje zatím ještě tak, že určitý dobrý způsob chování je odměňován a určitý špatný způsob chování je trestán. V tento
okamžik se ve světové aréně nikdo nechová tak odpudivým způsobem, jako Rusko. Je trestáno, není trestáno jaksi celou
světovou komunitou, to by bylo naivní se domnívat, ale je trestáno velice podstatnou částí.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
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Čili jinými slovy vlastně říkáte, že většina světa, většina zemí upřednostňuje vzájemný obchod a Rusko to úplně nerespektuje a
je mu jedno, jak na tom bude ekonomicky.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Zdá se, že ano, což úzce souvisí s tím, že prostě Putin je naprosto jednoznačně totální ekonomický ignorant nebo ignorant v
ekonomických záležitostech. On asi upřímně vůbec netuší vlastně, jak tyhle ty věci fungují, a na to konto, prostě podle mého
názoru, jako přestřelil v těch svých kalkulacích, a z ruského hlediska, bohužel, jaksi v Putinově okolí nebyl nikdo, kdo by ho
dokázal korigovat.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Vy v té knížce Námořní slepota popisujete právě tu důležitost a vliv oceánu a moří, ať už na světovou politiku, obchod i klima, a
vlastně tam píšete, že pro Rusko je zajímavé, že na té západní a severní straně a jižní straně vlastně nemá přístup k oceánu,
když nebereme severní ledový oceán, kde je potřeba jezdit těmi ledoborci v řadě míst. Na západě Baltské moře, Černé moře
teď, jih je suchozemský a vlastně přístup k moři má Rusko jenom na východě. Je to problém právě pro tu, řekněme, expanzivní
politiku Ruska, a i pro tu obchodní politiku Ruska?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pro tu obchodní politiku Ruska je to problém v tom ohledu, že vlastně na tom Dálném východě, tak tam není dostatečné
množství lidí, tam samozřejmě jsou obrovské zdroje, ale není tam dostatečné množství lidí. Dálný východ se vylidňuje, platí
zhruba, že 3/4 území Ruské federace leží za Uralem, ale více než 3/4 ruské populace žijí před Uralem. Čili ten obrovitánský
prostor, který máme v té asijské části Ruska, mimochodem ten prostor od Uralu po jezero Bajkal je zhruba stejně jaksi rozlehlý,
jako jsou kontinentální Spojené státy, a když se podíváme na mapu a vidíme, že od toho Bajkalu k Pacifiku ještě pořád jako
zbývá obrovský Lán cesty a hnedka na jih leží Čína, země, která má vlastně většinu své populace koncentrovanou právě podél
svého pobřeží, byť samozřejmě výrazně jižněji, než leží ta ruská část pacifického pobřeží, a ten vztah mezi Čínou a Ruskem
nebo Sovětským svazem, to je celkem jedno, byl mimořádně komplikovaný, byl mimochodem velice konfliktní. Rusko posledních
zhruba 200 let jako by tahalo za ten delší konec provazu, protože bylo jaksi mocensky daleko silnější i hospodářsky silnější než
Čína, ale to se teď změnilo a podobně jako vůči západu i vůči Číně platí, že tím jediným argumentem, který Rusko má, pokud
jde o to silové možné působení, tak jsou to jaderné zbraně. Samozřejmě to Rusko má zdroje, ale ty zdroje, primárně jaksi zdroje
surovinové, tak ty dosud velice úspěšně umisťovalo na naše trhy. To teď končí a uvidíme jako, jak moc intenzivně to končí, a
jestli to skončí aspoň na nějakou dobu, jako natrvalo nebo ne, ale vlastně Čína, případně Asie odebírá ve srovnání s tím, co
Rusové až dosud poskytovali do Evropy, pouhý zlomek těch objemů. A je ve hvězdách, jestli se jim vůbec může podařit v
nějakém aspoň střednědobém horizontu tuhle tu situaci nějak změnit ve svůj vlastní prospěch.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Vy v té knížce právě k tomu ruskému přístupu k moři píšete:,, Mít lodě v omezeném bazénu Baltského moře, je něco úplně
jiného než posílat je najednou na druhou stranu světa." Je i v tomto kontextu pro Rusko tedy strategicky důležité mít přístup k
Černému moři a přístup do Evropy a na druhou stranu vlastně odstřihnout Ukrajinu od Černého moře? Protože pro Ukrajinu to
byla důležitá obchodní trasa.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Pro Ukrajinu to bylo - je to jediné moře, ke kterému Ukrajina má přístup, respektive Azovské moře, kdybychom ho teda brali
jako nezávislou část na tom prostoru moře Černého. A Rusové velice dobře vědí, jak důležitá pro Ukrajinu tahle ta komunikační
cesta je, je to jediný nejpřirozenější způsob pro Ukrajinu, jak se dostat na světové trhy, kam umisťovali Ukrajinci zase velice
úspěšně především svoji potravinářskou produkci. Rusko v téhle souvislosti je na tom úplně jinak, samozřejmě. Rusko má
daleko lepší přístup, byť k těm jiným jaksi uzavřeným nebo jinak komplikovaným vodním plochám, ale hlavně vůči Rusku nikdo
zatím nezahájil námořní blokádu, což neplatí, protože Rusové jaksi vůči Ukrajině tu námořní blokádu vlastně provádějí. V tom je
v tento okamžik ten zásadní rozdíl.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Byl by to další stupeň sankcí, myslitelný stupeň sankcí, námořní blokáda vůči Rusku, tak, jak jsme zažili některé námořní
blokády v minulých dobách?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Podle mezinárodního práva námořní blokáda už je vlastně válečný akt, to znamená, tam jaksi z toho právního hlediska už by to
de facto znamenalo, jako že jsou ty strany jako opravdu v ostrém konfliktu. Otázkou je, jestli třeba nesáhneme po něčem
podobném, co udělaly Spojené státy v kontextu karibské krize, kdy právě ve snaze neeskalovat to napětí v době, kdy tam
Sověti přes Atlantik vlastně dopravovali další část svého jaderného kontingentu, tak sáhli Američané po vyhlášení tzv. námořní
karantény. Takže ta námořní karanténa, to by se možná mohlo jaksi objevit, a v jistém slova smyslu se to možná objevuje už v
té souvislosti, že třeba Evropská unie pro ruská plavidla uzavřela své přístavy podobně, jako jsme pro ruská letadla uzavřeli
náš vzdušný prostor.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Vy tu knihu otevíráte citátem:,, Kdo ovládá moře, ovládá obchod, kdo ovládne světový obchod, získá bohatství celého světa a
nakonec ovládne i celý svět." Je tedy boj o moc a o vliv na moři a v oceánech důležitější, než na souši?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ono to není důležitější než na souši, to bych si rozhodně netroufnul takhle tvrdit, ale je to velice podstatná část právě toho, co
můžete získat, nebo co můžete ztratit. Ono potřebujeme obě ty dimenze. Každá velmoc, která se soustředila pouze na jednu a
zanedbala nebo ignorovala tu druhou, tak dříve či později se ukázalo, že tam prostě něco chybí, je to podobně jako máme dvě
nohy, tak každá velmoc, která usiluje o to být skutečně velmocí globální, tak by měla mít obě dvě ty nohy, v uvozovkách, jaksi
stejně silné. A z historického hlediska nicméně vyplývá, že schopnost pohybovat se efektivně a bezpečně na velké vzdálenosti
prostřednictvím světového oceánu, tak přináší výrazně rychlejší možnost vlastně získat bohatství, než když se to odehrává
pouze v tom pevninském rámci. A pokud jde o ty mocenské střety, tak tam záleží na tom, koho máte ve své blízkosti. Třeba
Spojené státy mají v zásadě dva sousedy, že jo, Mexiko a Kanadu. A v obou případech vlastně to nejsou sousedé, kteří by je
jakýmkoliv způsobem ohrožovali, což je obrovská výhoda nebo vždycky to byla obrovská výhoda pro USA. Třeba na rozdíl po
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dlouhou dobu u Británie, Francie a Německa, tedy země, které se v různých dobách bály jeden druhého.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Více než polovina světového obchodu dnes probíhá na vzdálenost delší než 3000 km. Jeho objem vzrostl od konce
sedmdesátých let více než 16× a také v knížce zmiňujete ten údaj, že více než 90 % světového obchodu se odehrává na moři
nebo respektive skrz moře. Čím to je? Je to pořád tedy ten nejefektivnější a nejlevnější způsob přepravy a obchodu?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak. Nejefektivnější, nejlevnější, nejrychlejší. Je to vlastně fenomén, který od nás tou středoevropskou suchozemskou
optikou prostě nemůže být vidět. Logicky, mimochodem Česká republika patří zhruba mezi čtvrtinu států světa, které nemají
přístup k moři, zhruba 3/4 zemí světa tuhle tu možnost má, a ekonomové spočítali, že každý ten stát, který má přístup k moři,
tak to pro jeho HDP znamená jedno až 4 % navíc. Ono je to mimo jiné vlastně způsobeno i tím, že ten pobřežní pás má
standardně výrazně hustší způsob zalidnění a tam, kde je víc lidí, no, tak tam prostě produkujete jaksi větší hodnoty a rychleji,
pochopitelně. Takže tohle to jsou všechno faktory, které jdou ruku v ruce.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Vy tu námořní slepotu naší, nejenom tedy suchozemců, popisujete ale tak, že jsme se přesunuli, co se týče dopravy do letadel,
do aut nebo na železnici. Co bychom tedy měli chápat nebo na co bychom měli klást důraz, abychom lépe rozuměli tomu, jak
funguje světová politika a světový obchod?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Například, když si dneska někdo koupí nějaký výrobek, nejlíp je to asi vidět na výrobcích potravinářských, tak na těch obalech
je velice často napsáno, samozřejmě, do kdy to vydrží, z čeho je to vyrobeno. To znamená, kolik tam je, já nevím, cukrů, tuků a
takovýhle věcí a možná, že by bylo zajímavé jako si položit potom otázku tak jako, kde se to vzalo v tom obchodu, kde jsem to já
koupil. A tam bychom najednou viděli, co všechno z toho, co já držím v ruce, vzniklo třeba na opačném konci světa a muselo se
to ke mně nějakým způsobem dostat. A mezi těmi kontinenty v zásadě všechno vlastně se dneska přepravuje prostřednictvím
námořní dopravy, vlastně se dá říci, že z těch jako významných záležitostí, které skutečně hýbou světem, které se nějakým
velkým podílem nepřevážejí po světových oceánech, tak tam samozřejmě patří software, což je bezesporu stále důležitější
záležitost. Prostě tam, kde se ten software jaksi vyvine, no, tak se to přes internet potom pošle kamkoliv, a potom tou druhou
komoditou jsou diamanty, ty se převážejí na palubách letadel, protože je to jaksi malinký objem a je to ke všemu lehké, má to
obrovskou hodnotu, ale všechno ostatní vlastně jede potom po moři.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Ale to znamená, že tedy cenu upřednostňujeme i před ekologií a ochranou životního prostředí a že vidíme, jak jsme potom
závislí na těch dopravních trasách, ať už v době covidu nebo zaseknutí lodi v Suezském průplavu.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak, to jsou prostě ale věci, které zase odborníci vědí. Podstatné je spíše, že to, co odborníci říkají, ať už směrem k
svému vlastnímu politickému establishmentu nebo k vedení těch řady velkých nadnárodních firem, tak velice často jsou ty
varovné hlasy ignorovány, ať už kvůli blížícím se volbám, anebo kvůli ziskům, které to v daný okamžik přináší nebo kvůli
kombinaci tohohle obojího. To, že může dojít k něčemu takovému, jako když se ta loď Ever Given prostě šprajcla v Suezu, o
tom jaksi se ví dávno, ty rizikové scénáře nebo možnosti, byly popsány, a co z toho potom vyplývá také. No a pak se to prostě
jednoho krásného nebo spíš teda ošklivého dne stalo a najednou jaksi s tím je svět konfrontován, stane se z toho samozřejmě
prvotřídní mediální senzace, a to vyvolá tlak tedy veřejného mínění směrem k politikům, aby už se tahle ta věc potom, no ono
se to stane dříve či později znovu.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Vy taky popisujete dovoz zboží už do Římské říše z Indie před téměř 2000 let, že se dovážely perly, cukr, sezamový olej,
Ebenové dřevo, bavlněné látky, Indigo, léčivé byliny, ovoce a velké množství koření, včetně pepře. V samotné Indii jste se pak
na trzích dostali ke zboží pocházejícímu z Číny. Z Číny po ní proudilo hedvábí a Číňané naopak oceňovali Římské sklo i kvalitní
látky. To už byly tehdy zárodky globalizace?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V jistém slova smyslu ano, ale ono to tenkrát fungovalo úplně jinak, než, jak to funguje dnes. Vlastně ta globalizace současná
je oproti té, řekněme, preglobizaci, o které by se dalo mluvit tehdy, jiná v tom, že na ní participuje neskutečně velké množství
lidí. Samozřejmě, že jsou lidé zejména v těch nejchudších zemích světa, jako je třeba Afghánistán nebo většina afrických států,
které v zásadě jako pořád žijí tím lokálním způsobem nebo dominantně tím lokálním způsobem života, ale v zemích, jako je
třeba Česká republika, tak tady jako spousta těch věcí, které každodenně vlastně držíme v rukou a které používáme pro svůj
život, tak skutečně k nám dopluly většinou z Číny. Když jsme tady jako v DVTV, tak kamery, mikrofony počítače, a tak dál, to
bylo s největší pravděpodobností vyrobeno prostě v Asii a doplulo to do Evropy na palubě nějakého kontejnerového plavidla.
Takhle je tomu samozřejmě taky v Japonsku, dneska už i v té Číně, čím dál tím víc v Indii, pochopitelně ve Spojených státech
atd. A dneska vlastně máme globalizaci v tom masovém měřítku. Tehdy v době, kdy vlastně Římané a Číňané spolu
obchodovali, nějaké to první, druhé století našeho letopočtu, tak se ta globální výměna týkala pouze velmi malého objemu těch
komodit, které se obchodovaly a byly to pochopitelně elity, které na tom primárně participovaly.

Michael ROZSYPAL, moderátor 
Děkuju za rozhovor pro DVTV a za návštěvu ve studiu.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já děkuju za pozvání.
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Probíhá velká proměna centra Prahy
TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Naše Praha centrum , Strana: 3 , Autor: (red) , Vytištěno: 40 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
20.05.2022 00:13 , Čtenost: 8 500 , Rubrika: Praha centrum , AVE: 10 935,06 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Technická správa komunikací hl. m. Prahy pracuje na nových tramvajových zastávkách, vzniku nové široké pěší promenády a
výsadbě nového stromořadí na Smetanově nábřeží, konkrétně v úseku od Karlových lázní po Národní divadlo. Práce jsou
rozděleny na tři samostatné, nicméně zároveň navazující a koordinované akce. Všechny skončí do 30. června. 

Praha 1 - Promění se veřejný prostor celého území od Klementina přes Křižovnické náměstí po Národní divadlo. 
Na Křižovnickém náměstí se doprava kříží s Královskou cestou, po které v letních měsících proudí až 100 tisíc chodců denně.
Podmínky pro ně zlepší široká pěší promenáda od Karlova mostu přes Smetanovo nábřeží až po Národní divadlo s ikonickým
výhledem na Hradčany. Na Smetanově nábřeží vznikne nové stromořadí o 17 stromech, město doplní lavičky a také
cyklostezku. Pro automobilovou dopravu se nic nezmění. 

Nové tramvajové zastávky 

Další stavební úpravy zlepší podmínky pro městskou hromadnou dopravu a cestující. 
Vznikne nová tramvajové zastávka Karlovy lázně ve směru z centra. Dnes se totiž jedná o jeden z nejdelších úseků bez
tramvajové zastávky v centru města. Z vyšrafované části komunikace 30 metrů od zastávky směrem ke Staroměstské ulici se
stane chodník s prostorným nárožím. 
Současná zastávka Karlovy lázně se také dočká opravy. Bude doplněna nástupním mysem, který vyplní místo mezi tramvají a
obrubníkem a umožní bezbariérový nástup do dopravního prostředku. 
Změna se bude také týkat současného uspořádání zastávek Národní divadlo – tramvajových linek 2 a 18. Ta na Smetanově
nábřeží se zruší a uvolní místo chodcům a stromům. Linka 17 bude nově stavět v plánované stejnojmenné zastávce na
Masarykově nábřeží. Zcela nová tramvajová zastávka vznikne ve směru do centra před budovou Národního divadla u Žofína.
Součástí je ale i rekonstrukce nástupiště již existující zastávky v opačném směru, a to včetně navazujících chodníků. „S touto
úpravou dojde k posunutí šestimetrového přechodu pro chodce u Národního divadla a k výstavbě nového pětimetrového
přechodu u křižovatky Masarykovo nábřeží – Divadelní – Na Struze. Povrch chodníku a zastávky bude z pražské mozaiky,“
vysvětlil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). 

Foto autor:   Vizualizace: MHMP
Foto popis:   NA SMETANOVĚ NÁBŘEŽÍ už tramvaje před fakultou  sociálních  věd  nezastaví.

Dům, který dobře vypadá, ale neslouží, je k ničemu
TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 6 , Autor: Petr Volf , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
20.05.2022 00:31 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 341 311,80 Kč , Země: Česko
Rozhovor Petra Volfa s architektem Josefem Smolou o pasivních domech, udržitelnosti, inteligentních systémech, předsudcích,
energii a učení. 

* Svou praxi jste začínal v ateliéru Gama architekta Karla Pragera, který se proslavil svými odvážnými stavbami. Probírali jste
tehdy energetickou náročnost budov? 

To je bezvadná otázka. Karel Prager byl výjimečný svými manažerskými schopnostmi, které architektům tenkrát spíše scházely.
To jsme si od něj, myslím, všichni odnesli, že nestačí jenom věci vymýšlet, ale stejně, možná ještě důležitější, je dokázat je
realizovat. Lpěl na tom, aby se nedělala průměrná technická řešení, usiloval o to mít špičkové řešení, což znamená, že
kupříkladu problematiku tepelných mostů a dalších podobných věcí sledoval, i když se na ně tenkrát příliš ohledy nebraly. Když
jsme navrhovali přestavbu Smíchova, naši kolegové zabývající se v ateliéru technickým zařízením budov navrhovali, že
přestavovaná oblast bude vybavena tepelnými čerpadly, což bylo v polovině osmdesátých let v Československu něco
vysloveně avantgardního. Princip tepelných čerpadel byl známý, ale nikde se ještě nepoužívala v takovém rozsahu. v tomto
případě to byla levná energie z vltavy. Tehdy mohla mít čerpadla topný faktor asi jedna ku dvěma, možná jedna ku třem,
přičemž dnes se pohybujeme v úrovni jedna ku čtyřem či pěti, ale byla to určitě zajímavá myšlenka, kterou Karel Prager dostal
do studie a bojoval za ni s investorem, což byl magistrát hlavního města. Byl úžasný v tom, že uměl nazpaměť normy, znal
předpisy, a to jsem od něj převzal, na stavbách je to obrovská výhoda. Když mu elektrikář řekl, že něco nejde, tak ho poslal, ať
si jde vyhledat příslušnou normu, a pak zjistí, že to lze. Šlo o skryté hromosvody, protože nechtěl, aby byly na fasádě vidět, a
tak je nechal protáhnout v novodurové trubce. Byl v něm architekt i stavař a zosobňoval komplexnost profese. Řídil se
vitruviovým triviem „účelnost, pevnost, krása“, nikdy o něm nepochyboval. Podle mě to byla také příčina toho, že jeho stavby
dosáhly světové úrovně, ať už šlo o Makromolekulární ústav na Petřinách nebo Federální shromáždění. 

* Jste známý svými pasivními domy, které navrhujete, propagujete, ale také učíte. Používá se pořád ještě tento přívlastek s
poněkud negativními konotacemi? 

Má to vývoj. Rakouské centrum pasivních domů ve vídni asi před osmi lety přišlo na to, že slovo pasivní odrazuje klienty, ale
také architekty, takže začali používat termín „udržitelná výstavba“ zahrnující automaticky energeticky pasivní modul, o němž
nikdo nepochybuje, že je důležitý, protože je ekonomicky výhodný. znamená to širší rozsah uvažování o dané problematice, již
jsem jako u nás novou začal okolo roku 2010 systematicky vyučovat na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického,
mladé architekty. 

* Kdo vás ovlivnil v uvažování o nízkoenergetických stavbách? 

v devadesátých letech po mně chtěl kamarád návrh opakovatelného principu rodinných domů. vymyslel jsem mu čtverec
obvodového zdiva, čtyři sloupy, naprosto univerzální dispozice, kterých byly asi dvě desítky. Dispozice mohly být členěné
nábytkem, světlo procházelo i vrchlíkem doprostřed prostoru. Postavilo se jich třináct. Tyto kadety, jak jsem je nazval, jsem si
nechal patentovat, dodnes je to chráněný užitný vzor a také jsem je prezentoval na výstavách a veletrzích. Když je uviděl
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kolega, jenž sem přivezl z Kanady sendvičový systém založený na polystyrenu a dvou vrstvách štěpky, napadlo jej, že by se
moje flexibilní, podle potřeby rostoucí domy mohly vyrábět jako dřevostavby. Přivezl mi katalogy s ukázkami 2by4 systému a
dalších dřevěných konstrukcí, které se v Kanadě běžně používaly. začal jsem se učit. Následovaly první domy. v okamžiku, kdy
zvětšujete tloušťku tepelné izolace, zákonitě se dostanete do problému s difuzí, kondenzací atd., takže jsem automaticky přešel
do kategorie nízkoenergetických domů vybavených řízeným větráním a s rekuperací tepla. Pak přišla nabídka od Petra
Morávka, zakladatele a současného ředitele firmy ATrEA, zabývající se mikroklimatem budov. v roce 2005 jsme společně s
dalšími architekty, s Alešem Brotánkem, Mojmírem hudcem nebo Janem Bártou, založili Centrum pasivního domu a najednou se
všechno protnulo. 

* Co bylo hlavním impulsem, jenž vás přivedl k tomu, že jste se této tematice začal věnovat? Vedly vás k tomu obavy z
energetické krize nebo z ekologické katastrofy? 

Nejsem člověk mesiášského založení. vždycky jsem se snažil, abych neudělal projekt, který by byl takzvaně obyčejný, dělám
projekty posouvající dosavadní technické možnosti. Mimochodem, největší projekt, který jsem vyprojektoval ještě za socialismu,
byl hotel v Karlíně. Tehdy šlo technologicky o úplné novum, to jsem si prosadil: jednalo se o montovaný skelet od Konstruktivy
pro podzemní garáže, na něm byl položený příčný systém vvÚ-ETA s vyzdívaným pláštěm z plynosilikátu, který se choval
vzhledem k tehdejším normám mnohem lépe než běžná panelová výstavba. Tato skládačka mi hlavně umožnila uvolnit fasády a
dostat na ně postmoderní ornament. Pro mě bylo podstatné, že jsem dokázal, že se dají dělat slušné velké domy i bez použití
panelů. 

* Jak se proměnilo myšlení o pasivních domech za posledních dvacet let? 

Propastně! od roku 2030 má být povinně zaveden pasivní standard ve všech zemích Evropské unie. Normy, které nastolil
profesor Wolfgang Feist z Darmstadtu před třiceti lety, se nemění. roční měrná potřeba tepla na vytápění musí být stále
maximálně 15 kWh na metr čtvereční a rok. Potřebné jsou vždy nějaká forma řízeného větrání a relativní vzduchotěsnost, kdy
při metodě tlakového spádu a padesáti pascalech máme maximální objemovou výměnu vzduchu šedesát procent za hodinu.
To, co bylo nemyslitelné, když jsme Centrum pasivního domu zakládali v salonku hotelu Austerlitz v Brně, se už stává pomalu
běžnou skutečností. v průběhu let jsme úspěšně ovlivňovali legislativu, podařilo se nám prosadit podporu zelená úsporám,
věnovali jsme se propagaci, díky čemuž už pasivní domy nejsou brány jako něco bizarního či nesmyslný výstřelek, který
omezuje tvůrčí činnost architektů. Nejlepší stavby v zahraničí jsou automaticky v pasivním režimu, protože je to, jak jsem už
zmínil, ekonomicky výhodné. vyplatí se to. To, co bylo něco výjimečného, se stalo běžným. v pasivním standardu u nás chtějí
domy především klienti „myslící zeleně“, lidé se širším rozhledem, vysokoškoláci, pracovníci pohybující se ve světě IT a tak
podobně. Přelilo se to i mezi institucionální developery, takže už jsou firmy, které již nepostaví bytové domy bez řízeného
větrání a odpovídající těsnosti, aby vše mohlo dohromady fungovat. 

* Pořád platí, že jsou na špici progresivního ekologického stavění Rakušané a Němci? 

v tomto ohledu se nic nezměnilo, Rakušané, Němci, a ještě bych také přidal Švýcary. 

* Čím to podle vás je? 

Pravděpodobně k tomu mají blízko díky svému racionálnímu založení, jako první si dokázali spočítat, že se takový způsob
stavění ekonomicky vyplatí. Ale je to dáno také jejich pílí, politickou kulturou, společenskou odpovědností a vztahem k
životnímu prostředí. vedle těchto zemí jsou samostatnou kategorií skandinávské státy, kde k tomu dospěli, vzhledem ke
klimatickým podmínkám, vlastní cestou: kupříkladu ve Finsku používají trojskla už od šedesátých let minulého století. Celý
systém vzdělávacího procesu je tam nastaven k ochraně přírody a lidé se podle toho chovají, aniž by o tom museli přemýšlet.
Stalo se to součástí jejich identity. 

* Dá se říci, že se nám už daří snižovat náskok, který si zmíněné země před námi vytvořily? 

Bohužel nikoliv, ale to neplatí jenom v oboru udržitelného stavění, je to tak v mnoha oblastech. zaostáváme. Jsme v situaci, kdy
jde především o to, abychom neztratili z dohledu koncové světlo vlaku, který nám ujíždí. vídeň byla kdysi naším hlavním
městem, měli jsme společný osud, ale jako by to už ani nebyla pravda. Na tamních brownfieldech vyrostlo několik městských
čtvrtí v pasivním standardu, které mají patnáct až dvacet tisíc obyvatel. všechna současná pražská výstavba na Smíchově, v
Bubenči nebo zátorech je po této stránce mentálně v devadesátých letech. Myšlenka blokové zástavby, která se u nás pořád
pěstuje, je ve světě překonaná, protože nezajišťuje prostupnost bloků a nedává šanci stejného oslunění pro všechny byty. Ale
to je na jinou diskusi, která by se týkala řízení celého města, jež rezignovalo na sociální výstavbu a vzdalo se regulačních
nástrojů. 

* Co všechno se nyní bere v úvahu, chceme-li vybudovat dům tak, aby byl v celém svém životním cyklu efektivní, přinášel zisky
a zároveň byl maximálně ohleduplný ke svému okolí? 

Proto už také nehovoříme jenom o pasivním standardu, ale o udržitelné výstavbě, která zohledňuje nejrůznější souvislosti a
důsledky. Uvažujeme-li o bydlení s minimální uhlíkovou stopou, sledujeme čtyři pilíře: ochrana životního prostředí, sociální,
ekonomické a kulturní aspekty. v otázce životního prostředí sledujeme hospodaření s energiemi, vodou a odpady, které
vnímáme v rámci cirkulární ekonomiky jako nový stavební materiál. od prvního ledna je do naší legislativy implementován
evropský předpis o taxonomii, což jsou konkrétní nástroje, jak hodnotit udržitelnost objektu, a to znamená, že už nejde o
akademickou debatu nebo o používání různých komerčních certifikačních nástrojů typů LEED a dalších, které však nebyly
závazné. Pochopitelně se musí zohlednit některá specifika, daná geografickou polohou a klimatickými podmínkami, protože
dosažení kupříkladu pasivního standardu je jiné ve středomořském a v severském podnebí – abych uvedl markantní rozdílnost.

* Nebude se těmito regulativy architektura komplikovat a znesnadňovat? Nepřinese to byrokratizaci oboru? 

To je názor, který často slýchávám, ale není opodstatněný. vezměte si, že nejlepší světoví architekti většinou přirozeně
uvažovali v intencích „udržitelnosti“. Frank Lloyd Wright v americkém Wisconsinu vytvořil vilu Solar hemicykl s principy
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pasivního domu už ve čtyřicátých letech minulého století, ovšem bez řízeného větrání. Nositelné Pritzkerovy ceny Richard
Rogers nebo Renzo Piano už roky staví v tomto duchu a tak bych mohl ve výčtu pokračovat. 

* Jakou roli sehraje v budoucnosti dřevo? 

vzhledem k tomu, že se jedná o jediný masově dostupný obnovitelný materiál, jeho význam poroste. zvětšuje se měřítko domů.
Německou státní cenu za architekturu, za dřevostavbu roku 2019, získala studentská kolej Woodie v hamburku, která je celá
postavená z CLT panelů, takže je prefabrikovaná. Navíc má zajímavou fasádu a vnitřní strukturu. Nejsem však příznivec závodů
o co nejvyšší dřevěnou budovu, protože to vede k tomu, že když nemáme tuhé železobetonové jádro, jako je tomu u
šestaosmdesátimetrového vídeňského domu hoho, dostáváme se například k plným, lepeným, dřevěným nosným sloupům
dvakrát dva metry, což znamená v podstatě vykácení jednoho lesa na jeden výškový objekt. Materiály by se měly používat
sofistikovaně, nikoliv dogmaticky, ale tak, aby se využily co nejlépe jejich přednosti. Nejlépe se to daří pochopitelně v kategorii
rodinných domů. Dřevostavby u nás v současnosti zaujímají už téměř dvacet procent veškeré této výstavby, přičemž ještě v
devadesátých letech šlo jenom o jedno procento. 

* Snižuje se sice energetická náročnost staveb pomocí masivního zateplování, ale jak se bude zacházet se zateplovacím
hmotami, třeba s polystyrenem, až skončí jejich funkčnost? 

Polystyrenu bych se příliš nebál, protože jej lze recyklovat jako plnivo v betonových směsích. Leccos se však bude muset
přehodnotit. Cenová politika výrobců zateplovacích materiálů byla taková, že polystyren byl nejlevnější, o něco dražší byla
minerální vlna a nejdražší dřevovláknitá izolace. Předpokládám, že se to promění v souvislosti s energií, kterou na vytvoření
toho či onoho materiálu potřebujete, v případě kamenné nebo skleněné vlny se musí dosáhnout teploty až patnáct set stupňů
Celsia, což pro výrobce konkrétně znamená postavit vlastní napájecí stanici. zmíněný polystyren se vyrábí propařováním v
autoklávu za teploty okolo dvou set stupňů, na voštinové cihly potřebujeme stupňů tisíc… Najednou se nyní relativně drahé
dřevovláknité izolace stanou dostupnějšími. 
Kvůli válce na Ukrajině se už stávají energie natolik luxusní komoditou, že budeme muset velmi zvažovat, jak s nimi nakládat,
abychom zajistili takovou udržitelnost, která by byla reálná a nevycházela ze starých předpokladů, jež se můžou zdát utopické.
zřejmě přehodnotíme pohled na jádro, uhlí i elektromobilitu. 
Dokážu si představit snížení prostorových standardů, například u sociálního bydlení, jako to bylo za první republiky. Současný
trend zpřísňování norem nás žene do pekla a je dlouhodobě neudržitelný. Nikdo dnes nedokáže poctivě říct, co nás čeká. ve
stavebnictví nezůstane pravděpodobně kámen na kameni, ale ukazuje se, že mít energeticky nenáročné domy se každopádně
vyplatí. A ti, kteří je užívají, blahořečí svému rozhodnutí, protože čím nižší je jejich energetická závislost, tím větší bezpečí a
pohodlí mají. 

* Jaký máte názor na zelené fasády, které jsou uplatňovány v některých soudobých úsporných stavbách? Jedná se o módu,
nebo o udržitelný přístup, který má budoucnost? 

zelené fasády jsou do značné míry luxusní výrobek, protože při jejich realizaci nejsme schopni se dostat pod patnáct tisíc korun
pořizovací ceny za metr čtvereční. záleží na systému, můžeme použít kontejnerovou zeleň, šplhavou zeleň a high-tech jsou pak
různé panelové skladby. Přičemž je ale nutné započítat značné náklady na udržování, především na velmi sofistikované umělé
zavlažování. Navíc když jsou velká sucha, stejně to znamená desetiprocentní ztrátu výsadby. Proto by to neměla být jenom
výtvarná hra, ale vždycky by mělo jít o vzájemně propojené, sjednocené zelené plochy. obecně platí, že pokud chceme řešit
tepelné ostrovy, nejúčelnější je zeleň rostoucí v ulici, tedy stromy, trávníky, keře. A zelené střechy či fasády jsou žádoucím
doplňkem, vždy jako součást komplexního přístupu. 

* Domy a hospodárnost jejich provozu lze ovládat na dálku pomocí telefonů. Kde je hranice, kdy ještě technologie dávají smysl
a kdy můžou znamenat určitou zranitelnost? 

Jedná se spíše o marketingovou záležitost, neboť úkolem marketingu je „prodat i neprodejné“, a to tak, že se vyvolává nová
poptávka. ovládací systém domu je nesmírně nákladný, složitý a běžný uživatel mu není schopen do hloubky porozumět, takže
se stává vazalem firmy, která jej instaluje. Každá technologie je nutné zlo, a pokud už po ní musíme sáhnout, mělo by jí být tolik
jako koření v dobrém italském jídle, což se bohužel dnes neděje. Použil bych analogii z pohádky, jak pejsek a kočička vařili
dort… Méně je více! Jde o to co nejvíce využívat obnovitelné přírodní zdroje, v první řadě sluníčko, které nic nestojí, a z
technologií mít jenom to, co opravdu potřebuji: minimální zdroj tepla bez sofistikovaného ovládání a dům navržený tak, aby
fungoval i v případě blackoutu, který určitě přijde, o tom se asi nepochybuje. Je potřeba stavět srozumitelné a zároveň
bezpečné domy v každém režimu užívání, speciálně to platí nyní, v době blízkého válečného konfliktu. Pokud dům není
bezpečný, je špatný, a až pak bychom se měli bavit o tom, jestli jde o kvalitní architekturu. To je další reálný aspekt, který
musíme brát na vědomí. 

* Jakou svou stavbu ukazujete studentům jako ideální z hlediska souladu architektury a energetické udržitelnosti? 

Snad to nebude znít jako vychloubání, ale za takovou stavbu považuji dům seniorů v Modřicích, který byl dokončen před deseti
lety a stal se první udržitelnou budovou v Česku i s ohledem na uhlíkovou stopu. Pro mě je nejcennější, že profesor Chybík,
který byl v průběhu jejího zrodu děkanem Fakulty architektury vysokého učení technického v Brně, tam nechal udělat
sociologický průzkum spokojenosti a výsledek byl pětadevadesát procent spokojených obyvatel. Potvrdilo se třeba to, že
seniorům nevadí řízené větrání, ani nemají problém s tím, že splachují dešťovou vodou. Právě způsob používání architektury je
pro mě ze všeho nejdůležitější. Dům, který dobře vypadá, ale neslouží, je totiž k ničemu. 

* Začal jste učit v padesáti letech. Proč jste se rozhodl praxi propojit s pedagogickým působením? 

Jeden architekt řekl, že každá kravička, která saje mléko, tak v určitém okamžiku potřebuje, aby ona sama byla vysávána. A
mně se tahle metafora líbí. Když člověk něco umí, měl by se o to podělit a zajistit kontinuitu. Studenti mi dělají radost, Jiří
Petrželka s Kristýnou Klůsovou vyhrávají architektonické soutěže ve světě, přičemž jedné z nich, na rozsáhlý polyfunkční areál
v pařížské čtvrti Saint-Denis, kde bývala průmyslová výroba, se zúčastnilo dvanáct set studentů z dvě stě univerzit. Nevytvořili
jenom urbanismus, ale dospěli až ke stavebně-konstrukčním detailům: okamžitě by se mohlo stavět. A o to by mělo jít. 
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***

Josef Smola (1958) je architekt, publicista, pedagog. V roce 1982 absolvoval Fakultu architektur y ČVUT. Řemeslu se vyučil v
ateliéru Gama Karla Pragera pod vedením architekta Petra Svobody, poté následovala praxe v projektových kancelářích
velkých dodavatelských firem (IPS – dnes Skanska). Po listopadu 1989, na základě konkurzu roční stáž v Paříži u CBC, dále byl
zaměstnán v ateliéru Omikron Martina Kotíka. Od roku 1995 má vlastní ateliér. V oblasti bytové výstavby má registrováno
několik patentů. Zabývá se rovněž stavebním právem a poradenstvím. Popularizuje aspekty energeticky úsporného bydlení,
moderních dřevostaveb, pasivních domů. Dlouholetý člen a předseda Stavovského soudu České komor y architektů, Centra
pasivního domu, člen Asociace interiérových architektů a Obce architektů. Od roku 2012 učí mladé architekty navrhování
staveb na katedře architektury FSv ČVUT. Je garantem a vyučujícím nového oboru pasivní domy na VOŠ Volyně a VOŠ Dušní
v Praze. Vybrané práce: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (5 ocenění), pasivní bytový dům Bubeneč Gardens,
pasivní Dům stromů v Průhonicích, několik desítek nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. 

Foto autor:   foto: Ilona Sochorová
Foto popis:   Josef Smola
Foto popis:   Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích. Josef Smola a Aleš Brotánek, studie 2009
Foto popis:   Dům stromů, Průhonice. Josef Smola a Aleš Brotánek 2008
Foto popis:   Dřevěná lávka Hořice, Josef Smola a Vaner s. r. o 2018, foto z dronu: Michal Ludvík
Foto popis:   Pasivní bytový dům Bubeneč gardens, Josef Smola, Jakub Masák, Petr Němejc, 2013
Foto popis:   Polyfunkční městská část St. Denis, Paříž, Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová, 2020
Foto popis:   Pasivní rodinný dům Praha–Radotín, Josef Smola, 2018

Směrnice WTA 4-6 a hydroizolace spodní stavby pomocí reaktivní flexibilní izolační stěrky MB 2K
TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 62 , Autor: PAVEL ŠŤASTNÝ , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 20.05.2022 00:31 , Rubrika: Izolace , AVE: 300 480,10 Kč , Země: Česko
Provádění dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva jako součásti sanace stavby je předmětem Směrnice WTA 4-6. Poprvé byla
vydaná v roce 1998, poté doplněna v letech 2006 a 2014. K dispozici je již dlouhou dobu i v české mutaci. Směrnice popisuje
provádění dodatečných izolací z vnější strany stavby, ale i izolace na vnitřním líci zdiva a izolace zdiva chemickou injektáží. V
posledních úpravách přibyly zejména kapitoly o zajištění kvality dodatečných izolací, včetně požadavků na provádění kontrol,
tedy „checklistů“, které by měl pro stavební dozor zajistit zhotovitel. 

Stávající zdivo po odkopu, zejména u starších staveb, mívá často velmi nepravidelný líc. Směrnice WTA 4-6 zde proto
neuvažuje provádění ani fóliových, ani pásových hydroizolací, ale jmenuje zastudena nanášené tekuté hmoty, vytvářející po
ztuhnutí souvislou hydroizolační vrstvu. Vedle nich jako další možnost uvádí použití vrstvy vodonepropustného betonu, kterou
ale směrnice dále nepopisuje, a odkazuje na směrnice Německé společnosti pro železobeton (DAfStb). Hlavními výhodami
stěrek jsou bezešvá provedení – izolační vrstva nemá spoje, které bývají slabším místem, a připojení k podkladu je na 100 %
plochy. Přídržnost stěrky k podkladu je víceméně rovnoměrná, pokud je ten rovnoměrně a správně připraven. Při průsaku lze
místo poškození snadno odhalit. Slabinou stěrek je ale jejich provádění, nutnost kontrol tloušťky během aplikace a omezení
teplot při aplikaci. 
Původní dva typy stěrek, které od doby prvního vydání směrnice v roce 1998 prošly dlouhým vývojem, se rozvětvily v několik
samostatných druhů: 

Stěrky z modifikované asfaltové emulze 

Prvním typem, jmenovaným směrnicí 4-6, jsou stěrky na bázi modifikovaného asfaltu. Tyto stěrky se skládají z emulze
modifikovaného asfaltu ve vodě a jsou zahuštěné anorganickými i organickými plnivy. Po aplikaci vysychají či reagují za vzniku
pružné, tažné vrstvy, aniž by došlo k velkému smrštění vrstvy. Asfaltové stěrky (Polymer modified bitumene coatings, PMBC)
jsou určeny k aplikaci pouze ze strany působení vody jako vnější ochrana, a nejsou mrazuvzdorné – lze je použít jen pod
úrovní terénu, případně v interiéru. Tento typ stěrek musí splnit požadavek na schopnost přemostění trhlin. Tedy ve vrstvě 3
mm zasucha musí být schopny překlenout trhlinu vzniklou v podkladu dodatečně po nanesení stěrky velkou 2 mm. Díky
schopnosti překlenout trhliny a také díky asfaltovému pojivu mají tyto stěrky vyšší odpor proti difúzi plynů, tedy i proti difúzi
radonu. Lze je tedy navrhovat i jako protiradonovou vrstvu podle příslušné normy. Stěrky na bázi modifikovaného asfaltu se
vyrábějí ve dvou různých typech: ** Fyzikálně vysychající jednosložkové stěrky – mechanismem vysychání je odpar vody z
emulze. ** Chemicky tuhnoucí stěrky vícesložkové – zde je mechanismem buď zabudování vody do hydraulické sypké složky
(cementu), nebo vysrážení emulze elektrolytem (roztokem soli). 
Stěrky se dodávají jako hustá kaše, případně s druhou složkou separátně ve formě prášku. Aplikují se tmelením, nebo
stříkáním speciálním vzduchovým zařízením. Natírací typy stěrek vyžadují nižší plnění, mají vyšší smrštění a vyžadují aplikaci ve
více vrstvách. Značným hendikepem tohoto typu stěrek je omezení způsobené špatnou UV odolností a špatnou
mrazuvzdorností – hmoty nelze použít ani jako finální vrstvu venkovních vodorovných ploch, ani u svislého zdiva nad úrovní
terénu. Pro nanášení na vlhké podklady navíc směrnice 4-6 doporučuje nejprve použití vrstvy silikátové stěrky jako ochranu
proti provlhčení zezadu. 

Minerální hydroizolační stěrky 

Druhým ve směrnici jmenovaným typem stěrek pro dodatečné hydroizolace jsou silikátové (cementové) hydroizolační stěrkové
hmoty, (mineralische Dichtungschlämmen, MDS). Jedná se o směs mikromletého cementu, jemného anorganického plniva a
přísad. Dodávají se jako suchá směs a před použitím se zamíchají s vodou na hustší kaši, aplikovatelnou natíráním, stříkáním i
tmelením. Silikátové těsnicí stěrky mají vynikající přídržnost na minerálních podkladech, což umožňuje jejich použití i na zdivu,
které je zatíženo tlakem vody z negativní strany, tedy k utěsnění povrchu mokrého zdiva. Adheze na neminerálních a
nenasákavých podkladech je u klasických čistě silikátových stěrek nízká, což je jejich slabinou. Proto se ze skupiny silikátových
stěrek v minulosti vydělila skupina hmot aditivovaných plastifikátory na bázi disperzí, zlepšujících jak tažnost, tak přilnavost
stěrek – flexibilní minerální stěrky (Flexible Polymer-Dichtungschlämme, FPD). Minerální stěrky musí splnit požadavek
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překlenutí trhliny o šíři 0,2 mm. Čím více je stěrková hmota aditivována, tím nižší má přídržnost k minerálnímu podkladu, avšak
vyšší k podkladu nenasákavému – včetně kovů, skla, plastů. Přídavkem polymeru roste i schopnost překlenovat trhliny.
Protože FPD stěrka neobsahuje asfalt, je odolná UV záření a může být i mrazuvzdorná. Minerální charakter ale umožňuje difúzi,
ochrana proti radonu tedy není silnou stránkou izolací pomocí tohoto typu hmoty. 
Donedávna tento typ stěrek nesplňoval požadavek pro izolace na straně terénu (případně izolace podlah) přemostění trhlin
(min. 2 mm). Až použití reaktivního typu flexibilních stěrek, nejmladší odnože silikátových hydroizolačních hmot, přineslo na trh
hmotu se schopností přemostění dokonce 3 mm trhlin, dodatečně vzniklých v podkladu. Touto hmotou, MB 2K z produkce
Remmers, se budeme dále zabývat. Reaktivní hydroizolační stěrky 

Stěrka je dvousložková a po namíchání je připravena k použití. Po době zpracovatelnosti spolu složky zreagují, vytvoří
zesíťovanou strukturu, která dobře odolává vodě a některým chemikáliím. Sypkou složku reaktivní stěrky tvoří cement a plniva,
polymerní disperze s plnivy a aditivy její kapalnou složku. Po smíchání je stěrková hmota pastózní a tixotropní. Tato poslední
vlastnost jí dává skvělé možnosti nanášení: lze ji natírat (roztíráním klesá její viskozita), nanášet hladítkem (po nanesení
viskozita stoupne a materiál nestéká) a stříkat airless pumpou i peristaltickým membránovým čerpadlem s použitím stlačeného
vzduchu. Pro všechny typy nanášení je určen jeden totožný materiál a není třeba jej pro jiný způsob aplikace upravovat. 
** Požadavek UV stability Požadavek zatížitelnosti stěrky slunečním zářením je zásadní při jejím použití jako finální vrstvy
plochých střech (včetně hmot pro jejich opravy), pochozích vrstev lodžií, inspekčních lávek, ale i ochrany soklových partií před
odstřikem vody. Stěrka MB 2K je UV stabilní a použití našla nejen na atikách střech, ale i pro opravy plochých střech, například
při dodatečném osazování plastových světlíků. Použití pro lodžie a balkony nad nevytápěnými prostory je možné jak na
nasákavých podkladech, jako je beton nebo mazanina, tak i na stávající dlažbě. ** Mrazuvzdornost Použití na balkonech a
lodžiích je podmíněno dalším požadavkem – mrazuvzdorností souvrství. Mrazuvzdornost se zkouší dle EN 13687-1 na
betonových deskách 30 x 30 x 10 cm, jako adhezní pevnost v tahu před a po normových cyklech mrazu a tání. MB 2K splňuje
požadavky normy, pokles přídržnosti činí 0,1 MPa (z 0,7 MPa na 0,6 MPa). Důležité je, že schopnost překlenovat trhliny a
pružnost je dodržena i při teplotách pod bodem mrazu. 
Mrazuvzdornost je podmínkou pro použití i na zdivu, nad úrovní terénu – tedy jako ochrana soklu. Vysoká mrazuvzdornost je
požadována i na betonových inspekčních lávkách, často s odolností solím. 
** Odolnost solím Odolnost solím, zkoušená jako odpadlý povrch, souběžně na betonových tělesech s ochranou a bez ní,
splňuje normové hodnoty. Stěrka MB 2K se proto s výhodou používá jako ochrana napojení pilířů v parkovacích garážích na
základové patky, kde hrozí chloridová koroze výztuže. Spojení odolnosti solím a pružnosti společně se schopností překlenutí
trhlin z ní dělá favorita pro hydroizolace spojů dynamicky zatíženích dílců. ** Překlenutí trhlin Tato vlastnost se zkouší na
betonovém tělese, které se po nanesení stěrky normovaně zlomí. Požadavek normy pro MDS je 0,2 mm; požadavek na PMBC
činí překlenutí 2 mm trhliny. MB 2K překračuje i tuto hranici, přemostí 3mm trhlinu. To je plusem při hydroizolaci
problematických podkladů, které nejsou dostatečně dosmrštěny, případně dynamicky namáhaných dílců. Pro překlenutí
pohyblivých spár se použijí standardní pásky pro pracovní, resp. napojovací a dilatační pásky – řad Tape VF a Tape XA. 
** Adheze na minerálních a neminerálních 
podkladech 

Hodnota adhezní pevnosti v tahu k minerálnímu podkladu činí cca 0,7 MPa, což překračuje normový požadavek 0,5 MPa
adhezní pevnosti v tahu. Výraznou výhodou silně aditivované stěrky MB 2K jsou přídržnost na nenasákavých podkladech, jako
jsou sklo, slinutá keramika, kovy bez nátěrů i s nátěry a plasty. Přídržnost na testovaných podkladech se pohybuje mezi 0,55 a
0,72 MPa. 
Adheze k plastům a kovům se využívá při napojení hydroizolací na konstrukce oken a dveří, např. francouzských oken nad
terénem, nebo dveří na lodžie a terasy. Dále je s výhodou používána k doizolování prostupů kovových struktur pásovými a
fóliovými hydroizolacemi, jak na zdivu pod terénem, tak na plochých střechách. Výtečná přídržnost na dřevě předurčuje MB 2K i
pro použití ve dřevostavbách – izolaci prahových trámů proti zásypu, izolaci dřevěných rámů dveří a oken v prostoru
odstřikující vody. 
** Zatížitelnost tlakem zdiva Izolace, pokud na ní postavíme zdi, se logicky zatížením ztenčí, prohne. Po odtížení by se měla
vrátit do původní tloušťky a tvaru. Požadavek normy na zatížitelnost zdivem je 0,3 MPa, a nejvyšší povolené stlačení je 90 %.
Stěrky cementové jsou vždy zatížitelnější, neboť jsou velmi pevné, tvrdé. Naproti tomu asfaltem pojené stěrky PMBC naopak
požadavek stlačení nesplňují, stlačení je vyšší a návrat mnohem menší. Izolační stěrka MB 2K je zatížitelná až 0,9 MPa (to je
90t/m2), a to při nejvýše 9% stlačení (tedy při zatížení zůstává 91 % původní tloušťky vrstvy). 
To dělá ze stěrky MB 2K vhodný materiál k izolování základů a desek pod zdivo, který je snadno napojitelný na svislou
hydroizolaci přes těsnicí klín, případně těsnicí pásky. Navíc se jedná o materiál se značným odporem proti difúzi radonu. Stěrka
MB 2K je navíc po vytvrzení nelepivá, a proto i pochozí. 
** Odolnost tlakové vodě Základní vlastností izolace by měla být zatížitelnost vodou. Stěrky pro vnější hydroizolace spodního
zdiva, jakož i stěrky do nádrží a bazénů je třeba testovat tlakovou vodou. MB 2K je vybaven certifikátem trvalé zatížitelnosti 8
metry vodního sloupce, tedy 0,8 MPa tlaku vody z vnější strany. Je proto použitelný jako izolace proti zemní vlhkosti a zadržené
či tlakové vodě do hloubky 8 m pod hladinu spodní vody. 
** Smrštění a vysychání Velkou výhodou stěrkové hydroizolační hmoty MB 2K je téměř nulové smrštění při vysychání. Stěrku
lze nanášet prakticky v libovolné tloušťce. Díky reaktivnímu plnivu dojde k vytvrdnutí (proschnutí) v celé vrstvě najednou. Doba
vyzrání stěrky při interiérové teplotě je již 9 hodin od aplikace, pokud je vlhkost vzduchu pod 60 % relativní vlhkosti. Při
reálných podmínkách stavby, 5 °C a 95% vlhkosti vzduchu zareaguje dokonale již za 18 hodin a je připravena k plnému zatížení
vodou. Možné velké tloušťky vrstev se využijí zejména při rychlých opravách, kdy požadavek na vyrovnání podkladu pod
hydroizolaci a jeho vyzrání značně prodlužuje dobu opravy. Použití jediné hmoty jako vyrovnávky a zároveň jako hydroizolace
např. ve spárách a v prasklinách značně zrychlí postup opravy, aniž je ohrožen výsledek – souvislá a zatížitelná izolační vrstva.
** Zpracovatelnost Zpracovatelnost reaktivních hmot, mezi které patří MB 2K, je vždy ovlivněna teplotou. Jednak tou nejnižší
možnou (pod kterou se již hmota nechová standardně), jednak tou nejvyšší, která použití zkracuje pod únosnou míru. U MB 2K
je nejnižší teplotou +5 °C, tak jako u většiny hmot s obsahem polymerních disperzí. Nejvyšší teplotou, za které se dá materiál
použít, je +30 °C. Materiál lze využít i při vyšších teplotách podkladu/vzduchu/materiálu společně s použitím aditiva VZ MB,
které značně prodlužuje zpracovatelnost (tedy oddaluje počátek tuhnutí). To, že takto upravené stěrkové hydroizolační hmoty
MB 2K lze aplikovat i při teplotách kolem 45 °C, potvrdilo odzkoušení v praxi jak v Izraeli, tak na stavbách v Turecku a Iráku.
Výsledkem byla i za těchto podmínek izolační vrstva bez závad. 
** Postup aplikace Jako u všech stěrkových hmot je kritickým krokem příprava podkladu. Je třeba vyloučit podklady
nesoudržné, sprašující a rozpadající se. Nerovnosti podkladu, volné spáry a ostré hrany je třeba eliminovat vyplněním spár
pevnou maltou a zaoblením hran. Podklad před aplikací hydroizolace musí být dobře vyzrálý, a nesmí být leskle mokrý. Pro
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dosažení výtečných hodnot adheze se porézní podklad vždy penetruje systémovou penetrací Kiesol MB. V libovolné době po
její aplikaci potom můžeme nanést vrstvu stěrky. První vrstva na porézních podkladech má být aplikována „záškrabem“ v tenké
vrstvě, vetřené do podkladu. 
Druhá vrstva se již nanáší v tlustší vrstvě podle potřeby. Ideální je provedení dvou funkčních izolačních vrstev, čímž se
předejde ztenčeným místům v izolaci. Značnou pomocí při ručním nanášení stěrkové hmoty je tzv. tloušťkovací hladítko, tedy
hladítko s navařenými kroužky na hraně v poloměru právě 2 mm či 3 mm dle potřeby. ** Kontrola tloušťky, kontrola adheze
Ověřit správnou minimální tloušťku vrstvy je možné jen během aplikace. Kontrola se provádí měřicím hřebenem. Množství
měřicích bodů je dáno ve směrnici WTA 4-6, případně i v dalších směrnicích dle použití na stavbě. Oprava míst měření je
jednoduchá, pomocí ručních nástrojů – špachtle nebo štětce. 
Při použití na nestandardní podklady (například asfaltem ušpiněné podklady) je vhodné předem provést zkoušku přilnavosti.
Provede se ideálně převrstvením problematického podkladu dvěma vrstvami stěrky, mezi které se uloží pruh perlinky. Síla,
kterou je třeba vynaložit na její odtržení po vyzrání souvrství, dává podklad pro výpočet přídržnosti. 
** Využití na stavbě Zjednodušeně lze říci, že stěrka s vlastnostmi, jaké vykazuje MB 2K, je použitelná všude, kde používáme
asfaltové stěrky, dále na mnoha místech stavby, kde se používají asfaltové pásy, a také tam, kde se používají cementové
hydroizolační stěrky MDS a FPD. Konkrétně pod zdivem jako varianta pásů, u nádrží zevnitř, na volně vyčnívajících lodžiích a
balkonech (mimo zatížení vodní parou zespodu v kombinaci s mrazem shora), na atikách střech, opravách plochých střech,
jako spřažené hydroizolace pod obklady a dlažby, ale i ve specifických případech napojení rámů oken a dveří na vodorovnou a
svislou hydroizolaci stavby, včetně dřevostaveb. 
Ing. Pavel Šťastný, CSc. (*1957) Absolvent VŠCHT Praha, Chemie restaurování uměleckých děl. Praktické zkušenosti načerpal
ve Státním ústavu památkové péče a jako projektant-specialista v SÚRPMO. Pracuje přes 20 let ve firmě Remmers jako
produktový manažer v oblasti sanací vlhkého zdiva a obnovy památek. Zabývá se průzkumy a návrhy sanačních opatření u
historických budov. Externě přednáší na FF UJEP (1999– 2021) a FSv ČVUT (od 2012). Spoluautor knih Odvlhčení staveb a
Nátěry fasád (Grada). 

Foto popis:   Vnější svislá hydroizolace zdiva pod terénem pomocí izolační stěrky MB2K, včetně napojení na předstoupenou
základovou desku. Izolace nad první vrstvou bloků je provedena dle DIN 18533 jako ochrana proti zatečení do zdiva při vnitřní
havárii sítí.
Foto popis:   Díky nepatrné deformaci při zatížení se hydroizolační stěrka MB2K výtěčně hodí i jako vodorovná izolace pod
zdivem. Trojnásobně překračuje požadavek normy na deformaci a návrat tvaru.
Foto popis:   Napojení svislé hydroizolace zdiva na dřevěné, kovové a plastové dílce, například terasových dveří, není díky
vysoké přídržnosti MB2K problém. Díky UV stabilitě a odolnosti mrazu lze použít i jako finální vrstvu.
Foto popis:   Prvním krokem je vždy „záškrab“ - co nejtenčí vrstva stěrky, zatřená do podkladu. Provádí se rovným hladítkem.
Foto popis:   Druhým krokem je nanesení hydroizolační vrstvy. Hladítko s distančními kroužky nanáší vždy přesně 2 mm
(případně 3 mm).
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Inflace, důchody a krize. Fialovi bude radit 19 ekonomů, jak nakopnout ekonomiku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: newstream.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.05.2022 06:19 , Rubrika: Leaders , AVE:
5 000,00 Kč , Země: Česko
Nová vláda Petra Fialy oprašuje Národní ekonomickou radu vlády, kterou poprvé sestavil Mirek Topolánek. Její sestava se
značně proměnila.

Národní ekonomická rada vlády (NERV), jejíž činnost vláda ve středu obnovila, má 19 členů. Jde o ekonomy i odborníky z
dalších oblastí a byznysu, někteří z nich už v minulosti členy rady byli. Z předchozí rady zřízené kabinetem Andreje Babiše
(ANO) v nové radě zůstal sociolog Daniel Prokop. Úkolem NERV bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) navrhovat zásady a
parametry reforem klíčových veřejných systémů, například důchodového systému, které mají vliv na veřejné finance a jejich
transparentnost. Koordinátorem NERV je předseda představenstva EGAP Jan Procházka, který už členem NERV v minulosti
byl.

Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září
rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády
byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do
obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 obnovila vláda Andreje Babiše (ANO). Rada tehdy měla
17 členů.

Členové NERV

- Martin Diviš, šéf pojišťovny Kooperativa

- Libor Dušek, ekonom

- Dita Formánková, datová analytička a zakladatelka organizace Czechitas

- Mojmír Hampl, bývalý člen bankovní rady ČNB a člen Národní rozpočtové rady vlády

- David Havlíček, finanční ředitel EGAP

- Tomáš Havránek, Institut ekonomických studií FSV  UK , bývalý poradce viceguvernéra ČNB

- Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

- Pavel Hroboň, lékař a ekonom, Advance

- Petr Janský, ekonom, Institut ekonomických studií FSV  UK

- Ján Lučan, člen představenstva ČSOB

- David Marek, hlavní ekonom Deloitte

- Daniel Münich, ekonom, CERGE-EI

- Pavel Neset, vedoucí Katedry ekonomie a práva na ŠKODA AUTO Vysoká škola

- Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka výrobce klavírů Petrof

- Jan Procházka (koordinátor-člen), předseda představenstva EGAP

- Daniel Prokop, sociolog

- Aleš Rod, ekonom CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz

- Dominik Stroukal, expert na kryptoměny

- Petr Zahradník, ekonom České spořitelny
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Afgánistán pod vládou Talibanu
TV , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.05.2022 23:38 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 381 416,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Tomáš ŠPONAR, moderátor 
V Horizontu teď vítám Slavomíra Horáka, vědeckého pracovníka a odborníka na střední Asii Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , dobrý večer.

Slavomír HORÁK, odborník na střední Asii, FSV  UK  
Hezký večer.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Pane Horáku, Taliban tvrdil, že bude vůči ženám vstřícnější, ale teď mění kurz, alespoň se to zdá. Znamená tohle návrat ke
starým pořádkům? K tomu, co jsme, čemu jsme byli svědky vlastně v první vládě, kterou svrhla potom mezinárodní intervence?

Slavomír HORÁK, odborník na střední Asii, FSV  UK  
Tak přinejmenším pokus o něco podobného se určitě děje, i nám samotném se zdálo první v prvé řadě, ten Taliban bude přece
jen trošku jiný, nechci říct civilizovanější, ale přece jenom za těch 20 let se změnil, jak Taliban, tak afghánská společnost. Tady
se zdá, že opravdu Taliban se bude chtít snažit prosazovat ty svoje velmi konzervativní vize o tom, jak má vypadat jak Islámský
stát tzv. Islámský stát, anebo nebo vůbec ženská otázka a jiné záležitosti. Takže ano, určitě souhlasím s tím, že tady ta ženská
otázka se velmi přitvrzuje a že to je, řekněme, určitým způsobem návrat k tomu konzervativismu, který známe z těch
devadesátých let. Na druhou stranu Taliban je přeci jen i sám Taliban je trošku jiný, je více globalizovaný, je více zapojený do
řekněme určitých mezinárodních procesů, obchodních politických a jiných, takže myslím si, že nemůže asi nedojde k úplně k
tomu návratu k tomu /nesrozumitelné/ 90. let.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Řekněme, že se Taliban takzvaně kultivuje mocí, nebo že je v konečném důsledku o něco konstruktivnější, než byl v tom svém
prvním období. Jakou roli by potom hrálo nebo hraje to prosazování přísnějších pravidel v tom smyslu, že Taliban taky vlastně
doma musí čelit mnohem radikálnějším nepřátelům nebo hnutím nebo skupinám a vlastně se vymezovat vůči nim a
demonstrovat, že taky umí udržet pořádek a samozřejmě pořádek, který je v souladu s se šaríja s právem šaríja.

Slavomír HORÁK, odborník na střední Asii, FSV  UK  
Já si myslím, že tady ta ty otázky, které tady byly nadnesené tady v té reportáži, především ta ženská otázka s tím až tolik
nesouvisí, protože obě dvě ty soupeřící hnutí, ať už ten Taliban jako většinové většinový vládce Afghánistánu, anebo vlastně
největší soupeř, což je tedy islámsky tzv. Islámský stát tak, ať tito vlastně mají ten pohled dost podobně, takže není potřeba v
tomhle tom případě se vymezovat. Oni mají mezi sebou spoutu jiných problémů, vizí, jak by měl, jak by měl Islámský stát
vypadat, ten islámský stát myslím s malým i. A nicméně prostě ta ženská otázka v tomhle tom asi hraje mnohem menší roli a
vůbec lidská práva a podobné věci, jak Taliban, tak Islámský stát na tyto záležitosti hledí s velkou nedůvěrou. Považují to
řekněme určitý výplod západních struktur nebo západního vlivu, který není žádoucí.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Taliban a nejen on myslím, celá země potřebuje mezinárodní peníze, i ty své peníze teď myslím peníze, které leží třeba v
mezinárodních bankách, peníze na které by Taliban mohl vlastně teoreticky sáhnout, ale potřebuje i pomoc ekonomickou a
humanitární vzhledem třeba ke klimatickým změnám vzhledem k tomu, jak je země devastována, jakou jakou infrastrukturu
potřebuje a vlastně na ní schází zásadním způsobem peníze. Nezavírá si vlastně Taliban tímhle tím tímhle těmi zákony nebo
těmi opatřeními vlastně cestu? Neodřezává se od unikátní možnosti tu zemi postavit na nohy a vybudovat nějaké, řekněme,
aspoň částečné prosperitě?

Slavomír HORÁK, odborník na střední Asii, FSV  UK  
Tak tady vidím asi tak 2 věci, které jsou podstatné. 1 věc, je přístup, jak jste říkal k těm zmraženým penězům, které Taliban
vůbec zmražených fondů, to se netýká jenom peněz, se týkal třeba vojenské dodávek vojenské pomoci, které byly
nasmlouvané a které nebudou dodány a podobně. Tato pomoc pravděpodobně tuto pomoc pravděpodobně Taliban odepsal.
Druhá věc já fakt, že v Afghánistánu i nadále působí s většími či menšími problémy nejrůznější humanitární organizace, které o
které naopak Taliban pořád zájem má, ale to jsou ty skupiny, která v případě tedy otázky na Organizace spojených národů čili
za instituce OSN a podobně, které nadále působí v Afgánistánu, ale o tyto o tyto skupiny o tyto organizace, čili právě či právě
ty OSN Taliban neustále zájem má a tam tohleto spojení vlastně není vždycky úplně dokonalé nebo není vždycky podmíněné
pomoc ze strany OSN či humanitární organizací nějakým progresem v otázkách ať už lidských práv nebo ženských práv nebo
někoho jiného. Tyto věci prostě spolu nesouvisí. Naopak to zdražení peněz, ano to pro Taliban samozřejmě problém je. Je to
zároveň i taková řekněme i ideologická záležitost, kdy Taliban /nesrozumitelné/ podívejte se ty zlé Spojené státy, ten zlý západ
nám tady zrušil prostě naše peníze nebo zablokovat naše peníze, nechce nám je vydat. Nicméně pro ně je spíše důležitější ta
práce, ta organizace na místě, a to s těmi zamrazenými penězi nemusí souviset.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
V Horizontu Slavomír Horák, vědecký pracovník a odborník na střední Asii Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Děkujeme vám a přejeme vám hezký večer.

Slavomír HORÁK, odborník na střední Asii, FSV  UK  
Hezký večer. Na shledanou.
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Levice musí začít od nuly. V hlavním městě o to víc
TISK , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Matěj Nejedlý , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 21.05.2022 02:13 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Praha , AVE: 340 546,72 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Do podzimních voleb spolu v Praze půjdou ČSSD a Zelení. Podle politologů oslovených MF DNES mají šanci jen na několik
mandátů. Navíc v metropoli již také postrádá smysl dělení na levici a pravici, říkají experti. 

PRAHA Pražští zástupci politických stran ČSSD a Zelených podepsali tento týden memorandum o spolupráci do podzimních
voleb. Jejich kandidátem na primátorku bude bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová. 
„Vážím si toho, že když projekt měl jasné obrysy, tak přišli za mnou a nabídli, abych se postavila do čela kandidátky. Je to něco,
čemu já důvěřuji a fandím,“ sdělila Šabatová. Cílem je podle ní pro koalici získat ve volbách dvouciferný výsledek. Povolební
spolupráci vylučuje s ODS a SPD, naopak za potenciální koaliční partnery označila STAN, Piráty či Prahu sobě. Ve volebním
programu se chtějí zaměřit mimo jiné na bydlení a ochranu životního prostředí. „V aktuální koalici (na pražském magistrátu,
pozn. red.) se daří pozitivní věci a my se bojíme preferencí, kdy by se v Praze mohla vrátit k moci ODS,“ řekl zastupitel Prahy 3
Matěj Michal Žaloudek (Zelení). 

Horší už to být nemůže 

Levicově orientovaná koalice má v Praze podle politologů jednu nespornou výhodu – může udělat jen lepší výsledek než
doposud. Jejich šance se zvyšují také tím, že Pražané jsou nyní objektivně chudší, rekordně se zvyšuje třeba cena bydlení. 
„Šanci rozhodně mají, i když dvouciferný výsledek je hodně vzdálen od reality. Mohou sebrat některé voliče současnému
vedení metropole, tedy Pirátům, Praha sobě a možná i TOP 09 a STAN,“ komentuje pro MF DNES politolog Jan Kubáček, který
se specializuje na politickou komunikaci a volební marketing. Témata podle něj vybrala nová koalice dobře, v Praze by se však
dle Kubáčka mělo ještě více akcentovat téma dopravy. 
„ČSSD a Zelení musí voliče přesvědčit, že jsou lepší než Piráti, kteří jim v metropoli vzali mnoho hlasů. Velké téma ještě může
být i sociální komfort, a to jak pro seniory, rodiny s dětmi, tak třeba matky samoživitelky,“ doplňuje. 

Pravice a levice nemá smysl 

ČSSD vládla v metropoli v minulém volebním období společně s ANO a Trojkoalicí, jejíž součástí byli Zelení. Ve volbách v roce
2018 však dostali kandidáti ČSSD pouhých 2,87 procenta hlasů, což jim ke vstupu do městského zastupitelstva nestačilo.
„ČSSD v Praze nikdy neměla na růžích ustláno a spolupráce se Stranou zelených jí k dvoucifernému zisku pravděpodobně
nepomůže, poněvadž ani Zelení nepředstavují v Praze nějakou masovou záležitost,“ míní Josef Mlejnek z pražského  Institutu
politologických studií FSV  UK . 
Mladší voliči dají podle Mlejnka i v letošních volbách patrně přednost liberálním Pirátům či volební absenci, starší ročníky z
kategorie nižších příjmových skupin pak podle politologa obhospodařuje hnutí ANO. Uskupení sociálních demokratů a zelených
ale může proniknout do zastupitelstva a získat tak několik mandátů. Pravolevé rozdělení politiky pak nynější mladší voliče dle
politologa spíše mate. „Praha dokládá, že dělení na levici a pravici dnes čím dál tím víc postrádá smysl. Obsah těchto pojmů se
jim komplikuje,“ dodává Mlejnek. 
Na kandidátce se za Šabatovou budou střídat sociální demokraté a zelení. Na zadních pozicích se zde objevují bývalí politici z
ČSSD, jako Vladimír Špidla a exministři Tomáš Petříček a Jiří Dienstbier. 

Úpadek v celé Evropě 

Právě personální obsazení koalice je podle odborníků oslovených MF DNES důvod, proč jí ve volbách tolik nevěří. „ČSSD se
vyčerpala programově i personálně. Nabízí neatraktivní program a předkládá voličům pouze bývalé politiky. Generační výměna
je více než nutná, ale je otázka, jestli levice obecně není v takové krizi, že už pro ni není návratu,“ myslí si politolog Jan Bureš z
Metropolitní univerzity Praha. 
Témata levice se podle něj vyčerpala nebo je přebraly jiné strany. „Její úpadek vidíme v celé Evropě. Tam, kde vypadla z
parlamentu, se jí opakovaně nedaří znovu zvednout,“ uzavírá politolog. 

Fakta První místa kandidátky ČSSD a Zelených 1. Anna Šabatová, exombudsmanka, mluvčí Charty 77 2. Miroslav Dvořák
(ČSSD), předseda ČSSD Prahy 10 3. Matěj Michal Žaloudek (Zelení), předseda zastup. klubu Zelených 4. Lukáš Ulrych
(ČSSD), student 5. Anna Junková (Zelení), právnička a korektorka 6. M. Balahura (ČSSD), podnikatel 7. Kryštof Stupka
(Zelení), aktivista za práva LGBT+ menšin 8. Jan Smetana (ČSSD), komunální politik, exmístostarosta Prahy 5 9. Jana Jebavá
(Zelení), grafička a redaktorka ... 18. Jiří Dientsbier (ČSSD) 28. Vladimír Špidla (ČSSD) 38. Tomáš Petříček (ČSSD) 
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Foto popis:   Představení v obýváku Kandidátkou na pražskou primátorku za ČSSD a Zelené bude bývalá ombudsmanka a
mluvčí Charty 77 Anna Šabatová. Ta svolala brífink ke stvrzení spolupráce do své kuchyně v bytě na Vinohradech. Domácnost
provoněly domácí zákusky, lesní plody či chlebíčky.
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Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude zítra jednat se zástupci Finska o jeho vstupu do NATO. Debatovat by měl i s
Velkou Británií, Ankaře se nelíbí rozšíření Severoatlantické aliance o Helsinki a Stockholm. Podle Turků drží ochrannou ruku
nad skupinami, které Ankara považuje za teroristické.

Recep Tayyip ERDOGAN, turecký prezident 
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Samozřejmě budeme pokračovat v debatě, abychom nenarušili diplomatický proces. Ale jasně říkáme toto: jelikož máme
veškeré informace a dokumenty spojené s těmito teroristickými organizacemi a jsme sami jejich obětí, nesouhlasíme s
členstvím států podporujících teroristické organizace.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
A dalším hostem Událostí, komentářů je bezpečnostní analytik Michal Smetana z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobrý večer.

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Možná, pokud dovolíte, nezačneme tím, čím budeme pokračovat, tzn. Tureckem, Švédskem a Finskem a zeptal bych se vás na
tu úplně aktuální zprávu z večera, kdy ruský ministr obrany potvrdil, že řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že
Azovstal, ten areál celý byl v uvozovkách "osvobozen", a že už tam se nenachází žádný ukrajinský bojovník. Je to symbol jenom
nebo je to skutečně nějaký výrazný přelom v téhle té dlouhé pravděpodobně válce?

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Určitě to není přelom, symbolicky to nějakým způsobem významné může být, každopádně Rusku se dobývání Mariupolu trvalo
výrazně déle, než určitě očekávalo, jak Rusko, tak obecně vojenští analytici. Takže tam není moc čím se chlubit, na straně
Ruska v tuto chvíli.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Tak pojďme na to, na tu diplomatickou část, tzn. Turecko, Finsko a Švédsko. Turci zítra budou hovořit s Finy, nevíme, na jaké
úrovni, dokonce se zástupci Velké Británie. Je to jenom začátek, možná oťukávání toho nebo zítra můžeme slyšet něco
podstatnějšího ze strany Turecka ohledně toho, co by si představovali, aby Finsko a Švédsko udělali, aby nakonec Ankara
řekla ano?

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Nepředpokládám, že zítra se stane nějaký zásadní průlom. Určitě důležitější bude možná více než jednání s Finskem jednání se
Švédskem a ještě důležitější pravděpodobně jednání mezi Tureckem a Spojenými státy, protože těch faktorů, proč vůbec jako
Turecko a turecký prezident nějakým způsobem komplikuje tento proces, je jich více, je to hra na více úrovních, částečně se
jedná o roli domácí politiky, ale velkou roli tam hraje i určitý konflikt mezi Tureckem a Spojenými státy, kde Turecko nesouhlasí
se zbrojními embargy, které na ně bylo uvaleno v kontextu aktivit v Sýrii a bojů proti proti kurdským vojákům v Sýrii, a bude se
snažit nějakým způsobem získat určité ústupky ze strany Washingtonu, kde asi můžeme předpokládat, že nakonec Turecko,
pokud ty ústupky získá, tak bude souhlasit s přijetím jak Švédska, tak Finska.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Takže nakonec ty možná zástupné důvody ohledně švédského a finského přístupu k organizacím, které Turci označují za
teroristické, PKK, bude, se ukáže skutečně jako zástupný problém?

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Jsou to spíše zástupné problémy, samozřejmě prezident Turecka určitě chce domácímu publiku představit nějaký
zahraničněpolitický úspěch, kde nějaká dohoda se Švédskem v tomto směru může být, ale opět, spíše si myslím, že více ho
trápí například to, že Spojené státy ustoupily vlastně z té možnosti dodávat stíhačky F-35 a rýsuje se nějaká možná dohoda
například kolem stíhaček F-16, které doplnily vlastně to letectvo Turecka, což jsou opět věci, které Turecko dlouhodobě trápí.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Švédsko a Finsko jsou vyspělé armády, statisíce rezervistů, když to sečteme dohromady, vyspělé letectvo, zejména v případě
Švédska stovka Gripenů, jenom pro srovnání, máme jich 14 od Švédska pronajatých, námořnictvo vyspělé švédské, Finové
velmi dobře vyzbrojeni také, znamená to, že to, co se označovalo jako takový ten ne úplně bezpečný a ne úplně jednoduše
bránitelný podbřišek Aliance, to znamená to východní křídlo, tímhle tím získává zcela jasnou podporu, a jasnou, řekněme
vojenskou důležitost a lepší schopnost bránit tady to východní křídlo?

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Určitě ano. Ono obecně, pokud jsme se dlouhou dobu bavili o nějakém riziku, že by vznikla válka mezi Ruskem a NATO, tak ty
nejčastější scénáře, které se i ve všech simulacích, které probíhaly na straně NATO, většinou týkaly, většinou týkaly baltských
států, a právě v tomto regionu by možnost mít k dispozici území Finska a Švédska do budoucna mohlo hrát roli, pokud by k
nějaké takové eskalaci došlo, případně obecně k nějaké schopnosti vůbec tento scénář odstrašit. A přesně jak říkáte, Finsko a
Švédsko rozhodně jsou, pokud se stanou členy, tak budou přínosem pro Alianci, jako je potřeba zdůraznit, že tímto končí sice
formální neutralita těchto států, pokud se tak stane, ale neformálně nebo na jiné formální bázi, společně NATO a tyto státy
dlouhodobě velmi úzce spolupracují, jako řekl bych, že třeba v případě Finska to skutečně byl ten poslední předstupeň před
skutečně formálním členstvím, Aliance společně s finskou a švédskou armádou dlouhodobě se podílí na cvičeních, je tam velmi
vysoká interoperabilita, vlastně armád Finska i Švédska, s těmi aliančními, takže skutečně už dlouhou dobu jsme byli velmi
blízko tomuto kroku.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Co možné rozmístění, teď neříkám, že po tom volám, já se ptám skutečně jenom čistě teoreticky, rozmístění jaderných zbraní
na území východních států Aliance, ať už Švédsko, Finsko nebo další státy. Jako možná odstrašení, ale jakési preemtivní,
proaktivní odstrašení, aby NATO stále jenom nereagovalo na to, co dělá Rusko, ale jednou udělalo ten krok jako první.

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Rozumím, a co se týče Švédska a Finska, tam si myslím, že to můžu s velkou mírou jistoty vyloučit, ale je velmi podobné, že oba
dva státy to dokonce budou chtít mít i písemně, tento závazek, jakkoliv je nikdo do toho by do budoucna nenutil, tak podobně
jako Norsko, že by si vymohli ten závazek, že se tak skutečně nestane, oba dva státy se k tomu staví obecně velmi kriticky. A se
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týče těch dalších zemí, na tom východním křídle NATO, tzn. zvláště teda pobaltské státy a Polsko, a tam by ten zájem těch
daných států mohl být potenciálně o něco vyšší, například Polsko obecně je spíše ten jestřáb v rámci NATO, ve srovnání, co
by mohlo být například Švédsko nebo Finsko, ale i tak to považuji za velmi nepravděpodobné, ono to není nějaká jenom
otázka, často se mluví o tom, jestli jako provokovat nebo neprovokovat Rusko, ono to možná v tuto chvíli hraje výrazně menší
roli než snaha o nějaké zachování jednoty Aliance, kde je prostě celá řada států, která by s tím měla obrovský problém, kdyby
se rozmisťovaly další jaderné zbraně v Evropě na východním křídle. V tuto chvíli máme 5 evropských států, těch západních
plus Turecko, respektive Turecko, Belgie, Holandsko, Německo a Itálie, které na svém území vlastní jaderné zbraně Spojených
států, které jsou tam uloženy. A myslím, že ta šance, že by se to rozrostlo o další státy by narazila na velkou opozici právě
uvnitř Aliance, která by s tím nesouhlasila. A myslím, že v tuto chvíli si nemůžeme moc dovolit vlastně nějakou tu jednotu v
rámci Aliance ještě více nabourávat.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Zůstaňte, prosím s námi, já bych vás poprosil potom ještě o reakci na rozhovor, který nabídneme v tuhletu chvíli. Rozhovor s
člověkem, který studuje války a snaží se modelovat, jak dopadne ta další, prof. Stephen Biddle, válečný stratég, expert na
obrannou politiku z americké kolumbijské univerzity, v rozhovoru s Danielem Stachem vysvětlil, jak změnil pohled na válku
konflikt na Ukrajině a jakou skutečnou roli má síla armád a jakou jejich vybavení?

Stephen BIDDLE, válečný stratég, profesor mezinárodních vztahů, Kolumbijská univerzita 
Na tohle existuje překvapivě hodně literatury a různých matematických modelů, americké ministerstvo obrany to dělá spousta
jiných ministerstev, protože na základě toho plánuje své zbraňové programy a rozpočty, tzn. že v podstatě bojují takové
imaginární války, a řeší, jestli tenhle zbraňový program je lepší než tenhle, jestli takový rozpočet je lepší než takový rozpočet, a
to dělají prostřednictvím matematických modelů a simulací. Nebo zjišťují, jaká budou, jaké budou důsledky různých rozhodnutí,
což je docela užitečná věc, metodologicky, ale má to takový problém, že to bývá hodně materialistické. Tím pádem to neumí
moc předvídat výsledky v situacích, jako je Ukrajina, kde když se podíváte čistě na materiál, tak vám to neřekne moc o tom, co
se reálně děje. Protože ty síly jsou nasazeny úplně jinak, na obou stranách, takže všechny tyhle modely většinou by třeba
předvídali, že Rusové rychle vyhrají na Ukrajině. Protože materiálně toho mají mnohem víc než Ukrajinci. A pokud modelujete
jenom ten materiál, pak budete nadhodnocovat země, které mají hodně vybavenou armádu, ale ne moc dobrou, a budete
podceňovat armádu, která materiálu má o dost míň, ale zase je efektivnější, což je Ukrajina. Já nedokážu moc předvídat toho,
co se děje v hlavě Vladimíra Putina. Ale taky nemůžu předvídat výsledky ruské armády, pokud se budu dívat pouze a jenom na
fyziku, a budu ignorovat Vladimira Putina, to taky nejde. Takže potřebujeme pracovat s nějakými očekáváními, koneckonců,
politika, naše politická rozhodnutí vycházejí z toho, co my si myslíme, že se stane. A tady jde opravdu o hodně. Bude jaderná
válka nebo nebude jaderná válka, bude Ukrajina dobyta nebo nebude. Je tady, jde tady opravdu o hodně. My musíme dělat
maximum, abychom odhadli, jaké budou důsledky našich rozhodnutí.

Daniel STACH, moderátor 
Zaměřme se na ponaučení, z toho, co bychom si měli z války na Ukrajině vzít, co je podle vás to hlavní ponaučení pro Českou
republiku?

Stephen BIDDLE, válečný stratég, profesor mezinárodních vztahů, Kolumbijská univerzita 
Jedna z věcí, které můžeme říct zcela bezpečně, na základě toho, co jsme teď viděli, je to, že lidé jsou velmi důležití, a lidé jsou
drazí. Je drahé mít velkou armádu, kde je spousta lidí. A taky je drahé je vycvičit. Cvičení je strašně drahá věc a nevydrží to
moc dlouho. Můžete si koupit tank, a ten vám zůstane pak ve skladu 20-30 let. Ale vycvičíte vojáka a pak ho musíte cvičit
znova, protože jinak to časem klesá, užitečnost toho výcviku časem klesá, takže ho musíte cvičit znova a znova a znova. Takže
lidé jsou drazí, a lidé, kteří mají dovednosti, je těžké je vycvičit a pak je těžké si je udržet, respektive drahé. A jedno ponaučení,
které já mám, z toho, co se děje na Ukrajině je, že tohle zkrátka musíte zaplatit. Pokud se rozhodnete, že lidi jsou drazí, a
nevydrží moc dlouho, ale vybavení vám zůstane ve skladu hodně dlouho, takže je lepší kupovat vybavení než lidi, to je špatná
volba. To je jedno ponaučení. A druhá věc, kterou si z toho můžeme odnést, je to, že tady je taková představa, že války budou
krátké a rozhodné. To je přinejlepším nejisté. Myslím, že je tady zjevné ponaučení z této války, že spousta válek se dostane do
takové patové situace, zejména, když je ta střelba tak hustá jako dneska je, když je tak strašně těžké se udržet naživu, tak když
přemýšlíte, co si koupíte, jaký materiál si koupíte, protože musíte mít materiál, musíte mít lidi, a když mluvíme o tom nákupu
materiálu, je tady vždycky takové pokušení investovat do věcí, které vypadají hezky. Protože pak se s tím může chlubit na
přehlídkách, a důstojníci to pak můžou předvádět svým kolegům a svým kamarádům v NATO. Ale pak se neinvestuje do
něčeho, co není vůbec sexy a je to strašně nudné, a to je například munice. Ale ponaučení, které teď si můžeme vzít z Ukrajiny,
co nás učí všechny, je to, že munice je strašně důležitá. A tohle pokušení kupovat si věci, které za míru vypadají hezky a
ignorovat to, co za reálné války skutečně potřebujete, i když to není zas tak zajímavé, není to zas tak vzrušující, tomu se musíte
postavit. My všichni, a tohle platí i pro Spojené státy, i pro Českou republiku, bychom měli víc našich rozpočtů investovat do
munice, víc do válečných rezerv, a víc do té průmyslové základny, která dokáže vyrábět tyhle věci, vyrábět munici, kterou
vystřílíme.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
A celý rozhovor se Stephenem Biddlem odvysílá zítra Hyde Park Civilizace po osmé večer na ČT24, ale už teď nabízíme reakci
Michala Smetany. Jedna část, která nezazněla v tomhletom rozvoru, hovořila o tom, a zazní zítra, že doba jednoznačných
vítězství jedné strany možná už je pryč a že jsou války, které jsou prostě dlouhé a končí remízou, a pak záleží jenom na
interpretaci toho, těch jednotlivých stran. Myslíte si, že tohle je jaksi stupeň, ke kterému směřujeme v té válce na Ukrajině? Že
to bude jakási remíza otevřená k výkladu?

Michal SMETANA, výzkumný pracovník a pedagog, Fafkulta sociálních věd UK 
Já se bojím, že aktuálně je to ta nejpravděpodobnější varianta, ale samozřejmě to nejsme schopni predikovat s nějakou
vysokou mírou jistoty, protože to už koneckonců i profesor Biddle naznačoval, těch faktorů, které tam hrají roli je strašně moc a
obecně je velmi těžké dělat ve válkách predikce a i v tomto druhu konfliktů bych se toho taky rád vyvaroval. Ale řekl bych, že je
to nejpravděpodobnější varianta, v tuto chvíli, že skutečně ten konflikt nějakým způsobem zamrzne. Ne nutně tak, že by to
znamenalo kompletní ukončení bojů, možná to mohou být nějaká příměří, která budou opakovaně porušována. Možná to bude
trošičku připomíná tu situaci na Ukrajině mezi lety 2014 a 2022, tentokrát v trošičku jiné konfiguraci, tím, že už tam bude ten, to
zapojení Ruska výrazně samozřejmě větší a intenzivnější. Na druhé straně i ta pomoc ze strany západu bude směrem k
Ukrajině o něco intenzivnější. Neznamená to nějaké moc dobré vyhlídky, pochopitelně, i tak se může stát, že se to výrazně, že
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ta situace na místě a na bojišti změní, ale v tuto chvíli to spíše směřuje k této situaci.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
A poslední věc, jenom krátce vás poprosím, to ponaučení, které tam zmiňoval ohledně munice, zbraňových systémů, výcvik lodí
atd., je něco, co nám tahle ta válka ukazuje jiného, nového, co jsme před jejím začátkem nevěděli?

Petra Pyšová alias Miluna ze Slunce, seno se od dob své slávy téměř nezměnila. Stala se z ní úspěšná manažerka
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: tvguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 07:11 , Celková návštěvnost: 3 540 000 , RU /
měsíc: 133 126 , RU / den: 9 509 , AVE: 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,11
Od premiéry oblíbené komedie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody uběhne letos v září již neuvěřitelných 38 let.
Diváky u televizních obrazovek ale baví stále.

Jednu z významných rolí tehdy získala i patnáctiletá Petra Pyšová, která ztvárnila Milunu. 
Čtyřiapadesátiletá Petra Pyšová-Schmalzová toužila již jako malá být herečkou, a tak ve čtrnácti letech šla na svůj první
konkurz, který pro ni ale nedopadl úspěšně. Bylo to k filmu Bota jménem Melichar Zdeňka Trošky. 
Ten, ač ji roli nedal, na ni nezapomněl a obsadil ji později jako Milunu, která ji proslavila a nesmazatelně zapsala do české
kinematografie. Pyšová se objevila ve všech třech bláznivých letních komediích a tři roky po premiéře Slunce, seno, erotika si
zahrála ve filmu naposled, a to v roce 1994 ve snímku Na krásnom modrom Dunaji 
Dále se svému snu z dětství nevěnovala a rozhodla se studovat. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Na našich obrazovkách se však objevila znovu, a to nejdříve jako hlasatelka a v roce 1998 jako
moderátorka politického diskuzního pořadu Nedělní partie 
V roce 2000 se stala tajemnicí Komerční banky a od té doby působí ve vysokých manažerských funkcích finančního a
energetického sektoru. Jejím manželem je úspěšný manažer a byznysmen Vladimír Schmalz (56), se kterým vychovávají své tři
děti, dvě dcery a jednoho syna. Ráda cestuje a objevuje nová místa. 
Komedii Slunce, seno, jahody můžete na Nově zhlédnout již dnes večer od 20:20 a v neděli 22. května od 16:10. 
Zdroj: csfd.cz 

Petra Pyšová jako Miluna v komedii Slunce, seno, FOTO: Martin Pekárek / CNC / Profimedia 

Válka na Ukrajině už připomíná bitvy druhé světové, říká vojenský analytik Bahenský URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Denisa Ballová, Denník N , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 07:37 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Svět , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Na Ukrajině vidíme relativní vyrovnanost obou bojujících sil. To ve válce v Afghánistánu ani v Iráku nebylo, říká analytik.

„Čím více ztrát Rusko utrpí, tím větší úspěch bude muset doma vykázat,“ vysvětluje vojenský analytik Vojtěch Bahenský.

Kdyby Rusko na Ukrajině ztratilo 200 vojáků, bylo by pro ně poměrně snadné tvrdit, že v tom všem šlo jen o prapor Azov. Ale
vzhledem k tomu, že ztratili tisíce mužů (podle neoficiálních údajů už jsou ruské ztráty za necelé tři měsíce války proti Ukrajině
stejné nebo vyšší než za deset let války v Afghánistánu, pozn. Deníku N), těžko může Kreml tvrdit, že cílem bylo jen zničení
tohoto praporu, a tudíž válku vyhráli.

Podle Bahenského konflikt na Ukrajině stále více směřuje k opotřebovací válce. „Jde o to, kolik techniky jedna strana zničila
druhé nebo kolik zabila jejích vojáků. Je proto obtížné hodnotit úspěchy a neúspěchy, protože máme minimum informací o tom,
jak si vedou ukrajinské síly.“

V rozhovoru také mluví o tom,

proč Rusové stále nevyhlásili mobilizaci;
zda ruská armáda pokračuje v sérii neúspěchů své invaze;
jaké největší problémy měla ruská armáda v posledních týdnech;
proč most přes Kerčský průliv spojující okupovaný Krym se zbytkem Ruska stále stojí atd.

Šéf ukrajinské rozvědky o víkendu řekl, že ruská invaze na Ukrajinu skončí do konce roku. Souhlasíte?

Pravděpodobně [lock]skončí ještě letos. Nerad bych ale vzbuzoval přehnanou naději, že to tak bude.

Často se říká, že o konci invaze rozhodne ten, kdo bude prohrávat. On musí říct: Mám toho dost. V tuto chvíli se zdá, že to
bude spíše Rusko než Ukrajina. Nelze ale zcela předpovědět, kdy se Rusko rozhodne, že už nechce pokračovat ve válce.

Co nasvědčuje tomu, že ruská invaze letos skončí?

Nevíme, zda Rusko vydrží ve válce do konce roku. Kdyby Moskva chtěla i nadále vést bojové operace na ukrajinském území,
bude muset provést bolestivé změny.

Bude muset sehnat lidi, protože v současné době se ruské síly potýkají s tím, že nemají dostatek pěchoty a nemají zdroje,
kterými by mohly ztráty nahrazovat.
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Jak často opakuje americký analytik Michael Kofman, ruská armáda není stavěná jako plně profesionální. Spíše je postavena
tak, aby v případě vyhlášení války byla vyhlášena částečná mobilizace. Zároveň se v takovém případě nepředpokládá, že by
vojáci z povolání odcházeli a rušili své kontrakty (pracovní smlouvy s armádou, pozn. red.).

Přečtěte si takéVývoj bojů: Pražské jaro střílí na ruská letadla – jak historické křivdy ovlivňují válku na Ukrajině

Právě to se v současné době děje.

Ano. Nevíme, do jaké míry, ale není to zcela okrajové. Rusko s tím bude muset něco udělat, pokud chce ve válce vydržet.

Mluví se o tom, že Rusko doufá, že na podzim nebo v zimě nastanou problémy s plynem, které donutí Evropu ustoupit, nebo
alespoň naruší její soudržnost.

Na druhou stranu, pokud bude ukrajinská strana i nadále podporována, je možné, že pro Rusko nebude snadné udržet
současný status quo. I kdyby se Moskva v tomto okamžiku rozhodla dále nepokračovat, zkomplikovalo by to ukrajinské
protiútoky.

Co tím myslíte?

Ukrajinským protiútokům pomáhá, že Rusko má síly koncentrované v místech, kde se samo snaží útočit. Kdyby Rusko dokázalo
rozmístit své síly rovnoměrněji, protiútoky by nebyly tak snadné.

Jestliže se nyní zabýváme tím, že je pro Rusko obtížné postupovat například přes Severskij Doněc, totéž bude platit pro
Ukrajince na druhé straně.

Přečtěte si takéRusko je neokoloniální despocie. Havel a Zelenskyj jsou symboly naší dekolonizace od Moskvy

Co by mohl Vladimir Putin, vzhledem k dnešní situaci, označit za úspěch na Ukrajině?

Toto téma je předmětem velkých spekulací a opravdu nevíme, zda na to někdo dokáže reálně odpovědět.

Je pravda, že čím větší kontrolu má Putin nad Rusy, tím lépe pro Ukrajinu, protože v Rusku může jako úspěch prodat v
podstatě cokoli. Zároveň platí, že čím větší ztráty Rusko utrpí, ať už jde o lidské oběti, zdroje, nebo reputaci, tím větší úspěch
bude muset doma vykázat.

Kdyby Rusko ztratilo na Ukrajině 200 vojáků, bylo by pro něj poměrně snadné tvrdit, že v tom všem šlo jen o prapor Azov. Ale
vzhledem k tomu, že ztratili tisíce mužů, těžko může Kreml tvrdit, že cílem bylo jen zničení tohoto praporu, a tudíž válku vyhráli.

V současné době je útok na Ukrajinu v Rusku prodáván jako ochrana Donbasu a zabránění tzv. genocidě na Donbasu. To
znamená, že Kreml může prohlásit, že „ovládáme Donbas, ochránili jsme ho, vytvořili jsme bezpečný prostor, zabránili jsme
ukrajinskému útoku na Krym“. Zároveň se ale zdá, že Rusko má v tomto ohledu větší ambice a podniká kroky k vyhlášení tzv.
nezávislé chersonské republiky.

Co to může znamenat pro Ukrajinu?

Rusko může vyvíjet nátlak na Ukrajinu. Nebo to může znamenat, že Moskva chce toto území anektovat. To by Rusku umožnilo
pohrozit odvetou, kdyby Ukrajinci chtěli území získat zpět. Rusko by se tak mohlo pokusit rozšířit záruky na Cherson, Doněck a
Luhansk.

Nebo je možné, že si tam Moskva chce ponechat další neuznanou republiku. Otázkou je, zda Rusko bude chtít konflikt ukončit,
nebo ho nechá bublat, protože ví, že válka Ukrajinu brutálně poškozuje.

Přečtěte si takéDěkujeme, že jste přijali naše děti, adopce ale nepovolíme. Chceme, aby se jednou vrátily, říká ukrajinská
ministryně

Co tím myslíte?

Odhaduje se, že Ukrajina válkou přijde o polovinu svého HDP. Rusko samozřejmě také trpí a sankce pro něj budou velmi tvrdé,
ale pro Ukrajinu je válka ekonomickou katastrofou nebývalých rozměrů.

Většina přístavů je mimo provoz, blokována ruskou armádou, a velká část ukrajinského průmyslu stojí.

Ani řeku Dnipro nelze použít, protože její ústí kontrolují ruští vojáci. Hned na začátku války se objevily názory, že jedním z cílů
Ruska je učinit západní Ukrajinu ekonomicky neživotaschopnou.

Mezi nejhorší scénáře vývoje války na Ukrajině patří zmrazený konflikt.

To by předpokládalo právě to, že někdo bude muset Ukrajinu udržovat při životě a ekonomicky ji podporovat. V této souvislosti
je často zmiňován scénář Izraele, tj. velmi silně militarizovaný stát, který bude závislý na zahraniční ekonomické podpoře a bude
v permanentním stavu mobilizace. Otázkou je, jak dlouho může Rusko takto vydržet. To v tuto chvíli nevíme.

Zmínil jste, že Rusko bude muset doma obhájit ztrátu tisíců ruských vojáků a přijít s nějakým úspěchem, který to vykompenzuje.
Moskva ale skutečné ztráty nepřiznává.

To ve válce neuvádí žádná armáda, především kvůli demoralizaci vlastních sil. Na jedné straně je (praxe) nepřiznávat vlastní
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ztráty, ale na druhé straně je také nemožné je zcela ututlat. V případě takového množství ztrát, jako je 10 000 vojáků, mluvíme
o nejméně 20 000 rodinných příslušníků roztroušených po celém Rusku.

Zároveň je v době internetu a sociálních sítí obtížnější takové zprávy utajit než například v době, kdy Sovětský svaz vedl válku
v Afghánistánu. Tehdy se rodiny mrtvých vojáků musely osobně setkat a sdělit si, že i ony ve válce někoho ztratily. Dnes se tyto
informace mohou šířit velmi rychle. Putin má v tomto ohledu omezené možnosti. Nemůže předstírat, že Rusko na Ukrajině
neztratilo mnoho vojáků.

Přečtěte si takéPrakticky celý svět je proti nám a bude jen hůře. Ruský vojenský analytik šokoval otevřenou kritikou Putina

Co pro Rusko znamená, že se ruské jednotky po týdnech bombardování stáhly z okolí druhého největšího ukrajinského města
Charkova?

Rusové nikdy Charkov neovládali. Zdráhám se použít třeba i slovo obklíčili, protože ho obléhali jen z jedné strany.

Problém je, že my ani nevíme, jaký byl v případě Charkova ruský záměr.

Průběh války se odvíjí také od toho, jak si která strana cení toho, čeho se vzdává. Zároveň to ví pouze tato strana, nikoliv
nepřítel nebo jiná strana.

Je možné, že Charkov byl pro Rusko důležitou kartou a chtělo jeho bombardováním vyvíjet trvalý tlak na Ukrajinu a ukázat
Ukrajincům, že každým dalším dnem války bude Charkov dál ničený.

To, že vytlačili Rusy z oblasti kolem Charkova, je pro Kyjev významný úspěch, protože Rusům tuto kartu sebrali. To znamená,
že jakýkoli kus území, který může soupeř držet, je pro něj dobrou kartou, kterou může použít při vyjednávání a vyměnit ji za
něco jiného.

Situace v Charkově je pro Rusy jistě neúspěchem, ale nevíme, jak velkým. V okamžiku, kdy Rusové zjistili, že Charkov neudrží,
provedli poměrně spořádaný ústup z ukrajinského území a snažili se přitom způsobit nepříteli ztráty.

Je otázkou, do jaké míry bude Rusko cítit potřebu držet své síly v případě ukrajinského útoku přes hranici, kterou si tímto
ústupem vytyčilo. Pokud bude mít Rusko pocit, že se v tomto případě nemusí Ukrajinců obávat, může svou frontu přesunout na
jiné ukrajinské území. Pokud ale bude mít strach, budou jeho síly na tomto území i nadále vázány, což by tedy bylo pro
Ukrajince lepší.

Přečtěte si takéDěkujeme, přátelé, víc už netřeba. Jak Charkov Rusy odehnal a Putin o něj možná nadobro přišel

Ukrajinský generální štáb informoval, že ruské armádě se na východě země nedaří. Pokračují Rusové v sérii neúspěchů své
invaze?

Obecně ano, konkrétně těžko říct. Rusům se určitě nedaří uskutečnit jejich plán tak, jak si stanovili pro svou „druhou fázi“
zaměřenou na východní Ukrajinu, tedy na Donbas, kde chtěli obklíčit velkou část ukrajinských sil.

Zároveň se změnil charakter války; stále více se posouváme k válce, která je spíše válkou opotřebovací. Opotřebení je
založeno na tom, kolik techniky jedna strana zničila druhé nebo kolik jejích vojáků zabila.

Je obtížné hodnotit úspěchy a neúspěchy, protože máme minimum informací o tom, jak si vedou ukrajinské síly. Pro
nezveřejňování těchto údajů existují dobré důvody – nikdo nechce Rusku pomáhat nebo demoralizovat ukrajinské vojáky.
Zároveň ale může být rozhodujícím faktorem právě to, co nevíme.

Stále více se zdá, že Rusové zatím utrpěli větší ztráty než ukrajinská strana. Zároveň mají Rusové stále dostatečné zásoby
munice, tanků a dalšího vybavení. To se tedy přinejmenším předpokládá, protože jde o informace, které jsou součástí
vojenského tajemství.

Nevíme, v jakém stavu je tato technika. Větším problémem pro Rusko ale budou posádky a především velmi specifické
vojenské profese, které je obtížné nahradit.

Co tím myslíte?

Například se zmiňuje, že jednou z tragédií neúspěšného pokusu o přechod řeky Severskij Doněc je ztráta ženistů, tedy lidí,
kteří jsou kvalifikovaní pro stavbu pontonových mostů v bojových podmínkách. Je otázkou, kolik jich ruská armáda ještě má.

Přečtěte si takéVývoj bojů: Rusko vydýchává katastrofu u Bilohorivky, která je horší než potopení Moskvy

Zemřeli při útoku u Bilohorivky?

Nevíme to jistě, ale je to velmi pravděpodobné. Stavěli mosty pod dělostřeleckou palbou, takže pravděpodobně byly ztráty na
životech.

Na druhou stranu se z toho vyvozuje, že Rusové jsou neschopní. Já bych ale takové soudy nevynášel. Právě takové vojenské
operace jsou pro každou armádu nesmírně obtížné.

Jsme ale svědky takového typu války, která už připomíná druhou světovou válku. Vidíme totiž relativní paritu obou bojových sil.
To jsme neměli ani ve válce v Afghánistánu, ani ve válce v Iráku, kde byla druhá strana konfliktu, irácké síly, z hlediska
kompetencí výrazně horší.
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V případě války na Ukrajině jsme svědky ztrát, které si ze zkušeností z válek na Blízkém východě dokážeme jen těžko
představit.

Co tím myslíte?

Kdyby západní spojenci v nějaké bitvě na Blízkém východě ztratili 500 vojáků, byla by to obrovská katastrofa. Na Ukrajině ale
už zemřely tisíce lidí.

Je proto velmi obtížné vést vojenské operace proti protivníkovi, který je v relativně podobné situaci, a to i za horších podmínek.
Ukrajinci bojují velmi kompetentně, což znamená, že by bylo chybné z toho vyvozovat, že Rusové jsou zcela neschopní.
Rozhodně se jim nedaří tak dobře, jak si představovali, a daří se jim hůře, než mnozí očekávali.

Zároveň je obtížné tyto otázky posuzovat mimo konflikt. Říká se, že válka je jediným okamžikem, kdy se skutečně odhalí
vojenská síla. Vše ostatní jsou jen dohady.

V souvislosti s Ukrajinou se například zmiňuje, že nevíme, jak by vypadala válka na moři, protože jsme od roku 1982 a sporu o
Falklandy nezažili žádnou velkou námořní bitvu. To znamená, že můžeme mít určité odhady, ale ve skutečnosti to nevíme.

Přečtěte si takéSeverní Korea se z Ruska nestane. Lidé nemají jasný postoj, jen se bojí podívat pravdě do očí, říká právnička
politicky stíhaných

Věci jako výcvik, systém velení, komunikační systém – pokud nejsou vyzkoušeny v bojových podmínkách, je velmi obtížné
posoudit, jak budou nakonec fungovat.

Znamená to, že ani sami Rusové nevěděli, jak se jim bude dařit. Kdyby to věděli, pravděpodobně by se do invaze na Ukrajinu
nepustili.

Postup ruských vojsk na Ukrajině ukázal, že v armádě mají například problém s logistikou.

To je známo už dlouho, protože navzdory tomu, co se o ruské armádě říká, nebyla dlouhodobě stavěna pro masivní ofenzivní
operace.

V minulosti se zbytečně ozývaly ustrašené hlasy, že Rusko podnikne invazi do Polska. To není reálné. Možná by jejich
logistické schopnosti stačily pouze na obsazení Pobaltí.

Ruská logistika se ale opírá o postup po železnici, což vychází ze skutečnosti, že se musí pohybovat na obrovské vzdálenosti i
na svém domácím území. Zároveň ruská armáda nedisponuje takovými řešeními jako americká armáda a v tomto ohledu je
spíše defenzivní než ofenzivní armádou.

Satelitní snímek asi 64 kilometrů dlouhého ruského vojenského konvoje mířícího ke Kyjevu. Zobrazena je oblast u Prybirsku
severozápadně od metropole. Foto: Maxar Technologies / Eyepress / Reuters
Druhý den války na Ukrajině několik vojenských analytiků tvrdilo, že obsazení Kyjeva je otázkou dnů, ne-li hodin. To se
nakonec nestalo.

Jedním z důvodů těchto nesprávných údajů je to, že závisejí na neměřitelných věcech, které je velmi obtížné předem
odhadnout, například na tom, jaká bude morálka ruských vojáků. Neexistuje způsob, jak tohle spolehlivě určit před válkou.

Totéž platilo i o morálce na ukrajinské straně. Dnes mnozí tvrdí, že předem věděli, že Ukrajinci se vždy bránili a vždy se budou
bránit. Ukrajina ale měla po léta problémy s vyhýbáním se povinné vojenské službě, přinejmenším tak, jak tomu bylo v Rusku.
Rozšířená tam byla i korupce, která byla často zmiňována zejména v souvislosti s ruskou armádou: pořád se opakovalo, že v
Rusku se všechno rozkradlo.

Máme-li věřit indexům vnímání korupce, je na tom Ukrajina podobně špatně. Řada analytiků předpokládala, že se obrana nebo
politické vedení na ukrajinské straně zhroutí a prezident Volodymyr Zelenskyj uprchne z Kyjeva. V takovém případě se válka
mohla vyvíjet zcela jinak. Také kdyby byl Zelenskyj zajat nebo zabit.

Proto si myslím, že předpovědi o válce lze dělat, ale jsou velmi náročné a mají poměrně nízkou míru jistoty. To platí i pro to, co
říkám já.

Přečtěte si takéZa námi je už jen Oděsa! Jak město Mykolajiv strádá, aby poslední velký ukrajinský přístav přežil

Podle britského vojenského zpravodajství je nepravděpodobné, že by Rusko v průběhu nejbližšího měsíce svůj postup na
Ukrajině urychlilo. Jaké největší problémy momentálně ruská armáda má?

Rusko utrpělo obrovské ztráty v první fázi, která byla velmi riskantní. První týdny skutečně vypadaly jako pokus o speciální
operaci ve smyslu zopakování krymského scénáře: že tam naběhne velké množství sil, spojí se se sabotéry a zkomplikují to
ještě kybernetickými útoky, což povede k tomu, že země zkolabuje.

Když se to nestalo, Rusko utrpělo ztráty, které se velmi těžko napravují. A teď myslím hlavně na nemateriální věci, jako je
morálka vojáků. Mnozí šli na Ukrajinu s optimistickým výhledem, že to celé proběhne rychle. Zakrátko zjistili, že velké množství
ruských vojáků zemřelo a mnozí se tam už nechtějí vrátit.

Druhý problém je, že ruské armádě chybějí vojáci. Není zdaleka tak bohatá jako americká. Na druhou stranu ruský voják je
levnější než americký. Zároveň platí, že ruská armáda je poměrně chudá, a proto musí na mnoha místech šetřit.
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Na zajištění logistiky například?

Přesně, to vůbec není levná záležitost. Vypadá to sice jednoduše, že jde jen o náklaďáky s řidiči, ale i to něco stojí.

Rusové by museli vyčlenit jednotky, které budou chránit tyto konvoje. Tyto jednotky nemohou být nasazené na frontě a
nemohou pomáhat s rychlejším postupem dopředu.

Ruská armáda na tom chtěla šetřit, stejně jako na jednotkách pěchoty. Ty jsou relativně malé, ale nemůžeme zapomínat, že
ruská armáda je poměrně těžká ve smyslu těžké techniky. Když jsou tanky nasazovány bez podpory pěchoty, jsou zranitelné a
zaznamenají velké ztráty.

Přečtěte si takéZelenského poradce předpovídá dvě velké tendence, které nyní rozhodnou válku. V rozhovoru vysvětluje, co
zastaví Putina

Takže Rusové to raději riskli a pustili konvoje samotné, bez podpory?

Zpočátku to bylo asi způsobeno jejich optimismem, že Ukrajina zkolabuje, a zariskovali. Rovněž se předpokládalo, že invaze na
Ukrajinu je plánovaná operace. Ruská armáda přitom mnohem více než americká na těchto plánech závisí. Mnozí vojáci a nižší
velitelé je dostali dva dny před invazí, přičemž už měsíce byli na hranicích, nic už nedokázali naplánovat nebo zkoordinovat.

Když navíc někdo falšoval zprávy o připravenosti své jednotky, za dva dny tyto nedostatky nevyřešil.

Kdyby měli informace o zahájení války řekněme měsíc dopředu, možná by se mnohé dalo ještě zachránit. Ale v případě tak
krátkého času už nemohli udělat vůbec nic.

Několikrát jste zmínil, že Rusku chybějí lidé. Pomohlo by jim tedy, kdyby vyhlásili mobilizaci?

Rusko pro vyřešení svého postupu na Ukrajině může udělat několik věcí.

Může změnit zákony, takže se budou moci války na Ukrajině zúčastnit branci.

Nebo rozhodnout, že v rámci války a speciální operace nemohou zasmluvnění vojáci rozvázat kontrakty.

Také může Moskva vyhlásit válku, ale nemusí vyhlásit mobilizaci, čímž minimálně zabrání vojákům rozvázat smlouvy nebo odejít
z armády.

Nebo můžou ještě vyhlásit částečnou mobilizaci a povolat ty, kdo nedávno skončili vojenskou službu, protože ti potřebují
nejméně takzvaného osvěžovacího výcviku.

Rusko to v tuto chvíli řeší tím, že nabízí velké množství peněz, aby přilákalo nové lidi. To může fungovat jen do chvíle, dokud
nevědí, jak vypadá bojiště, a Rusko nepřiznává své ztráty.

Důležité je, že celková mobilizace nebyla v Rusku nikdy na stole.

Jak to myslíte?

Armáda na to musí být stavěná. V Česku například řešíme, že aktivní zálohy nemají kapacitu vycvičit všechny zájemce. Kdyby
vyhlásilo mobilizaci Rusko, nemá prostory, kde by nové vojáky cvičilo, nemá kasárny, kde by je ubytovalo.

A zároveň by tento výcvik trval dlouho.

Ano, ale dnes už víme, že válka na Ukrajině bude trvat ještě dlouho. To je také důvod, proč už dnes Západ na Ukrajinu dodává
složitější zbraně a pokročilejší zbraňové systémy. Konflikt trvá dost dlouho na to, aby se Ukrajinci stihli na obsluhu a údržbu
těchto zbraní vycvičit.

Dnes se už ohledně války na Ukrajině uvažuje v jiném časovém rámci než během prvních týdnů konfliktu.

Stejně tak si proto nemyslím, že kdyby Rusko spustilo mobilizaci a ta by se stihla za dva měsíce, Rusko prohraje, než noví lidé
dorazí na Ukrajinu.

Západní státy včetně České republiky a Slovenska posílají na Ukrajinu svoje zbraně. Jak může tato pomoc změnit vývoj bojů?

Czech 152-mm howitzers DANA successfully work on the occupiers pic.twitter.com/WBLZLnRzrU

— ???????English (@TpyxaNews) May 19, 2022

Toto by měly být české houfnice Dana v boji proti Rusům na Ukrajině. Informaci ale nelze nezávisle ověřit. Zdroj: Trucha

V prvé řadě to Ukrajině pomohlo bránit se. Kdyby nedostávala dodávky zbraní, dnes by nebojovala, protože by použila
všechno, co měla před ruskou invazí ve skladech. Válka v takovém rozsahu konzumuje obrovské množství munice a materiálu.

Podle některých zdrojů USA poslaly na Ukrajinu třetinu svých zásob Javelinů (americký přenosný protitankový systém, pozn.
red.), protože jde v období po konci studené války o bezprecedentní konflikt. A USA mají tedy mnohem větší rozpočet i zásoby
zbraní.
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Přečtěte si takéČeské tanky pro Ukrajinu: co to znamená a proč obrana mlčí

Přečtěte si takéAmeričanům začínají docházet zbraně. Nemusejí mít dost pro sebe ani pro Ukrajinu

Co Ukrajincům nejvíc chybí, aby zvítězili?

Odpovědět na tuto otázku vyžaduje informaci, co Ukrajinci mají. A to reálně nevíme. Objevují se informace, že Ukrajině chybí
logistické zajištění jako nákladní auta. Kdyby Ukrajina chtěla přejít do ofenzivy, bude potřebovat velké množství sil, munice,
těžší zbraně.

Musíme myslet na to, že státy nejenže potřebují takové vybavení, s jakým chtějí bojovat, ale také bojují podle toho, jaké mají
vybavení. Můžeme se bavit o těch nejlepších bojových postupech, ale ty se nakonec stejně přizpůsobují podmínkám.

Ptám se proto, že prezident Zelenskyj během projevu ve slovenském parlamentu (předsedkyně Sněmovny a předseda Senátu
chystají i videovystoupení Zelenského v českém Parlamentu, pozn. Deníku N) řekl, že Ukrajinci by potřebovali letadla a
helikoptéry. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba zároveň označil za slabinu ukrajinské armády letectvo, neupřesnil ale,
jakou techniku potřebuje. Víme něco o tom, v jakém stavu je dnes ukrajinské letectvo?

Jediné, co můžeme s jistotou říct, je, že navzdory všemu ukrajinské letectvo stále operuje. Rusům se ho nepodařilo zničit.

Zároveň v jisté míře operuje i poměrně blízko fronty na Donbase, což je velmi překvapující vzhledem k dobré pověsti ruské
protivzdušné obrany.

Po technické stránce, co brání tomu, aby Česká republika darovala Ukrajině své vrtulníky Mi-35 a Slovensko své stíhačky MiG-
29?

Jedním z problémů může být avionika napojená na systém NATO – Severoatlantická aliance může mít zájem na tom, aby
nepadla do ruských rukou.

Často hovoříme o tom, co Rusové na bojišti ztratili, ale bezpochyby Rusové během války získají i část ukrajinských zbraní ze
Západu.

Fotky toho, jak to dopadne, když si Rusové jako suvenýr z bojiště přivezou poškozený švédský raketomet Pansarkott 86.
Exploze zbraně utrhla civilnímu autu v Mytišči u Moskvy kufr. https://t.co/KLa6GumsNN

— Lukáš Valášek (@lukasvalasek) May 17, 2022

Pokud budou systémy NATO z těchto strojů vymontovány, je třeba tam dát něco kompatibilního s ukrajinskými. To může být
technicky složité.

Dalším problémem darování těchto strojů Ukrajincům může být to, čím je Slovensko a Česká republika nahradí.

Když se Ukrajincům podařilo potopit křižník Moskva, proč ještě stále stojí most přes Kerčský průliv spojující okupovaný Krym se
zbytkem Ruska?

Je poměrně obtížné tak velký most totálně zničit. Mohou ho zasáhnout na jednom místě, ale to neznamená, že ho odpálí celý.
To vidíme na ruských zásazích na mostech přes řeku Dnipro. Ukrajinci jsou schopni v krátkém časovém horizontu tyto mosty
opravit. Mosty by proto musely utrpět mnohem více zásahů, aby byly úplně zničené.

Rovněž jsou ukrajinské síly od tohoto mostu dost daleko. Protilodní střela, která na 90 procent zasáhla křižník Moskva, má
relativně malou nálož, a tudíž není stavěná na to, aby odpálila most.

Rusové také začali používat protilodní řízené střely, což může naznačovat, že jim docházejí systémy proti pozemním cílům, jako
jsou Iskander a Točka, nebo si například Iskandery šetří pro případ řekněme zapojení NATO do války.

Ukrajina měla v tomto kontextu starší systémy Točka, ale ty mají poměrně omezený dostřel. To znamená, že by se museli
dostat poměrně blízko k mostu, aby ho vůbec mohli zasáhnout. Zároveň je tento most dost malý cíl.

Ale strategicky dost důležitý.

To ano, ale museli by se dostat na dostřel a museli by ho trefit. Točka není porovnatelná se západními systémy, jako je
Tomahawk, který se trefí do konkrétního okna v domě. To znamená, že by to nebyla úplně jednoduchá operace.

Na druhé straně jde o politické důsledky, a tedy že by to mohlo vést k eskalaci na ruské straně. To je ale už spekulace.

Přečtěte si takéPutin se chová jako Hitler, kroutí hlavou ukrajinští pamětníci. V čem doba po Mnichovské dohodě připomíná
dnešní ruské jednání?

Ukrajinský ministr obrany Olexij Reznikov uvedl, že Ukrajinu čeká „nová, dlouhá fáze války“. Co tato dlouhá fáze může
znamenat?

Ukrajinci se budou snažit využít ruského útočení, aby Rusům způsobili co největší ztráty. Útočník vždy utrpí větší ztráty než
obránce.
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Až Rusko skončí s ofenzivními operacemi, bude pak záležet na politickém rozhodnutí Ukrajiny. Obě strany si tehdy budou
muset přepočítat, komu takový stav škodí víc a zda se mu vyplatí udržovat status quo.

Ukrajince může do protiofenzivy tlačit to, že Rusko se bude snažit etablovat v Chersonské oblasti a Ukrajinci budou mít největší
zájem tuto oblast osvobodit dříve, než se to Rusům povede.

Ukrajinci zároveň mohou počítat s nějakou formou mobilizace v Rusku, a proto mohou přejít do protiofenzivy, aby zničili už dnes
unavené ruské síly předtím, než jim dorazí posily.

Nebo si Ukrajinci řeknou, že nechtějí při útocích riskovat ztráty, a budou raději doufat, že sankce se na podzim projeví na ruské
ekonomice. Budou proto vyčkávat, dokud status quo nebude výhodný pro Ukrajinu.

Kam by Ukrajinci mohli vytlačit ruskou armádu?

Ukrajina informovala, že pro začátek mírových jednání požaduje návrat svého území do stavu před 24. únorem. Rusové by tedy
měli Doněck, Luhansk a Krym.

To nejdůležitější pro Ukrajince, co by se mohlo stát, je, že Rusko se politicky rozhodne, že nemůže vyhlásit mobilizaci. To
znamená, že ruské síly by byly čím dál oslabenější a vyčerpanější, protože by je neměl kdo na frontě nahradit. V tu chvíli by se
ruské jednotky mohly při masivním ukrajinském protiútoku zlomit. To je nejlepší scénář.

A nejhorší je jaký?

Rusko uspěje v Severodoněcku, který obklíčí, a v průběhu dvou až tří týdnů ho dobyje. Tím bude kontrolovat celý Luhansk a
Doněck. Následně se ruští vojáci úspěšně zakopou na svých pozicích.

Už máme zprávy, že Rusové budují hloubkovou obranu v oblasti Chersonu, kterou bude relativně náročně prolomit. Ukrajinci se
ji pokusí zničit, ale utrpí velké ztráty a bude dlouho trvat, než je nahradí.

Ruské velení se rozhodne pro částečnou mobilizaci, doplní své jednotky, a bude tedy schopné natahovat v takovém stavu
válku. To znamená, že Ukrajina do konce roku nebude schopna obsadit svá ztracená území.

K tomu se přidruží plynová krize, která podlomí jednotu EU. Ukrajina bude závislá na dodávkách munice, paliva a techniky ze
Západu. Ale ochota pomáhat Ukrajině klesne a bude se stupňovat tlak na Kyjev, aby se s Moskvou dohodl.

Kdyby Ukrajina dokázala dobýt zpět všechna území, která ztratila od 24. února, ale nezastavila se a rozhodla se obnovit
kontrolu i nad separatistickými republikami na Donbase, jak by mohla Moskva zareagovat?

Otázkou je, do jakého rizika bude chtít Ukrajina jít. Spekuluje se o ruském použití chemických zbraní, což si Rusko zatím
nechává v rukávu možná pro takové varianty. To jsou krajní možnosti, které by s sebou přinesly zásadní následky. Další
možností by bylo, že by Moskva pokračovala v konvenční obraně.

Když půjdeme ještě dále, co kdyby se Kyjevu podařilo ovládnout celý Donbas a následně by chtěli získat zpět i Krym? Co by to
znamenalo pro Rusko?

V případě Krymu by ruské použití jaderných zbraní nebylo úplně nemožné. Krym je dnes už integrální součástí Ruské federace.
Závažnější je, že velká většina ruské populace považuje Krym za ruské území.

Proto si myslím, že v případě postupu směrem ke Krymu, ale i k Donbasu by ruské velení mohlo získat podporu pro mobilizaci a
nemuselo by se bát reakce veřejnosti. Mohlo by říct, že si už bráníme naše území.

To neznamená, že by Ukrajinci neuspěli, ale mohlo by to alespoň dočasně zvrátit vývoj na druhé straně.

Vojtěch Bahenský

Vojenský analytik, který se zabývá tématy vojenské síly, hybridními hrozbami a strategií. Vystudoval bezpečnostní studia na
Karlově univerzitě. Působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Vojtěch Bahenský. Foto: archiv V. B.

Ze slovenštiny přeložily Zuzana Uhlárová a Helena Grundmanová.
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Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jakým směrem se teď bude ubírat vývoj války na Ukrajině? Co skutečně bude s obránci Azovstalu a kde všude na světě v
důsledku konfliktu hrozí hladomor? Otázky dnešní Devadesátky, vítejte u ní. Rusko zvyšuje tlak na východoukrajinské frontě.
Nápor zažívá hlavně Severodoněck a okolí. Moskva věří, že území brzy získá pod kontrolu. V ocelárnách Azovstal v Mariupolu
zůstávají poslední obránci. Podle velitele pluku Azov už ale ukrajinské velení vydalo rozkaz zastavit odpor proti ruským útokům.
A Organizace spojených národů v souvislosti s konfliktem na Ukrajině varuje před globální potravinovou krizí. Zablokované
přístavy znamenají problémy s vývozem ukrajinského obilí.
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Ruská armáda podle Volodymyra Zelenského zničila Donbas tak, že připomíná peklo. Ukrajinský prezident obvinil invazní
vojska z toho, že se snaží zabít co nejvíce Ukrajinců. Aby se mohla Ukrajina lépe bránit, schválil americký Senát podporu v
hodnotě téměř 40 miliard dolarů. Největší objem pomoci od začátku ruské invaze. Skupina G7 slíbila dalších 9,5 miliardy.

Volodymyr ZELENSKYJ, ukrajinský prezident 
V Donbasu se okupanti snaží vyvíjet ještě větší tlak. Je to tam peklo, a to bez přehánění. Brutální a naprosto nesmyslné
bombardování Severodoněcku. Za jediný den tam bylo 12 mrtvých a desítky zraněných.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Velitel pluku Azov z mariupolských oceláren, které se staly symbolem odporu proti ruské agresi, potvrdil, že přijal z velení
armády rozkaz k ukončení obrany a záchraně životů vojáků. Všichni civilisté a ranění jsou podle něj evakuováni, aby mohli být
vyměněni za ruské zajatce.

Denis PROKOPENKO, velitel pluku Azov 
Civilisty jsme evakuovali, těžce raněným se dostalo potřebné pomoci. Podařilo se je evakuovat s jejich pozdější výměnou na
území pod kontrolou Ukrajiny. Pokud nejde o zemřelé hrdiny, tak proces pokračuje. Doufám, že příbuzní a celá Ukrajina budou
moci v nejbližší době svým vojákům prokázat čest a pohřbít je.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Náš první host Petra Procházková, redaktorka Deníku N. Dobrý večer.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Dobrý večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Co bude teď? Co tato zpráva znamená pro další vývoj války?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
No, především Mariupol a Azovstal a pluk Azov, to byly velké symboly, které dodávaly Ukrajincům zcela jistě velkou energii v
tom odporu. A přece jenom určitý zlom ve válce to znamená, ale řekla bych, že spíš psychologický než praktický. I když je
pravda, že obránci Mariupolu 86 dnů, kteří se bránili tedy v těch ocelárnách, tak 86 dní na sebe vázali poměrně početné ruské
jednotky, které by mohly být nasazeny jinde. Hovořilo se o tom, že vlastně zachránili město Záporoží, které by se mohlo stát
cílem ruského útoku. Takže mělo to velký vojenský význam, ta jejich obrana. Nyní se už jejich situace ukázala být zcela
bezvýchodná a dá se říct, že Mariupol padl, že Mariupol je tedy v ruských rukou. Ovšem to, že Mariupol ani předtím Ukrajinci
nekontrolovali, to bylo jasné, takže čistě z praktického hlediska je to prostě takové symbolické ukončení toho boje o Mariupol,
ale prakticky se tam už nic nemění.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Co bude teď s těmi, kteří se dostali tedy na ruské území? Ptám se proto, jestli můžeme například vycházet i z minulosti, protože
Rusko pod Vladimirem Putinem operovalo v Sýrii, v Čečensku, v Gruzii, tak víme, jak se k těmto vojákům, k těmto svým
protivníkům chovalo?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Je to velká otázka, co s nimi bude. My víme jednu zásadní věc. Z těch konfliktů, které jste jmenovala, se to vždycky opakovalo
tak, že jsou tady nějaké velmi konfidenciální dohody mezi vojáky na té střední úrovni, které většinou platí a kde k těm dohodám
dochází mnohem snadněji než na té veřejné politické úrovni. A proto teď je vlastně takový určitý zmatek i mediální, protože
ruská strana oficiální, ruští politici, ruští poslanci říkají, že vlastně k žádné výměně nedojde, že ti ukrajinští vojáci, oni je nazývají
náckové, nacionalisti, budou souzeni, dostanou doživotí. A prostě hází do éteru tato velká slova. Ukrajinská strana, politici,
neříkají prakticky nic. A vojáci také mlčí. A nevíme přesně, jaká ta dohoda mezi ukrajinskou a ruskou stranou byla. Ukrajinská
strana se úplně urputně vyhýbá slovu "vzdali se". Naopak ruská strana hovoří o kapitulaci a poměrně dost ruská média ty
ukrajinské vojáky ponižují, vysmívají se jim. To si myslím, že úplně není v takových těch tradicích dohod mezi vojáky. Takže
uvidíme, zda zvítězí takové to vojenské slovo, to je ta schopnost vojáků dohodnout se třeba výměně nebo prostě jiném vývoji
situace, než který by si přáli v Moskvě. Bude to ještě, myslím, velmi dramatické.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jak velkou roli podle vás v tom bude hrát taky to, že prokurátor navrhl doživotí pro ruského vojáka, který zabil civilistu?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Ano, ten soud neprobíhal úplně, řekla bych, v nejlepší chvíli, protože samozřejmě se toho ruská média i ta ruská politická
scéna chytla. Ale musíme si uvědomit, že jsou to dvě rozdílné věci. Jedna ale věc je ruská propadá propaganda, která tento
případ určitě použije a bude říkat: vidíte, tak oni odsoudili prvního na doživotí a budou soudit další, proč bychom my nemohli
soudit ukrajinské vojáky a dávat jim stejné tresty? Druhá věc je, co má Ukrajina v rukou, jaké trumfy, co vlastně tam může za ty
vojáky své nabídnout. To vůbec nevíme v tuto chvíli. A myslím si, že především pluk Azov, protože nejde jenom o pluk Azov,
tam byli i policisté, dobrovolníci, teritoriální obrana, ale především pluk Azov se velmi nechtěl dostat do ruských rukou, protože
ví, že ho tam nic pěkného nečeká. Co tedy má Ukrajina v rukou, aby ochránila i v tom zajetí své vojáky, to prostě v tuto chvíli
nevíme. Na to si musíme počkat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A jak moc velký rozdíl je v tom, jestli se někdo dostane na Ukrajinu, pardon, do Ruska jako civilista a jako voják?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Tak o tom, co se děje s civilisty, my máme poměrně dost zpráv, protože ty evakuace probíhaly v minulých týdnech a řada těch
civilistů byla odvezena nebo dobrovolně odešla na ruské území. A někteří ti civilisté se poté dokázali třeba přes Bělorusko
dostat zpátky na Ukrajinu. My jsme také s některými mluvili. Oni procházeli velmi takovou přísnou filtrací, se tomu říká, tzn. že
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se zjišťovalo, jestli nemají co společného s dobrovolnickými oddíly, jestli to nejsou aktivisté, jestli nebojovali, jestli se nepodíleli
na zásobování fronty. A tito lidé velmi často jsou ve vazbě. My o některých i víme, známe jejich jména a víme, že sedí ve
vazebních věznicích Ruské federace. Ženy, děti, starší lidé, kteří tou filtrací prošli, byli většinou propuštěni a jsou prostě buď
na ruském území, anebo se dokázali dostat na Ukrajinu. Vojáci jsou velmi často vyměňováni. Těch výměn už proběhlo několik,
ale nikdy to nebyla tak známá jednotka jako Azov, která hraje v té válce i v té propagandě ruské obrovskou roli. Takže tady to
bude mnohem složitější. Pokud by to nebyl Azov, byli to běžní ukrajinští vojáci, tak si myslím, že by k té výměně časem došlo.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Já se ještě vrátím k tomu, co vy jste naznačovala, že jedna strana říká, že jde o evakuaci vojáků, druhá říká, že se vojáci vzdali.
Jak se v tom máme vyznat?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
No, je to prostě i válka slov. Ukrajinci raději neříkají nic moc, dokonce dnes třeba generální štáb Ukrajiny pronesl takovou větu,
které je úplně jako typická pro to, jak se Ukrajina snaží vysvětlit tu situaci. On generální štáb Ukrajiny prohlásil, že není jiná
varianta než vyjít k nepříteli. Opět nepoužil to slovo "vzdát se". Naopak Rusové říkají kapitulace. No já jsem viděla ty záběry, jak
ukrajinští vojáci vycházejí z těch oceláren, jsou prohledáváni ruskými vojáky, odevzdávají zbraně, takže to samozřejmě působí
tak, že se prostě vzdali. Ale z jistých, jaksi bych řekla, psychologicko propagandistických důvodů, ani Ukrajina nechce toto slovo
pronést. A neustále tvrdí, že všichni budou vyměněni. Já bych o tom, že všichni budou vyměněni, se odvážila pochybovat,
protože už jenom proto, že Rusové to budou velmi těžko vysvětlovat své veřejnosti, jak je možné, že lidi, které tady Rusové
označují za ty největší nacionalisty na světě, tak jak je možné, že je propustí zpátky. Rusko se dostává opět do situace, že se
stává obětí svých vlastních lží a vlastně nedokáže svým vlastním občanům vysvětlit, jak je možné, že by Azov mohl být vyměněn
za ruské vojáky.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Vy jste před válkou Mariupol navštívila několikrát. V jednom rozhovoru jste říkala, že to bylo vaše oblíbené město. Tak mě by
zajímalo, vy jste říkala, že ten Mariupol se stal symbolem, tak ten Mariupol, to je odrazem, zrcadlem Ukrajiny, jak moc jsou
skutečně Ukrajinci houževnatí, že jsou takto houževnatí všude? To nám to ukázalo?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Mariupol je strašně zajímavý tím, že to bylo vlastně ruskojazyčné město. Řada mých přátel z Mariupolu jsou etničtí Rusové, a
přesto se tito lidé už v roce 2014, kdy vlastně byla taková první velká bitva o Mariupol, postavili jednoznačně na stranu
Ukrajiny. A celkem bych řekla, že překvapivě pro ruskou stranu a pro separatisty na Donbase odmítli vyjednávat, odmítli
odevzdat to město vlastně do té neuznané separatistické Doněcké lidové republiky. A to si myslím, že je velmi pro Moskvu
takové vlastně bolestné, že počítali s tím, že Mariupol jako ruské město bude velmi snadná kořist, že dokonce je tam lidé budou
vítat, že tam budou vztyčovat ruskou vlajku. Nic takového se nedělo. Naopak prostě Mariupol chce být ukrajinským. Takže i z
tohoto hlediska je to město velmi, bych řekla, výjimečné a takové symbolické.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Prozatím vám děkuju, ještě se spojíme. Ocelárny Azovstal se staly poslední baštou ukrajinského odporu v Mariupolu. Komplex
se ruské síly s podporou letectva snažily ovládnout od začátku května. 7. května Kyjev oznámil, že z místa byli evakuováni
všichni starší lidé, ženy a děti. Zhruba v polovině měsíce přišla zpráva o evakuaci více než 260 ukrajinských vojáků. Podle
dnešního tvrzení Moskvy se mělo vzdát přes 1900 obránců oceláren. Kyjev číslo nepotvrdil. Ukrajinská a ruská strana o osudu
bojovníků z Azovstalu informují rozdílně. Zatímco Moskva označuje jejich odchod za kapitulaci a přechod do ruského zajetí,
Kyjev mluví o evakuaci. Z Azovstalu mezitím přicházejí dál zprávy od jeho obránců, ostatně jako i dnes.

Svjatoslav PALAMAR, zástupce velitele ukrajinského pluku Azov 
svSláva Ukrajině! Dnes je pětasedmdesátý den války. Já a ostatní velící důstojníci zůstáváme na území závodu Azovstal v
Mariupolu. Probíhá zde jistá operace, jejíž podrobnosti nebudu prozrazovat. Děkuji celému světu a děkuji Ukrajině za podporu.
Ještě se uvidíme.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Vy jste se nedávno vrátila z Ukrajiny. Byli jste v Záporoží, což je nejbližší velké město u Mariupolu. Právě tam se odváží
evakuovaní lidé z Azovstalu, se kterými jste také mluvila, pokud mám správné informace. Dá se vůbec ta emoce přenést, v
jakém stavu ti lidé byli?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Ano, my jsme tam na ně čekali několik dní, protože to samozřejmě byl velký zážitek potkat lidi, kteří byli po tak dlouhé době
vyvezeni z toho podzemí a autobusy je přímo přivezli do Záporoží. Takže my jsme mluvili opravdu úplně s těmi prvními, které se
podařilo evakuovat. Pro mě bylo nejvíc překvapivé, v jakém byli oni vlastně dobrém psychickém stavu. Oni velmi nám podrobně
vyprávěli o tom, jak tam přežili někteří řadu týdnů, někteří méně, jak trávili volný čas. A nebylo tam nic poraženeckého. Oni
projížděli městem, které bylo prakticky úplně zničeno. To pro ně bylo jaksi dost šokující, protože oni se často do těch oceláren
dostali ještě ve chvíli, kdy to okolí nebylo úplně srovnáno se zemí, což teď prakticky je. Takže oni pochopili, že už jejich město
nestojí, že se pravděpodobně dlouho nevrátí do svých domovů, a přesto nebyli zhroucení prostě. A to po celé Ukrajině, musím
říct, kdy jsme potkávali lidi, kteří přicházejí z ostřelovaných oblastí a přijdou o své domy, tak nemají žádné takové poraženecké
nálady. Naopak nám neustále opakovali, že se jednou vrátí, protože ukrajinská armáda zcela jistě Mariupol dobude zpět.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Vy jste říkala, že vám popisovali život v Azovstalu, v těch katakombách, tak jak tam vlastně žili? Vy jste i v jednom rozhovoru
říkala, že vás překvapilo, že vlastně mnozí o sobě nevěděli, že žili spíš po takových skupinách?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Ano, oni žili po skupinách. tím asi byly velké problémy. Problémy byly i jak nám někteří říkali, s tím jako udržet celý ten kolektiv v
nějaké dobré náladě. Nebo dobrá nálada je možná silné slovo ale v nějaké psychické pohodě, protože jste s někým, koho
neznáte, zavřená několik týdnů ve velkém stresu někde v podzemí, tak to je určitě i psychicky náročné. Ale zdálo se mi, že to
zvládali ti lidé velice dobře.
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Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A jak to zvládali? Co jim pomáhalo?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Myslím si, že jim pomáhali právě i ti vojáci. Oni nežili spolu s těmi vojáky, ale ti vojáci tam neustále chodili, zásobovali je jídlem,
zásobovali je pitím. A oni sami si vymýšleli různé věci, jak trávit volný čas, protože toho tam bylo strašně moc, takže třeba
háčkovali nebo hráli karty, hráli různé hry, vyprávěli si. To nám dost podrobně popisovali a myslím si, že to zvládli nad
očekávání dobře.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ještě, prosím, v krátkosti, proč utekli právě do Azovstalu? My víme o tom, že v ocelárnách byl zdroj vody, otázkou, zda pitné,
ale tzn. že ti lidé, kteří žili v Mariupolu, tak dlouhodobě ty ocelárny měly takovou pověst, kdyby se něco stalo, tak to je to
bezpečné místo?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
No, většina lidí, se kterými my jsme mluvili a přesně jsme jim položili tuto otázku, nám říkala, že buď jejich rodiče nebo oni sami
pracovali v Azovstalu nebo někdo známý, někdo ze sousedů, kdo jim řekl, pojďte, tady už to není možné, pojďte do Azovstalu,
tam je podzemí, tam se dá přežít. Takže většina z nich věděla o tom, že tam to podzemí je, protože tam byli zaměstnaní nebo
někoho znali.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Paní Procházková, moc vám děkuju za vaše odpovědi. Hezký zbytek večera.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Hezký večer. Na shledanou.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
V minulých týdnech se s evakuacemi z Mariupolu začaly objevovat příběhy a výpovědi lidí, kteří přežili. Často mluvili o úlevě, že
se z bombardovaného místa dostali, ale i o strachu.

evakuovaná z Azovstalu 
Zůstali jsme tam 2 měsíce, možná víc. Byly tam nějaké lavičky a položené desky, na kterých lidé spali po dvou, po čtyřech, celé
rodiny. Strach a hrůza. Cítím to zpětně ještě více, než když jsem byla tam. Když přijíždí auto, slyším jen nepatrný zvuk a
nadskočí.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A já ve studiu vítám našeho dalšího hosta. Jan Vevera, přednosta z psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Bývalý
hlavní psychiatr Armády České republiky. Dobrý den. Díky, že jste dorazil.

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pojďme si možná na úvod ještě probrat to, co jsme slyšeli od Petry Procházkové, že ti lidé, kteří se vrátili z Mariupolu, z
oceláren Azovstal, tak ona popisovala, že nebyli zhroucení, že ji překvapilo, v jakém psychickém stavu byli. Jak si to vysvětlit z
vašeho odborného hlediska?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Ono to není tak překvapivé, protože ti civilisté se tam asi do určité míry dostali do podobné situace jako ty vojáci, protože
všichni byli odpůrci toho Putinova režimu. A právě v takovéhle situaci dochází k takovému velkému vzepětí těch mechanismů
malých skupin, kdy se ti lidé spojí a dejme o to nějakým způsobem zvítězit. A oni i to, že tam zůstali tak dlouho zřejmě vnímali
jako vítězství, podle toho, co nám teď paní Procházková říkala. Takže tak to vnímám, tak tomu rozumím, a tak jsem to i zažil
mimochodem v Afghánistánu, třeba s afghánskými vojáky, kteří dlouho vzdorovali, než upadli do nějakého zajetí.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Tzn. ten strach se dá zvyknout? Můžeme tu situaci číst tak, že na všechno se dá zvyknout samozřejmě s následnými traumaty?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Tak to bych nechtěl takto tvrdit. Každý má určitý okamžik zlomu, ale ten zlom nepřichází ani po dvou ani po třech měsících. Já
bych jenom vzal zkušenost z druhé světové války z Ukrajiny, kde právě pod Oděsou byly tunely, které jsou dodnes
neprobádané mimochodem, kde tehdy ještě sovětští, ale nepochybně z velké části ukrajinští vojáci vzdorovali nacistům déle
než než rok v těch vodách, takže to byly podmínky možná velmi podobné tomu, co zažívali v Mariupolu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Dá se v takových situacích, a teď to myslím i na vojáky, udržet lidská tvář, udržet empatie, když se jim děje to, co se děje?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Já si myslím, že udržet lidskou tvář v takové situaci, jakou tam oni zažívali možné je a dochází k tomu docela často, že ty
jednotky se pod tím vnějším tlakem semknou a pod vlivem ztrát se naopak ještě zocelí a utuží, a to je něco, co jsme u těch
obránců Mariupolu viděli. Tím se dostáváme k zajímavé otázce, za co vojáci vlastně bojují? A proč bojují a proč vzdorují? A ono
to není za národ. Když jsme byli v Afghánistánu, tak doufám, že se na mě kolegové nebudou zlobit, ale žádný z těch vojáků, se
kterým jsem já mluvil, nebojoval za demokracii nebo za svobodu. Všichni bojovali za čest své jednotky. To je taková změna v
tom vnímání.
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Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ta nejsilnější motivace?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Ta nejsilnější motivace je jaksi neztratit tvář té své jednotky. Dochází k takovému rozptýlení ega, není už pro vás najednou
nejdůležitější ten váš život, ale jste ochotná položit život za vaše spolubojovníky a za tu skupinu, kterou reprezentujete.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Vojáci nebo obránci z Azovstalu dostali příkaz se nebránit. Můžeme si alespoň zkusit představit to, co se teď děje v jejich duši i
s ohledem na to, že v Rusku se skloňuje trest smrti?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Určitě je to trošku jiné pro ty řadové vojáky a trošku jiné pro ty velitele. Za zaprvé, je velmi dobře, že dostali ten rozkaz, který jim
právě umožňuje zachovat si tu tvář, o které jste hovořila a ukončit ty boje. To je mimochodem hlavní vojenskou ctností. Lidé si
myslí, že dobrého vojáka dělá to, že je schopen mířit přesně na cíle a hodit přesně granát. Základní vojenskou ctností je
podrobit se rozkazu, takže je velmi dobře, že ten rozkaz přišel a umožnil jim zachovat tvář. Ty vojáci nepochybně cítí vztek a
smutek, ale určitě i úlevu, že ta situace, kdy tam byli vystaveni, a já teď nevím přesně, včera jsem slyšel 60 zraněných, asi jich
bude víc, že ti zranění, ke kterým měli velké vazby, že je o ně konečně postaráno a taky si myslím, že těm velitelům, že už ta
situace nějakým způsobem skončila a ještě více si tohle myslím o těch velitelích, který tam možná ještě vzdorujou, víme, že
ještě se nevzdali všichni, ale vím, že ta odpovědnost za ty zraněný každého velitele v takové situace tíží. Takže to, že teď je
část toho problému vyřešená, že ty vojáci jsou někde v nemocnici a tomu asi můžeme věřit, tak to si myslím, že pro ty velitele je
teď velkou úlevou.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Já jsem se právě na to chtěla ptát. V takto vypjatých situacích, zda tu určitou úlevu přinese ten rozkaz nebo naopak člověk
chce o sobě rozhodovat sám?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
To se ptáte velmi dobře a zase se vrátíme, co je základní vojenskou ctností, poslouchat rozkaz, takže ten rozkaz jim k tomu
umožnil a otevřel dveře. Ale ono mít věci pod kontrolou, to se dostáváme do něčeho trošku jiného, a to ti vojáci budou
potřebovat teď, a to je taková základní poučka k psychologii přežití v zajetí, protože ne vždycky se vás váš věznitel snaží zlomit
fyzickým násilím. Není to dobré, abyste před kamerami vypadal správně, tak pak jsou ty možnosti toho psychického nátlaku a
jeden z těch nejefektivnějších možností je vzít lidem kontrolu naprosto nade vším. Čili zavřete je do malé cely, nedáte jim
žádnou informaci o tom, kde jsou, kolik je hodin, co se děje, jaký je den v týdnu, dáte jim jednou za týden kousíček chleba nebo
3× za týden. Nemají žádnou kontrolu. A my dobře víme, co v takové věci dělat, vzít si aspoň tu kontrolu, kterou nad sebou
máte. Dají vám 2× za týden kus chleba, rozdělte si ho, vemte si každou hodinu jednu porci. To je mimochodem to, co dělával
náš nejznámější psychiatr, kterého tady v Čechách nikdo nezná Leo Eitinger, lékař v Osvětimi, tak tímhle způsobem přežil a
tohle udělal on, aby měl alespoň nějakou kontrolu nad tím, co se děje. A to já říkám vojákům, než jedou do Afganistánu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jste mi odpověděl na moji otázku, já jsem se chtěla ptát, jaké rady dostávají vojáci, když jedou do války. Mimochodem, co
nejvíc pomáhá proti strachu vám?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Mně pomáhá to, že jsem na místě, který jsem si vybral, který dál rozvíjí moji kariéru a dělám něco, co ostatní neměli odvahu
dělat. Přesně v Afghánistánu byla takoví trička, který nosili vojáci a tam byla fotka takového úředníka, který sedí, manažera,
který tam sedí a "It is your death and that is me." zatím a vedle toho voják. Taková hrdost na to, že jsem součástí jednotky, na
kterou můžu být pyšný. To jsme v Afghánistánu cítili.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jak vypadá posttraumatický syndrom vojáka a jak se s ním pak dál pracuje?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Posttraumatický syndrom vzniká většinou opožděně po několika týdnech až šesti měsících. Většinou ti lidé prožívají znovu ty
momenty toho traumatu čili u vojáků nejčastěji exploze, která jim třeba utrhla končetinu, protože to je asi nejčastější. I dalším
takovým sloupem je taková předrážděnost, říká se tomu hypervigilita, neustálé napětí, podrážděnost hádavost, problémy se
spánkem a pak samozřejmě vyhýbání se podnětům, které jsou spojené s tím přímým stresem. Čili vojáci se třeba bojí nastoupit
do vozu nebo něco podobného a psychoterapeuticky se s tím na docela dobře pracovat. Mimochodem velmi často ta PT
odezní sama, to je věc, která se nezná, ale asi až v 80 % případů to odezní a pokud ne, tak metody především kognitivně
behaviorální psychoterapie a třeba virtuální reality se dají velmi dobře použít. Virtuální realita vypadá třeba tak, že postupně
procházejí takovým tunelem, kterým směřují, to se bavíme o práci, která byla několik týdnů, kterým směřují na to místo, které
jim vymodelujeme, na to místo exploze a v tom tunelu si můžou namodelovat různé věci, které jím jsou ku pomoci. Třeba
oblíbená melodie nebo oblíbená knížka nebo fotka přítelkyně a postupně se takhle přibližují a klesá přitom to napětí.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Já jsem ale někde četla, že to je jako vyléčený alkoholismus, že se to může stále vracet.

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
No, vy jste možná četla o tom, co děláme my u nás na klinice v Plzni. My skutečně máme virtuální hospodu, kde tohle, co jsem
dělal, popisujem.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Takže se z toho dá...

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
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Tímhle neléčíme, tím se pacienti učí pracovat s /nesrozumitelné/, s tím mražením, který mají po alkoholismu, ale virtuální
realitou alkoholismus nevyléčíte.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Já jsem to myslela obecně, jestli se toho syndromu po té válce dá zbavit úplně, že by se nevracel.

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Asi dá, ale málokdy dojde k úplnému. Vždycky budete mít trošku větší problémy jezdit třeba autem, když jste měla prostou
autonehodu, ale dokážete normálně fungovat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Já tady mám jeden divácký dotaz. Divák Milan se ptá: "Má Putin ego na to se vzdát? Dá se předpokládat, že pokud pochopí, že
prohrává, tak se nestáhne, ale vezme "všechny s sebou", protože už nemá co ztratit? To je spíš taková spekulativní otázka,
jestli jste si zkusil sestavit profil Vladimira Putina?

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
To je obtížné a já se tím neživím. Profilace je věc, která spadá do trošku jiného oboru než psychiatrie, kterou dělám já, to
profilování. Ale samozřejmě jsem se potom spíš laicky, než profesionálně přemýšlel a pokud mu k tomu vystavíme nějakou
zlatou bránu, kterou bude moci ustoupit a pokud bude cítit nátlak toho svého okolí, na kterém mu záleží, což není moc lidí, to je
několik málo lidí, ale pokud ti vyvinou dostatečný nátlak, tak si /nesrozumitelné/, že oni ty ty Alfa samci umí docela dobře
prohrávat. Podívejme se jenom na Andreje Babiše, který nám říkal, že do parlamentu nikdy nevstoupí a jak mu to najednou v
opozice jde, jak tam funguje, takže určitě si myslím, že takové možnosti jsou.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jan Vevera, děkuji za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku. Na shledanou.

Jan VEVERA, přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň 
Bylo mi ctí. Na shledanou.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Teď pohled na bojiště. Ruské jednotky zesílily ofenzívu v Donbasu. Ukrajinci podle generálního štábu odrazili více než desítku
útoků. Rusové se znovu soustředí na oblasti Izjum a Severodoněcku. Jejich cílem je probojovat se ke Kramatorsku a
Slavjansku a odříznout tak ukrajinské jednotky. Tvrdé boje na Ukrajině pokračují i severovýchodně od Charkova, kde se
Rusové snaží udržet dříve dosažené pozice. Ruské ostřelování dál zasahuje i civilní cíle. Jen v luhanské oblasti napočítali
úřady za posledních 24 hodin 13 obětí.

Tomáš ŘEPA, katedra teorie vojenství 
Mám za to, že skutečně to jsou jakoby 2 směry takové mimoběžné, kde vlastně na sebe naráží právě to odhodlání dovést válku
k tomu rozhodujícímu momentu, kdy se ta vaše protistrana zlomí. A v případě Ukrajinců u toho Charkova jde i o to, že oni se
vlastně snažili zabránit tomu, aby dál byly bombardovány ty civilní součásti tohohle druhého největšího ukrajinského města. No
a vlastně byl den v podstatné části té fronty se jim podařilo právě zatlačit Rusy tak daleko, že už dostřel těch jejich děl na to
nestačí, ale dál se v té oblasti bojuje. U Rusů jde naopak o to, aby se vlastně dostali k tomu centru těch důležitých jako
křižovatek právě na tom Donbase a tady bych zmínil zejména tedy to město Slovjansk, kde opravdu se možná ta válka
rozhodne, protože pokud tam by zase Rusům podařilo dosáhnout aspoň tady téhle části a tím pádem obsadit zcela ty 2
povstalecké, dejme tomu, takhle bychom mohli nazvat, odštěpenecké republiky Luhanskou a Doněckou, tak by to aspoň
nějakým způsobem šlo prezentovat i předtím jako vnitrostátním publikem z pohledu Ruska, že to je aspoň částečný úspěch, že
se podařilo dobýt celý ten Donbas. Z toho odhodlaného odporu Ukrajinců se ale nezdá, že by tady tohle mělo přijít v nejbližších
dnech, i když ano, Rusům se tady v té části, zejména ve směru teďka na menší městečko Popasna daří, postupně se
prokousávají tou ukrajinskou obranou, ale vždycky Ukrajinci vybudují další pásmo, zase je zastaví, zase to stojí ruskou armádu
další těžké ztráty, takže vůbec to nebudou mít jednoduché.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Další host, další úhel pohledu. Martin Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií Evropské hodnoty. Dobrý večer i
vám.

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Dobrý večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Před pár dny jste napsal, že ruská operace na Donbase dospěla do kulminační fáze. Podle čeho podle vás poznáme, že právě
teď je to na vrcholu?

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Ta operace se vlastně téměř zastavila. A i ty cíle se neustále snižují. To, co bylo řečeno v předchozí reportáži platilo, nevím,
kdy byla teda natočena ta reportáž, ale to platilo ještě před několika...

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ta je samozřejmě ze dneška.

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Ze dneška. No, tak já myslím, že dnes už vlastně ten cíl je ještě menší. Tam původně ten cíl byl vlastně jaksi na na ose
Mariupol Charkov, tzn. obklíčit celou velkou kapsu ukrajinskou. Potom se vlastně přesunul ten cíl, snížil, tak jak Ukrajinci
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vytlačovali Rusy od Charkova a stále nebyla vyřešena otázka Mariupol, tak se to vlastně snížilo. A byla to, ty směry útoku byly
mezi Izjumem a Doněckem. A to je to, o čem tady ten předřečník hovořil, tzn. tam byl ten útok vlastně by vyústil v obklíčení
několika měst, včetně toho Slavjansku, Kramatorsku, ale dnes je to opět snížení cíle, protože ten útok na Popasu, který tady
byl zmíněn, tak za prvé, to je útok pro představu asi se Rusové pohnuli o 5 až 7 km. A ten útok na Popasnou znamená, že
vlastně oni už vzdali tu možnost obklíčení Kramatorsku a Slavjansku a posunulo se to ještě dál, ta kapsa je ještě menší a teď
vlastně tím cílem je už jenom, v uvozovkách, jenom ten Severodoněck a Lisičansk, tzn. je to další jaksi snížení toho cíle. A
navíc, k tomu, aby se jim to podařilo obklíčit Severodoněck a Lisičansk, tak oni by ty síly, které se pohnuly kolem té Popasné si
zajistili, jak se to přepolí u Popasné, by museli ze severu spojit se silami, které jsou někde mezi Limanem a Jarpinem, kde je ale
právě ta kritická řeka Severský Doněc, na který už měli dost velké neúspěchy. Takže sama o sobě vlastně obsazení té
Popasné nemusí ani znamenat, že se jim podaří už to nejmenší obklíčení, které je ještě teďka cílem. Takže znovu říkám, vidíte,
že to vlastně ustupuje, a to, o co se teď snaží, je vytvořit aspoň jakousi minimální kapsu toho obklíčení. Možná se jim to může
podařit, i když znovu říkám, nebudou mít jednoduché to vlastně spojit s tím severem od Limanu. A i když by nakrásně vlastně
dosáhli obklíčení Severodoněcku, tak to bude neštěstí pro to město, protože si nedokážeme představit, že ho znovu budou
ostřelovat. Ale vlastně z hlediska vojenského tím nic moc nezískají. Takže to je to, o čem já mluvím, to je ta vlastně jakási
kulminační fáze, kdy se téměř zastavili a že na některých místech už Ukrajinci přešli do protiofenzívy, jejichž rozsah lze
předpokládat, že se bude ještě zvětšovat. Nicméně to, co se teďka odehrává podle mého názoru na ukrajinské straně, je jakási
velmi opatrná, pozvolná a systematická příprava a distribuce západních zbraní, protože přechod do ofenzívy bude velmi
náročný a Ukrajinci to rozhodně nechtějí uspěchat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Mariupol, respektive ocelárny Azovstal podle vás Vladimiru Putinovi stačit nebudou tak, aby to prezentoval jako jakési vítězství?
A pak by mohly začít třeba ty mírové rozhovory, které teď podle všeho nefungují.

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Jedna věc je symbolický význam Mariupolu a pluku Azov samozřejmě jako pluku, který už kdysi ubránil Mariupol těsně po anexi
Krymu. Ale druhá věc a na to nesmíme zapomínat, je ten vojensko-strategický význam Mariupolu a jeho obrany. Až vlastně do
poslední chvíle i obrany toho Azovstalu, což je věc, která je jaksi činěna v souladu nebo harmonizovaná s ukrajinským
generálním štábem. To mělo velký význam pro celou Ukrajinu a zejména to vlastně i ztížilo Rusům operaci na Donbase, protože
oni právě kolem Mariupolu nasadili 58 armádu, což je vlastně jedna z nejschopnějších těch armád. To je ta armáda, která v
roce 2008 útočila na Gruzii a od té doby prošla ještě další inovací. A vlastně to, že tam tak dlouho ta armáda bojovala, přišla o
takové množství vojáků a techniky, tak to hrálo skutečně velkou roli. V těch posledních 14 dnech, oni už většinu té armády
stahli tak, aby právě mohli posílit své operace na Donbase, ale znovu říkám, trvalo to velmi dlouho. A dneska dokonce se
objevují nějaké informace z ruské strany, která chystá nějaký monstrproces s některými vojáky Azovu, že vojáci Azovu jsou
vlastně obviňováni ruskou stranou z toho, že zabili 6000 vojáků ruských, možná je to trochu nafouknuté. Ale jenom abychom si
to představili, tzn. vlastně, to nebylo žádná jakási tvrdohlavost těch obránců Azovu, ale oni skutečně velmi dlouho vázali
podstatné síly. To, k čemu došlo teďka v posledních hodinách, je podle mého názoru nějaká dohoda mezi armádami obou těch
zemí, mezi ukrajinskou a ruskou armádou. Podle mě půjde o nějakou výměnu zajatců. I proto se vlastně část těch vojáků
vzdala. Většina z těch, kteří se teďka vzdala, to nejsou vojáci pluku Azov, ale to jsou spíše ty pohraniční jednotky. To je ta
námořní pěchota, část Azova je tam taky, ale zhruba další tisícovka, možná až několik set až tisícovka vojáků tam nadále
zůstává. A to, co je ovšem teďka samozřejmě velkou otázkou a velkým rizikem, jestli nějakou dohodu, která umožnila vlastně
těm vojákům se vzdát, tak jestli ji Rusové dodrží, protože samozřejmě věřit Rusům dodržování nějakých dohod, to je v
současné době velmi obtížné, takže teď se můžeme nadát toho, že nějakou dobu ti vojáci budou v ruském zajetí, ale jestli
skutečně potom nastane ta výměna, kterou znovu říkám, já předpokládám, že je za nějakou tou dohodou, tak to je otázkou, a
to by bylo velmi riskantní i pro prezidenta Zelenského, pokud by Rusové tu dohodu nedodrželi a ukázalo se, že vlastně nějakým
způsobem se jim ho podařilo oklamat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Prozatím děkuju. Já tady vítám dalšího hosta, Michael Romancov, politický geograf. I vám dobrý večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pan Svárovský tady mluvil o tom, že cíle Ruska se neustále zmenšují. Jak velký územní zisk podle vás bude Putin potřebovat,
který by mohl prezentovat před svým publikem?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nemám nejmenší tušení. To je prostě spekulace. Já nevidím Putinovi do hlavy. Je nepochybné, že chtěl svého času celou
Ukrajinu. To se mu zaplaťpánbůh nepovedlo. Potom vlastně ruské oficiální zdroje mluvily o vlastně tom koridoru pozemním na
Krym plus Doněck a Luhansk. Je otázka, jestli se jim tohle ještě může podařit. Pan Sádovský před chvilkou, pokud jsem ho
správně pochopil, tak říkal, že takovýhle úspěch v zásadě teď nepřipadá v úvahu. Já pevně doufám, že má pravdu, že tohle se
Rusům taky nepodaří. Ale Putin je schopen za svůj úspěch v zásadě prohlásit kdykoliv cokoliv.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Já se omlouvám, že vás přerušuji, já totiž narážím na to, jestli Putin vůbec potřebuje nějaké reálné územní zisky. Americký
historik Timothy Snyder. Nedávno napsal, že i když Putin bude poražen, tak mu stačí v televizi vyhlásit vítězství a Rusové mu
uvěří.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak to má naprostou pravdu, protože ruský systém tímhle tím způsobem funguje. Já bych jenom připomněl, když Lenin svého
času vyhlásil světovou proletářskou revoluci, Rudá armáda vstoupila na polské území. Bolševici už se viděli minimálně v
Berlíně, pokud ne někde dál, tak víme, že z toho nakonec vůbec nic nezbylo, ale stejně to prezentovali jako svoje vítězství. A
ten současný ruský režim je v tomhle ohledu jaksi stoprocentně sovětský, takže tam bych dal profesoru Snyderovi samozřejmě
za pravdu. Ale jako jestli to tak nakonec bude nebo ne, na to budeme muset počkat.
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Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Svárovský, už jsme se o tom bavili, že mírové rozhovory se v této chvíli zdají nefunkční. Dovedete si představit, za jakých
podmínek by se k nim mohly obě strany vrátit?

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Já navážu na to, čím začal pan Romancov, protože s tím naprosto souhlasím, prostě odhady jsou velmi těžké. I v současné
době po těch 80 měsících i ti jinej poctivější a nejlepší analytici, jak vládní, tak nevládní samozřejmě přiznávají, že ta válka
probíhá, a i oni museli v průběhu těch dvou měsíců korigovat svoje předpovědi, že vlastně těžko můžete stanovat jaksi něco
autoritativně, takže tolik k vaší otázce. Já si myslím, od samého počátku si myslím, nebo ne od samého počátku, ale dejme
tomu, od prvního týdne té operace, že Rusko prohraje. To je, myslím, že zřejmé a že Ukrajina své území osvobodí, že bude
ještě dál než za tu hranici 24. února. Koneckonců to také vyhlásila, že plné osvobození území je jediným cílem a jiným ani být
nemůže, ale to, co v současné době nevíme, a to, co nejsme schopni odhadnout je vlastně jak dlouho to bude trvat, jaké to
přinese nároky z hlediska materiálního ale i personálního a nezapomeňme na to, že vlastně Rusové podle mě se teď chystají
na velmi tvrdou obranu. Už jsou tam známky toho, že se opevňují, že tam staví některé další jaksi defenzívní stavby. Ale i
obranou můžete vlastně toho útočníka velmi efektivně vyčerpat, tzn. že to, že přejdou Ukrajinci do ofenzívy rozhodně
neznamená žádný konec. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. A je to všecko otevřené, ale takže těžko předvídat, co by mohlo být
jakýmsi obsahem těch jednání. Ale jedna věc, která platí a kterou myslím, že bysme měli všichni uznat, že ten jediný, kdo může
stanovit ty podmínky na ukrajinské straně je Ukrajina sama. Její politické vedení nesmí být tlačeno nikým ani svými spojenci k
tomu, aby udělal nějaké ústupky. Ne, ona sama se musí rozhodnout, jestli už nastal nějaký moment na jednání, nebo ne. Je to
všechno plně v jejich rukou, a to, jak dlouho to bude trvat v podstatě teďka lze velmi těžko odhadnout, ale ten trend je jasný.
Myslím si, že Ukrajina zvítězí a první fázi osvobodí Donbas a někdy v budoucnu možná i Krym. Jestli to bude základ nějakých
jednání nebo budou Rusové donuceni situací na místě plus jaksi sankcemi, to je otevřené a předvídat to nějak autoritativně by
bylo nepoctivé.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Romancove, když pan Svárovský říká, že Ukrajina je ta jediná, kdo si má diktovat podmínky, tak přesto, jak se budou
nebo můžou angažovat i ostatní státy? Ptá se na to divák Martin. Jakou roli hraje v konfliktu Bělorusko. Je zrovna ono, které by
mohlo Putinovi válku rozmluvit?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Určitě ne. Bělorusko dneska prakticky není jako suverénní stát. Na jeho území operuje ruská armáda. Z jeho území byly
vedeny, nevím, jestli tomu je tak stále, ale rozhodně z jeho území byly vedeny ruské ofenzívní operace vůči Ukrajině.
Lukašenka, který stojí v čele Běloruska ještě déle než Putin v čele Ruska, tak to je člověk, který sice značnou část své politické
kariéry opticky velice jako šikovným způsobem lavíroval mezi, řekněme, Evropou a Ruskem, ale v reálu je důležité si uvědomit,
že on nikdy neudělal nic, co by Rusko mohlo jakýmkoliv způsobem, řekněme, jako uškodit nebo co by mohlo Rusko ohrozit.
Takže za předpokladu, že Rusové sami jako ho nevyzvou k tomu, aby on případně se snažil být nějakým tím prostředníkem,
nicméně tady bych upozornil na to, že tzv. Minské dohody už jako podle názvu vidíme, že v tom svého času Bělorusko hrálo
nějakou roli, tak ty Minské dohody prostě nikdy ruská strana vlastně nebrala vážně. A podle mého názoru by Ukrajinci byli
blázni, kdyby jako umožnili, aby Lukašenka hrál jakoukoliv důležitou roli v nějakém případném jaksi hledání kompromisu mezi
Ukrajinou a Ruskem.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pan Svárovský, otázka na závěr. Ztratilo Rusko teď už definitivně tu svou auru mytické armády, o které se dřív mluvilo?

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Určitě, my jsme tu armádu jako západ hodnotili špatně, protože jsme hodnotili celou armádu podle těch 10 % té armády, která
bojovala ve všech operacích v posledních 20 letech. Tzn. ano. Já myslím, že skutečně dojde k tomu, že Rusko ztratí v
dohledné době schopnost ohrožovat své sousedí. Nicméně neztratí ji možná navždy, a to, co si musíme uvědomit, je také to, že
Rusko přišlo o velké množství vojáků. Dneska ty ztráty jsou 40 000, což je opravdu enormní. Zhruba polovina z toho jsou padlí,
zbytek jsou zajatí, dezertovaní a ranění. Rusko ještě ztratilo spoustu tanků, bojových vozidel a této techniky, ale vlastně
techniku, kterou má nachystanou pro případný střet s vyspělým soupeřem jako je NATO, vlastně téměř nepoužilo, tzn.
ponorkové loďstvo, ofenzívní schopnosti v elektromagnetickém spektru, ve vesmírné technologii, kyber technologie,
integrovaná protiraketová obrana. To všechno vlastně Rusku zůstane. A já si myslím, že po nějaké fázi bezpochyby teď
prohrané, nevíme jestli v budoucnu, jakým způsobem se to vlastně vyvine, jestli bude definitivně vykořeněn ten ruský
imperialismus nebo nebude. Takže dlouhodobě samozřejmě i nadále to nelze podceňovat. A tam bude skutečně snaha tu
armádu po nějaké době, a to bude velmi dlouho trvat, jí znovu obnovit.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Martin Svárovský, děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Martin SVÁROVSKÝ, analytik, vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské
hodnoty 
Na shledanou, děkuju za pozvání.

Vliv války na Ukrajině na potraviny v Česku
TV , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.05.2022 08:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 1 657 908,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A my jsme znovu ve spojení s Michaelem Romancovem. Většina ukrajinské produkce mířila do světa přes Černé moře. Ve
chvíli, kdy je tato cesta zablokovaná, jaké jiné alternativy jsou?
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Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak jedna už byla naznačena v té vaší reportáži, tzn. po železnici do Polska a z polských přístavů potom do světa. A potom
samozřejmě jako v uvozovkách hnedka vedle leží Rumunsko, případně Bulharsko, tzn. opětně po železnici nebo případně něco
málo po silnicích, ale ta kvalita silnic ani na Ukrajině ani v Rumunsku nebo Bulharsku není velká. Nicméně ta propustnost
vlastně těch železničních koridorů je samozřejmě omezená. Mimo jiné tam je problém jaksi jiného železničního rozchodu, takže i
to, co se všechno to podaří, případně na Ukrajině naložit na železniční vagony, tak potom se to zase zdrží tím, že se to bude
muset jaksi překládat na ty vagony evropského rozchodu. I tak vlastně tam se podaří případně jaksi na světové trhy umístit
pouze nějakou relativně malou část toho, co Ukrajina, která patří vůbec k největším producentům obilovin na světě, standardně
exportovala vlastně až do začátku ruské jaksi agrese.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jak moc by pomohlo to, kdyby Spojené státy zrušily sankce na Bělorusko, o čemž tedy uvažují, a tato cesta by se uvolnila?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak určitě by to pomohlo, ale opětně ani přes Bělorusko není možné prostě vyvést jaksi podstatnou část toho, co by šlo
normálně po moři, protože ta námořní doprava je naprosto klíčová, nejenom kvůli objemu, co se dá naložit na lodě, které
převážejí ten tzv. suchý náklad, ale třeba i kvůli tomu, že ti největší ukrajinští zákazníci, kteří standardně kupovali ukrajinského
obilí, leží... sice Turecko a Egypt jsou relativně blízko, ale Ukrajina vyvážela obrovské objemy do relativně vzdálených zemí, do
do třeba Indonésie do Pákistánu, a to jsou země, které leží poměrně daleko. Tzn. zase ta plavba těch lodí z Baltického moře,
než by se dostali do Středozemního a do Suezu, tak tohle to všechno jsou potom věci, které se sečtou dohromady a vytvářelo
by to celou jaksi řadu problémů.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Tzn. že bylo cílem Ruska Černé moře právě proto, že tudy mířila většina ukrajinské produkce. To byl ten hlavní důvod podle
vás?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak byl to nepochybně jeden z důvodů, který Rusové jaksi asi brali od začátků v úvahu, když se rozhodli na vlastně ten plošný
útok vůči Ukrajině. Ale tady je zapotřebí si uvědomit, že vedle toho, že Rusko blokuje ukrajinské přístavy a nepouští jako do
těch plavebních koridorů, do těch přístavů lodě a zaminovalo částečně ty přístavy, takže ruská vláda rovněž vyhlásila vlastně
embargo na svůj vlastní export, který jaksi zatím nikdo neblokuje. A vlastně teprve kombinace toho, že Ukrajina, která je čtvrtý
pátý šestý největší exportér obilí na světě v posledních letech, podle toho, jak dobrá byla úroda, tak byla vyřazena, ale Rusko,
které v posledních letech bylo vůbec tím největším exportérem obilovin na světě, tak Rusové přestali svoje obilí exportovat
také.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Když ministr zemědělství Nekula mluví o efektu domina, tak které státy to podle vás zasáhne nejvíc, tato situace na Ukrajině?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak je tady poměrně velké množství vlastně relativně malých a velice chudých afrických zemí, které s tím budou mít problémy,
ale bohužel ta situace ve světě je vždycky taková, že když se něco týká malých a chudých, tak to svět v zásadě nechává v
klidu. Já se domnívám, že tou asi nejvíce ohroženou zemí v tento okamžik je Egypt, protože Egypt, to je země, která má v
zásadě 100 000 000 obyvatel. A pokud jde o Egypt, tak ten vlastně byl největším odběratelem ruského obilí a Rusko se
podílelo 60 procenty na egyptské spotřebě a Ukrajina 20 procenty. Mimochodem Egypt, že jo, to je ta země, která byla rovněž
zasažená tzv. arabským jarem a vlastně teprve v okamžiku, kdy ta vlna nespokojenosti doputovala do Egypta, tak to vlastně
jakoby zasáhlo celý ten arabský region. Turecko, což je země, která jaksi leží blízko, a víme, že Turci vlastně v mnoha ohledech
aktivně podporují Ukrajinu, tak Turecko je druhá země, která prostě brala od Ruska i od Ukrajiny obrovské objemy obilovin
každý rok. Čili z mého pohledu tyhle ty 2 země jsou asi nejdůležitější.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Mluví se o tom, že Indie zakáže vývoz, budou další země pokračovat? Které?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak ono to bude hodně záležet na tom, jak se v Indii vlastně vyvine ta situace. Indická vláda sice zakázala výnos, teda výnos,
pardon, vývoz. Je to zdůvodněné tím, že v Indii jsou extrémní vedra, takže úroda bude pravděpodobně výrazně nižší, než se
předpokládalo. Nicméně indická vláda prohlásila, že i tak umožní vývozy vlastně všeho toho, co bude jako tou nadprodukcí do
zemí, které za prvé jsou dlouhodobě indickými zákazníky a ty dovozy tedy byly předjednány, případně do zemí, kde vlastně by
dovozy indického obilí mohly pomoci vlastně překonat tu hrozící humanitární katastrofu. Čili ten indický zákaz vývozu, aspoň
pokud jsem to správně pochopil, se v tento okamžik vlastně týká toho, že obchodníci s obilím nemohou uzavírat jako další
smlouvy a obchodovat jakoby v tom tržním prostředí, ale indický stát chce, protože jsou si v Indii vědomi toho, co se ve světě
děje, tak nějakým způsobem ten export umožnit. A pokud jde o ty další země, tak mezi ty největší producenty obilí patří vedle
Indie už zmíněná Čína, ta je v současnosti vůbec největší producent s tou roční produkcí někde nad úrovní 130 000 000 tun.
Ale Čína samozřejmě primárně to vlastně vyrábí pro svoji vlastní potřebu. Spojené státy jsou velkým producentem. Kanada,
Francie. To všechno jsou země, které určitě něco as světový trh dají, ale pochybuji, že by se jim podařilo, protože vlastně ta
doba je velice krátká, vlastně vykompenzovat celý ten výpadek ukrajinského, natož ukrajinského a ruského exportu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Michael Romancov. Děkuju vám za rozhovor, na shledanou.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já děkuji za pozvání.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Česko je potravinově soběstačné jen omezeně. V souvislosti s produkty, s nimiž si nevystačíme, se poslední roky často objevují
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zmínky o vepřovém mase. Chovatelé vyprodukují méně než polovinu potřebného množství. O něco lepší byla podle dat
statistiků za rok 2020 situace u masa drůbežího. Tady jsme se dostali téměř na 60 % spotřeby a pokud jde o vejce z
tuzemských zdrojů, pokrýváme přes 87 %. Naopak spotřebu v tuzemsku převyšuje produkce cukru. Hodnota činí téměř 135 %.
Podobné je to v případě mléka a mlékárenských výrobků. U hovězího masa je to 105 %.

Zdeněk NEKULA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/ 
Vepřové maso nebo co se týká drůbežího, tam jsme zhruba na nějakých 60 %, u vepřového kolem 50 %. A my v současné
době přijímáme taková finanční opatření, dotace, abychom zabránili poklesu soběstačnosti v tomto. Na druhou stranu je
potřeba říci, že žijeme na společném trhu v rámci Evropské unie a tyto komodity jsou k nám dováženy. My se v současné době
zaměřujeme na to, abychom zabránili poklesu v této oblasti, a proto například byl schválen ten balíček nebo ten objem
finančních prostředků 540 000 000 Kč, který vlastně připojíme k těch 270 000 000 krizové pomoci z Evropské unie. Takže
celkový balík 810 000 000 Kč půjde na podporu chovatelů vepřového masa, drůbežího masa, jablek, tam je také velká krize, na
podporu konzumních brambor a mléčného skotu, tzn. producenti mléka.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A situaci a dopady na Česko teď podrobněji. Tady ve studiu je Josef Soukup, děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý večer.

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Dobrý večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Na dálku zdravím Jana Doležala, prezidenta Agrární komory. I vám dobrý večer.

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Dobrý večer vám i divákům.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Soukupe, my jsme slyšeli od ministra zemědělství, že co se týká obilí, tak jsme soběstační, přesto to, co se děje na
Ukrajině, zablokované Černé moře, dopadne to nějakým způsobem na Česko.

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Dopadá to nejenom Česko, dopadá to prakticky na celý svět. Ty rozbouřené komoditní trhy, které zvyšují ceny. To je takový asi
ten hlavní dopad. Ten dopad není takový a mnohokrát už to bylo řečeno, že by bylo to obilí nedostupné, že by scházely na trhu
potraviny, ale dochází k velkému růstu cen, to pozoruje každý. Třeba jenom během pěti dnů po invazi ruské na Ukrajinu, tak
vyletěly ceny obilí o 50 %. Dostaly se na úroveň třeba někde kolem 10 000 Kč za tunu, což v porovnání vlastně s loňským
rokem je dvojnásobek, takže ty dopady nebudou z pohledu nedostatku potravin, ty asi tady budou zajištěny, ale samozřejmě
všechno se to potom promítá už na trhu. A to ohrožení tedy můžeme chápat z hlediska spotřebitelů, především těch, kteří mají
hlouběji do kapsy a sociálně slabších skupin. A pochopitelně také i z hlediska toho přístupu k inflaci, protože i ceny potravin a
vlastně dalšího spotřebitelského zboží se v tom inflačním koši započítávají.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Doležale, souhlasíte s tím? Takové ceny, to bude novým standardem?

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Vypadá to tak. Komoditní trhy jsou velmi nervózní a ty jsou vždy nervózní, když se objevují špatné zprávy. Tou hlavní špatnou
zprávou, kterou nyní máme, je samozřejmě válka na Ukrajině, ale dlouhodobě rostly ceny pohonných hmot, rostly samozřejmě v
závislosti na tom i na ceny minerálních hnojiv, které jsou pro nás /nesrozumitelné/ velmi důležité. Dokonce jsme se letos bavili o
trojnásobných až pětinásobných cenách a dokonce o i faktické nedostupnosti, protože právě minerální hnojiva se jednak tedy
produkují s pomocí zemního plynu, ale samozřejmě se sem dovážela a dovážejí z Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny, tedy z
míst, odkud nyní není úplně možné dovážet. Sice možná letošní sklizeň v Evropě nebude takovým problémem, možná bude
trošku nižší v důsledku nižšího hnojení a samozřejmě i probíhající klimatické změny, ale já osobně bych měl velkou obavu o tu
příští sklizeň, kdy fakticky minerální hnojiva vlastně ani dostupná být nemusejí a kdy se pořád budeme asi pravděpodobně
potýkat jednak s klimatickou změnou, a kde se ještě navíc budeme potýkat s novými pravidly společné zemědělské politiky,
které jsou z mého pohledu spíše protiprodukční.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Když ještě zůstaneme, pane Soukupe, u těch cen, tak jak velkou část tohoto skoku lze chápat v důsledku nižší nabídky a
nakolik v tom hraje roli spekulace, obavy?

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Já bych to odhadoval právě tak půl napůl, protože my jsme pozorovali růst ceny obilnin na trhu, který byl v důsledku růstu
všech těch vstupů, o kterých tady pan prezident hovořil, prakticky už od loňské sklizně v roce 2021. A k tomu nárůstu třeba
někde kolem těch 6 000 Kč došlo ještě v tom předválečném období, ale najednou v okamžiku během pěti dnů po vstupu došlo
prudkému růstu o dalších vlastně 50 %. Takže určitě ta situace na trzích tam nahrála tomu velkému růstu a samozřejmě to je
ten motor také ta inflace. Čili ještě bych to tak asi... Ono obchodníci, aby vydělali, tak to vždycky musí být tak, že ty trhy jsou
volatilní, rozkolísané a tohle možná je také pro ten obchod zase jedna z možností a situací, kdy mohou určité skupiny těch
komoditních obchodníků vydělat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Doležale, jak velká nervozita je na evropských trzích?

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Já bych řekl, že značná, protože my se samozřejmě nebavíme jenom o obilovinách pro lidskou spotřebu, ale bavíme se i
obilovinách, které jsou důležitou součástí krmných směsí. A vím, že v té reportáži, která byla před naším vstupem, se hovořilo
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třeba o vepřovém mase. A samozřejmě produkce vepřového, respektive chov prasat je velmi závislý právě na obilovinách, tedy
na krmných směsích, které také teď raketově vyskočily. Dokonce ti velcí evropští producenti, jako je například Španělsko, byli
velmi závislí právě na obilí z Ukrajiny, a to je donutilo nějakým způsobem teď tu produkci redukovat. Myslím, že spotřebitelé to
dneska už na pultech vidí. A ta situace může být do budoucna ještě horší. Jestli jsme se tady bavili před několika měsíci o o
tom, že vepřové je v krizi a zákazník mohl profitovat z toho, že vlastně na pultech vepřové bylo někdy možná směšně levné,
vepřové panenky někde kolem 100 Kč za kilogram, tak teď si myslím, že musí spotřebitel se zase naopak divit tomu, co se
stalo, protože ceny jsou skutečně někdy až 3× vyšší. To znamená takovouto inflaci už dlouho nepamatujeme a souvisí to přímo
právě s tím, co se děje na Ukrajině a samozřejmě i s tou nervozitou na světových trzích.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Tzn. v jakých komoditách do budoucna podle vás reálně hrozí výpadky?

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Tak může to být právě to vepřové maso, protože to je závislé samozřejmě nejenom na těch krmných směsích, ale i ale na
cenách energií, které jsou také mimořádně volatilními, zase nevíme, co bude na podzim. Nevíme, jak se dokážeme zbavit té
závislosti, kterou máme na Ruské federaci a jestli tedy nebudou přece jenom potom ty energie extrémně drahé, což
samozřejmě bude dál zdražovat výrobu. A kde já bych ještě viděl problém do budoucna, tak může být třeba zelenina. A to
naráží právě na pravidla nová společné zemědělské politiky, které jsem tady naznačil, které nám říkají, že od příštího roku
musíme mít o 3 % orné půdy naprosto vyňaté z produkce, což v České republice nějakých 75 000 ha. Jenom pro vaši
představu v České republice máme nějakých 12 000 ha zeleniny, nějakých 25 000 ha brambor, 60 000 ha cukrové řepy. To
jsou všechno komodity, u kterých se budou zemědělci hodně rozmýšlet, jestli náhodou místo těchto komodit nemají příští rok
pěstovat třeba pšenici, která pro ně bude ekonomicky zajímavější nebo řepku, která je dlouhodobě ekonomicky zajímavá, teď
samozřejmě po výpadku slunečnice nebo respektive slunečnicového oleje z Ukrajiny je možná ještě zajímavější.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Soukupe, zmínil byste stejné komodity? A v souvislosti s tím taková podotázka, má tedy stát v této chvíli podle vás
dostatečné rezervy?

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Já nevím v současné době, jaké má stát rezervy. Určitě bylo tady řečeno ředitelem Správy hmotných rezerv, že asi na 30 dnů,
což je poměrně veliké množství, tedy ty světové zásoby většinou se pohybují v řádu jenom několika dnů. Čili z tohoto pohledu
jsme zásobeni dobře. A i ten převis té naší produkce, z toho nemusíme mít jako obavu. Ale co se týká těch komodit. Zase, jak
to řekl pan prezident před chvílí, v podstatě to jsou většinou ty komodity, ve kterých nejsme soběstační, protože jakmile si je
nedokážete tedy vyrobit na tom místě a spoléháme dlouhou dobu na nějaké levné dovozy, takže pak v případě toho
nedostatku, když to zboží není na trhu, tak ta cena rychle potom vyskočí, než když ten trh je tou produkcí saturovaný. A v
podstatě ono vždycky nejsou ty ceny a zvláště v zemědělství dané jenom výrobními náklady, ale většinu je to také poptávka
toho trhu. Čili máte spoustu produktů, když je nadúroda nějaké zeleniny, brambor a dalších, tak ty ceny padají pod výrobní
náklady. Ale vlastně tohleto jsou pak situace, když ta komodita chybí. Vepřové maso, vejce, zelenina a další, tak potom je tam
ten nárůst třeba v řádu stovek procent během několika týdnů.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Doležale, když se ještě zastavíme u toho obilí, tak ministr říká: v této chvíli jsme soběstační. Na druhou stranu Česká
republika také velké množství vyveze. Vy jste to tady i zmiňoval, že příští sezónu čekáte horší, mnozí odborníci také upozorňují
na sucho. Tzn. bude toho v Česku dost? Máme dostatečné rezervy?

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Tak já nejenom jako zemědělec, ale jako spotřebitel doufám, že budeme mít dost potravin, včetně tedy obilovin. A snažíme se
proto my jako zemědělci dělat maximum. Na druhou stranu musím říct, že my jako zemědělci nemáme vždy ve svých rukách
konečnou destinaci toho, co vyprodukujeme. My často nemáme skladovací kapacity a nejsme schopni vlastně prodávat celý
rok, respektive prodávat tomu finálnímu konzumentovi, tomu finálního spotřebiteli nebo obchodníkovi. Hodně se hovoří o tom,
že se sem ve velké míře dostávají obchodníci třeba právě z Afriky. Byly tady zmiňovány země jako Egypt, Libanon, tzn. ty země,
které byly velmi závislá právě na dovozu z Ukrajiny, a jejich obchodníci se tady nějakým způsobem pohybují a samozřejmě od
různých překupníků se snaží právě to obilí kupovat. My se vlastně letos ještě setkáme s takovým novým fenoménem, kdy do
velké míry je vlastně prodána produkce, která je ještě na polích. Ono to v podstatě souvisí i s tím, co jsem tady naznačil, že
máme extrémně vysoké náklady na pohonné hmoty, máme extrémně vysoké náklady na minerální hnojiva, no a samozřejmě
složenky musíme platit a v tuto chvíle musíme prostě nějakým způsobem akceptovat cenovou nabídku, která je na stole. A jak
jsem řekl, ne vždy jsme schopni rozklíčovat vlastně, kde to obilí skončí. Na druhou stranu je dobře, že stát se začíná zajímat o
nějaké krizové rezervy a že se zajímá i o nějakou bilanci, tedy co tady je vlastně vypěstováno a co tady zůstane, což v minulosti
nebylo. A je to zcela pochopitelné, protože taková krize tady vlastně v historii ještě nebyla.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Soukupe, zmiňovali jsme: válka na Ukrajině, sucho. Měl by stát začít přemýšlet nad tím, jestli nějak nezměnit nebo měnit,
upravovat, je mimořádná doba, mimořádné kroky, politiků soběstačnosti? Jaké ty rezervy by tedy byly ideální?

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Já jsem takové zásady, že vždycky je lépe, když ten stát toho upravuje méně než více. Ono většinou pak řada věcí je
kontraproduktivní, včetně řady zmíněných dopadů nebo požadavků z té cenové politiky Evropské unie, plánů na další období
23-27, který je teď velmi diskutován, kde je asi 300 různých připomínek, které se musejí vypořádat. A víceméně zabýváme se
malichernostmi v době, kdy je válka, kdy je poptávka po potravinách a měli bysme se zabývat tím, aby bylo vyrobeno, aby tedy
byly pokryty požadavky vlastně z hlediska potřeby potravin a další. Takže z tohoto pohledu si myslím, že stát a vláda se asi
chovají i včetně toho rezortu ministerstva zemědělství přiměřeně v současné době. Není tady v České republice skutečně
důvod nějaký k panice v současné době, kromě tedy těch vysokých cen, ale z hlediska nějakého nedostatku hladu a podobně.
A věřím, když budou pro naše zemědělce vytvořeny příznivé podmínky z pohledu té lokální naší zemědělské politiky, tak se
dostaneme znovu výše i třeba z pohledu soběstačnosti v některých těch vámi zmiňovaných komoditách, jako je vepřové,
drůbeží maso, protože to jsou zase poměrně takové rychlé obrátkové chovy, které se rychle dostávají pak na původní úroveň
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stavu. Ten reprodukční cyklus je tam krátký, na rozdíl třeba od hovězího dobytka a dalších, kde to trvá velmi dlouho, než se s
těmi stavy dostanete třeba zase nahoru a zvýšíte je.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
S tím souhlasíte, pane Doležale, co říká pan Soukup? Čím méně stát reguluje tím lépe?

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Určitě. My máme na stole nejenom tu společnou městskou politiku, kterou jsem zmínil, ale zároveň evropskou zelenou dohodu,
která je velmi ambiciózní. A já vždycky říkám, že nejlepším lékem na drahotu je produkce a bohužel ta ambice jde trošku proti
tomu požadavku, který tady máme, teda abychom zajistili dostatečné množství nejenom pro spotřebitele v Evropě, ale myslím,
že Evropa trošku rezignovala na svoji odpovědnost, kterou má vůči zbytku světa. Protože jestli u nás je to otázka cenová, tak
ve zbytku světa, především v těch nejchudších zemích, je to otázka existenční. A já si myslím, že minimálně ty velké ambice té
evropské zelené dohody bychom mohli na nějakou dobu dát trošku k ledu, tzn. na nějakou dobu je odložit, přehodnotit, protože
jaksi ten dopad, který to potom ve finále může mít, je velmi, velmi drastický. A myslím si, že tohleto nás v tuhle chvíli nic stát
nebude a může to mnohé vyřešit.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Pane Soukupe, máme tady divácký dotaz. Divák Václav se ptá, hrozí v současnosti nebo z dlouhodobého hlediska ve
válečných oblastech hladomor? Mířím tím směrem, když se tedy dostaneme za hranice České republiky, jak toto všechno
dopadá na Ukrajinu? A mimochodem, jak funguje takové válečné zásobování? Máte představu?

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Já mám řadu kolegů, ale v poslední době jsem se tedy nezajímal o tu situaci konkrétní logistickou a podobně, jak tam vypadá.
Kolega, který byl i tady u vás ve studiu asi před dvěma měsíci poté válce, tak říkal, že pravděpodobně se jim podaří dosáhnout
produkce, kterou budou potřebovat pro sebe, ale mě trochu překvapuje v dnešní době, že se volá po tom, aby se umožnily
Ukrajině exportní cesty určitě z téhleté produkce, která je dnes naskladněná. Ale já si nejsem jist, zdali v těch příštích letech,
anebo to, jak to tam vypadá v dnešní době na polích z hlediska skladovacích kapacit, jestli je skutečně ta Ukrajina na tom tak
dobře, že zajistí svoji potřebu, protože je to přece jenom lidnatá země, a ještě tedy bude schopná exportovat. Ona neexportuje
všechno. Je to pro ně důležitý zdroj příjmů. Málokdy možná zaznívá, že téměř 40 % jejich tedy hrubého domácího produktu je
tvořeno v zemědělství, to je skutečně zemědělská země. A že tedy by se mělo myslet i na to, zdali Ukrajina bude mít dostatečné
zásoby z té příští sklizně, nejenom z té letošní, ale pak z těch dalších. Nejenom tlačit na ten vývoz, dostat z Ukrajiny všechno
ven, ale také se postarat tedy v případě potřeby pro tu Ukrajinu, protože nikdo neví, jak se ten konflikt vyvine dále.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Není problém v tom, že se říká, že letošní nebo respektive loňská sklizeň je stále ve skladech, tzn. že kam vlastně tu letošní
sklizeň dát.

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Ano, tady už to bylo řečeno, že to jde vlastně do těch regionů, které dlouhodobě se spoléhaly na to, že jim někdo tu produkci
především tohoto obilí dodá. To Turecku tam bylo zmiňované, Egypt, další země. Ale věřím, že do těchhle těch zemí relativně
vyspělých a bohatých se dostane to zrní odjinud, ale horší je to v těch afrických zemí, které zkrátka nemají, kde nemají na to,
aby si koupily to zboží. A pak ještě možná já zase si myslím, že ten svět a i ten trh s těmi zemědělskými produkty je natolik
flexibilní, že zase /nesrozumitelné/ jižní polokoule nebo ze Severní Ameriky se to zboží dostane.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Josef Soukup, Jan Doležel. Díky vám oběma, hezký večer.

Josef SOUKUP, děkan, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Děkujeme za pozvání. Hezký večer.

Jan DOLEŽAL, prezident Agrární komory ČR 
Díky, hezký večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Loučím se také s diváky zpravodajské Čtyřiadvacítky, ale samozřejmě vysílání dál pokračuje.
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mluvčí 
Také bude počasí už víme. Teď pojďme na další zprávy hezkou sobotu. Českém se v noci přehnaly bouřky na západě země
doprovázely přívalové deště silný vítr. Největší poryv naměřili meteorologové na stanici Plzeň Mikulka, kde foukalo rychlostí až
125 km v hodině. Hasiči po celé republice vyjížděli ke stovkám případů. Kvůli popadaným stromům byl přerušen provoz na
několika železničních tratí v plzeňském karlovarském a Středočeském kraji. V 11 hodin večer bylo podle společnosti ČEZ bez
proudu 158 000 odběratelů.

mluvčí 
V průběhu té noci, kdy my jsme opravdu řídili vlastně během večera do terénu a podařilo se nám během osmi hodin vlastně ten
stav, co ze 158 000 domácností vlastně stát na nějakých 14 000 dnes ráno tak nejpostiženějším regionem byl Středočeský
kraj, konkrétně Kolínsko, Kutnohorsko, Berounsko Benešovsko. Dál v kraji plzeňském a tam byl nejpostiženější lokalita Plzeň
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sever Plzeň jih a také Domažlicko.

mluvčí 
Litva od zítřka ukončí spolupráci s ruským dodavatelem energie skupinou inter Real. Pobaltská země tím přestane využívat
ruský plyn ropu i elektřinu. Podle litevského ministra energetiky jde o vyjádření solidarity s Ukrajinou. Už dříve kvůli agresi
Moskvy proti Ukrajině ukončilo dovoz ruské elektřiny Finsko.

Prezident Miloš Zeman už přes 2 hodiny jedná v Lánech s premiérem Petrem Fialou a experty na zahraniční politiku. Jedním z
důležitých témat schůzky je třeba koordinace postupu vlády a hlavy státu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Kromě toho řeší
taky priority českého předsednictví radě Evropské unie nebo blížící se summit Severoatlantické aliance. Na něm bude Česko v
Madridu zastupovat premiér Petr Fiala.

Přibývá zemí, které hlásí první případy opičích neštovic. Včera se toto vzácné virové onemocnění potvrdilo třeba v Německu,
Francii nebo Nizozemsku. Z evropských států zaznamenalo nejvyšší počet nemocných Španělsko. Prokázaných nákaz jsou tam
zatím 3 desítky. Podle britských vědců se nemoc dříve objevovala především u lidí, kteří byli v přímém kontaktu se zvířaty
šíření mimo Afriku označují za neobvyklé.

Po celý víkend nejede pražské metro na lince mezi hlavním nádražím a vltavskou. Důvodem je oprava stropní desky ve stanici
Florenc. Na trase bude zajištěna náhradní doprava. Provozu na lince Bö, která taky vede přes Florenc, se práce nijak
nedotknou. Jen během letoška dojde celkem na 6 víkendových výluk. Příští rok se počítá s osmi kompletně zrekonstruovaná
má být tato část linky cév v roce 2026.

Ruská vojska postupují severně západně od města po pas na Donbasu. V oblasti získala kontrolu nad několika vesnicemi.
Podle ukrajinského generálního štábu plánují obsadit Bach moc. Tím by ruská armáda z velké části odřízla severo Doněck lisy
chance od zásobování. Ukrajinské obranné linie jsou tam pod intenzivní dělostřeleckou palbou. Prezident Volodymyr Zelenskyj
prohlásil, že konflikt definitivně vyřeší.

mluvčí 
Až diplomatická jednání.

mluvčí 
Dosáhnout vítězství bude velmi obtížné. Dojde ke krvavým bojům, ale konec přinesl až diplomacie. Se o tom přesvědčen.
Některé věci nejsme schopni dotáhnout do konce, aniž bychom seděli u jednacího stolu, tak to je v rádi bychom, aby se nám
vrátila všechna území. Rusko nechce vrátit vůbec nic.

mluvčí 
Nezmůžu. Politický úhel pohledu teď přidáme s Alexandrem Vondrou ODS s europoslancem a s místopředsedou strany. Dobrý.

mluvčí 
Den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Půjde válka na Ukrajině vyřešit, aniž by se jednalo s Vladimirem.

mluvčí 
Putinem.

mluvčí 
No on obávám se, že vyřešit ke své vojenský teď, ale pak samozřejmě nějaké té fázi, až ta vojenská řešení budou za námi, tak
určitě nějaké jednání bude muset probíhat. Ale myslím si, že teď vlastně ty pozice se natolik liší, že by jednání jsme.

mluvčí 
Analytici upozorňují na to, že zatímco dříve se vedla určitá mírová jednání teď ty rozhovory o míru utichly. Je Vladimir Putin teď
stále ten, kdo určuje, jestli se bude nebo nebude jednat o míru.

mluvčí 
Do jisté míry ano, že jo, protože všechny ty plány na rychlé ovládnutí Ukrajiny nevyšly a on myslím, nesedne k jednacímu stolu
do té doby, dokud nebude mít pocit, že těch jednáních neprohraje.

mluvčí 
Jak moc tomu může pomoct Evropa, jak moc zbrzdí postup ruských vojsk případné embargo na ropu?

mluvčí 
Já si myslím, že Evropě nezbývá než dělat to, co dělala nepolevit v tom západ obecně nejenom Evropská unie Spojené státy
dohromady udržovat jednotu a Ukrajinu dál vyzbrojovat. Pomáhat ty ekonomicky a Rusko tlačit sankcemi každá jiná možnost
není.

mluvčí 
Říkal jste polevovat, to je teď, ale velkou otázkou, protože šestý balík sankcí navrhla Evropská komise před 14 dny v
souvislosti s šestým balíkem se tedy nejvíce mluví o embargu na ruské ropy a mě by zajímalo, jaké vy zákulisní informace máte,
jaká je teď ta dynamika jednání. S čím déle se jedná tím blíže je ta dohoda, anebo čím déle se teď jedná, tak se zdá být
jasnější, že Maďarsko, které to hlavně blokuje, se nepodaří přesvědčit?
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mluvčí 
No, máte pravdu v tom, že tady ta jednání se táhnou úplně nejvíc. V tom šestém nejlepším balíku už dokonce podle mě víc než
2 týdny možná 3 dokonce 4. My jsme malá týdny uplynuly od toho, co komise předložila ten první návrh, je to kvůli tomu, že se
to týká kromě teda odstaveni od systému by některé banky v čele se Sberbank. Tam myslím, ta kontroverze není, ale týká se
to vlastně embarga na ropu, což samozřejmě už je položka, která i části zemí v Evropě výrazně bolí, koneckonců i Česko nebo
Slovensko si tady vyjednali určité čestné dvouleté výjimky. Maďarsko dostalo podobný návrh, ale zatím na něj nepřistoupilo.
Podle mě je to kvůli tomu zejména, že oni nejsou vlastně vrací Mary schopni zpracovávat jednou než těžko rozbuškou ropu. U
nás přece jenom ta situace jednodušší, protože kralupská rafinérie je schopna zpracovat právě tu lehkou ropu třeba v oblasti
prý z východu nebo hodinu, takže já očekávám, že k nějakému průlomu dojde asi až na jednání evropské rady. Znamená šéfů
států vlád, kde bude přítomen Viktora Orbána, má to být koncem měsíce.

mluvčí 
A podle vás tedy podaří Maďarsko přesvědčit?

mluvčí 
Já samozřejmě nevím, já nejsem Maďar já jenom doufat.

mluvčí 
Uslyšíte v zákulisí.

mluvčí 
Nebude nebude věčně blokovat, protože je samozřejmě nutné udržet jednotu a zároveň ten tah na branku, takže doufám, že
Maďarsko nakonec to vetovat nebude, ale bude určitě chtít nějakou protihodnotu tak, aby eliminovalo ty své obavy, které má.

mluvčí 
A to je další otázka, jakou cenu maďarský ministr zahraničí v pondělí řekl, že jeho země by potřebovala buď evropské investice
za 15-18 miliard euro do modernizace energetické struktury. Druhou možností zmiňoval, že by se embargo vztahovalo jen na
surovinu převáženou tankery, nikoliv ropovodem. Máte pro tyto požadavky pochopení?

mluvčí 
Pochopení já si myslím, že je skutečně důležité, aby Evropská unie se dokázal s Maďarskem domluvit tak, že to embargo bude
platit. Ne, že se budou hledat cesty jako nějakým způsobem obcházet. To si myslím, že klíčové, protože jinak by to přestalo plnit
tu svou funkci v tomto ohledu bych řekl, že bych od Maďarů očekával trošku více konstruktivní tu z druhé strany objektivní fakt
je to, že Maďarsko na tom skutečně je asi nejhorší ze všech těch zemí nemá moře stejně jako my a infrastruktura na tu jednoho
roku není vybavená. Čili fakultě nebo dohodou bylo uvolnění nějakých prostředků na to, aby oni během toho přechodného
období tu infrastrukturu připravili, tak si myslím, že by to byl dobrý.

mluvčí 
No a obecně to embargo na ropu jsme schopni vyčíslit, jaký to bude mít dopad na konečného zákazníka, jak moc se toto bere v
rámci těch debat v potaz?

mluvčí 
Tak já si myslím, že u ropy ty ten klíčový dopad na ty ceny pohonných hmot jsme v zásadě už viděli a zároveň je možné tady
skutečně zajišťovat alternativní dodávky. Koneckonců, pokud jde přímo paliva jako benzín nebo nafta, tak tam se to
samozřejmě dá řešit ty i importem a nepochybné, že to prostě nějaký vliv. To vidíme všichni u čerpacích stanic. Ta ta situace
má, ale především jednotné dosáhnout toho, aby ta válka skončila, že jo, protože to je jediná cesta k tomu, jak dostat ty ceny
zpátky do.

mluvčí 
Alexandr Vondra, děkuju vám za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku na shledanou.

mluvčí 
Není zač na shledanou.

mluvčí 
Sněmovna ve čtvrtek prodloužila nouzový stav do konce června. Vláda o to požádala kvůli zvládání migrační vlny z Ukrajiny.
Poslanci ANO doporučovali prodloužení pouze o 14 dní. SPD to odmítla úplně. Prodloužení nouzového stavu v Česku teď
podrobněji s Josefem Mlejnkem politologem. Z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den vám.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Když byla vláda Petra Fialy v opozici, kritizovala minulý kabinet, že nouzový stav nad užívá, vzala si z toho sama ponaučení
využívá přiměřeně?

mluvčí 
Tak samozřejmě nouzový stav nynější vyvolán jinými důvody ne ne tam první válku krajně něco nezdá, že vláda ten turista
užívala. Píše dokonce zná by měla využít. Ta situace politické uprchlíky kazu toho nedostatku vody problém, ale ano,
samozřejmě ten nouzový stav zafixován svých svůj politiku. V období covidové pandemie a koneckonců možná ten požadavek
hnutí ANO, že, že by podpořila, podpořilo ano, prodloužení nouzového stavu jenom 14, tak samozřejmě něco při připomene
covidové doby, kdy současná vláda tehdejší opozice, tak, když by měla žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Pokud.

mluvčí 
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Byl tedy vláda mohla využívat více, tak jak jste naznačoval?

mluvčí 
No, já mám na mysli hlavně to, že ta situace s ukrajinským uprchlíky a ne, jak se ukazuje, tak bych asi řeknu. Ty rezervy v
možnostech vždyť vládní aktivity a přerozdělování uprchlíků mezi kraje a lepší evidenci uprchlíků o tom zlepší evidence, pokud
o to ti lidé umí jako profesi. A totiž pak to jsem mohl odjet lepší možnost uplatnit trochu druh, čili celá řada možností tohoto
praktického rázu přesnosti a přesně slavit, nevím, jestli ke všemu to třeba nouzový stav, anebo ne, ale volbu mohl, mohl by se
samozřejmě, jak už jsem ty právní možnosti, které ten nouzový stav poskytne moc se nějak možná lépe. Tak řešení problémů s
ukrajinským uprchli.

mluvčí 
Vlastně v podobném duchu se vyjadřuje i politický analytik Lukáš Jelínek, který právě ve čtvrtek napsal, když už Fialu kabinet
trvá na pokračování nouzového stavu. Měl by maximálně využít k eliminaci třecích ploch a on narážel na ty třecí plochy, které
se týkají právě hejtmanů, případně pražského primátora, tak jak hodnotit tuto linku. Vláda hejtmani pražský primátor slyšeli
jsme od pražského primátora, který říkal, jestli se něco nezačne dít, tak my zavřeme asistenční centrum přitom je to vlastně
vládní primátor z Pirátů.

mluvčí 
Zdá se, že hejtman právně stěžují na to, že to ten vládní přístup není tak aktivní, tak intenzivně by měl být. Ostatně ukazuje se,
že asi bude nutné veřejně přerozdělovat uprchlíky i ten postoj pražského primátora hřiba se od běhu toho, že uprchlíci se
koncem, který v Praze právě je přetížená, jiný kraj, nějaká kapacita volná je. Samozřejmě dáno tím, že právě kolaps mostu ještě
poskytoval možnosti logické, že třeba dávají přednost, ale těžko očekávat, že hejtmani jako dobrovolně nějakým způsobem
budou v Praze ulevovat to kvůli tomu, že tzn. jako nutnost péče ty uprchlíky, tak jsou to nějaké výdaje. Je tam jako zapojení
krajský organizací institucí a tak dál, takže těžko očekávat to bude nějaká záchrana svépomoc, kdy si myslím, že, že je nutné,
aby do toho vstoupila vláda razantněji. Razantní na tom podíl a i z toho hlediska, že ty kraje, kam by ty uprchlíci tak
přerozdělovali, tak logicky zase budou žádat žádají tak finanční pomoc nebo nějakou, řekněme, silnější a asistenci od
centrálních státních orgánů. Takže patrně ten požadavek na vládu bych v tomto měla měla být aktivnější asi pěkně zpráv.

mluvčí 
Jakou známku vy jste teď vládě zvládání uprchlické vlny dal?

mluvčí 
Tak zpočátku já myslím, že by zpočátku bych to hodnotil jako pes solidní trojka teď vzhledem k tomu váhání totální slabší
aktivitě v tom starém minus.

mluvčí 
Dobrá.

mluvčí 
Ještě 1 věc mě zajímá čtvrteční schůze sněmovny, kde se rozhodovalo právě o nouzovém stavu se nezúčastnil. Andrej Babiš
padesátka dalších poslanců, jak z koalice i opozice. To je potřeba říct. Uživatel sociálních sítí si nemohl nevšimnout, že Andrej
Babiš teď brázdí republiku v obytném voze. Setkává se s voliči. Jednání se omlouvá z pracovních důvodů. Za toho na sítích
poté koalice vládní koalice kritizuje. Lze mít pro tyto, jak říká Andrej Babiš, pracovní důvody pochopení. V době, kdy jedná
sněmovna.

mluvčí 
Tak samozřejmě, když jedná sněmovna poslanec, tak by měl být ve sněmovně se účastnit jednání sněmovny. Poslanci mají
vyhrazen mají vyhrazeny nějaké dny, kdy mají být svému Kladnu vodu, ale říkají, kdy nijak jsme, jestli kancelář a tak dál a kde
samozřejmě, pokud ta námitka k pracovnímu zařazení Gajdoše je oprávněná. Na druhou stranu vypíše šéfem opozičního já
zvláštně, protože prezidentskou kandidaturu a zatím karavanem okénkům procent. Je samozřejmě součást kampaně, kdy se
snaží pustili politicky použitá vlastně loňské jádro, popřípadě rozšířit, takže z pragmatického důvodu spočítat opatrně, takže ta
turné obytného vozu je pro něj politicky vítězně nižší účinnější než proslovy ve sněmovně. Nevím, jestli něco stíhat ty pracovní
prodlevy čtyř spočítat případné nějaké sankce za neúčast na jednání patrně nejsou nějaké nějaké významné. Je to něco, co by
nějak výrazně volno, takže stoupnu únos dal přednost obytnému vozu turné.

mluvčí 
Josef Mlejnek i vám děkuju za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku. Na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

mluvčí 
Je všude na autech, parapetech zahradním nábytku, že to zůstalo venku pokryl pil. Je to pyl jehličnanů, který alergikům
většinou problémy nedělá, jenže ve vzduchu je i hodně pylu, které způsobují alergické reakce a postupně začíná sezóna trav.
Proč jsme ale vůbec alergičtí, co o tom ví věda, to zjišťovali kolegové z vědecké redakce.

Alergičtí můžeme být v podstatě na všechno na jakoukoliv látku, která umí vyvolat imunitní reakci. Mohou to být například
plísně roztoči byly různé potraviny, léky, domácí zvířata nebo zvířecí jedy.

mluvčí 
Většinou, pokud tedy člověk je senzibil izolován na nějaký pel. Pokud se nám dostane na sliznici nosu, tak vlastně dochází k
aktivaci celé alergické reakce, která má potom svoji časnou pozdní fázi v té časné fázi člověk najednou začne kýchat pociťuje
šimrání na své. A po tom vlastně v té pozdější fázi, která nastává třeba za 4-6 hodin, dochází i ke zvýšenému odtoku té sliznice,
takže člověk nemůže dýchat nosem má a pocit třeba i dušnosti. Tady vlastně za to alergickou reakci a jsou zodpovědné. Já ty
byly a například v současné době břízy, která už pomaličku končí, ale začne nám sezóna trav. U těch se zeptali izolovaných
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jedinců nebo na to můžou být třeba potom na podzim pyl ambrózie panenku, která pak mají větší význam.

mluvčí 
Pro 4 naše tělo reaguje právě takto, proč máme tu rýmu, proč dýcháme, proč nás.

mluvčí 
Vidí oči, tak je to vlastně součást takové té a klasické reakce prvního typu, jak máme rozdělené reakce přecitlivělosti. A dochází
k tomu, že vlastně a buňky a mají na svém povrchu receptory pro imunologů Zlín, kterému říkáme AIG. A ty GS se na receptory
naváží, a když potom přijde ten pyl, který nám vadí, tak vlastně jako antigen vede k tomu, že ty GS se sloupnout vlastně v té
buňce to nastartuje takovou kaskádu reakcí dojde k uvolnění histaminu, což je takový hlavní mediátor, který je potom
zodpovědný za ty projevy, jako je třeba to kýchání, slzení očí, nebo to může být třeba i projev kopřivky zažívacích potíží. Záleží
pak na tom konkrétním alergen.

mluvčí 
Je to tedy snaha našeho těla zbavit se toho alergenu.

mluvčí 
A určitě také, protože třeba, když ten pacient pak dochází tzv. alergen novou imunoterapii, tak dohru dostává vlastně ten
alergen ve stoupající dávce, takže se na něj navodí postupně toleranci a vede to k tomu, že už pak ten daný alergen nevadí.
Ty příznaky má potom úplně minimální.

mluvčí 
Co všechno může být alergen?

mluvčí 
A alergeny obecně dříve se myslelo, že to jsou jenom látky bílkovinné povahy. Dneska se ukazuje, že tomu tak úplně není a že
máme i alergeny, které mohou mít cukrárnou složku, což je a dneska už dobře známá reakce třeba na červené maso. Když má
člověk v anamnéze přisátí klíštětem, protože tam existuje vlastně jsem signalizace na tzv. Alfa Gael, což je vlastně Kala to se
nás, za kterou má to klíště ve slinách, takže my se vlastně senzibil lyžujeme po přisátí toho klíštěte. A pak, když si dáme
červené maso nebo třeba vnitřnosti, tak dojde k alergické reakci, která je sice o něco opožděně liší třeba za 4 hodiny, ale může
mít velice závažný průběh.

mluvčí 
Jaké typy alergií jsou nejčastější?

mluvčí 
Tak určitě bych řekla, že pylová alergie našich oblastech je to hlavně alergie na pyl břízy, pyl travin. Potom na podzim přibývá
vlastně alergie na prózy, která se k nám dostala z Maďarska a přibývá bohužel hodně potravinových alergií, takže to jsou
taková nejčastější. Potom samozřejmě alergie na roztoče, které jsou součástí prachu, které jsou vlastně v každodenním Hála
kontaktu a s naším organismem. A pak to jsou vlastně alergie na léky a hmyz, které jsou vlastně velice závažné, co se týká
projevu.

mluvčí 
Protože energie vůbec máme, co víme o tom, jak vznikají.

mluvčí 
A jak je to poměrně komplikované velkou roli, tam hraje samozřejmě genetika, takže skoro na každém genu najdeme nějaký,
který má souvislost s alergií, takže víme, že třeba sáhl, a když má já a dítě jednoho z rodičů alergika, tak má zhruba šanci 40-
50 % že bude mít nějakou alergii. Pokud jsou oba rodiče alergici, také to až kolem 50 60 % a pokud mají oba rodiče třeba
atopický ekzém, také to až 70 % hraje tam určitě roli i zevní prostředí. Určitě všichni známe dobře tzv. hygienickou hypotézu,
kdy se dá vlastně shrnout, že přílišná čistota není ideální, protože ten imunitní systém se vyvíjí spíše tím Th 2 směrem, který
souvisí s alergií. A vlastně nás nárůstem a těch alergických onemocnění.

mluvčí 
Proč máme nikdy alergie už od narození a proč se nám někdy vyvinulo až v průběhu toho života.

mluvčí 
A souvisí to samozřejmě určitě i se stravou léčby antibiotiky. Tam zase se říká třeba, že děti, když dostanou do prvních dvou
měsíců po narození antibiotika, takže mají dokonce šanci až 80 % že rozvinou nějakou alergii. Takže je to vlastně komplex a
jednak faktorů toho zevního prostředí a jednak naší genetické predispozice od toho dětství vlastně tam to většinou začíná těmi
potravinovými alergiemi. Takže to je hlavně alergie na bílkoviny kravského mléka, vajíčka, arašídy, mořské plody a sóju, které
jsou vlastně takové nejčastější. Já alergeny v tom dětství, jak se pak.

mluvčí 
Ty alergie ví, jak se mění v čase s tím, jak stárneme.

mluvčí 
A říká se tomu tzv. alergický pochod. A jsme vlastně spočívá v tom, že od té potravinové alergie se to potom přesouvá k
alergiím inhalačním, takže někdy zhruba kolem pátého roku věku se potom a u dítěte rozvíjí třeba alergická rýma, astma. A
samozřejmě a ty potravinové alergie mohou vymizet v té době a nebo se potom objeví třeba i nové.

mluvčí 
Alergie se navíc v průběhu života různě mění s tím, jak stárneme my stárne i náš imunitní systém a zvětšuje se
pravděpodobnost, že se splete. To může v praxi znamenat, že bude reagovat na něco, co je podobné látce, na kterou máme
alergii. Například pokud máte alergii na břízu, tak se může časem stát, že budete alergičtí na jablka, kiwi, nektarinky, celer nebo
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mrkev. A problém vám může dělat loupání brambor. Anna Marie Šůchová, Česká televize.

Záchrana kriticky ohrožené žáby, ropuchy krátkonohá. Pomocí terénních aut. Takový plán mají ochránci přírody, kteří chtějí
terénní jízdou v bývalé pískovně na Českolipsku. Simulovat někdejší těžbu. Podle nich je důležité, aby lokalita v Žizníkově
nezarostla, protože jinak bych žáby opustili.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Kola terénního auta se zarývají do země. Zanechávají po sobě brázdy reguli. Právě ty pomůžou kriticky ohroženým žábám.

mluvčí 
Předpověď nám hlásí, že by mohl dnes pršet, tak je ideální, když teďko vlastně připravíme rigoly, narušíme ten povrch,
abychom tady zadrželi co nejvíce vody.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
To je ona ropucha krátkonohá přes den schovaná hluboko v zemi bez mělkých tůní se nemůže rozmnožovat.

mluvčí 
Po soumraku hlavně začne opouštět svoje úkryty a vyhledává právě vzniklé zavodněné koleje. Ty ropuchy vyskytovali kolem
bagru buldozeru.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Před rokem už byly kaluže plné drobných pulců a takhle to tady vypadá dnes na místo kaluže jen suchá rozpraskaná zem.

mluvčí 
Ropucha krátkonohá čeká na první silný déšť, po kterém vyrazí se rozmnožovat to umí.

Nápad, že by třeba sdílí i obrněné vozy.

mluvčí 
Pěchoty, což nebylo úplně ideální kvůli úniku olejů.

mluvčí 
Jdeme třeba s hasičským záchranným sborem trénovat jízdy v terénu vyprošťování.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
I když koleje po terénním autě zaplní déšť, nemá ropucha vyhráno. Dorůst musí dřív než kaluž znovu vyschne. Jana Šrámková,
Česká televize žízní kov.

Babišova kandidatura není dobrý krok, Středula nesmí působit luxusně a salonně, říká politoložka Shavit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Renata Kalenská , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 09:57 , 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
Politoložka Anna Shavit radila v prezidentských volbách v roce 2013 Karlu Schwarzenbergovi, poté byla součástí
předvolebního týmu Andreje Babiše. V rozhovoru s Deníkem N mimo jiné popisuje, co patří do předvolebního manuálu, proč je
současná kampaň ANO cynická a jak na ni působí Josef Středula. „Musí si dát pozor, aby nebyl zarámovaný jako
prvorepublikový kavárenský levičák,“ říká.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Uspokojovala by Andreje Babiše prezidentská funkce?
Bude hrát ve volbách výraznou roli členství v KSČ?
Proč kandiduje Karel Janeček?
Jaké rady by dostal kandidát na Hrad od Anny Shavit?

Je pro vás vzrušující sledovat rozbíhající se prezidentskou kampaň?

Na první dobrou vůbec. Když budu kritická, všechny kampaně jsou zatím takové nekampaně. V rozporu s tím musím říct, že
mám hluboký respekt k lidem, kteří se rozhodnou kandidovat.

Můžeme je řadit do různých skupin: možný kandidát, pravděpodobný kandidát, kandidát políbený Milošem Zemanem, kandidáti,
které někdo nazývá podivíny. U všech je to velké rozhodnutí. Říct svému okolí, že chci kandidovat na prezidenta, a v mnoha
případech se pak postavit na ulici a začít sbírat podpisy…

Jenom si představte, že někomu na ulici řeknete: „Dobrý den, jmenuju se tak a tak a kandiduju na prezidenta. Podepíšete mi
tady papír?“ Můžeme se tomu smát, ale za mě je to opravdu poměrně odvážné rozhodnutí. Také není lehké sestavit tým,
sehnat finanční prostředky a tak dále.

Já bych ze sebe takovou větu nedostala.

V mnoha případech se na to musíte připravit. Jde to natrénovat, naučit se to. Ale zpět ke kampaním: zatím je to takové
nerozběhnuté. Je tu výrazná disproporce mezi kandidáty, kteří musí sbírat podpisy, a těmi, kteří počítají s politickou podporou,
ať ze Senátu, či Poslanecké sněmovny. Ti, kteří budou mít politickou podporu, tedy podpisy, ještě nejsou vidět.
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Co se týče kampaní, vnímám především neprezidentskou nebo kdovíjakou kampaň Andreje Babiše. Jak ji hodnotíte?

Jedna věc je, jak je udělaná z hlediska marketingu a kvality, a jaká je z hlediska obsahu. Samozřejmě profesionálně to lze
chválit. Na druhou stranu je země zaplevelená mnoha dalšími billboardy různých kandidátů a uvidíme, jak to obstojí.

Vážně? Myslíte, že je profesionálně dobře, když…

Má to dvě roviny – obsahovou a vizuální. Vizuálně to působí dobře a jasně. Co se týká obsahové roviny, hlavní sdělení je
nepravdivé a v mnoha ohledech cynické. V kampaních, které mají vliv, je dobré se držet pravidla, že sdělení musí být alespoň
částečně pravdivé, aby fungovalo.

Narážíte na to, že lidé, kteří jsou na billboardech, nejsou jen obyčejní občané, ale podporovatelé, nebo přímo členové a
funkcionáři hnutí ANO?

Ne, řeším obsah. Fotografie, respektive lidi na fotografiích, nevnímám jako problém.

Vážně? Vždyť je to vylhané.

Ale kdo to řeší? Koho to opravdu zajímá? Vizuální rovinu a fotografie rozebírají buď lidé z reklamy, či média. To sdělení má být,
že obyčejní lidé říkají, jak se mají, a ve skutečnosti jsou to lidé, kteří mají blízko k ANO.

Předseda hnutí ANO v Chrudimi…

Já chápu meritum věci a debata o etice je namístě. Jenomže tady se[lock] v rámci debaty o fotografiích vytratil hlavní problém.
Problematické sdělení je, že za Babiše bylo lépe a teď je špatně. Zcela to opomíjí fakt, že ANO bylo osm let ve vládě a to, na co
si lidé na billboardech stěžují, je do velké míry právě důsledek Babišovy vlády.

Problém tedy není samotná negativní vymezující se kampaň či fotografie lidí. Běžného občana v Teplicích či Chrudimi tohle
vůbec nezajímá. Podobná debata se tady naposledy vedla v souvislosti s kampaní sociální demokracie, když v roce 2010
nakoupili fotky z fotobanky a byl hrozný skandál z toho, že tam mají genericky pěkné lidi. Ale i to je vlastně malicherné.

Přečtěte si takéPrezidentský speciál Studia N: Michopulos, Moussa, Shavit

Nápad ANO tedy oceňujete?

Nikdo s takovým nápadem dlouho nepřišel. Vybrat přesně cílové skupiny, dát smutnou černobílou fotku… Babiš říká, že to je
první kampaň bez něho, zároveň ho tam doslovně připomíná slogan z kampaně 2013. Babiš vyplnil mediální prostor. Na chvíli
se stalo, že se nemluvilo o Ukrajině ani o ničem jiném, jen o Babišovi.

Snaží se to vzbudit nostalgii u lidí, kteří mu tehdy uvěřili. Z onoho „Ano, bude líp“ udělal „Už líp bylo, se mnou“.

To považuji za cynické, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžeme říct. Uvidíme, jaký to bude mít efekt. Zase bych od toho
tolik neočekávala. Nevím, jestli to je zahájení prezidentské kampaně, ale určitě se jim to neztratí. Budou komunální a senátní
volby. To, že jsou jako opoziční strana ve veřejném prostoru, je pro ně cenné.

Řekla byste, že Andreje Babiše opoziční role vlastně baví?

Nevidím mu do hlavy. Myslím, že se v tom do určité míry zorientoval, ale on je exekutivec a mikromanažer, takže si neumím
představit, že by ho to bavilo dlouho.

Bavila by ho prezidentská funkce?

Bavila, nebavila… Těžko říct. Určitě by to zvládl. Pořádal by státní večeře, to on má rád, uděloval by státní vyznamenání a
podobně.

Neumím si představit, že by ho to uspokojilo.

Asi by prezidentství po svém posunul dál. Vždycky si zakládal na tom, že se potkával se světovými lídry.

Přečtěte si takéPetr Pavel: Rusko řekne, že jsme si to vymysleli, jsme pro ně jezevčík okusující kotníky. Pro Putina je to drobný
incident

Rád například zdůrazňoval své kontakty s Viktorem Orbánem. Je Babiš člověk, který si nechá poradit? Třeba Jiří Paroubek byl
prý v tomto ohledu tvárný, zatímco Miloš Zeman nebo Karel Schwarzenberg nikoli.

Jedna věc je nechat si poradit, co máte říkat v kampani, co vyplynulo z výzkumů, na co dávat důraz a co dává smysl. Druhá věc
pak je to udělat. Politici si v mnoha situacích nedají poradit.

A to mluvím výlučně o volebních kampaních. Já jsem nikdy nepracovala jako vnitropolitický nebo zahraničněpolitický poradce.
To není moje parketa. Moje rady se tedy týkají toho, v čem si lidé obvykle poradit nechají.

Například? Vykládala jste Babišovi ústavu?

Tu jsem mimochodem vykopírovala i knížeti. To říkám proto, abychom zase nepodléhali představě, že kandidatura začíná
čtením ústavy. V případě kampaně jde často o vysvětlování jednotlivých kroků a proč je nutné je udělat.
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Období volební kampaně je většinou čas, kdy si mnoho politiků rádo dá poradit. Babiš v roce 2013 s týmem úzce
spolupracoval, kampaň a obecně vstup do politiky ho bavily, byl to pro něj nový svět. Nemusí na vás působit jako intelektuál,
ale je nesmírně inteligentní a učenlivý.

Já to nezpochybňuju.

Pro něj to byla nová parketa, tak byl ochotný naslouchat. Zajímaly ho různé věci související i s historií, ale v jeho případě se
vždycky ukazuje, že on není žádný bytostný demokrat, který by rozuměl tomu, proč je demokracie potřeba.

Stát jako firma.

To není jen koncept stát jako firma. Takhle to vnímá v podstatě dost lidí na světě, kteří jsou úspěšní a něčeho dosáhnou.
Mnoho lidí z byznysu má pocit, že veřejné prostředky nejsou využívány účelně, že je někde systémová chyba, kterou lze rychle
napravit. A často jde o hlubokou neznalost demokratických principů.

Babiš je podle mého názoru člověk, který by byl úspěšný v jakémkoli režimu. Kdyby vyrůstal formovaný americkou demokracií,
bude americký demokrat. Lidí, kteří nejsou přímo demokrati, je ve společnosti strašně moc a je dobře, když politický systém
drží a nedovolí, aby tato skupina převážila. Nedělejme si žádné iluze, že je Babiš jediný.

Když říkáte, že nevíte, zda by ho bavila prezidentská funkce, například ústavní právník Jan Kysela je přesvědčen, že Babiš by
se jako hlava státu snažil systém změnit na poloprezidentský.

To zcela jistě a maximálně. On je exekutivní typ za každou cenu. Určitě by pokračoval v české tradici přizpůsobování si
prezidentství sobě a podle mě by do toho určitě mluvil premiérovi. Nebo by se s ním vůbec nebavil, dělal by věci sám a inicioval
by je bez ohledu na to, jestli na to má, nebo nemá ústavní právo.

Radek Hadj Moussa, Anna Shavit a Petros Michopulos (zleva) na lednové debatě Deníku N v Knihovně Václava Havla v Praze.
Foto: Gabriel Kuchta, Deník N
Ohebnost pravomocí zkoušel i Miloš Zeman. A vlastně všichni jeho předchůdci.

Zeman je v něčem pořád ještě stará škola. Ví, že politika funguje nějakým způsobem, je to bytostný politik. Klaus to také dělal a
bral to stejně. V tuto chvíli by u Babiše stačilo, kdyby byl energičtější než Zeman. Asi by objížděl regiony, byl by vidět, měl by
zase ohromný mediální prostor, který s tím přichází, zahraniční návštěvy, tým na Hradě…

Bylo by to dobře? Mám z toho až osvěžující dojem.

Nemyslím si, že je dobré to modelovat jen na Babišovi. Může přijít někdo jiný, lepší, horší. Zeman představuje první dvě volební
období přímo voleného prezidenta, která poměrně jasně rozdělila populaci na dva tábory. On sám k tomu aktivně přispíval.

Mnozí si tak zvykli, že vlastně nemáme prezidenta. Byl to zvláštní polostav, kdy tam někdo sedí, ale není to tak úplně potřebné.
A samozřejmě události posledních dní ukázaly, jak může být osvěžující a důležité, když prezident opravdu funguje.

Kvůli Ukrajině?

Určitě se nabízí Ukrajina. Zeman samozřejmě sehrál velkou roli v migrační krizi, ale během pandemie jsme si tu v podstatě zvykli
žít bez prezidenta. Bylo by pěkné mít prezidenta, za kterého se nemusíme… Mohla bych říct stydět, ale bylo by to hloupé,
protože jsou tu lidé, kteří se za něho nestydí, a já nechci společnost takto rozdělovat.

V každém případě by bylo skvělé, kdyby tam byl někdo, kdo by respektoval ústavu a politický systém. A měl dobré vztahy s
vládou.

Za premiéra jste chtěla Petra Fialu. Máte svého kandidáta na prezidenta, který by splňoval to, co tu popisujete?

Myslím, že za osm let by to klidně mohl být právě Fiala. Mimochodem, mě učil v prvním ročníku politologie na Masarykově
univerzitě. Spekulovat o jeho prezidentských ambicích je předčasné zejména ve chvíli, kdy není jasné, kdo bude kandidovat.

Pavlova přechozená kandidatura

Zkusme mluvit o těch, o nichž se nejvíc diskutuje. Ať už potvrdili, nebo ne. Zatím probíhaly průzkumy, zda má větší šanci Andrej
Babiš, nebo Petr Pavel. Teď do toho nejspíš dost zasáhne Josef Středula. Jak ty šance hodnotíte?

O Středulově kandidatuře se špitá tak tři roky. Je to zajímavý kandidát.

Marketingový odborník Petros Michopulos tvrdí, že největší šanci na výhru má právě Středula.

To už opravdu dlouho říká víc lidí. Náš pravicový odborář Středula…

Ale zase s polibkem od Miloše Zemana.

Mnoho dalších se vyjádřilo o jeho kandidatuře pozitivně, dokonce i Miroslav Kalousek. A má podporu odborových svazů.

Mimochodem, pochopila jste anabázi Kalouskovy kandidatury, kdy ji oznámil a krátce poté stáhl?

Rozumím tomu. Určitá část lidí ho miluje, ale bylo by to stejně smutné, jako když kandidoval Mirek Topolánek. Ten v
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prezidentských debatách o tři třídy převyšoval ostatní kandidáty. Stejně tak by to měl Kalousek. Byl by přesný a zábavný, ale
nese si s sebou svoji politickou historii a pro mnoho lidí je jeho kandidatura úplně neakceptovatelná, stejně jako to bylo u
Topolánka.

Přečtěte si takéKysela: Zeman bude zapsán jako ničitel. Prezident Babiš by z premiéra udělal náměstka

Zpět k tomu triu. Kdo by měl největší šanci? Pavel, Středula, nebo Babiš?

Myslím, že se to tam může překvapivě prolínat a určitě to změnilo dynamiku. Středula má silný příběh a bude mít podporu i tam,
kde s ní mohl počítat Babiš.

Jaký je v kostce příběh, který by nabízel?

Zastupuje zájmy velké skupiny lidí v České republice. Zároveň to umí i v Bruselu. Rozhodně je schopný přesně a jasně
formulovat, že jsou tady skupiny lidí, kteří ho potřebují. Budí dojem, že je schopen vyslechnout hodně lidí a skupin, na něž se
zapomíná.

Mediálně se velmi ujal argument, že umí reprezentovat všechny skupiny. Nemyslím si ale, že je to jediný správný pohled na věc.
Je to zjednodušená argumentace. Nevím, jak bude Středula v kampani vystupovat dál, ale bude si muset dát pozor na to, aby
nepůsobil příliš salonně a luxusně.

Jak se daří Babišovi, že salonně nepůsobí? Stačí, že si vezme kšiltovku? Čau lidi?

Ne, on je v mnoha věcech takový obyčejný. Pro mě nebyl šok, že získal takovou přízeň, i když je to bohatý člověk.

A Petr Pavel? Pomůže mu válka na Ukrajině?

Myslela jsem si, že ano, ale evidentně je jako bývalý voják ve složité situaci a tweetovat jednou za tři dny… Sice se
prezidentské volby nedělají na Twitteru, ale na ulici, není však prostě vidět. U něho je to přechozený vztah, přechozená
kandidatura.

Je asi logické, že plánuje vyhlášení kandidatury na poslední chvíli. Z logiky kampaně je dobré začít relativně pozdě, ve chvíli,
kdy je jasné, kdo je konkurence, jaké je rozložení politických sil a jaká je vnitropolitická situace. Ocenila bych ale, kdyby nějaký
kandidát konečně jasně řekl: „Chci být prezident.“

V čem spočívá kouzlo toho, jestli je kandidát na prezidenta levicový, nebo pravicový?

Myslím, že to není přesné označení. Jde o to, jaké skupiny dokážete oslovit. Ve Středulově případě je to teď téma, mediální
zkratka je: konečně máme levicového kandidáta a vyřešíme tím problém propadu dvaceti procent hlasů v populaci, která nemá
politické zastoupení.

Přečtěte si takéCením si Zelenského, i já jsem zažil situace na hraně, třeba kolem seskoků padákem, říká prezidentský
kandidát Janeček

Něco jako Robert Fico, o němž Milan Kňažko říká, že to je kaviárový socialista?

Neznám dobře Josefa Středulu, abych ho srovnávala s bývalým slovenským premiérem, kterého o dva hlasy nevydal parlament
do vazby. To mi přijde nefér. Může to být zajímavé. Bude si ale muset dát pozor, aby nebyl nakonec zarámovaný jako
prvorepublikový kavárenský levičák.

Koho byste si vybrala?

Kdybych si z těch tří měla vybrat, samozřejmě si vyberu Petra Pavla. A kdybych měla jít volit, v prvním kole – kdyby byli na
kandidátce jen tito tři – si vyberu také jeho.

Proč?

Jeho pozice v NATO, prodemokratický kandidát s jasnými hodnotami. A co se týče Babiše, nemyslím, že jeho kandidatura je
dobrý krok (Andrej Babiš chce až v září oznámit, zda bude na Hrad kandidovat. Považuje se však za nepravděpodobné, že by
do voleb nešel, pozn. red.).

Myslíte, že se bude v případě Petra Pavla hodně diskutovat o tom, že byl v KSČ?

Že se ten argument objevuje, znamená, že to není malé téma. Navíc i ve světle toho, co se děje na Ukrajině. Postsovětská
nostalgie, která na nás vane z Ruské federace, rozhodně k smíchu není. Nicméně se domnívám, že Petr Pavel neměl tehdy v
armádě na výběr nic jiného. Odčinil to svou prací pro NATO.

„Nemyslím, že kandidatura Andreje Babiše je dobrý krok,“ říká Anna Shavit, která mu před lety radila v kampani do sněmovních
voleb. Foto Ludvík Hradilek, Deník N
Proč kandiduje Karel Janeček? Věří tomu, že by mohl vyhrát?

Myslím, že on o tom byl asi v jednu chvíli přesvědčený. V době covidu dokázal získat jakousi politickou podporu, ale myslím, že
tuto pozici si dost poškodil svým vystoupením v rámci Českého slavíka.

V kontextu podpory, kterou získal svým protiočkovacím postojem, bylo zajímavé sledovat na jeho Instagramu, jak ho ve chvíli,
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kdy podpořil Ukrajinu, začalo mnoho podporovatelů opouštět. Mohl to být kandidát, kterého by volily různé celebrity.

Vzhledem k jeho vystupování na mě působí jako někdo, kdo si moc poradit nenechá. A i kdyby se opravdu hodně snažil a
připravil, natrénovat se dá jen něco. Ve chvíli, kdy je člověk unavený nebo ve stresu, vrátí se k tomu svému.

Myslím, že Karel Janeček se – a pravděpodobně i oprávněně – domnívá, že je chytřejší než většinová populace. Politické
debaty by pro něho byly náročné, nesplňovaly by zákonitosti, podle kterých funguje. Podle mě by nebyl schopný to sociálně a
emotivně ustát.

Dá se čekat, že kandidáti budou v souvislosti s reakcemi svého publika upravovat své výroky o Ukrajině?

Uvidíme. Nemusíte upravovat výroky, stačí něco zdůrazňovat. Navíc, co se jednou dostalo do veřejného prostoru, zpět
nevezmete. V případě Ukrajiny bude spíše otázkou, jaká bude vnitropolitická situace a nálada v zemi. Co budou voliči
považovat za důležité. Jestli nárůst cen, ekonomickou situaci rodiny a tak dále.

Jsem zvědavá, kdo všechno nakonec dokáže sebrat podpisy. Získat padesát tisíc podpisů je samo o sobě volební kampaň.
Vyžaduje to tým, logistiku, velké nasazení a také hodně peněz a času. Na druhou stranu ne každý, kdo získá podpisy, bude
schopný kandidát.

Proč podle vás kandiduje Josef Skála? Chce, aby se KSČM vrátila do veřejného prostoru? Připravuje stranu na komunální či
senátní volby? Přece jen teď komunisté nejsou parlamentní strana.

Když kandidujete, je dobré mít plán B. V případě prezidentských voleb to platí dvojnásobně. Je to nesmírně drahá kampaň, ale
oficiální kandidáti také získají ohromnou mediální pozornost. To je PR, které by si mnozí z nich nezaplatili. Nevím ale, jestli
Skála je příklad člověka, který tento politický kapitál využije nějak inteligentně.

Spíš celá KSČM.

Těžko to hodnotit. Komunisté chtějí mít svůj prostor, kde by mohli nastolovat svoji agendu. Pro lidi typu Skála tohle opravdu
může být prostor být vidět a slyšet. A kdyby sbíral podpisy, přinejmenším Česká televize a Český rozhlas s ním budou nakládat
veřejnoprávně.

Tímhle se vracíme i k Ukrajině. V rámci Evropy jsme si všichni chvíli užívali jednotu, jakou nepamatujeme. Základem informační
války a hybridních konfliktů je vytvářet chaos a vést situaci k tomu, že o všem pochybujeme. Skála je v tomto nepochybně
nebezpečný. Ne proto, že by se stal prezidentem, ale proto, že podpoří tendence ve společnosti, které nejsou zdravé.

Silný příběh a mít rád lidi

Kdyby vás někdo najal, čím byste se snažila voliče oslovit? Co by teď na ně fungovalo?

Funguje, když je kandidát autentický, má silný příběh a opravdu má rád lidi. Vážně. To nejdůležitější je vysvětlit, proč chce být
prezidentem, prezidentkou. Svým příběhem musí ukázat, jaké kroky k jeho rozhodnutí vedly.

U politiků, jako jsou Zeman a Klaus, se prezidenství považovalo za vyvrcholení jejich kariéry. To považuji za strašně hloupé. To
je v podstatě odměna za to, že tady veřejný prostor tak dlouho spravovali. Samozřejmě, politik má výhodu, že nemusí
vysvětlovat, proč je v politice či proč kandiduje.

Stejně tak poměrně jasný příběh mají lékaři či učitelé, ti také nemusí obhajovat, že jejich práce pomáhá. Příběh doktora se píše
sám. Musíte umět vysvětlit, co vás v tuhle chvíli vede ke kandidatuře, co byla ta poslední kapka v plném poháru, kdy vše
přeteklo, a vy tak musíte „přinést změnu“. A také by měl kandidát umět vysvětlit, jak to v Česku bude vypadat v roce 2028.

Ale to jsou přece jen sliby, které s realitou nemívají nic společného. To nevadí?

Ano i ne, je to dost zajímavé. I z toho důvodu sehrávají ve volbách tak důležitou roli průzkumy veřejného mínění, schopnost
data analyzovat a pak se jimi řídit. Netroufám si od boku říkat, co lidé chtějí slyšet kromě toho, že bude líp a že mají nárok na
lepší budoucnost. Pozitivní sdělení často fungují lépe.

Lidé chtějí cítit, že je někdo reprezentuje. V americké angličtině na to mají pekelnou větu „I hear your voice“. Víme o vás,
slyšíme vás, váš hlas je slyšet. Proto je důležité, že se kandidát s lidmi potkává v rámci kontaktní kampaně. A nemusí jim
postavit novou fotbalovou halu.

Zásadní je, že je vyslechne a dá jim najevo, že to, co říkají, je zajímavé, relevantní a inspirující. Případně je ubezpečí, že jejich
obavy jsou namístě – ukáže tím empatii. To často stačí. Samozřejmě ale mluvíme o tom, že byste měla být z těch osmi a půl
milionů lidí, kteří mají volební právo, schopna oslovit aspoň čtyři miliony.

Pochopitelně dojde k tomu, že začnete zjednodušovat. Ale používání různých typů sdělení je důležité. Musíte oslovit různé
skupiny, namátkou například střední třídu, příhraniční regiony, matky samoživitelky, digitální nomády, pracující, a to všechny v
jedné větě.

Přečtěte si takéNa Zemanovi oceňuji empatii, Babiš nemá výhru jistou, říká Kiska. Líčí tlaky, kterým čelil

Takhle jednoduché to ale nebude, ačkoli to tak zní.

Co mi přijde problematické, je vytváření si dlouhodobé voličské báze lidí, kterým říkáte, že mají být nespokojení a že se mají
špatně. Bylo by fajn, kdyby se tohle trošku změnilo. Kdyby se tento narativ změnil, kdyby se přestalo lidem říkat, že se mají fakt
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špatně a kdo za to může.

Kdyby se místo toho začala nabízet cesta ven. A to všechno s respektem a pochopením. A při vědomí toho, že jsou místa, kde
je to komplikované. Bylo by zkrátka fajn přestat z lidí dělat nemohoucí a neschopné.

Nedělá podle vás právě tohle Andrej Babiš?

Myslím, že to se stane mnohým lidem – že vstoupí do politiky i s velkou mírou idealismu a chutí věci měnit, ale pak zjistí, že to
není tak jednoduché. Že tu fungují nějaké mechanismy. Dojde vám, že plno věcí, které jste chtěla prosadit, prosadit nemůžete,
protože to takhle nefunguje.

Touto zkušeností projde každý.

Touto zkušeností projde každý napříč politickým spektrem. K tomu zjistíte, že některá témata vám uberou politické body a je
fakt těžké to prosazovat a nesklouznout k tomu záplatování dálnice. Což se prostě děje. Tohle se týká pravice i levice.

Možná je dobré se zeptat, jakého prezidenta by lidé potřebovali, aniž to vědí.

V průzkumech to tak v podstatě funguje. Neptáte se na konkrétního kandidáta, ale na to, jaké problémy lidé vnímají, jaký by
měl být politik a tak dále. Vlastně chcete slyšet, jaký by měl být, a pak představíte kandidáta a snažíte se najít ten bod, kdy se
setká představa o možném kandidátovi s tím reálným.

Záleží na tom, jak se ptáte a na co. V kampani to sice nepomůže, ale také by mělo zaznít, že se nám tu opravdu žije strašně
dobře. Říkám to s respektem k tomu, že jsou tu sociální skupiny, které se dobře nemají. Určitě bychom měli být schopni se o ně
postarat. Měli bychom si připustit, že když se nám velmi mírně zhorší životní styl, nebude to žádná tragédie.

Z toho, co říkáte, mi stejně vychází, že největší šance by mohl mít Středula.

Jeho velká výhoda bude, že bude mluvit ke skupině lidí, která se cítí být nereprezentovaná. Babiš byl premiér a nemůže přijít s
nějakým úplně novým příběhem o sobě. A generál je generál. Jeho sdělení bude, že jeho kandidatura je služba a má povinnost
to udělat.

Středula může působit svěžím, neotřelým dojmem, ale kampaň je běh na dlouhou trasu. V tuto chvíli pořád není jasné, kdo
všechno bude kandidovat. U Středuly víme, že nebyl komunista, domluví se v cizině, zastupuje nás v Bruselu. Ale já přesto
pořád nevím, proč by chce být prezident.

Protože má rád lidi? A má rád lidi Babiš?

Babiš si to asi myslí.

A má?

Jeho „mít rád“ je asi jiné než moje nebo vaše. Uvedu příklad: Pokud bude pro Babiše důležité opravit silnici, udělá to za každou
cenu, bez ohledu na ostatní témata a také jestli o to stojíte, nebo ne. A co se týče hodnot, Babiš je určitě prozápadní, rozhodně
není proruský, ale pro něho je opravdu důležitější oprava té silnice.

Je škoda, že svůj tah na branku nepoužil třeba ve školství. Pro Babiše je školství důležité, mnohokrát v rozhovorech
zdůrazňoval, že jeho děti mají výborné vzdělání, ale proč se tady ve školství moc neudělalo, je další věc.

Třeba jeho marketingový tým řekl, že to nebude na voliče zabírat.

Ve všech průzkumech v Česku i na Slovensku lidé na otázku, co je pro ně důležité, zmiňují školství a také soudnictví až na
posledních místech. Na prvních místech je na Slovensku ekonomická situace. U nás to je korupce, což je už takové klišé, a na
druhém místě také ekonomická situace.

Přečtěte si takéBabiš je hypermotivovaný. Chce být prezidentem, aby neskončil ve vězení, říká strůjce Zemanova úspěchu

Jenže není tohle výsledek rétoriky politiků? Když o tom oni nemluví, lidé to také hodnotí jinak. To je bludný kruh.

Jsem přesvědčena, že kdyby někdo na sílu prosadil, aby tři měsíce na každé titulce novin bylo české školství, tohle téma by se
etablovalo.

Takže za to mohou média?

To ne. Nemyslím to směrem k novinářům. Mohl by to někdo takhle psát, ale bude méně prodávat. Chci jen říct, že politik
skutečně může agendu nastavit.

Ještě k těm kandidátům: tady je samozřejmě ohromná touha po české Čaputové. Je otázka, jestli bude kandidovat Danuše
Nerudová, nebo ne. A zajímavá kandidátka by mohla být Věra Jourová.

Ta to nepotvrdila.

Myslím, že ta by do toho chumlu kandidátů mohla vnést další rozměr. Má fantastický osobní příběh včetně toho, že je úspěšná
eurokomisařka.
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Byla neoprávněně ve vazbě…

Ano, v rámci boje s korupcí. Když její dcera chtěla jít studovat práva, vystudovala je s ní. To celé je ohromný a silný příběh. Do
toho je nesmírně kultivovaná a budiž nám inspirací. Tahle žena po čtyřicítce rozhodně neustrnula, naopak se posunula dál.

Pro tu byste pracovala?

Umím si představit, že pro Věru Jourovou by bylo zajímavé pracovat. Asi bych ráda pracovala pro nějakou ženskou kandidátku
a ona by byla fantastická. Nejsem první ani poslední, kdo to říká. To rozhodnutí musí udělat ona.

No a kdo dál… Danuše Nerudová – velmi hezké, jasné, neotřelé názory. Zatím není její kampaň příliš vidět. Dalších kandidátů
je hodně a u mnohých není vůbec jasné, proč se rozhodli kandidovat a k čemu jim to rozhodnutí pomůže. A mnoho z nich
selhává právě v odpovědi na jednoduchou otázku: proč kandiduji na prezidenta či proč mě volit.

Středula je v jedné věci talentovaný – bylo to jak z učebnice, ale řekl, že český volič je chytrý volič. Volič, který umí svým
rozhodnutím vyvažovat politické rozdělení sil. To je jak z volebního manuálu, jak mluvit na voliče v kampani.

Co je ještě součástí takového manuálu?

Napadá mě příklad, který jsme s kolegou používali na Slovensku v kampani proti Kotlebovi. Kandidát potřeboval získat i jeho
voliče. A bylo nutné, aby jim byl schopen sdělit, že nejsou hloupí, protože volili Kotlebu, a že nejsou hloupí, pokud vidí a cítí
problémy.

Jejich chyba byla v tom, že naletěli a špatně si vybrali. Rada či tip pro kandidáta zněly: „Říkejte lidem: ‚Na to, co chcete, máte
oprávněný nárok, ale uvěřili jste špatnému politikovi.‘“ V čase kampaně musíte voličům říkat: „Máte nárok, zasloužíte si, musíte
mít, patří vám to.“

Anna Shavit

Působí jako odborná asistentka na Katedře marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Odborně
se věnuje výzkumům volebních kampaní a vládní komunikaci. Je autorkou mnoha odborných publikací.

Pracovala na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga a na kampaních hnutí ANO v letech 2013 a 2017. V posledních
volbách konzultovala volební strategii pro KDU-ČSL v rámci koalice Spolu. Na Slovensku radila současné vládní straně
Sloboda a Solidarita.
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Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Je 9 hodin sledujete zpravodajskou čtyřiadvacítku. Pěkné.

Nedělní ráno Rusko neustává v ostřelování frontové linie.

V Charkovské Doněcké luhanské oblasti. Podle ukrajinského generálního štábu ruská armáda připravuje na ofenzívní ve
směru na město Zeman. Kyjev tvrdí, že Moskva provádí skrytou mobilizaci a snaží se posílit své jednotky. Nejtěžší boje se podle
poradce prezidenta Zelenského vedou ve směru na Machu. Tento postup by znamenal odříznutí luhanské oblasti a mnoha
ukrajinských vojáků.

mluvčí 
Kdy je sama. Nejnapjatější.

mluvčí 
Situace je u města po pas směrem na drachmu a také o něco dál na západ na jejich.

mluvčí 
Účet za. I proto se už snaží.

mluvčí 
Se ho obklíčit seberou Doněck postoupit dál Bacha letu a ovládnout tak celý neobsazený věčně.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Další asistenční centrum pro pomoc Ukrajincům končí, tentokrát to v Příbrami. Od zítra tam bude uprchlíky registrovat cizinecká
policie. Ve Středočeském kraji zůstává otevřené centrum v Kutné Hoře. Lidé mohou dojet také do pražských Vysočan.
Středočeská asistenční centra odbavila od začátku března před 27 000 běženců.

Výkonný ředitel automobilky Hyundai oznámil během setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem investice ve Spojených
státech ve výši 10 miliard dolarů. Zhruba polovina připadne na výstavbu továrny na elektromobily baterie v Georgii. Zbytek
půjde na výzkum vývoj umělé inteligence pro auta autonomní vozidla. Biden ráno ukončil svou třídenní návštěvu Jižní Koreje
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míří do Japonska, kde se sejde s premiérem sumy těšit.

mluvčí 
Pracovní místa ve výrobě se vracejí do Spojených států. Díky Hyundai jsme součástí transformačního automobilového sektoru
a rychleji se blížíme k cíli, kterým je čistě elektrická budoucnost Ameriky.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Australský premiér Scott Morrison uznal porážku ve včerejších parlamentních volbách, oznámil také svůj odchod z čela
konzervativců. Lídr vítězných labouristů Anthony malovaný jeho funkci nahradí už zítra. Hned poté odletí jako nový předseda
vlády na summit bezpečnostní aliance vad v Tokiu, kde se setká s prezidentem Spojených států Joem Bidenem.

mluvčí 
Schůzka lídrů aliance kvas má pro Austrálii absolutní prioritu. Umožní nám vyslat světu zprávu, že došlo k výměně vlády.
Změníme naši politiku hlavně s ohledem na změny klimatu, a to, jak se k nim stavíme na světové scéně.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
V rámci osmého ročníku festivalu městské architektury Open Haus Praha můžou lidé v hlavním městě ještě dnes navštívit jindy
nepřístupná místa. Zdarma se otevírá přes to moderních historických budov. Speciální komentované prohlídky jsou připravené
například v Kramářově vile. Výklad tam bude také v českém znakovém jazyce.

Ukrajinská armáda oznámila, že u vesnice se Brňanka zničila další ruský pontonový most přes řeku severní Doněck. Informaci
nebylo možné nezávisle ověřit. Ruská vojska se snaží vodní tok překročit, aby obklíčila lisy členská a severu Doněck. Ve směru
od poplatné usilují o přepnutí zásobovací trasy Bach Mutu. Boje v oblasti pokračují za intenzivního ruského.

mluvčí 
Ostřelování.

mluvčí 
Situace v Donbasu je extrémně obtížná, stejně jako předcházející akce ruská armáda snaží rozvinout útok na slogan na severu
Doněcka. Ozbrojené síly Ukrajiny se tuto ofenzívu pokouší zadržovat. Obránci odrážejí narušují ruské útočné plány mají kluci.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Ukrajinská armáda podle Zelenského potřebuje od spojenců, například raketomety a další těžké zbraně. Dodal, že jejich
nasazení může být pro výsledek bojů v Donbasu rozhodující. Konflikt nakonec podle Zelenského vyřeší jedině diplomacie. Jeho
poradce Michail podal, jak odmítl, že by Ukrajina při jednáních o příměří přistoupila na územní ústupky.

mluvčí 
Jakékoliv ústupky Ruské federaci povedou k eskalaci války. Konflikt nezastaví jen na nějakou dobu přeruší dost Rusové na
shromáždí zbraně lidskou sílu budou pracovat na svých chybách. Trochu zmodernizují armádu a vyhodí mnoho schopných
generálů. Poté se válka obnoví větší intenzitou.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A situaci na Ukrajině teď probereme s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Zdravím vás pěkné ráno.

mluvčí 
Dobrý den.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Zůstaňme možná ještě u toho, co jsme před malou chvílí slyšeli totiž Volodymyr Zelenskyj říká, že tou jedinou cestou pro
ukončení konfliktu je diplomacie. Ta diplomacie se ale v těch posledních týdnech možná můžeme říct, zasekla je to na mrtvém
bodě jednání, která nějakým způsobem probíhala. Tak co tím důvodem je to nepříliš snahy obou stran?

mluvčí 
Tak to, že Vladimir Zelenskyj hovoří o tom, že válku, respektive ten probíhající konflikt může vyřešit diplomacie je do velké míry
vzkaz směrem na západ, kterýmžto způsobem se Zelenským snaží. Potvrdit to, že Ukrajina je připravená na nějaké jednání,
nicméně ta realita je taková, že ten konflikt samozřejmě lze řešit pouze a výlučně vojenskou cestou. A to, že se ta jednání
zasekla, respektive, že velmi pravděpodobně neprobíhají, je dáno jednak tím, že pozice obou stran jsou natolik neslučitelné, že
tady neexistuje prostor pro nějaké kompromisní řešení, které by mohlo uspokojit obě strany a tím druhým hlavním důvodem je
to, že obě strany věří, že na tom bojišti, kde se rozhoduje, budou schopni dosáhnout výsledků, k nimž by jim jinak takovéto
jednání mohlo uzavřít cestu. To je to jsou asi 2 hlavní důvody, proč je potřeba velice seriózně zvažovat možné, že ten konflikt
ještě bude probíhat nějakou dobu a že ta doba může být docela dlouho.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Tam směřuje moje další otázka. Já jsem se právě chtěla zeptat na váš odhad, protože skutečně ty černé scénáře hovoří o tom,
že by to mohlo trvat měsíce, možná i roky, že by to mohl být zamrzlý konflikt, byť by třeba zůstal na východě na jihu Ukrajiny, jak
reálné si ale myslíte, že SOU ty spekulace, které se také objevují třeba BBC o tom píše, že se Ukrajina, že se Kyjev chystá na
velkou protiofenzívu a že skutečně do příštích několika týdnů do měsíce, abychom měli očekávat právě tuto velkou
protiofenzívu Kyjeva s podporou zbraní ze západu?

mluvčí 
Tak už zamrzlý konflikt si myslím, že není z pohledu Ukrajiny akceptovatelné řešení. Důvodem je to, že zamrzlý konflikt byl už
jednak na Krymu a jednak na východě Ukrajiny ustaven v důsledku té první ruské agrese proti Ukrajině v letech 2014 2015
ukázalo se, že to není nějaké životaschopné řešení. Naopak se ukázalo, že větší eskalace musela nutně následovat tzn. to by
nebylo řešení, které by skutečně vedlo k urovnání toho konfliktu, nýbrž pouze k nějakému přeskupení sil, po kterém by Rusové
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velmi pravděpodobně se pokusili dotáhnout tu svoji operaci do konce. Pokud jde o možnou ukrajinskou protiofenzívu za pomoci
těžkých zbraní a techniky ze západu, která se očekává, tady je potřeba říci, že k tomu, aby na to na tento vývoj mohlo dojít by
Ukrajinci nejdříve tu tu těžkou techniku, kterou žádají a tady se jedná zejména o sofistikované dělostřelecké systémy. Museli
tyto zbraně dostat a tu nějakou dobu potrvá, než se skutečně všechno to, co bylo domluveno odsouhlaseno schváleno dostane
do zóny ozbrojeném konfliktu tzn. na tu přední linii, odkud by Ukrajinci případný takový protiútok mohly vést tzn. je to určitě
scénář, se kterým jak Ukrajina, tak západ mohou počítat, ale brání tomuto, že ne všechny ty zbraně, které proto jsou potřeba
se momentálně na Ukrajině nacházejí.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
V ten konflikt trvá už skoro 3 měsíce za 2 dny. To bude přesně 3 měsíce. Jak jsou na tom vlastně obě ty armády, protože
zpočátku se hodně hovořilo o tom určitém rozčarování z toho, jak je na tom ruská armáda. Na Ukrajinu naopak, jak už jsme o
tom hovořili, proudí zbraně podpora ze západu, tak jaká je ta situace. Ten poměr sil mezi oběma armádami nyní 3 měsíce po
začátku konfliktu.

mluvčí 
To je strašně široká otázka záleží na tom, podle jakého parametru bychom měli hledat odpověď, pokud jde o živou sílu, tam
Rusové z těch nějakých více než 200 000 vojáků, které před dvacátým čtvrtým norem soustředili kolem ukrajinských hranic mají
k dnešnímu dni na území Ukrajiny nějakých 80 000 ztráty ruská. A velmi pravděpodobně už přesáhly hranici 20 000. Pokud jde
o mrtvé tzn. zabité Ukrajinci sami hovoří o prakticky 30 tisících násobně tomu je potřeba přičíst i ztráty, pokud jde o zraněné tzn.
ruská armáda během té reinvestovat po dvacátém čtvrtém v únoru. Utržila velké ztráty a nicméně Rusové vzorem k tomu, jakým
způsobem ten konflikt tu svoji kampaň vedou pochopitelně byli schopni decimovat, ani ne tolik ukrajinskou armádu jako
zejména civilní infrastrukturu země jako takovou teďka vidíme na obrazovkách záběry z oceláren a zůstal v Mariupolu mariupol
službu půlmilionové město. Bylo prakticky srovnáno se zemí tzn. tyto ztráty se navzájem těžko nějakým způsobem porovnávají,
dávají dávají dohromady, ale což je zcela evidentní, že máme co dočinění s největším konvenčním ozbrojeným konfliktem v
Evropě po roce a 45.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Když se podíváme na ruskou společnost, je vůbec možné udělat nějaký obrázek, jak je na tom teď atmosféra v ruské
společnosti, protože jsou tady určité ztráty. Některé rodiny ztratily své syny své otce právě v tomto konfliktu zároveň už běží
několikátý balík sankcí, který dopadá na ruskou ekonomiku. Zároveň ale na druhé straně samozřejmě obrovská propaganda ze
strany Kremlu, tak víme alespoň odhadem, jaká je teď atmosféra v Rusku.

mluvčí 
Tady je potřeba říci, že současně s tím vším, co jste zmínila do toho přestupu ještě 1 faktor, a to je ruská emigrace tzn.
zejména mládež, příslušníci střední třídy. Ti, kteří s tou probíhající útočnou válku by nejraději neměli nic společného, tak Rusko
hromadně opouštějí. Zejména se to týká zemí a jižního Kavkazu, které slouží jako určitá přestupní stanice pro případný odchod
dál, ale ideálně někam směrem na západ úměrně této migrace pochopitelně i a upadá ruské společnosti síla toho segmentu,
který by se k válce stavěl kriticky. Máme k dispozici výsledky průzkumů veřejného mínění v Rusku, které nasvědčují tomu, že
uvnitř ruské společnosti stále proto probíhající válku přetrvává vysoká podpora jako Lessyho té výpovědní síle těchto
průzkumů můžeme myslet svoje s ohledem na tu atmosféru strachu. Nicméně myslím si, že je potřeba tady říci to, že zůstává
faktem, že ruská společnost zatím nějak výrazněji. Pokud odhlédneme od těch epizod lidských případů nějakých sabotáží se k
té válce staví z nechci říci přímo s pochopením, ale je to něco, co přijala jako jako fakt, a to pochopitelně a umožňuje režimu,
aby mimo jiné za pomoci i těch prostředků, které má pokud pokud zejména tu kontrolu informačního prostoru společnost držel v
pasivitě tak, aby případné shrnutí nějakého odporu nemohlo narušit Putinovy plány na to, aby v té válce pokračoval.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Říká pro tuto chvíli Jan Šír, který bude naším hostem zase za hodinu budeme pokračovat v našem rozhovoru o Ukrajině pro
tuto chvíli, děkuji.

mluvčí 
Děkuji.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Koaliční strany se přou o to, jestli je možné prosadit korespondenční hlasování už pro volbu nového prezidenta. Ve včasné
schválení nevěří ODS mít vládní spojenci na tom ale trvají třeba KDU-ČSL TOP 09 kvůli tomu chtějí svolat mimořádnou schůzi
sněmovny, která by měla jediný bod usnadnění voleb pro Čechy žijící v zahraničí. Uskutečnit by se mohla v červnu.

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu; místopředseda ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/ 
Hovořil já to vidím jako naprosto naprosto nereálné, aby se týkala prezidentských voleb jo, to je podle mého názoru. Nestihnu
Tel né.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny, předsedkyně strany /TOP 09/ 
Je nutné jít cestou mimořádné schůze, na které nebude žádný jiný od, která bude tedy tím pádem moci být projednána, i když
to bude trvat třeba mnoho hodin.

mluvčí 
Samozřejmě, že je to limitně vázáno teď třeba na příští 2 měsíce, aby se to nějakým způsobem spustilo legislativního procesu.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Zavedení volby poštou má vláda ve svém programovém prohlášení. Poprvé měli mít lidé tuto možnost právě při hře
prezidentských volbách příští rok. Podle některých členů koalice krajané v zahraničí nemají stejný přístup k právu volit jako
Češi v tuzemsku. To odmítá opozice. Argumentuje tím, že nebude možné zachovat tajnost hlasování a hnutí SPD už pohrozila
obstrukcemi.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/ 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 120 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


Nelze zajistit svobodnou volbu a nelze se tím pádem zabránit machinacím a podvodům, tak by to zákon budeme obstruovat.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
My ze zásady nesouhlasíme s korespondenční volbou, tzn. je úplně jedno, jestli by se týkala prezidentských voleb, nebo jestli
by se týkala parlamentních voleb nebo jakýkoliv jiných voleb. My s ní nesouhlasili z principu. Tento princip prostě jasný.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Izraelská vláda se sejde poprvé od ztráty většiny v tamním parlamentu. V menšině se ocitla po odchodu poslankyně gajdy Irena
www zoo bojové. Tak rezignační dopis napsala, že se tak rozhodla kvůli izraelským zásahům na jeruzalémské chrámové hoře a
také kvůli nakročení proti Palestincům. Během pohřbu americko palestinské novinářky.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
První zasedání po ztrátě už druhého hlasu a přesunu koalice do parlamentní menšiny. Kabinet, který je složený z osmi
nesourodých politických stran, má teď ve 100 dvacetičlenném Knesetu jen 59 hlasů. Jedním z důvodů odchodu Heidi Navajové
zoo bio v.o.s. jsou izraelské zásahy vůči Palestincům.

mluvčí 
Už ne nemohu dál podporovat existenci koalice, která hanebně utlačuje společnost, z níž pocházím.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Nepokoje se v Izraeli v posledních týdnech vyostřují. Rostou počty útoků teroristů na izraelské civilisty na chrámové hoře zase
dochází k potyčkám Palestinců z tamní policích. Ta uvádí, že obušky nebo zábleskové granáty používá poté, co Palestinci útočí
i směrem ke zdi nářků, kde se modlí Židé. Právě tyto snímky poslankyně kritizuje.

A v rezignačním dopise zmiňuje také pohřeb americko palestinské reportérky, televize Al-Džazíra širým Abú kovové. Během
toho zakročila izraelská policie obušky proti Palestincům, kteří nesli novinář činu rakev.

Reportérka přišlo o život při natáčení nepokojů na západním břehu. Palestinské úřady viní izraelskou armádu, ta zase
extremisty.

mluvčí 
Podle nás nesou plnou zodpovědnost za její smrt izraelské okupační úřady. Tento zločin se neobejde bez trestů.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Izraelský stát přímou vinu odmítá. Případ chce ale nechat důkladně prošetřit.

mluvčí 
Na základě prvotních informací, které máme k dispozici, existuje reálná možnost, že novinářku zabila palestinská střelná muž.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Jim vláda Naftali Bennetta se po odchodu v pořadí druhé poslankyně dostává do problémů. Podle tamních médií ale zatím není
jasné, zda poslankyně zabojovat, která zůstává členkou parlamentu, bude hlasovat s opozicí. Její hlas by se hodil Benjaminu
Netanjahuovi a jeho straně Likud k tomu, aby mohl prosadit hlasování o důvěře vládě a sestavit vlastní koalici.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
V čele Austrálie stanou opoziční labouristé v parlamentních volbách porazili konzervativní koalici, která byla mocen 9 let. Lídr
labouristů Anthony alba nejezdí zatím nemá jistou většinu. Podle analytiků by ale mohl vyjednat spolupráci s některými
nezávislými kandidáty. Vedení země dosavadní opozice převezme v době, kdy v Austrálii ještě doznívají ekonomické dopady
pandemie covidu 19. I proto alb nejdřív kampani sliboval lepší řízení ekonomiky nebo třeba zvýšení dávek pro děti seniory.

mluvčí 
Během kampaně jsem se podílel 2 principy, které budou pohánět vládu pod vedením.

mluvčí 
Nebudou nesmí být opomíjený, protože.

mluvčí 
Bychom se měli vždycky starat o znevýhodněné a zranitelné. Zároveň bychom ale nikoho neměly omezovat až do bychom měli
podporovat ambice a příležitosti. Právě to bude dělat naše vláda.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Od posledních voleb si v zemi nejvíc polepšili menší strany, nezávislí kandidáti a zelení. Jejich voliči kritizovali končícího
premiéra Scotta Morrisona za lhostejný přístup ke změnám klimatu. Austrálie nadále patří mezi země s nejvyššími emisemi na
jednoho obyvatele. Stále častěji se potýká s povodněmi i extrémním horkem a požáry. Morrison volební prohru uznal vzdal
svého předsednického postu ve straně. Nový předseda vlády by se funkce mohl ujmout už zítra. Hned poté se zúčastnit jednání
aliance kvalt, kde bude i americký prezident Biden.

mluvčí 
Nemáme myslím, že je velmi důležité, aby se naše země mohla posunout dál obzvlášť v průběhu tohoto týdne, kdy se budou
konat důležitá setkání v Tokiu. Životně důležité, aby bylo jasné, kdo vládne této zemi, kde to.

mluvčí 
Tedy svůj podzim.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
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Nouzový stav až do konce června. Poslanci dali na mimořádné schůzi vládě Petra Fialy nakonec souhlas prodloužením noze
nouzového stavu v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků o dalších 30 dní. Hlasování předcházela skoro šestihodinová
debata. Nakonec návrh prošel zejména hlasy poslanců vládní pětikoalice. Pro ale byl jeden ze zákonodárců hnutí ANO. Téma
pro Petra Kamberského, komentátora Lidových novin, zdravím vás, pěkné ráno.

mluvčí 
Dobré.

mluvčí 
Poledne. Vláda.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Argumentuje tím, že potřebuje připravit ten balík zákonů, které jim, kterému říká Lex Ukrajina. Není ale přece jenom těch 30 dní
příliš nebylo by lepší schválit 14 dní dalších 14 nouzového stavu, jak třeba navrhovalo hnutí ANO?

mluvčí 
Já myslím, že to není lepší ani horší. Obojí je prostě varianta. Stroj se dá pracovat a rozdíl je podle mě, ne není zásadní prostě
Jota, kdyby se rozhodl 14 dní, šlo by to bod, aby se prodlužovalo, nebo jste rozhodli pro 30 dní, ale v principu si myslím, že
těch ten nouzový stav.

mluvčí 
Není.

mluvčí 
Nic, co by zemí ohrožovalo nebo někomu?

Ty miliardy bezpečný pro jako kohokoliv z nás.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Překvapilo vás to, že ten vládní návrh podpořil i Josef Bělica z hnutí ANO. Ono to v souvislosti s tím rozložením hlasů vlastně
nehrálo v podstatě žádnou roli, ale určitá symbolika v politice určitě funguje tak překvapil vás ten 1 hlas z hnutí ANO?

mluvčí 
Tak samozřejmě ne. Není to nic neobvyklého. Je to, řekněme, spíš mimořádná věc, ale přiznám se, nevím, co je v pozadí
rozhodnutí to tohle poslance, tak bych to nerad to o tom spekuloval, protože o tom omlouvám se říct nevím.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Vít Rakušan ministr vnitra argumentoval tím, že rozhodně nechce prodlužovat nouzový stav proto, aby nějakým způsobem mohl
nakupovat bez výběrového řízení nebo jeho rezort, který má na starosti právě teď to zvládání příchodu Ukrajinců za válkou
zmítané země na starosti, že to není nejsou ta. Nejsou ty nákupy bez výběrového řízení, tak možná. Pojďme i říci, proč tedy
potřeba nouzový stav, když neustále od politiků slyšíme českých občanů se to nijak nedotkne, není to kvůli nákupům bez
výběrového řízení, tak proč, proč tady dalších 30 nouzový stav?

mluvčí 
Stránce půjde o to, že my máme.

Procesy, které jsou nastavené naši zemi jsou takové, aby se nikde nemohla udělat chyba, aby všecko bylo co nej o opatrnější
tím pádem už třeba 8 let dokážeme koupit.

Obrněné transportéry, jo, to prostě takhle u nás funguje. Čili máte jako mimořádnou událost nečekanou, jako jsou povodně
nebo jako je světová pandemie nebo jako je příliv 300 000 běženců z Ukrajiny, tak prostě způsoby, jak úřady jednají, nedovolují
klasický způsobit úřadu, nedovoluje rychle operativně jednat rychle domluvit ubytování. Rychle někomu něco zaplatit. Prostě
my nejsme připravený na rychlé rychlé rozhodování rychlé řešení, které ocení.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Po povodních v roce 97 2000 jsme se a 2002 pardon, připravili nějakým krizovým zákonem a ten krizový ten nouzový stav zase
připraví. Je to, jak zvládat povodně, primárně prostě vidíme, že viděli jsme, že nemáme logicky speciální zákon, jak se zacházet,
jak zacházet s mimořádnou situaci ty pandemie. A stejně tak nemáme žádný speciální zákony, zachází s mimořádnou situací,
když to máme 300 000 lidí najednou navíc, o které chceme rychle postarat. Tady můžeme počkat, až proběhnou ženský
klasické procesy vypsáním výběrového řízení námitkami, protistrana, a tak dál, to by trvalo půl roku a ty lidi my jsme nechali
spát na ulici. Čili to jsou v podstatě velmi prosté důvody, proč potřebujeme zrychlit a řekněme?

I samozřejmě zde průhledně některé rozhodování úřadu mimořádných situací.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A ten připravovaný balík Lex Ukrajina neustále slyšíme od politiků. Zaznívá to v médiích, co si pod tím ale máme představit,
jaké zákony budou?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
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Pokud vím, vláda se snaží. To, co se udělalo pandemický zákon, že to, co se v době pandemie tzn. že by pokus nemít nouzový
stav, ale mít nějaký speciální zdráhá rekord, který dává vládě pravomoci, které potřebuje pro zvládání pandemie, tak chce
udělat vlastně speciální zákon, aby právě tu práci co běženci zvládala skrz statek z Ukrajiny, aby ten nebyl. Podle mužových
stát, což je opravdu velikánský kanón, přežil vláda potřebuje v podstatě relativně málo věcí jako zařizovat ubytování pro pro lidi
a v podobné věci.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Zároveň Alena Schillerová, ale také například paní místopředsedkyně Mráčková Vildumetzová hodně kritizuje v těch posledních
týdnech vládu za to, že nemá jasnou strategii, jak zvládat tu ten příliv uprchlíků z Ukrajiny. Vedle toho Vít Rakušan víme z
minulého týdne z jednání sněmovny natřikrát přišel a chtěl představit tu strategii, kterou vypracoval jeho rezort a také další
rezorty, jak to vidíte.

mluvčí 
Vy zvládá vláda.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Tuto velmi mimořádnou situaci, jako jste o tom hovořila nebo má pravdu spíše opozice?

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Si myslím, že vláda relativně velmi dobře zvládá. To, co dělá opozice, je, řekněme, velmi mírné vracení toho, co dělali dnešní
vládní strany. Ten dnešní pozice, když byla vlády, myslím si, že kritika opozice je v podstatě pardon.

Velké míry nevěcná, ale, že to je prostě politika, protože vzpomeneme, jak soustavně blokovaly dnešní vládní strany tehdejší
menšinový kabinet Andreje Babiše, tak oni to dneska s prominutím jenom prostě vrat, bohužel se v brance, ale protože opozice
je. Má menšinu dnešní vláda většinová, tak samozřejmě to má mnohem menší sílu.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A zvládá to vláda komunikovat a teď nemluvím vlastně pouze o těch krocích na zvládání přílivu uprchlíků mluvím vlastně
obecně o té její práci zvládá tu komunikaci směrem k voličům. Zvládá třeba jim vysvětlovat, jaké kroky podniká, co se týče boje
proti inflaci. Vláda jim vysvětlovat všechny tyto záležitosti kolem uprchlíků uklidňovat společnost, aby tady byl tolikrát zmiňovaný
sociální smír. Jinde tohle kabinetu Petra Fialy.

mluvčí 
Tak, pokud to říkám, že situaci vláda zvládá tak komunikaci podle mě zvládá absolutně Petržela se rozhodl, že jeho vláda bude
jenom oznamovat rozhodnutí. On nedovoluje v mnoha věcech vůbec diskuzi před návrhy a pak oznamuje rozhodnutí typu 5000
pro každou pro každé dítě jejich rodiče vydělávají méně jak 1 000 000 Kč a podobné hlouposti, a to je prostě strašlivě
nešťastné, protože za prvé tady mizí veřejné diskuze, protože stromy tím podstata našeho společenské uspořádání. Za druhé
často ministři schvalují prostě pitomosti, to se stává všude, ale právě v té diskuzi je se dají zabránit a zatřetí vytváří tím pocit
nebo.

mluvčí 
Nezbaví.

mluvčí 
Někdo pardon, nedovedu vyjádřit. To nějaké napětí, které samozřejmě příchod 300 000 lidí vytváří, tak to ano technicky
zvládá, ale vlastně tu tu obavu to bezpochyby spoustě vzbuzuje zejména ve chvíli, kdy prostě na někoho současné zdražování
opravdu dopadá velmi těžce na někoho Johne vůbec ten, že když, tak prostě v tuto chvíli vláda nevytváří ten dojem, že se
kromě zahraničněpolitických věcí má pochopení pro lidi, kteří se ocitají opravdu extrémně těžké situaci.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Petr Kamberský, komentátor Lidových novin byl naším hostem. Děkuji za to přeji pěknou neděli.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A počasí pokračujeme zprávami pěkné dopoledne.
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Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
10 hodin máme pro vás aktuální zpravodajský přehled. Dobré dopoledne. Běloruská armáda armáda podle Kyjeva intenzivní
průzkum na hranicích s Ukrajinou v oblasti Volyně polesí. Nacházel by se tam měl stranu běloruských praporů. Ruská vojska,
24. února zaútočila na Ukrajinu mimo jiné z území Běloruska. Nadále z nich podnikají raketové údery na jihu země. Podle
ukrajinského generálního štábu Moskva připravuje ofenzívu v karvinské oblasti směrem na západ.
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Výkonný ředitel automobilky Hyundai oznámil během setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem investice ve Spojených
státech ve výši 10 miliard dolarů. Zhruba polovina připadne na výstavbu továrny na elektromobily. Bakterie v Georgii. Zbytek
půjde na výzkum vývoj umělé inteligence pro autonomní vozidla mají dnes ráno ukončil svou třídenní návštěvu Jižní Koreje. Míří
do Japonska. Dnes se sejde s premiérem. Chceme jen těšit.

mluvčí 
Pracovní místa ve výrobě se vracejí do Spojených států. Díky Hyundai jsme součástí transformačního automobilového sektoru.
Rychleji se blížíme k cíli, kterým je čistě elektrická budoucnost.

mluvčí 
Ameriky.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Australský premiér Scott Morrison uznal porážku ve včerejších parlamentních volbách, oznámil také svůj odchod z čela
konzervativců. Lídr vítězných labouristů Anthony Albany jeho ve funkci nahradí už zítra. Hned poté odletí jako nový předseda
vlády na summit bezpečnostní aliance vad v Tokiu, kde se setká s prezidentem Spojených států Joem Bidenem.

mluvčí 
Schůzka lídrů aliance kvas má pro Austrálii absolutní prioritu. Umožní nám vyslat světu zprávu, že došlo k výměně vlády,
neměníme naši politiku hlavně s ohledem na změny klimatu, a to, jak se k nim stavíme na světové scéně.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní část na Růžovou horu zůstala v provozu. Lanovka smí jezdit
pouze do rychlosti větru 60 km v hodině. Lidé mohou na vrchol Sněžky dojít pěšky. Trasa měří v Růžové hory 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezené.

Rusko neustává v ostřelování frontové linie v Charkovské Doněcké luhanské oblasti. Podle ukrajinského generálního štábu se
ruská armáda připravuje na ofenzívu ve směru na město Man. Kyjev tvrdí, že Moskva provádí skrytou mobilizaci a snaží se
posílit své jednotky. Nejtěžší boje se podle poradce prezidenta Zelenského vedou ve směru na Mahmúd. Tento postup by
znamenal odříznutí luhanské oblasti a mnoha ukrajinských vojáků, kdy je sama udržel.

mluvčí 
Nejnapjatější situace je u města po pas směrem na drachmu a také o něco dál na západ na jejich.

mluvčí 
Když George západní západní vypadat.

mluvčí 
Tak snaží se o klíči severoněmecký postoupit dál od sametu a ovládnout tak celý neobsazený výčnělek.

mluvčí 
Schůzky takový.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A já ve vysílání opět vítám Jana Šíra z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  opět zdravím,
pěkné dopoledne. Dobrý den. My jsme před hodinou spolu mluvili o té válce na Ukrajině. Obecně teď se možná pojďme podívat
na konkrétní místa. Před chvilkou ve zprávách jsme slyšeli, že běloruské jednotky provádí průzkum na Bělorusko ukrajinské
hranici. Myslíte si, že reálně hrozí, že sami Bělorusové zaútočí na Ukrajinu, nebo že je to spíš odvádění třeba pozornosti od
těch jiných míst, kde se snaží Rusko ofenzívu?

mluvčí 
To samozřejmě uvidíme, k čemu Bělorusové sáhnou a je potřeba tady říci, že existují důvodné pochybnosti o tom, nakolik je
běloruský generální štáb. Tyto operace řídí sám, nakolik místo něj konají v jeho ruští spojenci. Co si myslím, že je zcela zjevné
nepochybné je to, že ty běloruské manévry nutí Ukrajince udržovat zvýšenou vojenskou přítomnost při společné hranici s
Běloruskem, což má ten dopad. Ten důsledek a ten efekt, že to Ukrajince stojí volnou sílu, která je v tomto směru vázána a v
tomto ohledu je to velká, no nebo určitá komplikace pro Ukrajince. Na druhou stranu je potřeba tady říci, že v případě, že by
běloruská armáda jako taková na Ukrajinu vpadla a nedosáhla tam nějakých větších cílů, což si myslím, že je také realistická
možnost, pak by to mohlo vést k další destabilizace vnitropolitické situace v Bělorusku, což by mohlo způsobit nové problémy
nejenom běloruskému diktátorovi, ale i Rusům, kteří momentálně se mohou spolehnout na to, že Bělorusko té ruské agresi
proti Ukrajině nebude nějak bránit, takže i ten případný vpád i v to. Pokud by na ten vpád nedošlo s sebou nese možnost nebo
výhled některých taktických výhod, zároveň velká rizika, jak pro Rusko, tak pro Bělorusko.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Kyjev samozřejmě nehlídá pouze hranice s Ruskem Běloruskem, ale i s Moldávií, konkrétně tedy tím separatistickým územím
Podněstří. Myslíte si, že může uklidnit situaci to včerejší prohlášení britské ministryně zahraničních věcí, že vyzbrojí Moldávie
moderními zbraněmi, že by to mohlo pomoci Kyjevu, že by přece jenom ta pozornost právě na této části hranice by nemusela
být tak intenzivní, že by se nemuseli tolik obávat nějakého útoku právě v Podněstří.

mluvčí 
Takhle oznámení pomoci a její realizace jsou 2 různé věci. Tzn. tady, bohužel Moldavané hodně věcí za posledních 30 let
zanedbali jednou z těchto věcí jejich budování efektivní národní armády kompatibilní se s těmi státy, které to v Moravském
nemyslí špatně, což je tedy západ. Je to určitě jeden z důležitých směrů, který je dobré se zaměřit pro případ, že by třeba
ukrajinská obrana na jihu Ukrajiny zkolabovala. A Rusům se podařilo nějakým způsobem propojit ta území, která kupují na jihu
Ukrajiny a protáhnout až právě moldavská.
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mluvčí 
Hru.

mluvčí 
Po levém břehu řeky Dněstr, což je to území, kde ruská armáda operuje. Vy jste to nazvala separatistickým režimem. Já bych
tady připomenout, že Rada Evropy v březnu tohoto roku oficiálně přiznala a uznala území Podněstří okupovaným územím. Tím
se myslí, že Rusové toto území kupují. Zatím zraku může se Rusům nedaří jít s personou směrem na Nikolaje a dále na vodě
jsou tak nějaký černý scénář v této oblasti. Nepředpokládám, ale válka je taková věc, že se může stát ledacos, je samozřejmě
dobré se připravovat na horší scénáře v případě, že by Rusové byli schopni dosáhnout nějakého úspěchu zejména rozšířením
těch území, která kontrolují dále na západ tímto směrem na balkánský poloostrov FA Moldavsko.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Ve válce se může stát ledacos, což samozřejmě platí i tím opačným směrem, protože Vladimir Putin Putin rozpoutal tu válku
kvůli tomu, že nechtěl rozšiřování NATO. Byl to jeden z těch důvodů. Ve finále, ale tady máme přihlášku Švédska Finska do
Severoatlantické aliance a vím, že je to spekulace, ale myslíte si, že Vladimir Putin je tím překvapený?

mluvčí 
Já si myslím, že je překvapen tím, že se mu nepodařilo dosáhnout těch svých cílů na Ukrajině. Nicméně ta otázka no toto je věc,
která hodně figuruje v tom ruském veřejném diskurzu, která slouží jako určité zdůvodnění těch ruských imperiálních choutek,
ale hlavním důvodem pro agresi proti Ukrajině určitě nebylo na to aktivity NATO. Já ty důvody vidím 2. První je nějaká osobní
obsese Vladimira Putina a jeho je potřeba jednak být do dějin a jednak zničit Ukrajinu, ke které se dlouho vyjadřuje, je potřeba
tady připomenout i to, že Vladimir Putin pod jménem už nechal publikovat quasi odborné studie, kde se snaží dokázat, že
Ukrajinci jako národ neexistují, že se jedná o historicky ruská území. Tím je dáno i ten místy až vyhlazovací charakter té války,
kterou Rusové na Ukrajině vedou a a tím hlavním důvodem už je to, jak vypadá režim v Rusku to, že sází na mobilizaci, což je
jediná cesta, která to odvést pozornost těch problémů, jimž doma doma čelí a tím, že se to velice často a pod vlivem té ruské
propagandy snažíme reagovat jako konflikt Ruska a západu tak mohou unikat některé důležité podstatné detaily spojené s tím,
proč se Rusko chová tím způsobem, jak se, jak se chová. Každopádně, pokud by tomu bylo tak jak jste zmínila tzn. že Vladimir
Putin se snažil nějakým způsobem oslabit NATO, tak se mu to nepodařilo a NATO výrazně posiluje svoji vojenskou přítomnost,
včetně předpokládaného vstupu nových států. Pokud jde o Švédsko Finsko doufejme, že tento ratifikační proces, který tento
přístup bude ukončen se podaří zvládnout ještě v průběhu tohoto roku.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Myslíte si nebo takhle v podstatě všichni se shodují na tom, že přijde nějaká odveta zejména směrem k Finsku, které má
společnou hranici s Ruskem už Gazprom vypnul ty plynové kohouty do Finska, což Helsinky komentovali, takže to příliš nebolí.
Myslíte si, že budou ještě další odvetné kroky?

mluvčí 
Tak určitě budou pokračovat provokace, nicméně tady je potřeba říci, že ta situace v oblasti Baltského moře, zejména tedy se
dramaticky přiostřila půl roce 2014, kdy Rusové napadli Ukrajinu poprvé. Myslím si, že je dobré počítat tady v pokračování těch
provokací, ať už se tady jedná o narušování vzdušného prostoru zvýšenou aktivitu třeba ruských ponorek, pokud by mělo jít na
nějaké třeba posilování ruské vojenské přítomnosti v Arktidě. Tady by na to Rusové museli mít zdroje a no je potřeba říci, že
vedlejším efektem té probíhající války proti Ukrajině to, že ty ruské zdroje vyprchávají a je otázka, jestli Rusové na to, aby
nějakým způsobem.

mluvčí 
Se.

mluvčí 
Více angažovali vesmíru vesmíru karty nějak Finsku najdou zdroje nebo ne.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Říká Jan Šír, který ale zůstává ještě naším hostem, znovu se spojíme ještě za hodinu budeme dál probírat situaci na Ukrajině
pro tuto chvíli. Děkuji.

mluvčí 
Děkuji.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Koaliční strany se přou o to, jestli se jim může povést prosadit korespondenční volbu už pro výběr nového prezidenta. Ve
včasné prosazení nevěří ODS. Její vládní spojenci na tom ale trvají třeba KDU-ČSL TOP 09 chtějí kvůli usnadnění voleb Čechů
v zahraničí svolat mimořádnou schůzi, a to ještě před parlamentními prázdninami. Opoziční hnutí SPD plánuje na jednání o
korespondenční volbě obstruovat.

mluvčí 
Na nový Zéland odjela za zkušenostmi. Žila tam v dodávce, zlepšila si angličtinu. Do Česka se ale vrátí i proto chce volit.

mluvčí 
Není jedno, jakým směrem se ten osud naší republiky bude upírat jediná možnost letět do Sydney, kde generální konzulát
Českou republiku musela bych zaplatit vlastně kolem 600 USD za letenku. Kolos se k tomu musí přečíst a ubytování cena za
dopravu a po tom přepočtu už se tam bavíme třeba 15 000 Kč.

Petr VAŠEK, redaktor 
Zavedení korespondenční volby si napsala česká vláda do svého programového prohlášení možnost volit korespondenčně
měli mít Češi žijící v zahraničí už při prezidentských volbách v lednu roku 2023. Jenže to teď zpochybnil šéf poslanců ODS
Marek Benda. Poprvé připustil, že se kvůli opozičním obstrukcí nemusí vládní koalici povést korespondenční volbu prosadit. Já
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to vidím jako naprosto naprosto nereálné, aby se týkala prezidentských voleb jo, to je podle mého názoru. Nestihnu Tel né.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně poslanecké sněmovny /Piráti/ 
Tahle otázka tak důležitá, že se teďka mírně zvláštním skutečně je to otázka priorit. Synot bychom to měli.

Petr VAŠEK, redaktor 
Prioritou zůstává v brzké schválení zákona i pro další koaliční strany. Podle TOP 09 nebo lidovců teď nemají Češi žijící v
zahraničí stejný přístup k právu volit jako lidé pobývající v Česku. Je.

mluvčí 
Nutné jít cestou mimořádné schůze, na které nebude žádný jiný od, která bude tedy tím pádem moci být projednána, i když to
bude trvat třeba mnoho hodin.

mluvčí 
Samozřejmě, že je to limitně vázáno teď třeba na příští 2 měsíce, aby se to nějakým způsobem spustilo legislativního procesu.

mluvčí 
Opoziční strany tvrdí, že korespondenční volby není možné zajistit její tajnost. Nelze zajistit svobodnou volbu a nelze se tím
pádem zabránit machinacím a podvodům, tak by ten zákon budeme obstruovat.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
My ze zásady nesouhlasíme s korespondenční volbu. Tzn. je úplně jedno, jestli by se týkala prezidentských voleb, nebo jestli
by se týkala parlamentních voleb.

Petr VAŠEK, redaktor 
Poslanci by se mohly kvůli korespondenční volbě mimořádně sejít během června. Kateřina Golasovská a Petr Vašek, Česká
televize.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Izraelská vláda se sejde poprvé od ztráty většiny v tamním parlamentu. Menšině se ocitla po odchodu poslankyně gajdy Rena
gayové, aby nové, tak prezident rezignační dopis napsala, že se tak rozhodla kvůli izraelským zásahům na jeruzalémské
chrámové hoře. A také kvůli překročení proti Palestincům během pohřbu americko palestinské novinářky.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
První zasedání po ztrátě už druhého hlasu a přesunu koalice do parlamentní menšiny. Kabinet, který je složený z osmi
nesourodých politických stran, má teď ve 100 dvacetičlenném Knesetu jen 59 hlasů. Jedním z důvodů odchodu Heidi Navajové
zabiju VŠ jsou izraelské zásahy vůči Palestincům.

mluvčí 
Už ne nemohu dál podporovat existenci koalice, která hanebně utlačuje společnost, z níž pocházím.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Nepokoje se v Izraeli v posledních týdnech vyostřují. Rostou počty útoků teroristů na izraelské civilisty na chrámové hoře zase
dochází k potyčkám Palestinců z tamní policích. Ta uvádí, že obušky nebo zábleskové granáty používá poté, co Palestinci útočí
i směrem ke zdi nářků, kde se modlí Židé. Právě tyto snímky poslankyně kritizuje.

A v rezignačním dopise zmiňuje také pohřeb americko palestinské reportérky, televize Al-Džazíra širým Abú kovové. Během
toho zakročila izraelská policie obušky proti Palestincům, kteří nesli novinář činu rakev.

Reportérka přišlo o život při natáčení nepokojů na západním břehu. Palestinské úřady viní izraelskou armádu, ta zase
extremisty.

mluvčí 
Podle nás nesu plnou zodpovědnost za její smrt izraelské okupační úřady. Tento zločin se neobejde bez trestu.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Izraelský stát přímou vinu odmítá. Případ chce ale nechat důkladně prošetřit.

mluvčí 
Na základě prvotních informací, které máme k dispozici, existuje reálná možnost, že novinářku zabila palestinská střelba. Muž.

Eliška ZÁLESKÁ, redaktorka 
Jim vláda Naftali Bennetta se po odchodu v pořadí druhé poslankyně dostává do problémů. Podle tamních médií ale zatím není
jasné, zda poslankyně zabojovat, která zůstává členkou parlamentu, bude hlasovat s opozicí. Její hlas by se hodil Benjaminu
Netanjahuovi a jeho straně Likud k tomu, aby mohl prosadit hlasování o důvěře vládě sestavit vlastní koalici.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Kvůli opatrné mu rozložení financí přijdou české domácnosti o 47 miliard korun za rok. Drží totiž 64 % peněz v hotovosti nebo
na bankovních účtech. Částka, kterou Češi přicházejí, se za posledních 6 let více než ztrojnásobila. Může za to mimo jiné i růst
inflace, která v Česku přesáhla čtrnáctiprocentní hranici. Námi téma teď probereme s naším hostem jenom prodané výkonnou
ředitelkou asociace pro kapitálový trh. Vítám vás, dobré dopoledne. Hezký den. Tak, kolik Čechů má své peníze, ať už na tom
běžném nebo Spořicím účtu a kolik peněz v průměru tedy přicházejí?

mluvčí 
Tak ono to zaznělo ze více než 60 % finančních aktiv mají české domácnosti. Na běžných spořících účtech, zatímco investuje
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pouze zhruba 15 zase, zatímco investuje zhruba pouze 15 % si z celkových finančních aktiv. A z našich statistik vyplývá, že
investuje pouze 1,5 milionu domácnosti. To je vcelku nízká částka suma.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Pak čím to je zjišťujete, co jsou ty důvody, proč jednoduše české domácnosti nejsou tak aktivní, co se týče investic?

mluvčí 
Je tam určitě otázka finanční gramotnosti, i když za poslední dobu se hodně zvýšila. A konkrétně, co se týče inflace, tak už 80
% Čechů rozumí konceptu a inflace ví, co dělá s jejich úsporami. Na druhou stranu si nejsou tolik jistí ohledně investování a
nejsou jisti, zda rozuměj investicím a zdraví to uměli a nebo jsou konzervativní a obávají se ztrát.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Pokud jim tam ta obava z nedostatečných znalostí, tak, kam se může divák, který nás teď sleduje, říká si, že by tedy mohl zkusit
investice, na koho se obrátit, jakým směrem.

mluvčí 
Nejdůležitější je chtít na investice podívat. Tzn. když už ví, že by s ním měla něco dělat a pak si cestu najdu investovat lze
prostřednictvím internetu aplikaci, nebo pokud opravdu chci si o tom s někým promluvit, může mít ve finančním poradcem nebo
banky. Když řeknou, jak začít, co mám pro to udělat. On úplně nejdůležitější asi začít sám, a to tím, že se sestaví rozpočet tzn.
jakému příjmy, jaké mám výdaje a kde mám kořeny se peníze, a když se tedy na to podívám, tak pak s těmi penězi začít.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Pracovat. A když už Čech investuje, tak kam investuje.

mluvčí 
A pohodu fondů, a tak investice jsou rozložený takovým způsobem, že zhruba 40 % jsou investice smíšené tzn. jak do
konzervativnějších, tak do výnosnějších aktiv a zhruba 20 % vlastně žena 20 procentům a soud akciových fondů tzn. těch
nejdynamičtějších. A zbytek jsou dluhopisové fondy fondy nemovitostní hodně nabývají na popularitě v posledních letech.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Když mluvíme o tom investování vztahu Čechů k investování, máte třeba nějaký mezinárodní přehled, jak jsou na tom jiné státy,
jestli jsme třeba výjimkou, nebo jestli je to v tom našem geopolitickém prostředí třeba zvykem.

mluvčí 
V zemích střední východní Evropy naprostým standardem. A u nás dlouho nebylo zvykem investovat. To se postupem času
mění. A ten cílový stav, kam bychom se měli dostat, je můžeme vidět, když se podíváme na to, jak si listuje v západní Evropě,
jak jsem říkala u nás zhruba 15 % finančních aktiv investováno. Je investováno, zatímco v západní Evropě je to 30 % tzn. naše
investice by měly nárůst nárůst dvojnásobně tak, abychom dostali na úroveň těch zemí, kde investování má tradici a jeho
využívám.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
My jsme na začátku mluvili o tom, že ty úspory jsou boží rány, ty úspory, které máme v hotovosti nebo na bankovních účtech.
Tím hlavním důvodem je inflace, jsou tam ještě další faktory. Tím.

mluvčí 
Hlavním důvodem je inflace, když Mana s tou 100 000 a inflace 4 % tak a my z nich zůstane a 97 000, když čtrnáctiprocentní
Bacca 87 000. A vy se podíváme na poslední 3 rokem. Započteme třeba i příští rok, pak ze 100 000 uložených válec zpátky tak
zůstane a jenom něco přes 80 % nebo kolem 80 % to je velký úbytek.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Je to právě třeba inflace, která tlačí Čechy investování, zaznamenáváte takový trend.

mluvčí 
A těch důvodů, proč Češi nestojí, anebo začne více investovat více inflace. Je bezesporu jedním z nich a ostatně a být velkým
tématem už už poslední rok minimálně a druhým důvodem zajištění na penzi, protože stejně tak jako se mluví o inflaci, tak se
mluví o tom, že státní penze nebude žádná hitparáda. A co musí se svými penězi něco dělat. Ta, aby se na penzi zajistil. Třetím
důvodem je pozitivní vývoj, který byl za poslední 2 roky na akciových trzích, kdy zaznívaly zprávy. Já myslím, že ke každému a
tato informace dorazila ze akciových trzích, bylo možné a dosáhnout zajímavé výnosy. Co se snažíme, aby lidé nesměřovaly k
takovýmu tomu a chování, že 1 den mám všechny peníze na mostu a druhý den všechny dám do nějakého aktiva, ať už jsou to
konkrétní akcie nebo kryptoměny cokoliv jiného. My se snažíme, aby lidé a se naučili investovat dlouhodobě pravidelně
diverzifikované tzn. každý měsíc si nějakou částku investovat lze začít už několika stokorun od 30 Kč měsíčně, a to si myslím, že
je to dostupné téměř každého. Je to.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Dle tedy vlastně ta cesta, jak se té inflace nějakou bezpečnou cestou bránit?

mluvčí 
A musíme si říct Narovinu, že v současné inflaci je velmi těžké najít konkrétní instrument, který by porazil a tou nejlepší cestou
je investovat dlouhodobě pravidelně. Ani nedívat se na to, jaká inflace je pro letošní rok, ale a dívat se na horizont pěti 10 15
let a pak investování jedinou cestou. A jak se z ní lze vypořádat.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Jana prodané výkonná ředitelka asociace pro kapitálový trh byla naším hostem. Děkuji za to, přeji pěknou neděli.

mluvčí 
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Děkuji za pozvání hezký den.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Růst výkupních cen dřeva v posledních měsících významně pomáhá majitelům lesů před dvěma lety při kůrovcové kalamitě,
kdy byl dřeva nadbytek, šly ceny na historická minima. Lesníci někde surovinu prodávali i pod výrobními náklady. Teď situace
zcela opačná ceny dosahují maxima.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Před dvěma lety nabízeli na Šumavě Kubík dřeva za 800 Kč a zájem byl minimální těžbu v podstatě park dotoval teď je situace
zcela opačná park na dřevo vydělává, a to i přes dražší pohonné hmoty.

mluvčí 
Teď jsme opravdu na tom, že ty náklady na těžbu jsou zhruba stejné a vlastně zpeněžení je v tuto chvíli trojnásobné.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Při probírá třeba tady na jihu Šumavy lesníci nejčastěji naráží na kvalitní kulatinu určenou do stavebnictví. Naopak vlákniny pro
papírenský průmysl je minimum. Právě kulatina je teď nejdražší. Průměrná cena na Šumavě je teď víc než 2 000 Kč za metr
krychlový. To je 1 objemnější smrk i za tu cenu poptávka převyšuje nabídku.

mluvčí 
Roky předtím se nám díval na skládkách i několik týdnů nebo měsíců teďko v podstatě od výroby to rovnou ke zpracovatelům.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
A vzrostla cena palivového dřeva.

mluvčí 
Cena kulatiny byl zájem, kolik 1 000 Kč plus minus, ale skutečná palivo.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Šumavský park ročně vytěží asi 190 000 m3 dřeva. Letos na něm vydělá téměř půl miliardy korun. To je asi 50 000 000 víc než
vloni. Zpětně chce ale zaplatit projekty, které dřív kvůli nízkému obratu nemohl. To jsou především opravy budov a dalších
objektů. Zdeněk Mlnařík, Česká televize, Šumava.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Nádvoří hradu Helfštýna na Přerovsku hostí od včerejška tradiční festival vojenské historie. Návštěvníci mohou mimo jiné vidět
přehlídku historického šermu z různých období válečných dějin.

mluvčí 
Třeba tady můžou návštěvníci festivalu nahlédnout do polní kuchyně Rakousko Uherské armády. Postavili tady na nádvoří
Helfštýna historický spolek von Matt cena ze Zlína. O kousek dál je také tábor legendárních Hraničář, tedy příslušníků elitní
pěchotní jednotky osmanské armády. Nechybí ani portášů, tedy předchůdci Valašských četníků nebo císařský regiment z dob
třicetileté války. Festival vojenské historie se na hradě koná pravidelně už od roku 2010. Tradici pouze jednou, a to před
dvěma lety přerušila pandemie covidu, tentokrát přijelo 14 šermířských skupin a vojensko historických spolků. Nechybí
olomoucká skupina Agora, která festival už tradičně pořádá. Je tu i legendární skupina dostavbu nejstarší šermířská skupina
na Slovensku, která se na scéně historického šermu pohybuje už bezmála 60 let. S ní přijel i známý šermířský mistr Petr koza.
Rozhovory s ním jsou tu samostatným bodem programu. Atmosféru tady podporují, kapaly divadelníci, sokolník, kejklíři nebo
historická Střelnice. Program dnes pokračuje do šesté hodiny odpoledne. Skončí slavnostním průvodem všech účastníků a
vystupujících.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Hodnoty skautingu chtějí členové tohoto hnutí šířit i mimo svou komunitu. Zakládají proto skautské instituty místa, kam může
přijít kdokoliv, koho téma zajímá. Další teď vzniká v Turnově na Liberecku. Po Litomyšli je to nejmenší město, ve kterém institut
vznikne. Počtem skautů je ale turnovské středisko jednu z největších v republice.

mluvčí 
Skautské středisko tady v Turnově funguje od roku 1916 má zhruba 400 členů a ten počet se každým rokem rozšiřuje o
desítky. Jelikož jsou členové skautského střediska tady v Turnově aktivní, rozhodli se rozšířit své služby také skautský institut.
Ten se od běžného skautského střediska liší tím, že se zaměřuje především na akce vzdělávací, anebo workshopy především
pro dospělé. Propojuje se tak myšlenka skautingu s akcemi pro veřejnost. A skautský institut mohou založit, jak členové skautu,
tak lidé z řad veřejnosti vždy byla aspoň 1 člen toho zakládajícího týmu měl být skautem tady v Turnově začali s přípravami. Už
pár měsíců nazpátek, no a první akce by se měla uskutečnit v polovině září. Mají už připravené prostory. Potřebuju dořešit
poslední úpravy, no a už jenom doplním, že v České republice už v tuhle chvíli 11 skautských institutů, a to například v Praze,
Brně nebo Olomouci.
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Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A počasí vám nabízíme další přehled zpráv pěkné dopoledne. Počet zjištěných obětí zabitých ruskými okupanty.
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Kyjevské oblasti se přiblížil k 13 stům. Včera totiž vyšetřovatelé exhumovali další těla po stažení ruských jednotek z oblasti našli
místní úřady hromadné hroby a množství obětí v řadě v řadě měst vesnic. To vyvolalo bouřlivé mezinárodní odsouzení.

Australský premiér Scott Morrison uznal porážku ve včerejších parlamentních volbách, oznámil také svůj odchod z čela
konzervativců. Lídr vítězných labouristů Anthony Albánii z jeho ve funkci nahradí už zítra. Hned poté odletí jako nový předseda
vlády na summit bezpečnostní aliance bud v Tokiu, kde se setká s prezidentem Spojených států Joem Bidenem.

mluvčí 
Schůzka lídrů aliance kvas má pro Austrálii absolutní prioritu. Umožní nám vyslat světu zprávu, že došlo k výměně vlády.
Změníme naši politiku hlavně s ohledem na změny klimatu, a to, jak se k nim stavíme na světové scéně.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Tisíce Turků včera protestovali proti uvěznění istanbulské opoziční političky šéfku lidové Republikánské strany v hlavním městě
poslal soud na 5 let do vězení za urážku prezidenta. V praxi političku čekal podmíněný trest. Její příznivci ale nesouhlasí ani s
ním prezidenta Erdogana obviňují, že občany zastrašuje, že jeho vláda zodpovědná za vysokou inflaci a další ekonomické
problémy.

mluvčí 
Naše země prochází těžkou ekonomickou.

mluvčí 
Krizí. Je to důsledek toho, že se obrací zády ke spravedlnosti právu.

mluvčí 
Zákonům je to důsledek nezákonné hospodářské politiky.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní část na Růžovou horu zůstala v provozu. Lanovka smí jezdit
pouze do rychlosti větru 60 km v hodině. Lidé mohou na vrchol Sněžky dojít pěšky. Trasa měří Růžové hory 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Ukrajinská armáda oznámila, že u vesnice se Brňanka zničila další ruský pontonový most přes řeku severní o něco. Informaci
nebylo možné nezávisle ověřit. Ruská vojska se snaží vodní tok překročit, aby obklíčila Vysočanská a severu Doněck. Ve
směru od poplatné usilují o přednostní za zásobovací trasy Bach hmotu. Boje v oblasti pokračují za intenzivního ruského
ostřelování.

mluvčí 
Na Bombaj situace v Donbasu je extrémně obtížná, stejně jako předcházejících dnech se ruská armáda snaží rozvinout útok na
slogan na severu Doněcka. Ozbrojené síly Ukrajiny se tuto ofenzívu pokouší zadržovat. Obránci odrážejí narušují ruské útočné
plány. Vůdci.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Ukrajinská armáda podle Zelenského potřebuje od spojenců, například raketomety a další těžké zbraně. Dodal, že jejich
nasazení může být pro výsledek bojů v Donbasu rozhodující. Konflikt nakonec podle Zelenského vyřeší jedině diplomacie. Jeho
poradce Michail podal, jak odmítl, že by Ukrajina při jednáních o příměří přistoupila na územní ústupky.

mluvčí 
Potom jakékoliv ústupky Ruské federaci povedou k eskalaci války. Konflikt nezastaví jen na nějakou dobu přeruší. Rusové na
shromáždí zbraně lidskou sílu. Budou pracovat na svých chybách, trochu zmodernizují armádu a vyhodí mnoho schopných
generálů. Poté se válka obnoví větší intenzitou.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
A my jsme ve spojení opět s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý
den. Dobrý den. My jsme v těch předešlých rozhovorech našich dopoledních probrali ti obecné věci. Ty konkrétní boje jednu
věc jsme ale neprobrali totiž zůstal. Je ten pád zůstalo symbolem nebo skutečně důležitým momentem války.

mluvčí 
Je to jsou v prvé řadě teď, co jsme schopni posoudit skutečně symbol. Tady je potřeba říci, že když ta válka, respektive ta
invaze v únoru začínala tak obráncům zůstalo sedával týden maximálně byli schopni držet svoje pozice. Prakticky 3 měsíce
vázat na sebe velkou živou sílu těch invazních vojsk. Díky tomu, že Rusové nebyli schopni konsolidovat skutečně ten pás při
asijském moři byli vázáni v tomto směru nebyli schopni přistoupit k tomu velmi pravděpodobně plánovanému obklíčení operace
sjednocených sil v Donbasu tzn. severně od Mariupolu. V tomto ohledu ta porážka, respektive konec boje složení zbraní ze
strany obránců v Mariupolu je určitě velice důležitým symbolickým mezníkem. Zároveň celá ta věc odehrávající se v Mariupolu.
Já už jsem o tom hovořil před hodinou nesla znaky vyhlazovací války město o prakticky půl milionů obyvatelích bylo doslova do
písmene srovnáno se zemí jsou věci, které budou spjaté s Mario polem i poté, co tato válka skončí, zdali se jedná o nějaký
mezník. Pokud jde o taktické pozice Ruska, schopnosti Ruska, se obrazně řečeno, zakopat na jihovýchodní Ukrajině tomu to
ještě uvidíme, myslím si, že ne nutně.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Od některých komentátorů, ale také vojenských odborníků. Zaznívá to, že ten rozkaz ze zastavení bojů měl přijít mnohem dříve,
než bylo jasné, že se tam nemá, jak dostat voda zásoby, že nemají, jak dopravit zraněné vojáky někam do bezpečí. Myslíte si
také, že měl rozkaz přijít dřív?

mluvčí 
Myslím si, že to je zodpovědnost ukrajinského vojenského politického vedení. Toto vedení tu situaci vyhodnotilo tak, jak je

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 129 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


vyhodnotilo, tady těžko dávat nějaké bližší soudy, abych jsou odpovědi na tuto otázku rád vyhnul. A chci říci to, že, protože ten
boj zůstalo skončil v žádném případě neznamená konec celé té celého toho příběhu s obranou zůstalo. Víme o tom, že jádro
těch obránců tvořili bojovníků. Bojovníci puků a zoufalá, který je v tom ruském veřejném diskurzu zcela nepokrytě už mnohem
označován za neonacisty. Ti vojáci se nacházejí pod kontrolou a ruská, respektive ruských proxy Doněcké oblasti je otázka,
jaký bude další osud a myslím si, že zdaleka není garantováno, že se dostanou v dohledné době na svobodu, budou
vyměněni, nebudou terčem nějakých. Nevím quasi právních postihů spojených se se snahou Ruska o nějakou
propagandistickou mega akci v podobě třeba nějakého soudu na to chycený my na cesty. Ta ozbrojená uskupení, která
vykonávají ruskou okupační moc na východě Ukrajiny, uplatňují trest smrti. Zatímco Rusko stále vázána moratoriem na na toto
opatření. Nechci nechci předbíhat nechci předjímat další události, ale myslím si, že tato věc ještě může mít poměrně úpornou
hru.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Já jsem se také chtěla ptát právě na tu na ten vztah Ruska, konkrétně pokud AZOS, protože mě to cílem té ruské propagandy
dlouhodobě právě tito konkrétní vojáci jenom pro dokreslení. Včera mluvčí ministerstva obrany podle Interfaxu tedy ruského
ministerstva obrany podle Interfaxu uvedl, že velitelé pluku AZOS odvezli z oceláren ve speciálním obrněném automobilu, aby
ochránily teď bude jeho citace před nenávistí obyvatel města, kteří toužili lynčovat za četná zvěrstva, tedy pro dokreslení
vůbec, jak vypadá ta komunikace ruské strany. Právě, co se týče těchto konkrétních vojáků, nemyslíte si, ale přece jenom
přesto všechno, co jste uvedl, ta obava o to, jak s nimi bude zacházeno, že by mohlo pomoci to ta velká pozornost médií
západních politiků právě, co se týče těchto konkrétních zajatců nebo si myslíte, že Kreml je to jednoduše jednu?

mluvčí 
Já nechám to. Viděl jsem takže Ruská federace nedemonstruje velkou úctu k pravidlům zákonům vedení války, tak jak byly
vtěleny do norem mezinárodního humanitárního práva, zejména tedy příslušných ženevských konvencích. Tady samozřejmě ta
pozornost vedla k tomu, že se do záchrany bojovníků zůstalo zapojila velká část mezinárodního společenství. Hovoří se v
Turecku, hovoří jsou v Izraeli. Hovoří se o roli mise generálního tajemníka OSN před několika týdny, který navštívil jako
Moskvu, tak Kyjev, nicméně pozadí té, jak v Rusku to nazývají. Evakuace neznáme ty rozhovory, do kterých mimo jiné byl
zapojený Červený kříž, mají důvěrný utajovaný charakter, je otázka, co ukrajinská strana byla nebo nebyla a připravena k
Rusku nabídnout tak, aby skutečně byla schopná zachránit životy. Nejenom obránců zastalo, ale i civilní populace, která se v
úkrytech pod zemí fabriky nacházela to všechno postupem času bude vyplouvat napovrch samozřejmě mezinárodní pozornost
je mimořádně důležitá pro to, aby Rusové viděli, že jejich zločiny neprocházejí bez povšimnutí a a že za ně budou pohnáni k
zodpovědnosti, ale jsem řekl ty ruské standardy. Pokud jde o dodržování pravidel zákonů války, včetně nakládání s válečnými
zajatci a civilního obyvatelstva jsou jsou natolik nízké, že tady musíme být připraveni na to, že Ruská federace může mít i jiné
úmysly, protože to je to je důležitý se to je sice ty lidé fungují v zásadě jako rukojmí jako jako živý štít a demokratické státy
civilizované státy. Na rozdíl od Barboru. A ctí lidský život, a to je faktor, který se, kterým se nadále i v rámci té té zbraně
kampani pracovat.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byl celé dopoledne. Naším hostem probrali
jsme s ním celou řadu témat spojených s Ukrajinou. Děkuji za to, přeji pěkný zbytek neděle.

mluvčí 
Děkuju za zavolání.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Koaliční strany se přou o to, jestli se jim může povést prosadit korespondenční volbu už pro výběr nového prezidenta. Včasné
prosazení nevěří ODS. Její vládní spojenci na tom ale trvají třeba KDU-ČSL. TOP 09 chtějí kvůli usnadnění voleb Čechů v
zahraničí svolat mimořádnou schůzi, a to ještě před parlamentními prázdninami. Opoziční hnutí SPD plánuje na jednání o
korespondenční volbě obstruovat.

mluvčí 
Na nový Zéland odjela za zkušenostmi. Žila tam v dodávce, zlepšila si angličtinu. Do Česka se ale vrátí i proto chce volit.

mluvčí 
Není jedno, jakým směrem se ten osud naší republiky bude upírat jediná možnost letět do Sydney, kde generální konzulát
Českou republiku musela bych zaplatit vlastně kolem 600 USD za letenku. Poloz se k tomu musíte přečíst a ubytování cena za
dopravu a po tom přepočtu už se tam bavíme třeba 15 tisících českých korun.

Petr VAŠEK, redaktor 
Zavedení korespondenční volby si napsala česká vláda do svého programového prohlášení možnost volit korespondenčně
měli mít Češi žijící v zahraničí už při prezidentských volbách v lednu roku 2023. Jenže to teď zpochybnil šéf poslanců ODS
Marek Benda. Poprvé připustil, že se kvůli opozičním obstrukcím nemusí vládní koalici povést korespondenční volbu prosadit.

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu; místopředseda ústavně-právního výboru PS PČR /ODS/ 
Já to vidím jako naprosto naprosto nereálné, aby se týkala prezidentských voleb jo, to je podle mého názoru. Nestihnu Tel né.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně poslanecké sněmovny /Piráti/ 
Tahle otázka tak důležitá, že se teďka mírně zvláštním skutečně je to otázka priorit. Stěnu bychom to měli.

Petr VAŠEK, redaktor 
Prioritou zůstává v brzké schválení zákona i pro další koaliční strany. Podle TOP 09 nebo lidovců teď nemají Češi žijící v
zahraničí stejný přístup k právu volit jako lidé pobývající v Česku. Je.

mluvčí 
Nutné jít cestou mimořádné schůze, na které nebude žádný jiný od, která bude tedy tím pádem moci být projednána, i když to
bude trvat třeba mnoho hodin.
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mluvčí 
Samozřejmě, že je to limitně vázáno teď třeba na příští 2 měsíce, aby se to nějakým způsobem spustilo legislativního procesu.

Petr VAŠEK, redaktor 
Opoziční strany tvrdí, že korespondenční volby není možné zajistit její tajnost. Nelze zajistit svobodnou volbu a nelze se tím
pádem zabránit machinacím a podvodům, tak by ten zákon budeme obstruovat.

Alena SCHILLEROVÁ, předsedkyně poslaneckého klubu /ANO/ 
My ze zásady nesouhlasíme s korespondenční volbou, tzn. je úplně jedno, jestli by se týkala prezidentských voleb, nebo jestli
by se týkala parlamentních voleb.

Petr VAŠEK, redaktor 
Poslanci by se mohly kvůli korespondenční volbě mimořádně sejít během června. Kateřina Golasovská a Petr Vašek, Česká
televize.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Meteorologové upozorňují na mimořádnou aktivitu klíšťat. Ta je teď na pátém, tedy nejvyšším stupni. Výrazně tak zároveň
stouplo riziko nákazy klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózu.

mluvčí 
Lékama na sobě jiný chloupky teď, když je tam ještě stále snadněji si snadněji chytí.

mluvčí 
Pracovníci zdravotního ústavu teď denně odebírají vzorky klíšťat. Ty potom zkoumají v laboratořích a hodnotí, kolik z nich je
pozitivních na lymskou boreliózu.

mluvčí 
Klíšťata po jednom třídí do zkumavek, zvlášť má roztříděné samičky, sankce a také nymfa plní stadia. To jsou ty malé klíšťata,
se kterými se úplně nejčastěji setkáváme.

Barbora LANCOVÁ, redaktorka 
Nejčastěji se klíšťata vyskytují v lesích na loukách nebo zahradách a většinou v místech, kde je tráva vyšší než 20 cm. Nejvyšší
procento parazitů přenášejících klíšťovou encefalitidu je teď v Ústeckém kraji. Zvýšený výskyt infikovaných klíšťat přenášejících
boreliózu je na Olomoucku. Nemoc prodělala i paní Libuše Bílková. Lékaři jí lymskou boreliózu, jak dosti Koval, ale až po
několika letech.

mluvčí 
Měla jsem hroznou slabost pro Romy za krkem jako krční páteř. Nemohla jsem dýchat. Nakonec se ukázalo, že mám boreliózu.

mluvčí 
Právě ta je častou nemocí, kdy se člověk nakazí infikovaným klíštětem. Borelióza se dá léčit antibiotiky. Složitější situace je ale
u klíšťové encefalitidy.

mluvčí 
Závažné průběhy, kdy lidé zánět mozkových, případně k nějakému ochrnutí.

mluvčí 
Nejčastěji bývají klíšťata aktivní během května června a potom v září. Barbora Lancová, Česká televize, Ústecký kraj.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Po dvouleté covidové přestávce se do švýcarského Davosu vrací zasedání Světového ekonomického fóra. Začíná dnes potrvá
až do čtvrtka. Setkání se zúčastní více než 2000 zástupců vlád podnikatelského sektoru z celého světa. Hlavní téma je jasné
válka na Ukrajině. Představitelé Ruska nebyly letos pozváni naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zítra pronese
projev. Je to téma také pro Petra Bartoně hlavního ekonoma na Landu, a tak, který také působí na katedře veřejných financí
vysoké školy ekonomické v Praze. Zdravím vás, pěkné nedělní dopoledne.

mluvčí 
Krásný den.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Jak důležité je v případě Davosu to, že už to nebude žádný Skype, nebudou žádné videokonference skutečně půjde o to
setkání, tak říkajíc face tu face tváří tvář.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Nattland, analytik mezinárodních ekonomických vztahů, CEVRO Institut 
Odpovím na tu otázku asi známe všichni, kdo jsme během covidu právě měli zkušenost, že jsme se na stroji mávali pouze od
pasu nahoru a ve spodním prádle od pasu dolů jsme měly jednak nějaká nějaká jednání, tedy samozřejmě mluvím za sebe, a
to to festu, který se říkáte, skutečně má velkou roli, protože tam a platí to i u akademických konferencí byznysových konferencí.
Nakonec v reálu toho zajistíte více teče při společné večeři, případně dokonce i ve společném baru a tam dochází k té
skutečné reál politice, kterou potom můžete normalizovat velký vyhlášení na formálních jednáních, ale během formálních
jednání, která se mohla dít potom Skypu poslední 2 roky. Tam nikdy nedojde na nějaké zásadní lámání chleba. To se dalo
hradit, jste se domluvili, že si potom dáte s někým jako montován Skype. Tím jste se chtěli nahradit po tomto jednání večer
baru, ale je to všechno samozřejmě nedokonalé náhražky, čili ano, návrat k normálu, i co se týče toho těchto konferencí, bude
mít snad zásadní vliv na možnost dojednání skutečných výsledků.
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Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
No, a to vámi zmiňované lámání chleba dojde na něj v případě těch témat, které souvisí s válkou na Ukrajině, to jsou sankce.
Energetická situace hrozící nedostatek potravin. Myslíte si, že právě v Davosu by mohly vzniknout nějaké scénáře plány
strategie, které by skutečně zásadně mohly pomoci právě, co se týče těchto témat spojených s Ukrajinou.

mluvčí 
Tím, že to je světové ekonomické fórum, tak určitě je velká šance, že dojde na rozšíření případného okruhu zemí, které ty
sankce praktikují. Dneska v zásadě se bavíme o sankční v zemích jako Evropské unii plus bývalé britské kolonie. Ten
anglosaský svět ze zbytku světa se zase tak moc těch zemí sankcím nepřipojuje, no a tam je skutečně otázka chtěl velkému
řešení vehementně sankce jako takové, ale co udělá zbytek světa, jakmile mu bude Rusko nabízet pod cenou svoje energie
poté, co by se případně Evropská unie od ruských energií oprostil. Tam skutečně může dojít k velkému boji ve světě, kdy tváří
tvář nabídce těžce zlevněný energii z Ruska bude o to těžší se potom těm zemím připojit k nějakému bojkotu ruských energií
pro trh, a proto může asi být velkým cílem Davosu zajistit si od těchto zemí příslib případného připojení ještě předtím, než
budou lákáni těmi ještě většími slevami z ruské ropy a vždycky lepší dojednat předem než potom, když to rozhodnutí znamená,
když šel při kývnou na bojkot ruské ropy, tak na tom budou jako země hrozně tratit ekonomicky tváří tvář, případným, poloviční
nebo i čtvrtej čtvrti novým cenám oproti realitě. Tzn. těch lidí tam skutečně je nějaká velká velká možnost zvýšit potravinové
pomoci těm zemím, které jsou nejvíce závislé na ukrajinské, potažmo ruské pšenici. Nesmíme zapomínat, že Rusko vyváží ještě
více pšenice než Ukrajina světa, tak tam asi půjde dál o nějaké skutečné dohody, jak zabezpečit v případě skutečného náznaků
absolutního nedostatku nejenom vysokých cen absolutního nedostatku potravin nějakých částech světa o nějakou koordinaci.
Nicméně samozřejmě hlavní ordinaci na této úrovni dochází na úrovni spojených národů. Nicméně právě protože tady je
mnohem větší zapojení těch vesnic lídrů a my vidíme čím dál víc ti globálním problémům a řešení globálních problémů
přistupují a řeší je ne ty nadnárodní organizace, ale čím dál víc i velký byznys, který má mnohem lepší přístup právě do
Davosu, než má do spojených národů, tak tam ta praktická pomoc starou byznysu nemohla být lépe dosažitelná než na
abstraktnější fórech typu spojených národů.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Jaká další témata se tedy vedle Ukrajiny budou řešit, bude hrát prim opět situace životního prostředí, tak jako to pamatujeme z
toho posledního ročníku, pokud tedy nebudu počítat ty videokonference, tedy z toho roku 2020.

mluvčí 
To je vlastně nejzajímavější otázka budoucích let, do jaké míry dojde třeba případné proměně té zelené otázky tváří tvář
energetické otázce. Ono to není kompatibilní. Máte spoustu lidí, kteří říkají, že energetický problém ten nový, který tady máme
znamená, že ta zelená agenda by právě měla být ještě větší ještě hlubší ještě zásadnější. A pak je tady druhý tábor turistka,
pozdržíme i o rok 23 tu zelenou agendu z pohledu celo globálního možná ty 2 roky nebudou zas tak zásadní, co se týče splnění
nebo odložení cílů od banky. Neřešíme okamžitou energetický problém a potom se samozřejmě vraťme k tomu k tomu
zelenému tzn. tyhle 2 tábory si určitě to rozdají, v uvozovkách i v Davosu. Budeme asi této debatě sledovat, budeme sledovat i
v příštích letech, ale z těch dalších otázek asi bude obnovena velká část viditelní agendy. To často může být taky bráno jako
ten stín covidu, kdy se ukázalo, že je ta digitální agenda a že dodneška 3 miliardy lidí nemají stálý přístup k internetu, tak
samozřejmě ztěžuje tu moderní dobu, která se díky covidu ještě více přijela do online komunikace online služeb a všeho, takže i
dobudování při ní přístupu těm zatím nepřístupné přístupy vším lidem internetu a zapojení do toho do toho našeho světa určitě
bude dalším jednání, protože tam skutečně to je otázka mnohem víc byznysové než než mezi vládní, protože kdo jiný než
soukromý investor neměl tu infrastrukturu. Chce připojení dítě osud připojených lidí neměl budovat než soukromý byznys, takže
to je skutečně ideální téma mnohem lepší názor typu Davos než Spojené národy můžu udělat vyhlášení typu, bylo by hezké,
kdyby, ale to vybudování těch nepřipojí nepřipojení jich skutečně otázkou čistého byznysu.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
O čem se bude letos v Davosu nejvíce mluvit, to pro nás shrnul Petr Bartoň. Děkuji za to, pěkný den.

mluvčí 
Hezký den.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Hodnoty skautingu chtějí členové tohoto hnutí šířit i mimo svou komunitu. Zakládají proto skautské instituty místa, kam může
přijít kdokoliv, koho téma zajímá. Další teď vzniká v Turnově na Liberecku. Po Litomyšli je to nejmenší město, ve kterém institut
vznikne. Počtem skautů je ale turnovské středisko jednu z největších v republice.

mluvčí 
Skautské středisko tady v Turnově funguje od roku 1916 má zhruba 400 členů a ten počet se každým rokem rozšiřuje o
desítky. Jelikož jsou členové skautského střediska tady v Turnově aktivní, rozhodli se rozšířit své služby také skautský institut.
Ten se od běžného skautského střediska liší tím, že se zaměřuje především na akce vzdělávací, anebo workshopy především
pro dospělé. Propojuje se tak myšlenka skautingu s akcemi pro veřejnost. A skautský institut mohou založit, jak členové skautu,
tak lidé z řad veřejnosti vždy byla aspoň 1 člen toho zakládajícího týmu měl být skautem tady v Turnově začali s přípravami. Už
pár měsíců nazpátek, no a první akce by se měla uskutečnit v polovině září. Mají už připravené prostory. Potřebuju dořešit
poslední úpravy, no a už jenom doplním, že v České republice už v tuhle chvíli 11 skautských institutu, a to například v Praze,
Brně nebo Olomouci.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Veřejnosti se v rámci festivalu v městské architektury Open Haus Praha otevřely desítky jindy nepřístupných budov. Lidé
můžou obdivovat třeba formuje jeho Plečnika Pavla Janáka nebo představitelé tzv. české novorozená novou renesanci
Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Akce začala v sobotu pokračuje dnes.

Eva SPÁČILOVÁ, redaktorka 
Pyramida s vysokým komínem kotelny Arch. Karla Praga je jedinou realizovanou částí plánu na nový nemocniční areál na
Karlově.
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mluvčí 
Je to přiznání těch materiálů, které tady můžete vidět krásy na té fasádě tvarů barev.

mluvčí 
Kotelna zásobuje teplem celý areál Všeobecné fakultní nemocnice. Vybavení se dochovalo v původním stavu. Dnes funguje
zcela bez obsluhy. Skvěle se skleněnou střechu ukrývá 3 patra technického zázemí. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu
současného umění.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
Kostel svatého Vojtěcha v Libni z roku 1905 secesní z velké části dřevěný původně byl plánovaný jako provizorní stavba. Stát
měl jen 5 let v osmdesátých letech se stal kulturní památkou za první světové války odtud odvezli zvony. Krátce poté měl být
kostel zdemolován. Pražský arcibiskup byl ale proti.

mluvčí 
Jenom v Praze jsou pouze 3 secesní kostely. V Bohnicích na Žižkově zde, takže je to vzácná stavba.

Eva SPÁČILOVÁ, redaktorka 
Budova Autoklubu v Opletalově ulici. Arch. Pavel Janák navrhl na dvacátá léta netradičně strohou fasádu.

mluvčí 
Když člověk vejde dovnitř, tak ho obklopí taková příjemná atmosféra, která je dána kontrastem mezi podlahou a tmavým
obložením.

Eva SPÁČILOVÁ, redaktorka 
Ústředním prostorem je tento sloup poví sál. Právě tady se konaly všechny důležité spolkové akce. Tento sál nese jméno po
závodnici Elišce Junkové, která klub často navštěvovala. Dnes prostory využívají nejen filmaři.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
Gramové Villach opět v Libni. Jako sídlo se jí v devatenáctém století nechal postavit rodina velkoobchodníků. Měli továrnu na
výrobu voskového plátna toho času největší v Rakousku Uhersku.

mluvčí 
Libeň zdvojnásobila během jejich éry. Počet obyvatel díky právě této továrně se.

mluvčí 
Vstoupily do hudebního.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
Salonu. Na návštěvy sem jezdili i rodinný přítel skladatel Richard Strauss ve dvacátém století sloužila budova mnoha účelům.
Byl zde dívčí domov sídlo Hitlerjugend, četnická stanice, kojenecký ústav, jesle nebo zdravotnická škola dnes tu sídlí městští
úředníci. Eva Spáčilová, Pavla Sedliská Česká televize.

Živé vysílání 22:30
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.05.2022 23:30 , Sledovanost pořadu: 101 975 , Pořad:
22:30 Živé vysílání , AVE: 21 529 035,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Tiskárna 3 dokumenty, samozřejmě lékárničku, kterou musí mít každý na sobě v případě, kdyby se cokoliv stalo.

mluvčí 
Na Ukrajině je vidět, že obrovské nebezpečí nejenom pro civilisty, ale taky pro novináře hrozí především ze strany
dělostřelectva, kdy vlastně se ve velkém používají dělostřelecké baterie ostřelováním raketomety.

mluvčí 
Vozíme spoustu kanystrů na naftu. Jsou pro nás důležitý, protože ta nafta tam opravdu není. Kanystry dáme dozadu. Cesty
zatím nechal tady pak se můžeme do země sedačku, potom zařízení na vysílání do televize. To jenom se říká Life you, kam se
strčí SIM karty a přesto se vysílá. Máme tady připravený GoPro. V případě, kdyby se cokoliv stalo nebo jsem proč zónu, kde se
nemůže točit, tak koupili tady připravený, aby měli nějaký záběr.

mluvčí 
Pozor upozornil strom ještě nekončí poslouchejte.

mluvčí 
O čem to ještě bude. Vysvětlují.

mluvčí 
Informují ukazují souvislosti na jeho popud Twitteru nebo Instagramu. Novináři válka na sociálních sítích, jaký vliv jejich
příspěvky mají?

Kde to ale řekl to mladí novináři na začátku kariéry, jak média vychovávají nové adepty a jaké jsou jejich největší potíže
vymyslet správně uchopit téma. Říkají jejich šéfové. Radovan Krejčíř mu říkal, že ho povozí v kufru auta. Obchodníci s hnojivy
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mu vyhrožovali, že je snadný cíl, přesto to nevzdal redaktor České televize Jiří Hynek. Ukážeme vám jeho čtvrtstoletí v médiích.

mluvčí 
V tomto videu nakoukneme právě za tuto oponu bez cenzury a objektivně, co říkají ruská média. O válce na Ukrajině.

mluvčí 
Jirka takhle vysvětluje, jak Rusko informuje o válce Jirka taky vysvětluje, kdo jsou třeba Putinovy nejbližší spolupracovníci. Jirka
vysvětluje věci, tak se jmenuje jo to baví kanál novináře Jiřího Vorlíčka. Místo psaní dlouhých textů nebo natáčení televizních
reportáží mluví o konfliktu na Ukrajině na sociálních sítích dává do souvislostí, uvádí kontext a není sám. Podobně se
válečnými influencery stali jiní čeští žurnalisté. Na informování na Twitteru nebo Instagramu si denně najdou čas, i když třeba
zároveň píší články v redakcích. Co téhle osvětě novináře vlastně vede jejich cílem jen mladá generace a proč sociální sítě teď
víc nevyužívají i tradiční média, jako to dělají tak zahraničí.

mluvčí 
Rusku už přes 20 let zemí jednoho muže.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Putinovi ruské agresi o propagandě falešných fotkách to všechno ve svých videích rozebírá novinář Jiří Bulušek.

mluvčí 
Jedním z Putinových nejbližších nejvěrnějších Sergej svůj současný ministr obrany.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Ačkoliv o válce na Ukrajině mluví na YouTubu jako youtuber se bývalý redaktor seznam zpráv necítí. Dělám.

mluvčí 
Stejnou novinařinu, kterou jsem dělal doteď. Akorát kromě toho, že to vlastně už nepíšu článek, tak točím video, ale stejně
funguje rešerše před rešerše. Ten proces já jsem vůbec nijak nezměnil.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
100 hodin i tak dlouho prý může tvorba jednoho videa trvat, i když svůj projekt Jiří Rulíšek založil ještě před ruskou invazí
tématům spojeným s konfliktem se teď prý vyhnout nedá. Vlastně.

mluvčí 
V posledních šesti videí, které jsem vydal, tak myslím, že ve všech je ta válka nějakým způsobem zmíněná, ať už je to téma
zmanipulovaných fotek, nebo je to téma jaderných hlavic, tak to do toho prostě zasahuje. Momentálně se na světě podle
odhadů nachází něco přes 10 000 jaderných zbraní. Naprostou většinu drží Rusku Spojené státy.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Osvětu o válce na Ukrajině šíří na sociálních sítích taky reportér Lukáš Onderka ani na Instagramu takhle vysvětluje souvislosti
několikrát do týdne.

mluvčí 
Ukrajinský souhrn úterý 17. května.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Ukrajinský souhrn pátek 13. května.

mluvčí 
Ukrajinský souhrn, úterý 10. května.

mluvčí 
Na rozdíl od Jiřího Kulíška Lukáše on rčení na přidávání příspěvků na sítě neživí. Pracuje pro slovenský deník. Jsme.

mluvčí 
Už trestaný Robin každý den nebo jsem toho méně děje a nějak zabrat zvala energie, ale primárně jsem to začal být kvůli tomu,
že těch informací z Ukrajiny bol taky kvantum, že lodě se v tom začali ztrácet. A já sám, který o tom každý den píše, tak zda
sami potřebné, že shrnu to možná do pár vět.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Vysvětlovat vysvětlovat vysvětlovat hlavně prý mladým lidem, kteří podle novinářů tak často nečtou dlouhé články nebo
nesledují televizní zpravodajství.

mluvčí 
Probíhají také vysloveně stolky za těch článků, kterou zpracuje a většinou mají co dobrý ohlas, hlavně teda kypré hlady. A
nájmy o lidi, který oni mají čas Halla, který to možná až tak velký zaujímá a možné tak mladší generace, která je zprávy čerpání
z médií, ale právě z těch sociálních přijetí.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Možná trochu rozmanitější publikum mají videa, která na Twitteru Facebooku Instagramu sdílí Nikola Řepín. Na rozdíl od jiných
žurnalistů sami tvoří obsah ale překládá.

mluvčí 
Budu spát s nimi. I Ukrajina pojmy otců.
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Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Titulkování ruské propagandy začal novinář původem z Ukrajiny. Už v roce 2014 po obsazení Krymu.

mluvčí 
Pro mě byla potřeba se s tím nějakým způsobem vyrovnat vlastně vnitřně vyrovnat a mám vlastně na Twitteru uvedeno, že
překládám pro jako psychohygieny tzn. nějaký ten pocit vlastně nějakýho uklidnění a vysvětlení situace dál, abych s tím
nebojoval. Sám.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Překlady sociální sítě jako koníček. I tak ale lidé příspěvky, nikoliv rappera teď kvůli válce hodně sdílejí hlavně na Twitteru.

mluvčí 
To smutné, když by to vnuk i za druhé do země.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Právě na téhle sociální sítě novináři konflikt na Ukrajině vysvětlují asi nejvíc. Diskutují přidávají odborné články. Dodávají ve
zkratce ověřené informace i kontext. Vojtěch Gibiš, editor televize, seznam proto na Twitteru sleduje už přes 56 000 lidí.

mluvčí 
Na rozdíl od covidu jsem se to učil stejně jako všichni kolegové novináři, tak tady vlastně téma, který já zkoumám, dejme tomu,
30 let o ně zajímám. Čtu studiu různý materiály, historický válečný, takže trošku o tom něco ve.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Stejně jako Divišovi, víte i příspěvky videa ostatních novinářů se teď kvůli situaci na Ukrajině často objevují v tradičních
médiích. Si podobně je to i v zahraničí, ačkoliv tam mají některé velké značky své vlastní Hutuové kanály třeba německá ZDF.

mluvčí 
Na jediného poslance fakt jako pan jasné je jen a jen duety zpět. On kvůli tržnice už tento ucha jiné.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Rakouská of zase takhle o aktuální situaci informuje přes tyto témata slunce. Aneta Rybová, Česká televize.

mluvčí 
Americký New York Times ukrajinský Kyjev Independent britský Guardian 3 známá zahraniční média a taky prý 3 deníky, ze
kterých teď během války čeští novináři nejčastěji citují. Spočítali to analytici Newton média. Co ještě zjistili, jakých dalších
zahraničních zdrojů čerpají redakce v Česku informace víc grafů a dat ukáže ve velkém studiu. Aneta Rybová, posloucháme tě.

mluvčí 
O situaci informovala agentura Reuters. Píše agentura Reuters. Podle agentury Reuters tak taková slova věty se od začátku
ruské invaze prý objevují v každé šesté zprávě českých médií. Reuters je totiž vůbec nejčastější zahraniční zdroj, který teď
tuzemské redakce citují ve svých příspěvcích. Odkaz na něj se na českých webech tisku nebo v televizi objevil už zhruba
20000×, jaká další zahraniční média. Ta česká zmiňují v souvislosti s velkou na druhém místě je britská BBC, ačkoliv, jak je
vidět na grafu docela velkým rozdílem a podobně. Citovaná je českými žurnalisty taky americká CNN. Analytici se podívali, ale
také na zdroje ze zemí, o kterých se v souvislosti s konfliktem logicky píše nejvíc. Tady výsledek odkazy na ruské agentury
TASS Interfax Ria Novosti se objevovaly od začátku války v našich zprávách o něco častěji než odkazy na ukrajinské agentury.
Union a Ukrajiny formy. Zároveň ale jak píšou analytici Newton média, pokud bychom mezi pro ukrajinské agentury zařadily taky
běloruskou nehtu, bylo by výsledek vyrovnaný. Právě on chtěl jsme v newsroomu mluvili v minulosti.

mluvčí 
Nechte vzniklá v roce 2020 v Bělorusku a vlastně ten tato slovo znamená někdo od klasických médií se liší hlavně tím, že to je
prostě takové jako aktivistické médium a zcela přiznaně. A oni během těch protestů v létě 2020 třeba zveřejňovali, kam mají lidé
přijít demonstrovat. Dneska už si říkají vlastně jakoby východoevropská informační agentura, aha, už jsou jakoby mnohem
objektivnější.

mluvčí 
Teď už zmíněné deníky zpravodajské servery. Nejcitovanějším je podle analýzy americký New York Times v českých médiích si
na něj novináři od začátku ruské agrese odkazovali ve více než dvou tisících případech. Další velká světová média, jako je
Guardian Washingtonu pouze nebo třeba Financial Times. Si novináře v Česku taky hojně zmiňují předběhl je ale ukrajinský
Kyjev Independent. Podle odborníků by však měli redakce informace ze všech ukrajinských zdrojů kvůli válečné propagandě
mnohem víc ověřovat.

mluvčí 
To je vlastně něco, co se to se stává i v případě jiných zemí, když nejsou v nějakém konfliktu, že ti novináři si zkrátka vždycky
vyberou nějaké médium, které je vnímáno jako důvěryhodné, které ideálně mají nějakou konečnou verzi tak, aby se to dobře
četlo. Ukrajina se snaží také úspěšně ovládat ten mediální prostor, a to, co se vlastně od té od té válce dostává dostává ven.
Ten problém, který nepochybně je a nemá žádné jiné řešení, je skutečně reportéry v terénu, že se budou snažit ty informace
ověřovat.

mluvčí 
Britský Daily Mail německý Deutsche Welle nebo Der Spiegel. I to jsou podle analytiků českými novináři teď často citované
zdroje. Stejně tak zpravodajský server Politico. Ten se zároveň v českých textech nebo v reportážích objevuje v souvislosti s
válkou téměř stejně často jako 1 nezávislý web se sídlem v Rize založený ruskými novináři medúza.

mluvčí 
Jejich koníčkem je lhaní teď, konkrétně o válce a uprchlících. Neplatí to jenom pro české dezinformační hry, ale i pro jejich
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kolegy z Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska. Zkrátka ze zemí, které mají Ukrajině ještě blíž než my, jakého si se šíří tam,
jak se liší od těch, které známe z českého prostředí. To ví a poví Kateřina Šalounová.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Jiné země, jiný jazyk, jiná kultura, historie, ale dezinformace jsou téměř stejné, alespoň ty válečné tady jejich výběr, Bulharsko a
tento článek titulkem, jehož překlad zní počet případů AIDS se v Burgasu přílivu uprchlíků zdvojnásobil. Tato zpráva kolovala
například ve facebookových skupinách názvy jako podpora Putina proti Spojeným státům s Ruskem navždy nebo v srdci,
nosím Bulharsko. Je to pravda, není informace přímo v nemocnicích ve městě ověřoval třeba tento bulharský efekt Kingovi
server a zjistil mimo jiné třeba toto.

mluvčí 
Nejenže nedošlo k dvojnásobnému nárůstu případů AIDS, ale neměli jsme ani žádného pacienta ukrajinského občana, který by
vyhledal pomoc nebo léčbu s touto diagnózou.

mluvčí 
Určitě můžeme předpokládat, že tohle dorazí sám, protože to jenom otázka času, kdy tady budeme mít prostě řetězové e-maily
nebo články o tom, podívejte se tady exploze případů vazby a AIDS mohu my za to uprchlíci.

mluvčí 
Další země, Maďarsko tam zpočátku války získalo velkou pozornost. Toto video ukrajinský poslanec v něm tvrdí, že prezident
Zelenský utekl z Ukrajiny do bezpečí americké ambasády, že to není pravda, vyvracel následně sám Zelenskyj.

Karel BARTÁK, bývalý zpravodaj ČTK 
O tu další prognózu učili žil a ukrajinskou armádu. Gross dánského svědí a dole vízum bliká ke turistů, jestli hodně píšeš, čili
český lží.

mluvčí 
Dobrý večer. Kožní vadný lživé informace těším, jako když tik a ukrajinský Iva zoo jsou značné. Je Horstu na místě.

mluvčí 
Na specifické samozřejmě Maďarsko tam tyto verze již nešíří různá. Tzv. alternativní média, ale součástí běžného mediálního
mainstreamu. Prostě, že ten mediální s tím, že většinou pod kontrolou Orbánovy vlády.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
A další země, která přímo sousedí s Ukrajinou Polsko, kam je teď aktuální třeba tento hoax o billboardech ve Varšavě, které
mají být důkazem připravované invaze polské armády na Ukrajinu. Není to realita, ale Photoshop upozorňuje polský demagog a
pozor upravené je i toto video, které se na stejné téma šíří Polskem a tváří se jako zpravodajství BBC. I to je podvrh.

A přidám ještě jednu zemi Rumunsko. Tato zpráva z jednoho z dezinformačních webů tvrdí, že Rumunsko nesmí pomáhat
Ukrajině, protože v minulosti Ukrajina zabrala Rumunsku území, realita poznámka tohoto rumunského fakt Kingové ho webu.
Ukrajina nikdy neobsadila žádná území Rumunska pouze po rozpadu Sovětského svazu zdědila ta území, která svaz dříve
obsadil na základě paktu Ribbentrop Molotov.

mluvčí 
Pestrost hlavně fakt, že jsou takzvaně u toho tohle baví studenty žurnalistiky na novinařině, jak vychováváte mladé novináře.
Ptali jsme se v redakcích. Chceme, aby byly motivovaní a měly všeobecný přehled a zbytek je naučíme odpovídali nám. A co
stáže steh začínajících novinářích ještě prozradili jejich šéfové. Pěkně jim to dře vymýšlení témat a také u toho, jak je správně
uchopit a zbytečně nekomplikovat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Markéta Oldřich Kristýna nabírají první zkušenosti na stážích a také pracovní v médiích a při střetu s realitou také naráží na
první problémy.

mluvčí 
Na práci žurnalistice mě hodně překvapilo, jak těžké hledat témata. Myslel jsem si, že vlastně vás napadají sami a ony ony ne
no. Já.

mluvčí 
Jsem tady byla na té čtrnáctidenní stáže Nova Academy. Pro mě byly nejhorší živé vstupy, protože je to stres.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
V redakcích mají o základní výbavě stážistů jasno čeština na jedničku rychlost a schopnost pracovat pod tlakem. Když jsou
začínající novináři motivovaní, mají všeobecný přehled všechno ostatní naučíme, říkají jejich šéfové.

mluvčí 
U nás spíš potřebujeme, aby přicházeli s vlastními tématy, což vždycky největší kámen úrazu a je vždycky říkám, jdete s
kamarády večer do hospody, tak poslouchejte, co ty lidi řeší. Jedete na víkend s rodiči, poslouchejte, čím se rodiče baví a co
vlastně pálí podle společnosti.

mluvčí 
Budou k nim kritický s tím, že je zajímavé sledovat, když nám chodí mladí lidé, že oni mají vysoké školy, ale třeba nemají úplně
silný všeobecný přehled a myslím si, že to je limituje hledání témat. Aktuálně.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Cz stážistů témata na začátku zadávají, aby zjistili, jak se mladý novinář s nimi takzvaně Popper a kde dělá chyby.
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mluvčí 
Toho, co editoři říkají, tak je to samozřejmě jako klasika zpracování tzn. stručnost, přehlednost, úplnost schopnost zachytit to
nejpodstatnější a podat taky jazykem, který je srozumitelný.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Média sice loví mladé talenty ve vodách novinářských oborů studium žurnalistiky, ale pro ně podmínkou není. Zato krev pot
slzy, dalo by se s nadsázkou říct to studenty na stážích čeká.

mluvčí 
Potřebujeme zjistit, jestli jsou schopní vyhmátnout podstatu problémů, ať už dodaných materiálů z tiskových zpráv nebo
zpracovat zpracovat texty ze zahraničních tiskových agentur, aby ten člověk byl schopný se okamžitě zorientovat, jinak řečeno,
aby nevolil každou blbost.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Domácí redakce magazín zahraniční zpravodajství, fotografování nebo video zpravodajství. Třeba aktuálně cz se začínající
novináři mohou většinou hlásit na stáž konkrétní rubrice.

mluvčí 
Typicky, pokud jste na domácím zpravodajství, tak zpracovat nějakou tiskovku premiéra nebo nebo nějakého ministra, pokud
ten člověk potom má blízko třeba k životnímu prostředí nebo naopak sociálním tématům, tak se snažíme potom diferencovat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Kombinace teorie od možná budoucích kolegů šéfů a praxe taková je zase čtrnáctidenní stáž na televizi. Nova.

mluvčí 
Si vyzkouší snídani s novou televizní noviny. Vyzkouší si práci ve střižnách k tomu konci. Oni mají za úkol vytvořit sami na
nějakou reportáž, abychom viděli, jak jsou schopni psát pracovat s textem. Do.

mluvčí 
Vzdělávání studentů přímo na škole se zapojuje akademie ČTK od letošního semestru se podílí na výuce agenturní žurnalistiky
pro fakultu  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě .

mluvčí 
V rámci akademie organizujeme letní školu pro studenty, která se poslední roky odehrává na festivalu letní filmová.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Škola. Na co studenty připravují vyučující ve škole kromě výroby vlastního čtrnáctideníku. Také na to, že někdy práce v
médiích nekončí podle plánu. Tisk rozhlas televize je to stejné všude.

mluvčí 
Když nastoupíte do deníku, tak skutečně je to práce na celej tejden, když mají službu, tak to musí bejt v sobotu v neděli.

mluvčí 
Protože když se něco děje, tak se holt domů nejde, tak jak se jí mělo.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Když už u nás lidé vydrží, tak je to na dlouho průměrná doba zaměstnanosti, jak ČTK 14 let, říká šéfredaktorka zpravodajství
Radka Marková. Agentura je ale spíše pro ty, kteří nemají ambice být na obraze.

mluvčí 
Nikdy vás nebude hvězda, jejíž jméno zná celý národ.

mluvčí 
A co nejvíc láká studenty.

mluvčí 
Nemáme předmět, který se mne moderování a oni viděj Daniela Stacha, myslím si, že to je prostě zázrak.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
V audiovizuálních médiích je potřeba si to takzvaně odkroutit. Doslova na zadku v rešerších a pak prakticky v terénu, než třeba
přijde příležitost.

mluvčí 
Tak já nejradši točím ty ledové témata je to taková dechovka jednou začas po těch dnech ve sněmovně na vládě.

mluvčí 
Bych ráda v budoucnu moderovala nebo dělala rozhovory, popřípadě se věnovala publicistice.

mluvčí 
Myslím si, že mě baví a pokud se dostanu k tomu moderování, tak bych opravdu rád, tak si myslím, že bych u toho docela
dlouhou dobu mohl.

mluvčí 
Vydržet. Kristina Tůmová, Česká televize.
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mluvčí 
Hana Lipovská Luboš Xaver, Veselý nebo třeba Jiří Šlégr v radě České televize se to v posledních letech jen hemží lidmi, kteří
jsou z různých důvodů. Někteří skoro jiní úplně celebritami. Pár jmen je ale už skoro rok chybí a poslanci zatím ne a ne
shodnout. Tento týden se ale zase trochu posunuly do finále poslali 15 kandidátů. Z těch se teď bude vybírat volných je hned 5
míst. Šance tak má každý třetí, kdo třeba to už přiblíží Kateřina Šalounová.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
36 uchazečů 36 kandidujících projevů 10 hodin ve volebním výboru. Na konci tohoto maratonu 15 jmen, jejichž nositelé
postupují do dalšího kola, kdo tedy uspěl v první skupině tito 3 pánové, mediální expert Jakub Končelík, politolog Ladislav
Mrklas a filmový kritik Jan Svačina. Jeden z nich by měl v radě České televize dokončit mandát, který tam zbyl po Haně
Lipovské. Tu poslanci odvolali loni v září, protože ve sněmovních volbách kandidovala za volný blok. No a co chtějí tito
kandidáti do rady přinést.

mluvčí 
Příprava člověka na to, aby nenaletěli životě žádný šmejdům. Myslím, že to je klíčová úloha, kterou veřejnoprávní médium má.

mluvčí 
Za mě je to především práce povahy úřední, nikoliv něm filozof Foo bych rád spolu dohlédl, aby se nekonečný zápas o televizi
veřejné služby hrál podle pravidel.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Druhá skupina je početnější na 4 volná místa v radě České televize. Poslanci vybrali těchto 12 kandidátů. Je mezi nimi
například někdejší ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek. Mluvčí českých elfů a bojovník proti dezinformacím Bohumil
Kartous nebo bývalý předseda Rady Českého rozhlasu Petr Šafařík. Vybíráme ukázky z některých kandidujících projevů.

mluvčí 
Tak zůstaňte České televize. Českého rozhlasu je třeba považovat za jakýsi deštník, který není potřeba. Pokud ale, ale který
každý uvítá, pokud prší.

mluvčí 
Nemáme-li se rozhádal, abych tak řekl, tak bychom se měli až žárlivě střežit veřejnoprávní média. Určitě.

mluvčí 
Bych chtěl, aby zdroje, kterými česká, takže disponuje více směřovaly tam, kde se Česká televize tvoří.

mluvčí 
Ráda bych také osobně zjistila, v jaké kondici Česká televize je.

mluvčí 
Podle zákulisních informací, které zveřejnil Deník N pětikoalice o vítězích už rozhodla. V radě by tak kromě Ladislava Mrklase z
první skupiny měl v té druhé zasednout Vlastimil Ježek Petr Šafařík, bývalá členka tzv. velké vysílací rady Milada Richterová. A
bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize Karel Novák.

mluvčí 
Katko, jaké problémy teď tedy radě přináší, takže nemá plný počet členů.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Problémy přicházejí zejména ve chvíli, kdy má rada schvalovat nějaké větší usnesení. Teď totiž v některých případech neví, z
jakého počtu má počítat většinu. Připomínám, že v radě je 15 míst teď obsazených 10 ještě minulý měsíc jen 9. A konkrétní
příklad zrovna na středečním zasedání se řešilo loňské hlasování o odměně generálnímu řediteli. Podle poslanců totiž právě v
tomto případě nebyla dodržená většina a odpověď rady. Věc bude muset rozhodnout soud. Rada by mohla být kompletní už
příští měsíc hlasovat ve sněmovně bude 3. června.

mluvčí 
Tady rádio Ukrajina na konci března slavnostně zahajovali vysílání v ukrajinštině a po ani ne dvou měsících rozšiřují digitální
pokrytí i redakci. Přidám ještě jednu jejich novinku nový web. Informace o vysílání podcasty rozhovory články najdou posluchači
právě tam.

Tak schválně tipněte si, kdo je v zemi zdejší nejčtenější prvním čtvrtletí letošního roku. To byl deník Blesk, bulvární noviny měly
průměrně 684 000 čtenářů na vydání druhé místo. Mladá fronta DNES a třetí deník Sport.

A už mají doma mluvím o ceně Ferdinanda Peroutky. Tento týden si převzali Martin Řezníček z České televize a Tereza
Engelová hlídacího psa. Cenu jim předával jiný laureát Jindřich Šídlo a ještě jedno ocenění, tentokrát pro vědeckého redaktora
Deníku N Petra Koubského. Od učené společnosti České republiky převzal medaili za zásluhy o rozvoj vědy.

16. května 2000 seděl v redakci MF Dnes čekal, jak politici budou reagovat na článek, který ten den vyšel na první straně
novin. Přesně 22 let později taky 16. května zase seděl u nás ve studiu a o tom, co se kolem onoho článku dělali právě v
podcastu. Jiří Kubík teď šéf seznam zpráv kdysi jeden ze dvou novinářů podepsaných pod tímto titulkem operace olovo měla
znemožnit Buzkovou. Šokující odhalení boj za ochranu zdroje trestní stíhání redaktorů i odmítnutí milosti. O tom už jste nejspíš
slyšeli, co ale třeba reakce kolegů novinářů. Věděli jste, že se tohle zjištění dvojice Slonková Kubík některým nelíbilo.

mluvčí 
Část některých médií začla psát o tom, že, že je to vlastně od nás nesprávná cesta zveřejnit takový dokument vůbec o tom
informovat, protože vlastně součástí těch našich textů bylo i to, že jsme ten dokument zveřejnili, že jsme ho nechtěli před
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veřejností tajit. A já jsem tehdy dostal novinářskou křepelku, kterou jsem jel převzít a můžete i tehdejší šéfredaktor Petr Šabata.
Mi říkal, že ví, že část poroty chtěla pod vlivem téhle té operace olovo těchto našich textů vlastně couvnout a tu cenu nedat.

mluvčí 
Newsroom míří do finále, a to je čas na pravidelné zajímavosti ze světa. Míříme do Spojených států, ale začínáme vážněji
reportér CNN a jeho emoce. Při informování o rasově motivovaném útoku v Buffalu, kde útočník zabil 10 lidí. Novinář mluvil
mimo jiné o tom, že jako reportér zažil pracovně už 15 podobných případů.

mluvčí 
Těch testů od osob soustřeďuje. A už Dustin si zisk tří dům dnes sílí akce 4. Svůj svůj zájem 202 góly chyby.

mluvčí 
Někdy zkrátka slyšíme silná slova a někdy třeba úplně zbytečná. Hlavně když se kolegové ve studiu zrovna potřebují soustředit
třeba při předpovědi počasí.

mluvčí 
Já řeči, jestli spojený Change China Lake, vaše peníze od firmy dříve vy jste ji bude třeba hesel hájit vaše funkce v Českém
Těšíně na prevenci se večer večer index je vedle nové haly bojují.

mluvčí 
Někdy zkrátka není nutné na sebe upozorňovat a někdy není dokonce nutné upozorňovat ani na kolegyni, když zrovna není v
záběru kamery, to pak na sebe naopak musí rychle upozornit. Ona.

mluvčí 
Jestli sport sport jít jo odborných.

mluvčí 
Moje teď výpověď na protest CD a jak sami Joe Biden lék si vůbec ne s těmi zval.

mluvčí 
Na filmy no on line and for.

mluvčí 
A člověk má týkat zde war in je po ránu, jak jsem your.

mluvčí 
No a v některých případech na sebe chce upozornit něco mnohem menšího, i když o té malosti by následující moderátor možná
dost pochyboval.

mluvčí 
Já viděla on dané o 2 Tereza volbách Hemingway.

mluvčí 
Vše co od.

mluvčí 
Johnson teď ČSM jih ven, ale dveře jen si lézt Wine návrh si zvykám SAJ jo, k pacifikaci bagr z loupeže.

mluvčí 
No a nakonec podle novinářů jeden z nejzajímavějších politických přes řeku posledních let. Bývalý americký prezident Bush
mluvil před kamerami kriticky o válce na Ukrajině a roli Vladimira Putina. Místo Ukrajiny ale omylem zmínil Irák, tedy zemi, do
které on sám kdysi invazi nařídil.

mluvčí 
Dodržoval i žen a přinesl včera jsem brala 40 mše. Jen 10 žen vagon nejen. Kruháč vrchol ač je fajn. Jen Boru Invest žen
Havlák a my nabízí kraj.

Řekl MF.

Jsem fajn a.

mluvčí 
Řada českých mafiánů by ocenila, kdyby z médií dávno odešel, přesto zůstává a od svého mladšího já je téměř k nerozeznání.
Změnila se jen móda, technika a trochu zločiny. Rozhodně jich ale neubylo, a tak má práce stále dost. Jiří Hynek investigativně
a jeho čtvrtstoletí v médiích.

mluvčí 
Podle státního zástupce by se měl soud začít zabývat kauzou Jana Gottwalda na podzim. Jakub Knězů a Jiří Hynek, Česká
televize.

mluvčí 
Já jsem svobodný člověk nejsem ženatý, tak jsem neměl někdo starat asi. Nicméně mně šlo tenkrát informace v první řadě.

mluvčí 
Česká televize odvysílala v červenci v pořadu fakta reportáž Jiřího Hynka firmě TOS ani na měsíc na tom začali chodit výhrůžné
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SMS zprávy.

mluvčí 
Si snadný cíl máš lidi, na kterých záleží, jestli to neslučuje do hlavy tobě podíváme se okolo.

mluvčí 
Mě začali chodit výhrůžky. Já jsem nejprve vůbec nevěděl, čeho se týká. Po čase jsem pochopil, že se týká reportáže, je to
vůbec.

mluvčí 
Poprvé, kdy CzechTek má nějaké oficiální organizátory. To bylo.

mluvčí 
Neuvěřitelné utrpení. A navíc mě hrozně bolel zub.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Sám Radovan Krejčíř odmítá, že by znamenal pro Seychely nebezpečí, říká, že zde našel pouze úkryt před nespravedlivým
trestním stíháním v České republice. Pokud by se Radovan Krejčíř dostal před český soud, mohl by být odsouzen až k
patnáctiletému vězení. Si chilská policie ale nyní neuvažuje, že by Krejčíře zatkla, anebo jakkoliv omezila jeho pohyb Jiří Hynek,
Česká televize, Seychely.

Co nepříjemná cesta nebylo to nic, kdybysme si užívali v tropickém ráji. Nakonec jsme natáčeli o půlnoci v jeho vile plné
bodyguardů, kteří měli prostě brokovnice. On se tehdy velmi bál o život byla to nepříjemná situace. On nám říkal, uvědomujete
si, že by se tady můžete někde ztratit, už vás nikdo nenajde takovéto hlášky, nebo když jsem se zeptal jako nepříjemnou
otázku, tak on řekl a nechcete se tady projev v kufru auta. Ten jeho částečný humor částečná, řekněme, výhrůžka ve velmi
nepříjemném pro mě ale i pro kameramana.

mluvčí 
Dobrej dobrej den.

mluvčí 
Tak co dál máte nějaký další postup rozmyšlený?

mluvčí 
Dneska tady bude ta kauce bude žádost o kauci, tak vidím, jak to dopadne.

mluvčí 
Bylo to neuvěřitelné nervy. Já jsem si dokonce na těch slyšeli, říkal já nikdy už do té země nepřijedu. To bylo tak strašný
zážitek, že prostě trvalo mi snad 20 let než teda znovu podívat v podstatě v Jižní Africe. To bylo to samé, jsem si říkal, já jsem
nikdy nepojedu nikdy teď uvažuji, že bych se tam třeba podívat.

mluvčí 
Neznámý útočník podle policie profesionální zabiják zastřelil kontroverzního podnikatele Františka Mrázka.

mluvčí 
Policie v minulosti Mrázkovi obchodní aktivity mnohokrát prověřovala. Odsouzen byl ale jenom jednou.

mluvčí 
Dopravu Dana vezmem já jsem Němec. Je to možný.

mluvčí 
Soud by měl rozsudek nad obžalovanými v kauze systém vynést nejdříve v únoru příštího roku. Jiří Hynek, Česká televize. Jiří
Hynek, Česká televize Horoměřice. Tyhle.

mluvčí 
2 ten happy od sebe dělí 21 roků.

mluvčí 
A přesto teď vypadá mladší ne smutné, že 21 létá ještě, tak už jsem v podstatě skončila.

mluvčí 
I křepelky společně podílejí město Havlíčkův Brod kraj Vysočina.

mluvčí 
Pamatuju se, že sem tam na pódiu řekl větu, že by chtěl mimo jiné poděkovat. Vedení České televize, že mě dosud nevyvodilo
a znovu bych to zopakoval, když dostal ke škole například Pulitzerovu cenu tak.

mluvčí 
Zbývá jen doplnit, že editorkou byla tentokrát Veronika malá, že v režii sedí Štěpán rada, hezký večer zase za týden.

S medvědem v letadle
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Rusko věří příběhům, ze kterých jde strach. Může se to změnit? 

Starý ruský vtip vypráví o dvou lovcích, kteří vyrazili na lov medvědů. Protože zvířata žijí v odlehlém kraji, je potřeba na místo
doletět letadlem a pilot lovce cestou upozorňuje, že do letadla se vejde pouze jeden medvěd. Mužům se ale podaří zastřelit
hned dva a plni hrdosti na svůj výkon dovlečou obě zvířata k letadlu. Námitky pilota, že budou příliš těžcí, nakonec umlčí
storublový úplatek. Letadlo se s úpěním odlepí od země, nějakou dobu se snaží udržet ve vzduchu, ale pak se zřítí k zemi. Když
se potlučené osazenstvo vymotá z trosek, ptají se lovci pilota, kde jsou. „Na stejném místě, kde jsme takhle spadli loni,“ zní
odpověď. 
Válka na Ukrajině vyvolala v řadě západních zemí pocit, že vztahy s Ruskem jsou odsouzeny ke stejnému osudu, o jakém
vypráví předchozí anekdota: tedy k neustále se opakujícímu krachu, kolizi a ničivé srážce. Země, které jako Česko zažily
sovětskou okupaci, se pak jen těžko brání pocitu, že od Ruska zkrátka nelze čekat nic dobrého. 
„Může být vůbec někdo překvapený?“ ptal se po ruském přepadení Ukrajiny americký historik a přední znalec Ruska Stephen
Kotkin v květnovém vydání časopisu Foreign Affairs. „Gangsterský režim v Kremlu se rozhodl, že jeho bezpečnost ohrožuje
podstatně menší soused a země se bude cítit bezpečnější, když ukousne kus sousedova území. Jednání selžou a Moskva
zaútočí,“ zmínil Kotkin ve svém textu situaci vypadající přesně jako události, které předcházely agresi proti Ukrajině. Ve
skutečnosti však jde o rok 1939 a sovětskou invazi do Finska. Kotkin historickou paralelu nepoužívá proto, že by chtěl říci, že
se historie opakuje. Jak sám píše, nechce ani říci, že by v Rusku existovalo něco jako vrozený sklon k agresivitě. Útok na
Ukrajinu je ovšem podle amerického historika pokračováním příběhu, který se táhne ruskými dějinami po staletí a který
ovlivňuje, jak Rusko vnímá samo sebe i svět kolem. Je to příběh o zemi a společnosti, kterou představa o vlastní výjimečnosti v
kombinaci s obavou z okolního světa vedla ke snaze neustále rozpínat svoji moc a agresivně si podrobovat své sousedy.
Kromě orientace v příčinách současného konfliktu ten příběh nabízí i vhled do toho, co lze v budoucnosti od Ruska očekávat –
a kde hledat naději. 
Za lid, domovinu, za Rusko Když 9. května ruský prezident Vladimir Putin vystoupil na Rudém náměstí během oslav
připomínajících konec druhé světové války, ve svém projevu ani nevyzval ke všeobecné mobilizaci, ani nehrozil jadernými
zbraněmi, jak se mnozí obávali. Putin vlastně neřekl téměř nic, co by objasnilo, jaké má další úmysly. Naznačil ale, kde leží
kořeny současné ruské agrese. „Naši vojáci s nepřítelem bojovali u Moskvy, Leningradu, Kyjeva i Minsku, Stalingradu i Kursku,
Sevastopole i Charkova,“ vzpomněl Putin na boje z druhé světové války. „A tak jako v minulosti, i dnes na Donbase bojují vojáci
za náš lid, za bezpečnost domoviny, za Rusko.“ Hlavní města Běloruska, Ukrajiny i Ruska, připomněl posluchačům Putin, čelila
ve druhé světové válce nebezpečí společně, bok po boku jako součást jedné velké napadené říše, a tak by to viděno očima
vládnoucí ruské elity mělo zůstat i dnes. 
Rozpad Sovětského svazu a vznik samostatných států místo předešlých, Moskvě plně podřízených „sovětských republik“
postavily Rusko před otázku, jaký vztah chce s novými suverénními sousedy mít. A nejnaléhavější ta otázka byla v případě
Ukrajiny. Žádná z postsovětských zemí totiž nehraje pro Rusko tak důležitou roli jako Ukrajina. Jak ve svých dějinách Ruska
nazvaných Lost Kingdom (Ztracené království) vysvětluje ukrajinsko-americký historik z Harvardovy univerzity Serhii Plokhy,
„ruské velmocenské ambice i vnímání sebe sama vždy stály na představě, že Ukrajina je sice specifickou, ale nedílnou součástí
Ruska“. Na vazbách na Kyjevskou Rus postavili první ruští carové zakládající příběh vznikajícího státu a v 19. století se pak
začalo pracovat pracovat i s teorií, že ruský národ se skládá ze tří větví: velkoruské, maloruské (tedy ukrajinské) a běloruské. A
dnešní Rusko, píše Plokhy, se po rozpadu sovětské říše těžce vyrovnává s tím, že jeho současné politické hranice
neodpovídají jeho velmocenským představám a snům o imperiální velikosti. 
Nevyjasněný vztah k tomu, kde přesně začíná a končí Rusko, která území by měla spadat pod vliv Moskvy a kdo vlastně je
Rusem, je podle historiků stovky let starý a neomezuje se jen na Ukrajinu. Ruský stát vznikal jako dílo za pochodu a s
ukusováním nových území neustále měnil hranice. „Každý silný panovník v ruských dějinách vždy přidal nějaké nové území,“
říká Jaroslav Kurfürst, politický geograf a diplomat, který se Rusku dlouhodobě věnuje na ministerstvu zahraničí. Územní
expanze se tak stala součástí ruské státní identity, píše Kurfürst ve své knize Příběh ruské geopolitiky. Obrovská rozloha
území, kde prakticky neexistovaly přirozené přírodní hranice, a tedy ani žádná přirozená ochrana, pak podle známého
amerického politického geografa Roberta Kaplana vysvětluje, proč mělo Rusko neustále potřebu expandovat dál a dál:
posouvání hranic se v očích ruské elity stalo způsobem ochrany říše. Nejvýraznějším úspěchem této strategie bylo čtyřicetileté
období po druhé světové válce, kdy se Rusku podařilo vytvořit si nárazníkové předpolí až daleko ve střední Evropě ze států,
mezi které patřilo i Československo. 
Menší státy kolem svých hranic pak Rusko podle expertů vždy vnímalo ne jako země s vlastní suverenitou, kterou je potřeba
respektovat, ale jako území, na kterých velmoci rozehrávají své hry. „Ať za carů, bolševiků nebo Putina, Rusko na světové
mapě vždy vidělo jen několik velmocí, s nimiž je dobré dělat diplomacii a čas od času respektovat i jimi nastavené limity, ale
všichni ostatní jsou jen žetony v pokeru. A vy usilujete o to mít je vyrovnané na své straně stolu, protože když nejsou vaše, tak
jsou soupeře,“ vysvětluje Michael Kimmage, historik a bývalý šéf odboru pro Rusko na americkém ministerstvu zahraničí. 
Územní zisky však nebyly zadarmo – a ruská historie zde nabízí jasné paralely se současností. 
Nová území totiž často nebylo jednoduché do říše včlenit. Když si například za vlády Kateřiny Veliké Rusko podrobilo kus
dnešního Polska a Běloruska, součástí absolutistického ruského impéria se najednou stala území, kde vznikla první
demokratická ústava na evropském kontinentu. 
Připojením Krymu v témže období zase pod carskou pravoslavnou vládu spadlo tamní muslimské obyvatelstvo. Snaha začlenit
nová území pak byla náročná a drahá a probíhala na úkor investic do rozvoje vlastní ruské společnosti. „Rusko si svá nová
panství podrobovalo represemi, vojenskou přítomností a rusifikací nových území, kdy veškeré úřady, školství nebo univerzity
fungovaly jen v ruštině,“ říká Daniela Kolenovská z katedry ruských a východoevropských studií Karlovy univerzity. A za
expanzi tak podle ní Rusko platilo ještě jinak než finančně: vznikem masy neloajálního obyvatelstva v hranicích státu nebo
těsně za nimi. 
Ve vztahu se Západem se kromě již zmíněné obavy z toho, že by mohl na Rusko zaútočit nebo podněcovat vnitřní nepokoje,
projevoval ještě jeden strach – vědomí vlastní ekonomické i technologické zaostalosti. Jak dokazuje řada historiků, pro carskou
říši se Západ stal zdrojem inspirace i obav a ruské elity opakovaně řešily, zda se mají pokoušet Západ dohnat, nebo být hrdí na
ruskou – jakkoli v západní perspektivě „zaostalou“ – odlišnost. Pocit vlastní výjimečnosti napříč ruskou historií nacházel různá
zdůvodnění – jedním z nich bylo například přesvědčení, že ze spartánského, chudobě přivyklého a pravé křesťanské hodnoty
neúnavně strážícího Ruska jednou přijde spása i do sice bohatého, ale morálně pokleslého Západu. A tento argument je silný i
v dnešním Rusku, připomíná Kolenovská, kde se hodně mluví o západním hédonismu, úpadku morálky nebo úbytku tamních
věřících v kontrastu s ruskou nebojácností, velikostí a schopností vést vítězné války s islámskými protivníky, jako například v
Sýrii. „Typicky ruské je, že násilná expanze vyplývá z kvazináboženského a pseudomesiášského pojetí dějin. Vytvořili si síť
národního a společenského sebeklamu, v níž žijí a kterou se snaží vnutit světu,“ uvedl ve stejném duchu pro Hospodářské
noviny historik a teolog Tomáš Petráček. Všechny výše popsané tendence se, jak už bylo naznačeno, slily v příběh, který
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dodnes ovlivňuje ruské vnímání sebe i světa. Pocit vnějšího ohrožení se mísí s přesvědčením, že Rusko musí zůstat velmocí,
protože na těch jediných ve světě záleží a protože má kvůli své výjimečné civilizační misi na velmocenské postavení nárok.
Nejde o příběh, na kterém by se ruské elity vždy nutně shodly, zároveň se ale opakuje znovu a znovu v nejdůležitějších ruských
institucích, které mají na starosti zahraniční i bezpečnostní politiku. „Řada carských důstojníků bojovala za bolševiky, lidé kolem
Putina zase téměř bez výjimky pocházejí z prostředí bezpečnostních složek Sovětského svazu,“ říká Jakub Eberle, ředitel
výzkumu pražského Ústavu mezinárodních vztahů, když poukazuje na to, jakou cestou si generace elit příběh o vlastní velikosti
i ohrožení předávají. Když byl již zmiňovaný historik Kotkin dotazován časopisem The New Yorker, co způsobuje vytrvalou
popularitu Putinova režimu u ruského obyvatelstva, odpověděl: „Režim má pro lidi příběhy – o ruské velikosti, o nepřátelích
doma i o nepřátelích venku. A příběhy jsou silnější než policie, ačkoli nesmíme umenšovat brutalitu režimu. Touha po tom být
velmocí, ambice vykonávat speciální poslání a obava, že okolní svět se Rusko snaží dostat na kolena, to jsou příběhy, které v
Rusku fungují. Ne na každého, mnoho Rusů si myslí něco jiného. Ale Putinovo vidění světa je tam velmi silné.“ Oblouk zpátky
Právě probíhající válka na Ukrajině je dalším okamžikem, kdy pomyslné letadlo přetížené nákladem ruského velikášství, strachu
a imperiální agresivity vzlétlo – a podle posledního vývoje na bojišti, kdy ukrajinská armáda tu ruskou zatlačuje (více v rámečku
Zkusí Rusko na Ukrajině plán D?), dost možná směřuje k dalšímu pádu. V invazi se také opět odráží mnohé z již zmíněné ruské
historie. Nařídil ji despota z Kremlu, kterému se podařilo umlčet jakoukoli opozici, a ruskou veřejnost vybičovává vládní
propaganda hlásající, že Rusko je v ohrožení, protože kus jeho dávného území si přivlastnili nacisté, vymysleli si „nikdy
neexistující stát“ Ukrajinu a dali ji k dispozici pro válečnické záměry zlých Američanů. Třicet let po rozpadu Sovětského svazu
dokončilo Rusko oblouk zpátky k těm nejhorším vzorcům ze svých dějin. 
Známá ruská analytička Lilija Ševcova již před sedmi lety, tedy rok po ruské anexi Krymu, psala o tom, že se Rusko změnilo v
tvrdě autoritářský stát a může se stát hlavním protivníkem Západu. Tou dobou již podle ní bylo jasné, že se Rusku nepodařilo
využít prostoru, který mělo po rozpadu Sovětského svazu, aby se změnilo. „Ruské elity, hlavně ty, které se tvářily jako liberální,
selhaly a nedokázaly porážky ve studené válce využít k tomu, aby z Ruska udělaly zemi postavenou na vládě práva,“ psala
Ševcova v textu nazvaném Forward to the Past (Kupředu do minulosti). „Rusové si možná budou muset prožít úplnou
diktaturou, než se znovu pokusí vydat na cestu liberálních reforem,“ odhadovala v roce 2015. Vývoj posledních sedmi let dal
Ševcové za pravdu, a co se týče stavu svobod v zemi, tak se situace v Rusku změnila jen k horšímu. Západ tak dnes stojí před
otázkou, co s Ruskem. Může se země někdy změnit tak, aby nepředstavovala hrozbu pro své okolí? 
I zmíněný politický geograf Robert Kaplan, který své argumenty o kolektivním výkonu a chování ruské společnosti staví z velké
části na neměnnosti geografie a tamních přírodních podmínek, odpovídá na otázku Respektu, zda se ruský stát může změnit,
stručným „nikdy neříkej nikdy“. A pohled na ruské dějiny ukazuje, že nepředstavují pouze nekonečnou řadu autokratů
střídajících se za pasivního přihlížení ruské společnosti. Například chaotické a nevypočitatelné období kolem první světové
války a následné říjnové revoluce obsahuje mnoho okamžiků, kde stačilo málo a ruské dějiny mohly nabrat zcela jiný směr.
Stejně tak mnohé šance dal rozpad Sovětského svazu. Pomyslných oken příležitostí ale Rusko zatím nikdy pořádně nevyužilo a
ve světle brutality na Ukrajině prakticky zmizela jakákoli naděje na to, že by za Putinovy vlády země nabyla nějakou smířlivější
podobu. „Putin, to je válka a teror,“ říká Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK . A obdobně mluví
i již citovaný zahraničněpolitický expert Michael Kimmage, podle něhož je diplomacie v dohledné době „mrtvá“. „Potřebujeme
nový typ vedení Ruska, a to není v našich silách zařídit. Dokud máme v Kremlu Putina nebo nějakého jeho studenta, lepší to
nebude,“ dodává. 
Kdy devětašedesátiletý Putin přestane Rusku vládnout, samozřejmě nevíme. Výsledek války na Ukrajině však podle
pozorovatelů může přispět k jeho konci, zvlášť pokud ruská armáda nedosáhne žádného úspěchu. „Jsem toho názoru, že
Ukrajina jako stát agresi ustojí, a v dlouhodobé historické perspektivě může dokonce získat zpět jak Krym, tak Donbas,“ říká
Jaroslav Kurfürst. Otázkou pak je, zda by takovou situace Putin ustál, nebo zda by přišel například nějaký palácový převrat.
Obdobně mluvil v polovině května i šéf ukrajinské vojenské tajné služby, podle něhož proces změny ruského vedení „již
probíhá“. Nicméně takový scénář by sice odstranil od moci Putina, pokud by však jeho nástupce vzešel ze současných
kremelských kruhů, nelze spoléhat na to, že by nutně odstartoval nějaké zásadní změny Ruska na domácí i zahraniční scéně. 
Odborníci, s nimiž Respekt při přípravě tohoto textu hovořil, jsou skeptičtí i k tomu, že by v blízké budoucnosti Putina mohla od
moci odstavit síla občanské společnosti. Současný vládnoucí režim si dal dobrý pozor, aby jakéhokoli schopného vyzyvatele
zavraždil, uvěznil nebo jinak odstranil a nedovolil vyrůst dalším silným politikům. Ruská opozice je pak po letech represí rozbitá.
Jak s odkazem na existující výzkumy připomíná ředitel Ústavu mezinárodní vztahů Ondřej Ditrych, Putinův režim používá na
ruskou společnost stejné hybridní strategie, jaké se pak pokoušel uplatňovat i vůči západním zemím: jejich cílem bylo vytvořit
dojem, že je nemožné rozpoznat rozdíl mezi pravdou a lží a odradit lidi od zájmu o veřejné dění. Pak nastoupila rostoucí
represe a agresivní propaganda a výsledkem je společnost, která je do sebe uzavřená a neochotná se občansky angažovat.
Aby došlo k nějaké změně, musela by podle Ditrycha prasknout bublina vládní propagandy – třeba i pod tíhou informací, které
přinesou vracející se ruští vojáci – a všeobecná nespokojenost narůst do takové míry, že by minimálně část společnosti byla
ochotná spojit se v odporu proti režimu a začala by na něj vytvářet tlak zespoda. 
Ke skutečně dlouhodobému úspěchu však potenciální opozice potřebuje dostatečně lákavou alternativu, kterou by ruské
společnosti nabídla. A zde podle některých odborníků vyvstává problém. Vnímání politiky v ruské společnosti totiž neovlivnila
pouze dvacetiletá Putinova vláda, ale i chaos a ekonomický rozvrat, který nastal v devadesátých letech po rozpadu Sovětského
svazu. Nepochopení toho, jak se něco tak dramatického mohlo stát dřívější supervelmoci, pak vedlo k dlouhodobé skepsi vůči
politice a rozšíření konspiračních teorií ve společnosti. „Demokratizace se v Rusku zdiskreditovala v devadesátých letech a
nyní se to stejné děje nacionalistickému proudu,“ říká Daniela Kolenovská. Není tak úplně jasné, z čeho by měla opozice
ideově čerpat, aby mohla nějakou alternativu představit. Válka na Ukrajině pak podle historičky cestu ke změně ještě víc
zkomplikuje. „Na Ukrajině nevraždí Putin, ale dvě stě tisíc ruských vojáků. Silové složky jsou dnes páteří ruské společnosti,
prostoupily ji a lidé nebudou chtít, aby se zločiny vyšetřily,“ přidává Kolenovská další důvod, proč podle ní zásadní obrat ruské
politiky nyní nevzejde na popud tamních občanů. 
Dobrý tmel Zda a jak je možné, aby se proměnila i ruská společnost tak, aby začala kriticky promýšlet nejen ruské počínání na
Ukrajině, ale celý svůj národní příběh, je otázka, na kterou sami experti hledají uspokojivé odpovědi. Podle některých by se
musely například změnit instituce, které pomáhají ruský příběh o ohrožení a vlastní výjimečnosti neustále oživovat – tedy média
nebo vzdělávací systém. I zde však platí již řečené, že za Putina se to nestane. Jiní pak připomínají, že v zahraničí dnes žije
zhruba pět milionů Rusů, kteří často odešli právě kvůli nesouhlasu s Putinovým režimem. Jejich návrat by mohl pro Rusko
představovat naději, jde však o běh na dlouhou trať. 
To ovšem neznamená, že se Rusko v příštích letech nemůže změnit. Naopak, řada expertů dnes mluví o možnosti zcela
dramatické započaté proměny země. Nepřišla by jako výsledek nějakého kremelského puče či vzedmutím opozice, ale
nastartovat by ji mohly ukrajinskou válkou vyvolané proměny na mezinárodní scéně. Jeden ze scénářů takovéto proměny
počítá s tím, že válkou vyčerpané Rusko upadne do područí Číny a z její nelítostné náruče bude po pár letech ještě rádo
prchat zpátky směrem k Západu. „A pak bychom měli být připraveni diktovat si podmínky,“ tvrdí například politický geograf
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Michael Romancov. 
Druhý možný – a podle odborníků docela reálný – scénář proměny říká, že Rusko současné tlaky neunese a celé se rozpadne.
Ačkoli se na to občas zapomíná, Rusko je státem zastřešujícím více než sto národů a existuje v něm i přes dvacet autonomních
republik, které často tvoří národy se silnou kulturní identitou. O možnosti, že by Rusko přišlo o území na svém okraji, se mluvilo
již v devadesátých letech, když se rozpadl Sovětský svaz. Někteří historici ostatně argumentují, že konec Sovětského svazu
nikdy neměl být vnímán jako něco, co se odehrálo v rozmezí několika let, a je naopak nutné ho vidět jako dlouhodobý proces,
jehož součástí je například i válka na Ukrajině – a nepochybně i další drobení Ruska, pokud by k němu došlo. Taková situace
by nevyhnutelně otřásla v samotných základech představami Rusů o tom, kam až sahá ruský svět a kdo do něj patří. A ruské
elity by pak stály před výzvou začít budovat ruský národ v podstatně menších hranicích a se skromnějším příběhem. 
Ani jeden ze scénářů možné změny nepředpokládá, že by její podobu Západ mohl přímo ovlivnit. Oba také nečekají, že by ke
změně mohlo dojít v nějakém blízkém časovém horizontu. A žádný neslibuje, že při jeho realizaci nedojde k nové nestabilitě a
zvratům, které teď nejsme schopni domyslet. Nejasná budoucnost pak ale činí o to naléhavější výzvy současnosti. „Rusko
musíme brát takové, jaké dnes je, a to je diktatura, která vede již několikátou agresivní válku za sebou. Na vytváření
budoucnosti je potřeba se aktivně podílet a to teď znamená nedopustit, aby Ukrajina padla,“ říká expert z Institutu
mezinárodních studií Jan Šír s tím, že pokud Putin prohraje a Rusko vzejde z války oslabené, existuje šance, že nebude mít na
podobné aktivity v budoucnu prostředky. 
Česko i Západ se tak dnes nacházejí v situaci, kdy za svou hranicí budou mít nebezpečnou, nevypočitatelnou říši, která se
zřejmě v blízké budoucnosti jen tak nezmění. „To ale nemusí být tak hrozný osud. Finové mají dlouho po boku ruského
medvěda, který je už jednou napadl, a dokážou s tím žít. Naučit se žít s trvalým nebezpečím může být dobrý tmel pro národy,
aby začaly racionálně uvažovat o svém osudu,“ říká slovenský komentátor Milan Šimečka. Jak ukázalo nedávné rozhodnutí
Finska požádat o vstup do NATO, desítky let dlouhá finská zkušenost s promýšlením existence v sousedství Ruska dnes velí,
že pro neutralitu již není prostor.. 

WWW. RESPEKT. CZ/AUDIO 

Malé státy jsou buď vaše, nebo soupeře. Příběhy jsou silnější než policie. Rozpad Sovětského svazu probíhá dodnes. 

Foto autor:   FOTO PROFIMEDIA. CZ
Foto popis:   Zachránci světa. (Ruští pohlaváři a veteráni sledují letošní vojenskou přehlídku na Rudém náměstí)
Foto autor:   FOTO GETTY IMAGES
Foto popis:   Obr narazil. (Fronta zajatých sovětských tanků během zimní války o Finsko)
Foto popis:   Vytlačit z Krymu. (Ruská vojska prohrávají u Sevastopolu během krymské války, 1855)
Foto popis:   Proti nacismu na věčné časy a nikdy jinak. (Letošní květnový průvod Moskvanů vzpomínajících na své příbuzné,
kteří bojovali ve druhé světové válce)

Mladí novináři v redakcích
TV , Datum: 22.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 00:50 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 455 300,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Pestrost a hlavně fakt, že jsou takzvaně u toho. Tohle baví studenty žurnalistiky na novinařině. Jak vychováváte mladé
novináře? Ptali jsme se v redakcích. "Chceme, aby byli motivovaní a měli všeobecný přehled a zbytek je naučíme," odpovídali
nám. A co o stážistech a začínajících novinářích ještě prozradili jejich šéfové? Pěkně jim to dře u vymýšlení témat a také u toho,
jak je správně uchopit a zbytečně nekomplikovat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Markéta, Oldřich, Kristýna – nabírají první zkušenosti na stážích a také pracovně v médiích a při střetu s realitou také naráží na
první problémy.

Markéta PRAUZKOVÁ, studentka 1. ročníku žurnalistiky, FSV  UK  
Na práci žurnalistice mě hodně překvapilo, jak těžké je hledat témata. Myslela jsem si, že vlastně vás napadají samy a ony ne.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, reportérka TV Nova, studentka Vyšší odborné školy publicistiky 
Já jsem tady byla na té čtrnáctidenní stáže Nova Academy. Pro mě byly nejhorší živé vstupy, protože je to stres.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
V redakcích mají o základní výbavě stážistů jasno, čeština na jedničku, rychlost a schopnost pracovat pod tlakem. "Když jsou
začínající novináři motivovaní a mají všeobecný přehled, všechno ostatní naučíme," říkají jejich šéfové.

Šárka PÁLKOVÁ, vedoucí domácí redakce, Seznam Zprávy 
U nás spíš potřebujeme, aby přicházeli s vlastními tématy, což je vždycky největší kámen úrazu. A já jim vždycky říkám, jdete s
kamarády večer do hospody, tak poslouchejte, co ti lidi řeší. Jedete na víkend s rodiči, poslouchejte, o čem se ti rodiče baví a
co vlastně pálí tuhle společnosti.

Kamil HOUSKA, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky, TV Nova 
Budu k nim kritický s tím, že je zajímavé sledovat, když k nám chodí mladí lidé, že oni mají vysoké školy, ale třeba nemají úplně
silný všeobecný přehled. A myslím si, že to je limituje v hledání témat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
V Aktuálně.cz stážistům témata na začátku zadávají, aby zjistili, jak se mladý novinář s nimi takzvaně popere a kde dělá chyby.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor, Aktuálně.cz 
Z toho, co mi editoři říkají, tak je to samozřejmě jako klasika zpracování, tzn. stručnost, přehlednost, úplnost, schopnost zachytit
to nejpodstatnější a podat to taky jazykem, který je srozumitelný.
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Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Média sice loví mladé talenty ve vodách novinářských oborů, studium žurnalistiky ale pro ně podmínkou není. Zato krev, pot a
slzy, dalo by se s nadsázkou říct. To studenty na stážích čeká.

Radka MARKOVÁ, šéfredaktorka zpravodajství ČTK 
Potřebujeme zjistit, jestli jsou schopní vyhmátnout podstatu problému, ať už z dodaných materiálů, z tiskových zpráv nebo
zpracovat texty ze zahraničních tiskových agentur, aby ten člověk byl schopný se okamžitě zorientovat, jinak řečeno aby
negooglil každou blbost.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, reportérka TV Nova, studentka Vyšší odborné školy publicistiky 
Domácí redakce, magazín zahraniční zpravodajství, fotografování nebo videozpravodajství. Třeba v Aktuálně.cz se začínající
novináři mohou většinou hlásit na stáž v konkrétní rubrice.

Josef PAZDERKA, šéfredaktor, Aktuálně.cz 
Typicky, pokud jste na domácím zpravodajství, tak zpracovat nějakou tiskovku premiéra nebo nějakého ministra. Pokud ten
člověk potom má blízko třeba k životnímu prostředí nebo naopak k sociálním tématům, tak se to snažíme potom diferencovat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Kombinace teorie od možná budoucích kolegů a šéfů a praxe – taková je zase čtrnáctidenní stáž na televizi Nova.

Kamil HOUSKA, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky, TV Nova 
Si vyzkouší Snídani s Novou, Televizní noviny. Vyzkouší si i práci ve střižnách. K tomu konci oni mají za úkol vytvořit sami
nějakou reportáž, abychom viděli, jak jsou schopni psát, pracovat s textem.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Do vzdělávání studentů přímo na škole se zapojuje akademie ČTK. Od letošního semestru se podílí na výuce agenturní
žurnalistiky pro Fakultu  sociálních  věd  na  Karlově  univerzitě .

Radka MARKOVÁ, šéfredaktorka zpravodajství ČTK 
V rámci akademie organizujeme letní školu pro studenty, která se poslední roky odehrává na festivalu Letní filmová škola.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
A na co studenty připravují vyučující ve škole? Kromě výroby vlastního čtrnáctideníku také na to, že někdy práce v médiích
nekončí podle plánu. Tisk, rozhlas, televize. Je to stejné všude.

Barbora OSVALDOVÁ, vedoucí katedry žurnalistiky, FSV  UK  
Když nastoupíte do deníku, tak skutečně je to práce na celej tejden. Když mají službu, tak tam musí být v sobotu, v neděli.

Kamil HOUSKA, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky, TV Nova 
Protože když se něco děje, tak se holt domů nejde, tak jak se jít mělo.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
"Když už u nás lidé vydrží, tak je to na dlouho. Průměrná doba zaměstnanosti je v ČTK 14 let," říká šéfredaktorka zpravodajství
Radka Marková. Agentura je ale spíše pro ty, kteří nemají ambice být na obraze.

Radka MARKOVÁ, šéfredaktorka zpravodajství ČTK 
Nikdy z vás nebude hvězda, jejíž jméno zná celý národ.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, reportérka TV Nova, studentka Vyšší odborné školy publicistiky 
A co nejvíc láká studenty?

Barbora OSVALDOVÁ, vedoucí katedry žurnalistiky, FSV  UK  
My máme předmět, který se jmenuje moderování a oni vidí Daniela Stacha a myslí si, že to je prostě zázrak.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
V audiovizuálních médiích je potřeba si to takzvaně odkroutit. Doslova na zadku v rešerších a pak prakticky v terénu, než třeba
přijde příležitost.

Kristýna BEZDĚKOVÁ, reportérka TV Nova, studentka Vyšší odborné školy publicistiky 
Tak já nejradši točím ta lidová témata, je to taková oddechovka jednou za čas po těch dnech ve sněmovně a na vládě.

Markéta PRAUZKOVÁ, studentka 1. ročníku žurnalistiky, FSV  UK  
Bych ráda v budoucnu moderovala nebo dělala rozhovory, popřípadě se věnovala publicistice.

Oldřich NEUMANN, student 1. ročníku žurnalistiky, FSV  UK  
Myslím si, že mě to baví a pokud se dostanu k tomu moderování, což bych opravdu rád, tak si myslím, že bych u toho docela
dlouhou dobu mohl vydržet.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Kristina Tůmová, Česká televize.

Konference VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA, program závěrečného setkání v červnu 2022 URL
Automatický překlad
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Činnosti stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou jsou navzájem propojené. Akce představí i aktuální trendy a
přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.

Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme
vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.
Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí.
Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv
vody na stavební díla.
Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a
hospodaření s vodou.
Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace
velkých vodních staveb.
Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a
studenty stavebních a architektonických oborů.

Podrobný program konference voda 2020

ÚTERÝ, 21. června 2022, dopolední společný program
od 9:00–12:30 hodin v hlavní posluchárně (B 286)

9:30 hod.
Zahájení konference
Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI a Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT

10:00 hod.
Klimatická změna a voda/hlavní přednáška
RNDr. Pavel Kalenda, CSc.
+ Kritická diskuse k přednesenému tématu.

11:30 hod.
Představení programu garanty sekcí:

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
garanti: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miloslav Šír, CSc.
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana
Sekce D: Městské inženýrství
garant: doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.
Sekce F: Geotechnika,
garant: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Vystoupení hostů;
Diskuse účastníků konference.

12:30–13:30
Oběd

ÚTERÝ, 21. června 2022, odpolední program v sekcích
od 13:30–17:00 hodin – posluchárna 1 (C 202 nebo C 204)
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Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou / sekce E
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
Zadržování vody vodními díly / sekce A
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Hospodaření s dešťovými vodami v kampusu VŠB-Technické univerzity Ostrava / sekce D
doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1 / sekce A
Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Umělá infiltrace jako nástroj v boji se suchem / sekce A
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Voda v urbanistické tvorbě / sekce C
Ing. Václav Jetel, Ph.D.
Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny / sekce C
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
Hydrologický systém středověké megapole Angkor, Kambodža / sekce C
doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

od 13:30–17:00 hodin – posluchárna 1 (C 202 nebo C 204)

Vlhkostní poruchy dřevostaveb a východiska pro spolehlivý návrh / sekce E
Ing. Luboš Káně,Ph.D.
Zkušenosti s revidovanou ČSN 73 1901 Navrhování střech / sekce E
Ing. Jan Matička
Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů izolačních souvrství / sekce E
Ing. Roman Vomlel
Církevní stavby 1 – kaple, kostelíčky, kostely. Sanace konstrukcí z hlediska vlhkosti / sekce E
Ing. Michael Balík, CSc.
Církevní stavby 2 – mikroklima v prostoru sakrálních staveb / sekce E
Ing. Lukáš Balík, PhD.
Geotechnické konstrukce v interakci s vodou / sekce F
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny vody / sekce F
Ing. Jan Kos, CSc.
Geotechnické technologie při sanaci kontaminovaného podloží / sekce F
Ing. Daniel Jirásko, PhD.
Technologie ražby podzemních konstrukcí ve zvodnělém prostředí / sekce F
doc. Ing. Dr. Jan Pruška

17:00 Závěrečné slovo Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI.

Doprovodný program:

Výstava – konferenci doprovodí putovní výstava „Stavba a voda“
Odborná exkurze „BIOTECHNOLOGICKÝ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD“, pátek 10. června 2022 od 12:00.
(sraz účastníků je v 11:45 na parkovišti před bývalým hlubinným dolem Kohinoor – Mariánské Radčice).

Prezentace konference:

Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy „Stavba a voda“

Registrace na konferenci pořádanou dne 21. 6. 2022 od 9:30 hodin
v prostorách FSv  ČVUT v  Praze  od úterý 17. 5. přes:
Přihlašovací formulář Voda 2020 (nebo odkaz na stránkách ČSSI a ČKAIT)

Vložné:

Standardní: 2.500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 40 %, tj. vložné 1.500 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT
nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Sleva pro studenty: 100 %, tj. vložné 0,- Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba předložit studijní průkaz nebo vyplnit číslo
dokladu ISIC – cena pro studenty nezahrnuje oběd).

Spolupracující organizace KONFERENCE VODA 2020

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Česká komora architektů
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Česká hydroizolační společnost
Fakulta stavební ČVUT Praha
Fakulta stavební VUT Brno
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
Fakulta architektury ČVUT Praha
Fakulta umění a architektury TU Liberec
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF
METROSTAV, a.s.
PROTUR – Procession Rolling Turbine, s.r.o.
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
IRIMON, spol. s r.o.
ENVI-PUR, s.r.o.
HENNLICH, s.r.o.
FRÄNKISCHE CZ
TOPWET s.r.o.
DIAMO, státní podnik
SMP CZ, a.s.
Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Časopis „Stavebnictví“
web „Ceny za projekty“
web „TZB – info.cz“
web „StavbaWEB“
IC ČKAIT s.r.o.

Tokio mi obrátilo život. Medaile musela z očí
TISK , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: Karvinský a havířovský deník , Strana: 10 , Autor: MILAN NOVOTNÝ , Vytištěno: 1 660 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 23.05.2022 01:47 , Čtenost: 4 945 , Rubrika: Rozhovor/Osobnost českého sportu , AVE: 14 468,40 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Kanoista a olympijský medailista LUKÁŠ ROHAN (26) odmalička sleduje sport a láká ho práce ve zpravodajství 

Loni na olympiádě v Tokiu získal první českou medaili. Po zisku stříbra se kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan stal chtě
nechtě sportovní celebritou. Brzo ho už ale čekají další výzvy. Těší se na červnový Světový pohár v pražské Troji a netají se
tím, že by se jednou rád ocitl na opačné straně barikády. Chtěl by se stát sportovním novinářem. „Vždycky mě přitahovala
televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není jisté, jestli se mi to
povede. Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ,“ říká vodní slalomář USK Praha. 

* Kde máte olympijskou placičku vystavenou? 

Doma. Normálně leží v šuplíku. O žádném čestném místě jsem nepřemýšlel. Po olympiádě jsem ji nosil všude s sebou. Kamkoliv
jsem přišel, vždycky jsem musel medaili ukázat. Už mě to trošku štvalo, a tak jsem ji uklidil, abych ji neměl pořád na očích. 

* Poolympijské období bývá pro medailisty hektické. Jak jste ho prožíval? 

V prvních dnech po návratu z Tokia se mi obrátil život naruby. Jezdil jsem z akce na akci, ale bral jsem to jako aktuální náplň
sportovce. Někdy to nebylo úplně příjemný, na druhou stranu to byla dobrá zkušenost. Potkal jsem se se zajímavými lidmi a
otevřelo mi to dveře do některých projektů. Je otázka, jestli to ještě někdy zažiju. 

* Zafungovala tokijská medaile jako motivace do další kariéry? 

Sport dělám celý dosavadní život hlavně proto, že mě to baví a chci se pořád zlepšovat. To se medailí nijak nezměnilo.
Pomohla mi však v tom, že si na vodě víc věřím. Tokio bylo v mnoha ohledech zvláštní, a tak bych se chtěl na olympiádu
podívat ještě jednou a zažít ji se vším všudy. Paříž by taková mohla být, ale těžko předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v
těžké domácí konkurenci probojovat. 

* Letos vás kromě řady sportovních cílů čekají státnice na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Půjde všechno
skloubit? 

Hlavní náplní mého života je sport. Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych měl jednou snadnější startovní pozici, až
skončím se slalomem. Potřebuju dopsat diplomku a v září udělat státnice. Věřím, že studium zdárně zakončím, to už budu mít
po sezoně. Pak bude větší prostor věnovat se žurnalistice prakticky, protože škola je hodně teoretická. 

* Měl jste hned jasno, že chcete být novinářem? 

O sport jsem se odmalička zajímal. Strašně mě bavilo komentovat si pro sebe zápasy. Třeba jsem si v televizi pouštěl bez zvuku
hokejová utkání a zkoušel je vlastními slovy namluvit. Nebo jsme s kamarádem na základce komentovali naše fotbalové mače
při tělocviku. Na střední škole jsem pak zjistil, že mi nedělá problém psát slohové práce a rozvíjet své myšlenky. Došel jsem k
tomu, že bych mohl žurnalistiku vystudovat, a záhy přišel nápad, že bych chtěl profesionálně působit v médiích. 

* Měl jste vzor v nějakém sportovním novináři? 

To ne, i když jich pár sleduju. Spíš se mohu někým inspirovat nebo se od někoho něco přiučit. Můj zájem se netýká jen sportu,
ale i zpravodajství a dění ve světě. Když jsem psal bakalářskou práci, čerpal jsem z rozhlasových reportáží Josefa Laufera,
legendy československé sportovní žurnalistky. Díky kontaktům v rozhlase jsem měl možnost poslechnout si jeho komentování.
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To bylo obohacující. 

* V jaké mediální oblasti byste chtěl jednou zakotvit? 

Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není
jisté, jestli se mi to povede. Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ. Už jsem si to v minulosti zkusil při vodním slalomu v Troji jako
rádoby expert, ale je to úplně něco jiného, než když komentuje profesionální moderátor. Viděl bych se tam, ale člověk se k
tomu musí propracovat. Minimálně bych se o to chtěl pokusit. Třeba ale zjistím, že se na to nehodím. 

* Na jednom sportovním webu píšete blog. Kde se inspirujete a jaké máte ohlasy? 

Už dřív jsem psal v rámci vodního slalomu, ale tato příležitost má mnohem větší záběr. Zpětnou vazbu nějakou mám. Snažím se
slalom zpopularizovat, ale ohlasy přicházejí většinou z vodácké komunity, protože se hlavně vyjadřuju k našemu sportu. Před
vydáním pošlu článek pár lidem, aby mi řekli svůj názor. Nechci, aby mě kamarádi plácali po ramenou. Spíš potřebuju kritické a
konstruktivní zhodnocení. 

* Zkoušíte zabrousit i na jiné téma? 

Uvědomuju si, že slalom není středobodem světa. Zavadil jsem i o anketu Sportovec roku nebo o olympiádu. Proto sleduju
ostatní sporty a jsem myslím docela v obraze. Určitě se ale nepustím do kritiky českých hokejistů na mistrovství světa. (směje
se) To by bylo špatně. 

* Kdy vás potkáme v tiskovém středisku? 

Na to zatím nedokážu odpovědět. Bude záležet na spoustě okolností, ale nějaký čas ještě budu kanoistou na divoké vodě.
Uvidím, jak mi to půjde a jestli mě to bude dál bavit. Taky se může stát, že budu chtít zkusit něco jiného. Zatím mě ale nejvíc
naplňuje vodní slalom a při rozhovorech budu odpovídat do mikrofonu a ne klást otázky. (směje se) 

* Už na konci května začne sezona ME v Liptovském Mikuláši, MS v německém Augsburgu je pak naplánovaný na červenec.
Vyhovuje vám takový kalendář? 

Mistrovství světa bývalo až v září, ale Němci chtějí přesně na den připomenout padesátileté výročí premiéry vodního slalomu
na olympiádě. Já s tím problém nemám. Přijde mi, že konec července je ideální termín, aby byl člověk ve skvělé formě. 

* Co podnikáte, když nejste zrovna na vodě nebo se nepřipravuje studium? 

Moc času mi nezbývá. Když ale něco vyšetřím, tak se bavím lezením. Ať už na umělé stěně nebo na skalách. Docela mě to
chytlo. Sice to s mým sportem nejde moc do kupy, ale už to mám takhle nastavený. Samozřejmě přednost má slalom a všechno
kolem něj. Lezení je ale můj velký koníček a jednou bych se mu chtěl jako amatér víc věnovat. 

***

„Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není
jisté, jestli se mi to povede.“ 
Lukáš Rohan 
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Tokio mi obrátilo život. Medaile musela z očí
TISK , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: Žatecký a lounský deník , Strana: 10 , Autor: MILAN NOVOTNÝ , Vytištěno: 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 23.05.2022 02:17 , Čtenost: 3 305 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 11 861,35 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Kanoista a olympijský medailista LUKÁŠ ROHAN (26) odmalička sleduje sport a láká ho práce ve zpravodajství

Loni na olympiádě v Tokiu získal první českou medaili. Po zisku stříbra se kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan stal chtě
nechtě sportovní celebritou. Brzo ho už ale čekají další výzvy. Těší se na červnový Světový pohár v pražské Troji a netají se
tím, že by se jednou rád ocitl na opačné straně barikády. Chtěl by se stát sportovním novinářem.
„Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není
jisté, jestli se mi to povede. Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ,“ říká vodní slalomář USK Praha.

* Kde máte olympijskou placičku vystavenou?

Doma. Normálně leží v šuplíku. O žádném čestném místě jsem nepřemýšlel. Po olympiádě jsem ji nosil všude s sebou. Kamkoliv
jsem přišel, vždycky jsem musel medaili ukázat. Už mě to trošku štvalo, a tak jsem ji uklidil, abych ji neměl pořád na očích.

* Poolympijské období bývá pro medailisty hektické. Jak jste ho prožíval?

V prvních dnech po návratu z Tokia se mi obrátil život naruby. Jezdil jsem z akce na akci, ale bral jsem to jako aktuální náplň
sportovce. Někdy to nebylo úplně příjemný, na druhou stranu to byla dobrá zkušenost. Potkal jsem se se zajímavými lidmi a
otevřelo mi to dveře do některých projektů. Je otázka, jestli to ještě někdy zažiju.

* Zafungovala tokijská medaile jako motivace do další kariéry?

Sport dělám proto, že mě to baví a chci se pořád zlepšovat. To se medailí nijak nezměnilo. Pomohla mi však v tom, že si na
vodě víc věřím. Tokio bylo v mnoha ohledech zvláštní, a tak bych se chtěl na olympiádu podívat ještě jednou a zažít ji se vším
všudy. Paříž by taková mohla být, ale těžko předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v těžké domácí konkurenci probojovat.

* Letos vás kromě řady sportovních cílů čekají státnice na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Půjde všechno
skloubit?

Hlavní náplní mého života je sport. Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych měl jednou snadnější startovní pozici, až
skončím se slalomem. Potřebuju dopsat diplomku a v září udělat státnice. Věřím, že studium zdárně zakončím, to už budu mít
po sezoně. Pak bude větší prostor věnovat se žurnalistice prakticky, protože škola je hodně teoretická.

* Měl jste hned jasno, že chcete být novinářem?

O sport jsem se odmalička zajímal. Strašně mě bavilo komentovat si pro sebe zápasy. Třeba jsem si v televizi pouštěl bez zvuku
hokejová utkání a zkoušel je vlastními slovy namluvit. Nebo jsme s kamarádem na základce komentovali naše fotbalové mače
při tělocviku. Na střední škole jsem pak zjistil, že mi nedělá problém psát slohové práce a rozvíjet své myšlenky. Došel jsem k
tomu, že bych mohl žurnalistiku vystudovat, a záhy přišel nápad, že bych chtěl profesionálně působit v médiích.

* Měl jste vzor v nějakém sportovním novináři?

To ne, i když jich pár sleduju. Spíš se mohu někým inspirovat nebo se od někoho něco přiučit. Můj zájem se netýká jen sportu,
ale i zpravodajství a dění ve světě. Když jsem psal bakalářskou práci, čerpal jsem z rozhlasových reportáží Josefa Laufera,
legendy československé sportovní žurnalistky. Díky kontaktům v rozhlase jsem měl možnost poslechnout si jeho komentování.
To bylo obohacující.

* V jaké mediální oblasti byste chtěl jednou zakotvit?

Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není
jisté, jestli se mi to povede. Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ. Už jsem si to v minulosti zkusil při vodním slalomu v Troji jako
rádoby expert, ale je to úplně něco jiného, než když komentuje profesionální moderátor. Viděl bych se tam, ale člověk se k
tomu musí propracovat. Minimálně bych se o to chtěl pokusit. Třeba ale zjistím, že se na to nehodím.

* Na jednom sportovním webu píšete blog. Kde se inspirujete a jaké máte ohlasy?

Už dřív jsem psal v rámci vodního slalomu, ale tato příležitost má mnohem větší záběr. Zpětnou vazbu nějakou mám. Snažím se
slalom zpopularizovat, ale ohlasy přicházejí většinou z vodácké komunity, protože se hlavně vyjadřuju k našemu sportu. Před
vydáním pošlu článek pár lidem, aby mi řekli svůj názor. Nechci, aby mě kamarádi plácali po ramenou. Spíš potřebuju kritické a
konstruktivní zhodnocení. VIDEODOTAZNÍK DENÍKU

Zkoušel v dětství i jiné disciplíny? Jaký byl zpočátku jeho vztah k vodním sportům? Pro načtení rozhovoru s Lukášem Rohanem
použijte mobilní telefon s čtečkou QR kódu nebo jděte na adresu www.denik.cz/rohan

Foto autor:   Foto: Deník/Zbyněk Pecák
Foto popis:   OLYMPIONIK. Kanoista Lukáš Rohan zatím v rozhovorech odpovídá na otázky, jednou by se ale rád přesunul na
opačnou stranu mikrofonu a stal se sportovním novinářem. „Vždycky mě přitahovala televize,“ líčí v rozhovoru pro Deník.
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Spekulace o Putinově zdraví sílí. "Číslo 2" Kremlu může být ještě nebezpečnější URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Krepindl, Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
23.05.2022 07:41 , Celková návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 20 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
V západních médiích se spekuluje o možných zdravotních potížích ruského prezidenta Vladimira Putina. V případě, že by kvůli
tomu nebyl schopný vykonávat úřad, jeho pravomoci by měly dočasně přejít na předsedu vlády. Alespoň tak to praví tamní
ústava. „Nicméně tady je potřeba říci, že v Rusku se na právní procedury moc nehraje. A určitě je zde velký prostor pro
kreativitu," míní politolog Jan Šír.

V této souvislosti Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  zdůrazňuje, že dočasné převzetí prezidentských
pravomocí ani není v ruské ústavě dopodrobna upraveno a je otázka, jak by se nastalá situace případně řešila v praxi.
"Dlouho se západním tiskem propírá, jestli Putin půjde na plánovaný zákrok nebo ne a kdo by pro takový případ byl pověřen
řízením státu," uvádí Šír, který se specializuje na postsovětský prostor. "Tady se spekuluje o osobách, které mohou mít na
Putina silný vliv a nacházejí se v nejužším kruhu vedení," dodává.
V tomto případě se podle něj nehovoří o ruském premiérovi Michailu Mišustinovi, který by měl na základě ústavy pravomoci
funkce hlavy státu převzít, ale o Nikolaji Patruševovi, generálním tajemníkovi Bezpečnostní rady Ruské federace. "A ten
rozhodně nevyniká láskou vůči Západu ani Ukrajině," komentuje Šír.
Z hlediska dalšího vývoje je podle politologa nutné vzít v potaz i případné stupňování války ze strany Ruské federace. "A to
horizontální eskalaci čili rozšiřování konfliktu do dalších zemí nebo i vertikální v podobě použití zbraní hromadného ničení, s
čímž má putinský režim zkušenosti," podotýká Šír. "To nás nutí být ostražití a i tato rizika se snažit nejenom zvažovat, ale
zejména v konečném důsledku zvládnout," dodává.
Podívejte se na video v úvodu článku, kde Šír také zmiňuje, zda by v Rusku mohlo dojít k palácovému nebo lidovému převratu,
či jak tamní obyvatele nadále ovlivní západní sankce.

Hana Havelková - pedagožka inspirující vysokoškolské studenty a studentky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: msmt.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 11:00 , Celková návštěvnost: 573 610 , RU / den:
100 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Praha, 23. května 2022 - Ke Dni učitelů a učitelek a připomínce ne vždy jednoduchého přístupu žen k učitelskému povolání
zahájilo MŠMT minisérií medailonků významných pedagožek. Devátou z nich je charismatická pedagožka inspirující
vysokoškolské studenty a studentky Hana Havelková.

Hana Havelková se narodila v roce 1949 ve Valticích. Byla uznávanou socioložkou, filozofkou a vysokoškolskou pedagožkou,
která se zaměřovala především na genderová témata. Studovala sociologii a politickou filozofii na Masarykově Univerzitě v
Brně, kde získala v roce 1976 titul PhDr. a v roce 2007 na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  titul Ph.D. Stala se
jednou ze zakládajících osobností Katedry genderových studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde přednášela
již od roku 1996 až do svého odchodu do důchodu v roce 2018. 
Téma feminismu začala zkoumat v 90. letech, nikoli však z vlastní iniciativy, ale vlivem okolností, které ji k tomu přiměly.
Původně se totiž domnívala, že tato problematika neodhalí nové skutečnosti o vztazích mužů a žen ve společnosti, když se ale
do tématu ponořila, zjistila, že se mýlila a že komunistická moc vymýtila z veřejného prostoru otázky věnující se vztahu mezi
ženami a muži a proměně jejich rolí. Rozhodla se proto tuto chybu napravit a provést důkladný výzkum historických období z
genderového hlediska. 
Havelková byla význačnou myslitelkou a autorkou mnoha děl v českém, anglickém i německém jazyce, které se věnovaly
feministické politické filozofii, ženám ve vědě a zastoupení žen v politice, médiích a ve veřejném diskurzu, genderové teorii
kultury a společnosti. V 90. letech se zabývala napětím ve feministických diskuzích mezi "Východem" a "Západem". Její odborné
texty vynikaly důrazem na teoretickou ukotvenost a analytické uchopení otázek, které si kladla. 
Feminismus pro ni znamenal významnou součást moderního myšlení, úhel pohledu rozšiřující kulturní a sociální kontext. Ve své
práci hledala odpovědi také na otázky týkající se naší specifické komunistické a postkomunistické minulosti z genderového
hlediska. Snažila se přijít na to, proč v samotném průběhu, ale i po éře komunismu téma feminismu nikomu nechybělo, ač mělo
na našem území dlouhou tradici. Havelková proto připomínala kořeny feminismu na našem území, a také hrdinky minulosti,
které bojovaly za politická a občanská práva žen, která mnoho lidí dnes vnímá jako jistou samozřejmost. 
Inspirující byla nejen její publikační činnost, ale také její věhlasné přednášky věnující se feministickým teoriím, které inspirovaly
velké množství studujících. Hana Havelková se snažila o to, aby se lidé kriticky zamýšleli nad sebou samými, nad člověkem ve
společnosti a místem, které v ní zaujímá. 
Téma feminismu bezpochyby dokázala předat zajímavým způsobem, který nadchl její četné publikum na fakultě a podnítil je k
bližšímu zkoumání dané problematiky. Svým stylem výuky byla vzorem pro pedagogy a pedagožky, neboť dané téma dokázala
podat tak, že nejen zaujalo mnoho mladých studujících, ale také je nalákalo na magisterské studium a profesní dráhu v oboru. 
Hana Havelková v roce 2003 podotkla: 
„ Nahromadila se potřeba reflexe. Vidím to na fakultě, kde učím, že zájem studentů o feminismus je obrovský. … Dokonce i
antifeminismus udělal službu … řada studentů mi uvedla jako motiv, že ataky mladou zvídavou generaci přivedly k feminismu.“ 
Havelková působila také v redakční radě historického časopisu L'homme, časopisu Constelations a Sociologického časopisu. V
letech 1993-2006 byla předsedkyní Českého helsinského výboru pro lidská práva. V roce 2015 vydala spolu s Liborou Oates-
Indruchovou knihu Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. V roce 2019 pak vznikla kniha
Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe, jejímiž editorkami jsou Věra Sokolová a Ľubica
Kobová. Právě v těchto knihách jsou představeny hlavní myšlenky Hany Havelkové a její celoživotní dílo obohacené o
příspěvky jejích kolegů a kolegyň obdivujících její práci a osobnost. Zemřela 31. října 2020 ve věku 71 let. 
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Jan BUMBA, moderátor 
Důvodem, proč se Ukrajincům daří na mnoha místech odrážet ruskou invazi, je kromě neobyčejné obětavosti také pomoc
proudící ze Západu. Pomáhají jak dodávky zbraní, tak humanitární zásilky. Zásadní roli hraje pomoc od Spojených států, které
navíc před pár dny rozhodly o jejím dalším navýšení. Jak pevné a jak trvalé je odhodlání amerických politiků podporovat
Ukrajinu a jak si představují budoucí vztahy s Ruskem? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Hostem Interview je dnes profesor
historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Dobrý den.

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor 
O dalším balíku pomoci v hodnotě zhruba 40 miliard dolarů rozhodl Senát jasnou většinou hlasů. Znamená to, že na americké
politické scéně nyní není pochyb o tom, že je nutné podporovat Ukrajinu?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Ano, já myslím, že skutečně tomu tak je, je to vzácné a smutné zároveň, že se konečně od začátku 21. století až teď našlo
téma, na němž se shodne celá země, ale shodne-li se, tak se shodne skutečně téměř téměř úplně, když jedu do práce, tak na
mostech nad dálnicí vlají ukrajinské vlajky. Když jedu na kole okolo Bostonu, vidím ukrajinské vlajky vlát nad soukromými domy.
Vlajky tohoto typu jsou také na mnoha autech a nelze poznáte, jestli patří demokratům nebo republikánů, patří Američanům,
kteří evidentně věří, že tahle země má pomáhat.

Jan BUMBA, moderátor 
Když říkáte, že to je smutné, zároveň předpokládám, že narážíte na to, že politika ve Spojených státech je jinak hluboce
rozpolcená stranickými spory. Je to tedy opravdu vzácná shoda demokratů a republikánů?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Je to skutečně velmi vzácná shoda, ale zaplaťpánbůh za to, že v tomhle případě ta shoda skutečně funguje.
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Jan BUMBA, moderátor 
Dá se z toho vyvozovat, že podpora Ukrajiny bude dlouhodobá a že se nezmění třeba ani po podzimních volbách do Kongresu?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Já myslím, že ano, v podzimních volbách v listopadu se skutečně čeká, že republikáni získají kontrolu nad Kongresem a jistě to
situaci ještě zhorší, protože teď bude oslabený prezident v Bílém domě reprezentující demokraty, zatímco Kongres bude
republikánský a bude jistě dělat všechno pro to, aby připravil půdu republikánskému vítězství v příštích prezidentských
volbách, které potom bude za 2 roky. A tím pádem myslím, že ta politická budoucnost je skutečně velmi nejasná, ale jak jsem
řekl, co se týče Ukrajiny, tahle země je zcela jednotná.

Jan BUMBA, moderátor 
A nejsou tedy kandidáti, kteří by tvrdili, že třeba Spojené státy mají jiné problémy, že by se měly soustředit na domácí
záležitosti, že by se neměly plést do vzdálených konfliktů. Nic takového se v té rozjíždějící se kampani neobjevuje?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, tyhle názory se objevují, ale je celkem překvapivé, jsem velmi rád, že tu otázku kladete, je velmi překvapivé, že ty názory
neslyšíte ani tak od těch lidí, od kterých bychom to normálně mohli čekat, například od té reprezentantů odborů, které taková
témata tradičně prosazují v domácích diskuzích, ale slyšíte je spíš od určitých intelektuálů, veřejných intelektuálů, intelektuálů,
kteří vstupují do veřejných diskuzí. A ti prosazují názor, že tahle situace nemůže pokračovat donekonečna, že podporou
Ukrajiny se jenom prodlužuje válka a tím se zvyšuje počet obětí a podobně. Ale proti tomu velmi úspěšně argumentují ti, kteří
poukazují na to, že ustupovat zlu, ustupovat násilí se historicky nikdy nepodařilo. A ostatně tenhle ten názor nikdo nemusí
vysvětlovat občanům České republiky.

Jan BUMBA, moderátor 
Když jsme hovořili o té vzácné shodě na politické scéně, nezměnilo by se nic na podpoře Ukrajiny, ani kdyby příští prezidentské
volby vyhrál Donald Trump?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, tak tady se skutečně vzdávám, to jste vyhrál, pane redaktore, protože kdyby vyhrál Donald Trump, anebo někdo jako
Donald Trump, tak potom je to skutečně nemožné předpovídat, co by takový člověk udělal, protože já myslím, že zásadou nebo
hlavní charakteristikou prezidenta Donalda Trumpa bylo, že byl naprosto nepředvídatelný a byl-li nepředvídatelný opakovaně v
minulosti, tak bychom museli čekat, že by i tentokrát byl nepředvídatelný.

Jan BUMBA, moderátor 
Kromě těch hlasů, které jste popisoval, které hovoří proti další třeba vojenské pomoci Ukrajině, objevuje se někdo teď na
scéně ve Spojených státech, kdo by aktivně působil ve prospěch Ruska a teď mám na mysli skutečně nějaký lobbing, nikoliv
jen tu intelektuální debatu?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, probíhá-li nějaký lobbing, tak probíhá někde za scénou. A já o něm nic nevím, protože o něm veřejnost vědět nemá, takový
lobbing ale bych si neuměl za současné situace představit, protože, jak jsme řekli oba na začátku, veřejné mínění a téměř
kompletně celá politická reprezentace, až na skutečně triviální výjimky, naprosto tvrdě stojí za názorem, že Putinovu Rusku za
současné situaci nelze ustoupit, protože by potom bezpochyby se nezastavil takzvaný úspěch na Ukrajině, kterého by dosáhl za
cenu hory příšerných obětí, by bezpochyby jenom zvýšil jeho chuť k jídlu a pokračoval by někam dál, takže já bych něco
takového nečekal.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Víme, že tradičně
zahraniční politika není tím, co by ve Spojených státech rozhodovalo volby. Je ukrajinská situace a válka na Ukrajině něco
jiného, je to, co se teď děje vlastně ve vzdálené východní Evropě zajímavé pro běžné Američany?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Je to překvapivé, pokud té otázce rozumím, tak přinejmenším implikuje, že je to překvapující. Já si myslím, že máte naprostou
pravdu, překvapilo to bezpochyby i mě, čekal jsem mnohem větší pragmatismus, nebo mohu-li použít jiné slovo cynismus, a
proto s velkou radostí, s velkou radostí vám mohu říci, že co se týče Ukrajiny, tak tady ta podpora je skutečně, řekl bych, od
srdce. A samozřejmě je to překvapující, protože Amerika v mezinárodní politice, tak jako ostatně každá země na světě,
prosazuje především sebezájem, ale v případě Spojených států byl idealismus vždy určitým komponentem amerických dějin.
Nejde tedy jenom o pragmatismus, jde tu o určitý idealismus a představu, že tahle země má povinnost se postavit na stranu
těch, kteří chtějí udržet hráz proti tomuhle bezbřehému lhaní, násilí, bombardování nemocnic a škol a kostelů a vraždění
těhotných žen. Pokud se tomu nepostavíme tam a teď, tak tohle, tenhle mor se bude rozšiřovat dál a stane se postupně
legitimním, a proto si myslím, že v tomhle případě Amerika zdvihla prapor, řekněme mu idealistický prapor, ale je tu zároveň i
výraz určité spoluzodpovědnosti, kterou Washington cítí, co se týče Ukrajiny, protože Spojené státy v roce 1994 spolu s
Ruskem a Velkou Británií se v budapešťském memorandu zavázaly hájit suverenitu Ukrajiny. A i když memorandum není totéž
jako plnohodnotná mezinárodní smlouva, tak přesto přesto do určité míry Spojené státy zavázalo to memorandum k tomu, aby
suverenitu Ukrajiny hájilo, a proto si myslím, že Spojené státy, a ostatně Velká Británie, další partner tohoto memoranda v roce
1994, jsou tak výrazné kromě mnoha jiných států, včetně České republiky, samozřejmě Polska, Estonska a podobně, ve snaze
udržet nějakou linii mezi civilizací a barbarismem.

Jan BUMBA, moderátor 
Když v současné době jsou američtí politici, tak jednoznačně pro podporu Ukrajiny, nemůže to někdo vnímat jako podporu toho
tvrzení, že na Ukrajině vlastně probíhá jakási zástupná válka mezi Ruskem a Spojenými státy?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, tak tomu tvrzení nikdo nezabrání, protože, jak doufám, všichni jsme se konečně poučili, tak bezbřehé lhaní je zcela
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normální každodenní praxí, co se týče Kremlu. A přesto bych ale řekl, že když tedy si odmyslíme to, že prostě ty lži je třeba
očekávat a nelze s tím evidentně nic dělat, protože rozdíl mezi realitou a fikcí kremelské nějak evidentně nerozčiluje, tak pokud
tohle dáme stranou, tak si musíme uvědomit, že tohle není válka Ruska proti Ukrajině, tohle není válka Ruska proti Západu, je
to válka Putinova Ruska proti civilizaci a proti němu tady stojí nejenom NATO a Evropská unie, jak Kreml, lživě neustále hlásá
do světa. Jde tu o to, že dokonce země tradičně neutrální, téměř všichni, kromě Severní Koreje, pokud to dokážu z hlavy
vyjmenovat, Severní Koreje, Venezuely, Kuby, Orbánova Maďarska a potom těch tradičních na plotě vždy sedících států jako
Indie, Čína, Pákistán, které v podstatě jen čekají, která strana jim nabídne víc. Kromě těhle států Putin stojí proti civilizovaném
světu.

Jan BUMBA, moderátor 
Pane profesore, ještě na stejnou notu, prosím, je možné nějak tedy vyvracet to ruské tvrzení, že Rusko se musí bránit Západu,
který ho neustále provokuje a zatlačuje do kouta?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
To je, to je samozřejmě staré téma ruských vládců, nejenom lidí, jako je teď Putin, nejenom všech komunistických vládců od
Lenina a především Stalina až do Gorbačova v polovině osmdesátých let, ale je to staré téma staré carské ruské politiky, že
Rusko představuje ostrůvek, který je třeba chudší, než zbytek Evropy, nebo dokonce i zbytek světa v některých oblastech, ale
je to ostrůvek morální čistoty, je to země, která brání hodnoty, které ostatní, které ve zbytku světa už byly dávno rozbity
nějakými nemorálními režimy. Ta představa, že Rusko je třetím Římem, která, zemí, která brání základní hodnoty křesťanství, a
tak dále, je zkrátka starým tématem carské bolševické i teď putinovské politiky, ale je to samozřejmě lež.

Jan BUMBA, moderátor 
Jenže nepadá téhle argumentace na úrodnou půdu, protože o tom, že třeba k válce na Ukrajině přispělo i, a teď budu citovat:
"Štěkání NATO u ruských dveří," je přesvědčen třeba papež František, takže zjevně je část lidí, kteří věří na ty provokace
Západu vůči Rusku?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, to mě trošku mrzí, že jste vybral tuhle větu od papeže Františka, protože on kromě téhle věty řekl celou řadu jiných vět,
které zní naprosto opačně. Když se podíváte do bible, tak tam můžete najít stovky tisíce, možná desítky tisíc protichůdných
názorů a podobně bychom mohli vytrhnout větu od kdejakého politika, možná i Bidena, tedy prezidenta země, která víc než
všechny ostatní přispívá dosud na podporu ukrajinských, ukrajinských záležitostí. Je to samozřejmě znovu stará lež, že, a
tahleta lež, ta lež, že štěkání okolo, NATO oko Ruska je příčinou téhle krize, je součástí toho, o čem jsme mluvili právě před
chvílí, té představy, že Rusko je tím ostrůvkem, okolo něhož krouží žraloci a ti žraloci mají různá jména. Většinou to může být,
může to být feminismus, nebo to může být genderová politika, genderová, nebo nevím, jak se to řekne, nebo to mohou být
gayové, nebo práva lidí stejného pohlaví uzavřít sňatky. A všechny tyhle ty, tyhle ty věci využívají propagandisté, kteří potom
vytvářejí tu představu, že Západ nebo celý svět snad jsou právě ti žraloci, kteří krouží okolo Ruska a snaží se ho hodnotově
zničit. Ale to samozřejmě není pravda.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Je známo, jak si
prezident Biden a jeho administrativa představují dlouhodobé vztahy s Ruskem?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, to je dobrá otázka. Nejsem si jist, že vám na ní dám doprovod odpověď, bezpochyby, bezpochyby ve Washingtonu okolo
Bílého domu je celá řada týmů, které se touhle otázkou zabývají, ale skutečně jim nezávidím, protože si neumím představit, že
by teď byl někdo schopen si představit, jak to všechno bude vypadat, až tahle krize skončí. Problém samozřejmě je v tom, že
nevíme, jak tahle krize skončí, to je ta otázka dne. A proto představovat si, co bude potom, až tahle krize skončí, je samozřejmě
do velké míry závislé na tom, jak ta krize skončí, a proto si neumím představit, jak by dlouhodobé, jaksi ty dlouhodobé
americké, americko-ruské vztahy v nějakém horizontu 5, 10 let člověk může představit, je to, je to nesmírně složité, protože
Západ použil nebo vyzkoušel celé řady různých přístupů k Rusku od konce komunismu, od konce osmdesátých let. A evidentně
skončili jsme tam, kde jsme teď, tzn., že zemi řídí fašizující kágébák, který bezostyšně lže. A bohužel konkrétně v téhle věci ho
podporuje něco jako 80 % tázaných obyvatel jeho země, takže neumím si dobře představit, jak tahle krize skončí a tím pádem
nemám představu, co bude po ní.

Jan BUMBA, moderátor 
Odborník na Rusko Jan Šír z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  řekl v tomto pořadu, že je přesvědčen, že Vladimir
Putin vlastně drží moc pevněji než sovětští vládci v osmdesátých letech minulého století. Myslíte si to taky?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Myslím si to taky, protože politbyro bylo vždycky pnutí, v politbyru byly vždycky frakce nebo různé skupinky, které proti sobě
různým způsobem konspirovaly. Samozřejmě nejlépe se to ukazuje na příkladech, jako byl Chruščev, který byl svržen jako
výsledek palácového puče a ta situace se potom trochu změnila za Brežněva, kdy většina politbyra měla okolo 70 i více let. A v
podstatě už na takové nějaké tajné konspirace neměli příliš energie a času, ale myslím, že ta teorie, kterou jste zmínil, je
správná, protože každý generální tajemník se musel obávat, nebo musel bojovat pro to, musel se snažit získat určitou podporu
přinejmenším drtivé většiny svých kolegů. Zatímco Putin je skutečně fašistický diktátor, který dokázal zničit, doslova v některých
případech i zavraždit kohokoliv, kdo nějakým způsobem se mu postavil, takže v jeho případě myslím, že tyhle nějaké jakoby
svržení nějakou frakcí, nějakou konspirací, která se odehraje v okamžiku, kdy odjede někam na dovolenou, jak se to stávalo
kdysi v sovětských dějinách, jemu nehrozí, ovšem, jak víme z dějin, dějiny se sice neopakují, ale lze se z nich poučit. Víme, že
diktátoři mají vždycky jednodušší úkol při rozhodování, protože se nemusí starat o parlamenty, nebo jiné politické strany, nebo
dokonce ani o nějaké kolegy v rámci politbyra, mohou rozhodovat naprosto individuálně a o samotě, ale zároveň jsou velmi
křehcí, takže jsou sice silní, ale jsou křehcí a mohou najednou z jednoho dne na druhý prostě nebýt.

Jan BUMBA, moderátor 
Můžeme číst řadu komentářů a analýz, které hovoří o tom, že jednoznačným výsledkem ruské invaze na Ukrajinu bylo
sjednocení Západu. Vidíte to taky tak? Není ona jednota Západu spíše přání, než realita?
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Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Ne, já si neumím představit, kdo by mohl argumentovat, nebo proč by někdo mohl argumentovat, že, že ty nekonečné miliardy,
které, které tečou na Ukrajinu ve formě pomoci, že ta otevřená náruč, s níž se ukrajinští běženci setkávají ve všech zemích
světa, protože jsou nejenom v Polsku, v České republice, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a podobně, ale také v Mexiku nebo
ve Spojených státech, tak si neumím představit, že by někdo řekl, že tohle je iluze, tohle je, myslím, že skutečně realita, která je
prokazatelná tam, nebo tím stylem, kde skutečně důkazy jsou platné, a to jsou peníze a emoce.

Jan BUMBA, moderátor 
No, ale co třeba to zmiňované Maďarsko, nesnaží se Budapešť hrát jakožto nominálně součást Západu přece jen jinou hru?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, určitě určitě samozřejmě, samozřejmě se snaží, ale Maďarsko, pokud se nepletu, má něco jako 10 000 000 obyvatel, takže
já myslím, že tenhle ten ostrůvek v podstatě nemůžeme brát jako ukazatel emocí zbytku světa a Orbán je samozřejmě
notorickým, notorickým podržtaškou Putinova Ruska, protože to je v podstatě jeho jediný zahraniční obdivovatel.

Jan BUMBA, moderátor 
2 skandinávské země, Švédsko a Finsko, které po desetiletí byly neutrální, se rozhodly pro vstup do Severoatlantické aliance.
Významný přelom?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
No, velice, velice významný přelom. Myslím si, že to prostě znovu jenom potvrzuje, že Putin se vydal do války ne proti údajným
narkomanům a neonacistům na Ukrajině, to je jeho oficiální prohlášení, ale že to je válka Ruska proti civilizovanému světu, když
se země jako Švédsko a Finsko, které samozřejmě po dlouhá desetiletí pyšně bránily svou neutralitu, rozhodly vstoupit do
NATO, tak to je myslím ten nejevidentnější důkaz toho, že Putin skutečně není žádným velkým geopolitickým šachistou, ale že
to je tyran a do určité míry i hlupák, který naletěl vlastním iluzím.

Jan BUMBA, moderátor 
Je pravděpodobné, že se podaří překonat ten odpor Turecka k rozšíření NATO o Švédsko a Finsko?

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Já jsem si o tom jist. To řešení, víte, myslím, nakonec nenajdou ve Washingtonu, to řešení budou muset najít Evropané. Jsem
si téměř, že ho najdou dost rychle, protože Turecko víceméně cynicky čeká, nebo se snaží, jak z téhle ukrajinské tragédie
vytřískat nějaký osobní prospěch ve své při s Kurdy. A v podstatě se nakonec spokojí s nějakým verbálním ujištěním.

Jan BUMBA, moderátor 
Říká profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš, který byl hostem dnešního Interview. Děkuji
za rozhovor.

Igor LUKEŠ, profesor historie a mezinárodních vztahů, univerzita v Bostonu 
Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
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Hrozí skutečně jaderná válka? V jakém případě by Rusko podle experta použilo svoji ultimátní zbraň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Jan Macháček, Lidové noviny , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 17:30 ,
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
za měsíc: 8 900 000
/VIDEOROZHOVOR UVNITŘ/ „Ukrajinu Rusko považuje za existenční záležitost. Proto ta intenzita konfliktu. Proto ta nemožnost
konflikt ukončit prohrou. Prezident Putin rozehrál hru, ve které ví, že de facto nemůže prohrát. Použití jaderných zbraní by s
sebou v tomto případě neslo i určitý prvek iracionality,“ říká v dalším díle podcastu komentátora LN Jana Macháčka expert na
jaderné zbraně z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vlastislav Bříza.

Podcast War Zone Jana Macháčka vznikl z iniciativy Institutu pro politiku a společnost a věnuje se kontextu probíhající války na
Ukrajině. Čtvrtý díl byl zaměřen na problematiku použití jaderných zbraní ze strany Ruské federace, které vyvolává tlak na
mezinárodní společenství zaujmout k této eskalaci určitý postoj.

„Ruská federace má ve své vojenské doktríně možnost použít jaderné zbraně jako první. Je to nicméně podmíněno tím, že
bude ohrožena sama existence Ruské federace. Což v případě, že se válka odehrává na jiném území než Ruské federace, v
tuto chvíli nehrozí,“ vysvětluje Bříza s tím, že samotné použití jaderné zbraně by i pro Putina bylo spíše Pyrrhovo vítězství.
Domněnka, že pouze jadernými zbraněmi může Ruská federace přinutit ukrajinskou armádu ke kapitulaci, je naivní. Bříza dále
dodává, že současná válka na Ukrajině je již ve své čtvrté fázi, a pokládá si otázku, kam by mohl tento konflikt dále eskalovat.

Taktika rychlého útoku na ukrajinské území nevyšla, takže se Ruská federace rozhodla začít s plošným bombardováním měst a
útoky na kritickou infrastrukturu, a to včetně škol a nemocnic. Avšak ani tento plán nedosáhl kýženého cíle. Dochází tak ke
zvažování plánu D, a sice využití taktických jaderných zbraní na území Ukrajiny. Uskutečnění plánu je ovšem podle Břízy i s
ohledem na určitou míru racionality v Putinově chování ve vztahu k jadernému programu stále nepravděpodobné.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se objevily obavy z využití taktických jaderných zbraní v areálu ocelárny Azovstal. Dopady
takového útoku by mohly mít nedozírné následky pro celou Evropu, přičemž se nabízí srovnání s černobylskou jadernou
katastrofou z roku 1986. Podle Břízy ale použití jaderné zbraně v této oblasti nedává žádný smysl. „Ve chvíli, kdy použijete
jadernou zbraň, překročíte jakýkoli práh snášenlivosti se západní civilizací.“

Další podstatnou dimenzí ruského útoku na Ukrajinu je ukázání toho, že Rusko nedokáže svými vojenskými silami čelit
jednotkám NATO. „Tato invaze jasně a v plné nahotě ukázala, kam až může dospět korupce v ruském systému,“ poukazuje
Bříza s tím, že konvenční slabost ruské armády bude mít fatální dopad na vnímání ruského vlivu v Evropě a na současné
snahy Finska a Švédska vstoupit do NATO. Bříza dodává, že v Rusku naopak stoupne význam jaderných zbraní jako
posledního mocenského nástroje Ruska ve světové geopolitice.

Co se týče způsobů, jak předejít možnému jadernému útoku Ruska, Bříza konstatuje, že jakákoli ofenzivní reakce ze strany
NATO by mohla znamenat bezprostřední střet s Ruskou federací. Zároveň by mohlo dojít k rychlému přechodu z taktického na
strategický jaderný útok, jenž má mnohonásobně větší zničující sílu. Zároveň je však Vlastislav Bříza přesvědčen o dostatečně
vyspělé reciproční strategii namířené proti jakékoli agresi Ruska směrem k zemím Pobaltí, pokud by k takové agresi došlo.

Foto:
Ruská federace má k dispozici 5977 jaderných hlavic, což je víc než Spojené státy americké
Profimedia.cz
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Geograf Romancov: Blízkovýchodní ruské ambasády šíří informace, že se Západ snaží vyhladovět svět URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Šárka Fenyková, Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.05.2022 23:43 ,
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
„Rusko na blokování ukrajinských přístavů sice nevydělává, nicméně je to součást ruské válečné strategie, která jim může
přinést výhody do budoucna. Kvůli nedostatku potravin by se totiž v řadě zejména afrických zemí, mohlo podařit vyvolat
obrovskou socioekonomickou nestabilitu. Ta může přerůst v politickou nestabilitu a následně až ke spuštění velké migrační
vlny,“ popisuje v Českém rozhlase Plus politický geograf Michael Romancov.

„A nikdo z těch lidí, kteří budou ,uvedeni do pohybu‘ v důsledku nedostatku potravin, nepůjde do Ruska, ale do Evropy. Ruské
ambasády na Blízkém východě se taky už několik týdnů snaží šířit informace, že se Západ snaží vyhladovět svět a Afriku,“
dodává Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Metropolitní univerzity Praha.

Rusové patří mezi vůbec největší exportéry a producenty pšenice, respektive obilovin na světě.

„Rusko je třetí největší producent i exportér světa. Tvrdí se, že letošní úroda bude v Rusku výborná, což ovšem neznamená, že
dokáží – ani ne snad včas sklidit, ale spíš dopravit do přístavů, aby mohli vůbec exportovat. Jenže – ruská vláda sama vyhlásila
embargo na vývoz vlastní pšenice, což samozřejmě znamená z ekonomického hlediska ztráty, ale z hlediska
vojenskopolitického to zvyšuje tlak na značnou část světa,“ dodává.

Indie je připravena pomáhat

Zákaz vývozu platí i pro Indii. „Indie je ale připravena veškerý objem obilí nabídnou k exportu tam, kde je to zapotřebí, aby
došlo k odvrácení možného hladomoru,“ popisuje s tím, že jde o dohodu s OSN.

„Takže pokud mám správné informace, tak Indie zakázala export ale soukromníkům a je v rámci svých možností připravená
případně pomoci světovému společenství vyřešit problém, který se rýsuje,“ uzavírá Romancov.

Rusko a Ukrajina dohromady produkují skoro třetinu světových dodávek obilí. Ukrajina je významný dodavatel kukuřice,
ječmene nebo slunečnicového a řepkového oleje. Rusko a spřátelené Bělorusko jsou zase důležití vývozci zemědělských
hnojiv.

Ukrajinci sklidí asi o polovinu méně obilí, protože pole jsou buď v oblastech bojů, nebo jsou obsazena ruskou armádou. Přední
ukrajinská zemědělská skupina údajně přišla o kontrolu asi 40 procent svých pozemků hlavně v Chersonské oblasti na jihu a v
Luhanské oblasti na východě. Firma obvinila ruské síly ze smrti čtyř milionů slepic a 700 tisíc kuřat.

Hladomor hrozí hlavně africkým zemím, jako je Libanon, Somálsko, Sýrie nebo Libye, Zimbabwe a nejen tam. Celé Téma dne
Šárky Fenykové najdete v audiu.

Projekty JUNIOR STAR URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: gacr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 02:46 , RU / měsíc: 208 , RU / den: 16 , AVE: 0,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,00
Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v
prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností
čerpat až 25 milionů Kč získávají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může
do české vědy přinést nová vědecká témata. Na podporu dosáhne pouze zlomek podaných projektů.

JUNIOR STAR 2022 
4D buněčná přepážka 
Roman Pleskot, Ph.D. / Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 
Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu 
Ioannis Markonis / Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí 
Data, algoritmy, moc: Ekonomické teorie informační společnosti 
Ole Jann, PhD / Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 
Cell*: webová platforma pro vizualizaci, modelování a dynamiku organelových a buněčných struktur 
RNDr. David Sehnal, Ph.D. / Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta 
Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrova 
Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D. / Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta 
Funkční genomika a symbio-genomika v klíšťatech 
Jan Perner, Ph.D. / Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 
Dynamika rázů s využitím rychlé rentgenové radiografie a zábleskového rentgenového zdroje 
Ing. Tomáš Fíla, Ph.D. / České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní 
Reakční sítě na fázových rozhraních pro dynamickou samoskladbu 
Ing. Petr Kovaříček, Ph.D. / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie 
Dešifrování počátků replikace DNA v integritě genomu 
Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D. / Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Počítačový návrh templatoveho sestavování, replikace a syntézy na iontových površích 
Ing Prokop Hapala, PhD / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Multipólové antiferromagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové strukture a elektronice 
Dr. Dominik Kriegner / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
JUNIOR STAR 2021 
Pokročilé struktury pro tepelnou izolaci v extrémních podmínkách 
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Ing. Mohanapriya Venkataraman, Ph.D. / Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní 
Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů 
Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D. / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí 
Georgios Tolias / České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická 
Lewisovy kyseliny a frustrované Lewisovy páry pro redukčně kondenzační reakce oxidu uhličitého s aminy 
Martin Hulla, Ph.D. / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 
Magnetoelastické materiály za hranicí Born-Oppenheimerovy aproximace 
RNDr. Petr Čermák, Ph.D. / Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta 
Hydrodynamické interakce planet s protoplanetárními disky a původ těsných exoplanetárních soustav 
RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D. / Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta 
Logická struktura informačních kanálů 
Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. / Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 
Úloha Aire-produkujících ILC3 buněk v regulaci Th17 odpovědi 
Jan Dobeš / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 
Vliv globálních změn na biogeografii hub a fungování ekosystémů 
Mgr. Petr Kohout, Ph.D. / Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Specifické bakteriální kmeny a definovaná postbiotika odvozená z bakterií pro zlepšení dlouhodobých následků podvýživy 
Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D. / Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Reakce mikrobiálních komunit na měnící se klima v půdě Arktické tundry 
RNDr. Jana Voříšková, Ph.D. / Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Biosyntéza a degradace fosfonátů – nová mitochondriální dráha podílející se na globálním koloběhu fosforu? 
Jan Janouškovec / Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Optimální návrh v elektromagnetismu založený na lokální perturbaci přesných modelů 
Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. / České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická 
Transformačně indukovaná plasticita (TRIP) ve slitinách titanu a slitinách s vysokou entropií 
RNDr. PhDr. Josef Stráský, Ph.D. / Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta 
Sub-difrakční manipulace světla pomocí plasmonu pro zvětšení obrazu 
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 
Kinázy v buněčném membránovém transportu : Klíčový cíl pro vývoj účinných léčiv 
Ing. Zuzana Kadlecova, Ph.D. / Masarykova univerzita - Lékařská fakulta 
Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfumářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy 
Sean Coughlin / Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 
Molekulární mechanismy navádění axonu 
Daniel Rozbeský / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 
Objasnění interakce mezi nitrifikací a oxidací metanu a následné ekologické dopady 
Dr Anne Daebeler / Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 
Role institucionálních faktorů a informací na trzích veřejných zakázek 
Vítězslav Titl, MSc. et MSc. / Univerzita Karlova - Právnická fakulta 
Nové cesty při hledání temné energie 
Dr Ippocratis Saltas / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Přenašeči, symbionti a patogeny: komplexní systém mikrobiomů triatom 
RNDr Eva Novakova, PhD / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 
Pokročilé analytické metody pro soft lokomoci 
Paolo Gidoni, PhD / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 
Stanovení kvantových limitů v biomolekulách pomocí entanglovaných fotonů generovaných z navázaného kofaktorů,
modelováno na OCP proteinu. 
Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Strukturní charakterizace interakcí mezi transkripcí a opravou DNA 
Mgr. Marek Šebesta, Ph.D. / Masarykova univerzita - Středoevropský technologický institut 
Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX) 
Petr Janský, Ph.D. / Univerzita Karlova - Fakulta  sociálních  věd  
Latitudinální patrnosti ve specializaci mezidruhových interakcí: Interkontinentální geografické patrnosti v polinačních sítích 
RNDr. Robert Tropek, Ph.D. / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 
Zkoumání hadronických interakcí za možnostmi LHC pomocí spršek kosmického záření 
Eva Maria Martins dos Santos / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Univerzální kvadratické formy a třídová čísla 
doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. / Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta 
Mapování chemodiverzity pepřovníkovitých rostlin pomocí nové generace platformy Mzmine 
Tomáš Pluskal, Ph.D. / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 
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Za posledních deset let žádná země regionu nedosáhla výrazného přiblížení k Unii, celý proces je oboustranně zablokován.
Neochotou i neschopností hledat shodu. 

Ruská agrese vůči Ukrajině Evropě připomněla význam jejího společného projektu a ukrajinská žádost o členství v EU oživila
diskuse o dalším rozšiřování Unie. Agenda, kterou v posledních letech prosazoval zejména úzký okruh expertů na západní
Balkán a státy Východního partnerství a která přes různé politické deklarace stála na mrtvém bodě, tak nabyla na důležitosti.
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Zda se zájem o tento region přetaví v reálný posun v agendě západobalkánského či ukrajinského rozšíření EU, však zůstává
otázkou. Co všechno je ve hře a jak to souvisí s nadcházejícím českým předsednictvím v Radě Evropské unie? 
Otázka, jak toto téma uchopit, představuje aktuální výzvu pro současné francouzské i nadcházející české předsednictví Radě
EU. Francie evropskou integraci západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie a
Srbsko; Chorvatsko už členem EU je) stanovila – stejně jako Slovinsko, jež jí předsednictví předávalo – za jednu ze svých
priorit. 
Podle dřívějších politických prohlášení bývalé i současné vlády mělo stejný záměr i Česko, které se dlouhodobě snaží profilovat
jako zastánce jihovýchodního rozšíření EU. S válkou na Ukrajině však téma ustoupilo do pozadí a dnes se mezi zmiňovanými
prioritami objevuje jen okrajově. 
Agenda francouzského i českého předsednictví je zásadně ovlivňována děním na Ukrajině a není jasné, jak se tento
geopolitický zvrat do rozšiřování EU promítne. Kromě zmíněného oživení procesu má totiž potenciál tuto agendu zcela zastínit či
ji významně změnit. 
Pojďme se tedy podívat, kterým z těchto směrů by ji dle dosavadních indicií mohlo posunout české předsednictví, co se s jeho
ambicemi ve vztahu k západobalkánskému regionu v souvislosti s válkou na Ukrajině děje a co od něj lze i nelze očekávat. 
Proces rozšiřování EU na západní Balkán formálně probíhá od roku 2003, kdy řecké předsednictví Radě EU dosáhlo mezi
členskými státy shody na závazku k přijetí všech západobalkánských států při splnění stanovených podmínek. Takzvaná
Soluňská deklarace tehdy nastartovala proces, který zpočátku skutečně vedl k politickému i ekonomickému přibližování
nestabilního regionu evropským strukturám. Politický kapitál investovaný do procesu se však na obou stranách postupně
vyčerpal. 
Za posledních téměř deset let žádný ze západobalkánských států nedosáhl výrazného přiblížení EU (Chorvatsko vstoupilo do
EU v červenci 2013, pozn. ed.), celý proces je oboustranně zablokovaný. Na straně západobalkánských států neochotou
provést klíčové reformy a urovnat své vnitřní i vzájemné spory, na straně EU neschopností nalézt shodu mezi členskými státy
na rychlosti a způsobu dalšího rozšiřování. 

SLOVINSKÁ ZKUŠENOST NENAPLNĚNÝCH AMBIC 

Slovinsko převzalo předsednictví v druhé polovině roku 2021 po německém a portugalském předsednictví, kterým zcela
dominovalo řešení koronavirové pandemie, a západní Balkán byl proto jako téma politicky upozaděn. Lublaň dávala již od
počátku příprav svého předsednictví otevřeně najevo značné ambice směrem k západobalkánskému regionu a jeho evropské
integraci, která je její dlouhodobou zahraničněpolitickou prioritou. 
Zároveň však slovinské předsednictví od počátku naráželo na zřejmý limit v osobě kontroverzního populistického premiéra
Janeze Janši, jehož vláda měla předsednictví na starost. 
Během samotného předsednictví vystupovalo Slovinsko ve vztahu k západnímu Balkánu velmi aktivně a organizovalo celou
řadu regionálně zaměřených fór. Politickým vrcholem těchto aktivit se měl stát summit EU se západobalkánskými státy v Brdu v
říjnu 2021. Ten nicméně nepřinesl žádné hmatatelné pokroky, neuspěl ani v dlouho očekávaném otevření přístupových
jednání se Severní Makedonií a Albánií a vyústil spíše v oboustranné zklamání. 
V lednu 2022 předsednictví od Slovinska převzala Francie, která tvoří spolu s Českem a Švédskem tzv. předsednické trio a
jejíž působení výrazně ovlivní agendu českého předsednictví a jeho potenciální úspěchy. Jako klíčová evropská mocnost má
Francie silný vliv na evropskou politiku a předsednictví jej ještě posílí. 
Západní Balkán však Francie nikdy neměla ve středu zájmu a mezi evropskými státy patřila mezi nejhlasitější odpůrce dalšího
rozšiřování Unie. Rezervovanost vůči procesu integrace západního Balkánu do EU Francie v klíčový okamžik vyjádřila
odmítnutím otevření přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií a následným prosazením nové přístupové
metodologie. 
Zařazení evropské perspektivy pro západní Balkán mezi priority francouzského předsednictví proto bylo poněkud překvapivé a
vedlo ke spekulacím, že cílem je zejména mít proces pod kontrolou. Kromě stvrzení evropského závazku vůči regionu program
francouzského předsednictví zmiňuje i konferenci o západním Balkánu plánovanou na červnový závěr předsednictví. 
Již v prosinci 2021 prezident Macron 
neurčitě avizoval novou strategickou iniciativu vůči regionu, která by vyjasnila jeho evropské vyhlídky. Jeho vyjádření však byla
poněkud vágní a balancovala mezi stvrzováním evropské perspektivy západního Balkánu a obavami z nepřipravenosti Unie
přijmout nové členy. 
V prvních dvou třetinách svého předsednictví Francie vůči regionu zatím žádnou iniciativu nevyvinula a o konání plánované
konference není nic známo. Příčinou nenaplňování původních ambicí je jak nutnost řešit urgentní výzvy plynoucí z války na
Ukrajině, tak načasování francouzských prezidentských a parlamentních voleb. Téma západobalkánského rozšíření je ve
Francii politicky citlivé, a od Macrona tak před jeho nedávným znovuzvolením nešlo očekávat žádná silná vyjádření. 
Červnové volby do parlamentu, kde Macron potřebuje získat podporu pro svou vládu, mohou být další brzdou, a tak nezbývá
než čekat na to, co přinese avizovaná konference, pokud se skutečně bude ve stínu událostí na Ukrajině konat. 

PROMĚNA ČESKÝCH PRIORIT 

Stejně jako Slovinsko avizovala i Česká republika ve značném předstihu západobalkánskou agendu jako jednu z hlavních
priorit svého druhého unijního předsednictví. Až překvapivě hlasitá a ambiciózní byla v tomto směru předchozí vláda Andreje
Babiše. I s vědomím toho, že české předsednictví časově nespadá do jejího mandátu, se její členové nebáli vyhlašovat
ambiciózní cíle. 
Tehdejší ministr zahraničí Jakub Kulhánek již v létě 2021 oznámil, že české předsednictví zorganizuje vrcholný summit EU s
lídry západobalkánských států a bude usilovat o nalezení shody na termínu přijetí Srbska nebo Černé Hory do Unie. 
Sám premiér Babiš pak na podzimním summitu ve slovinském Brdu dal najevo skepsi k možnosti blízkého rozšíření EU na
západní Balkán, volal však po rychlém přijetí zápodobalkánských států – především Srbska – do Schengenu. 
Předchozí vláda tak vytvořila značná očekávání ve vztahu k evropské integraci regionu, jejichž naplnění bylo od počátku nejisté
vzhledem k oboustranně zablokovanému procesu rozšiřování, ale také s ohledem na podzimní parlamentní volby v České
republice, které nakonec přinesly zásadní politickou změnu. Současná vláda složená z pěti parlamentních stran a vedená
premiérem Petrem Fialou z ODS převzala přípravy předsednictví od předchozí vlády opatrně a nešetřila v tomto směru kritikou
na její adresu. V západobalkánské agendě počáteční opatrné převzetí závazku minulého kabinetu vystřídalo pochopitelné
mlčení a mlžení po ruském vpádu na Ukrajinu. 
Důvodem neochoty zaujmout jasný postoj se zřejmě stalo také vyčkávání na to, co udělá Francie a jak dopadne její případná
konference k západnímu Balkánu. Zdá se, že na české straně panuje obava z prosazování jakýchkoliv cílů, které by nebyly v
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souladu s tím, co do agendy vnese Paříž s mnohem významnější vyjednávací pozicí a schopností nastolovat agendu. 
Podle nejčerstvějších prohlášení představitelů české vlády nicméně západní Balkán mezi českými prioritami, které budou dle
zažitého zvyku oficiálně oznámeny až v polovině června, již nefiguruje. Dominují jim místo toho témata spojená s příchodem
ukrajinských uprchlíků, evropskou energetickou bezpečností a nezávislosti na autoritářských režimech. 
Stále nevyřešenou klíčovou otázkou posledních týdnů však je nejistota ohledně konání již avizovaného vrcholného summitu EU
s lídry západobalkánských zemí během českého předsednictví. K jeho uspořádání se Česká republika zavázala loni ve
slovinském Brdu v zájmu snahy o nastolení každoroční pravidelnosti. 

NESOULAD NA VLÁDNÍ ÚROVNI? 

V otázce uspořádání summitu se západobalkánskými státy se podle dostupných informací rozcházejí zájmy ministerstva
zahraničních věcí, které ho do programu předsednictví prosazuje, a Úřadu vlády i ministra pro evropské záležitosti, kteří jsou
skeptičtí k jeho politickému významu a kloní se spíše k uspořádání summitu s Ukrajinou. 
Podle vyjádření ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka je důvodem k opatrnosti v otázce uspořádání
západobalkánského summitu obava z politického neúspěchu vrcholné akce předsednictví na základě loňské slovinské
zkušenosti. 
Klíčový bezpečnostní poradce premiéra Fialy a Bekův náměstek Tomáš Pojar pak v dubnu připustil, že česká vláda bude s
rozhodnutím ohledně organizace summitu vyčkávat na výsledky francouzské červnové konference. „Uvidíme, kdo s čím přijde,
podle toho se pak zařídíme,“ řekl Pojar Lidovým novinám. 
Ministerstvo zahraničí se naopak cítí být vázáno příslibem každoročního opakování summitu a dlouhodobě deklarovanou
prioritou české zahraniční politiky ve vztahu k západnímu Balkánu. Na úrovni vlády se tak zjevně střetává krátkodobá politická
snaha uspořádat „politicky úspěšné“ předsednictví s jasnou pozitivní stopou a dlouhodobý postoj ministerstva ohledně potřeby
udržovat důvěryhodnost EU a politiku otevřených dveří Unie vůči západnímu Balkánu na základě pravidelné pozornosti na
nejvyšší politické úrovni, kterou by Unie měla regionu věnovat. 
Zatímco pro ministerstvo je tak i summit bez jasného politického dopadu důležitý pro udržení agendy v centru pozornosti, z
pohledu vlády je taková iniciativa za současné situace vnímána jako zbytečné tříštění omezených kapacit českého
předsednictví. Válka na Ukrajině zásadně proměnila geopolitický význam EU a přihláška Ukrajiny do Unie vrátila téma jejího
rozšiřování do evropského politického mainstreamu. Otázkou však zůstává, jaký dopad bude mít tento obrat na státy
západního Balkánu, jejichž vidina vstupu do EU zůstává i po dvaceti letech jednání a pomalého přibližování velmi vzdálená. 
Příklad rozštěpené české vlády ukazuje, že to, zda se oživení tématu promítne do rozhýbání přístupového procesu
západobalkánských zemí, či povede k jejich dalšímu odsunutí na okraj pozornosti, záleží zejména na tom, jaký význam regionu
jednotliví političtí aktéři přisuzují a kdo z nich svou vizi prosadí. 
Současné výroky vládních představitelů však napovídají, že v době turbulentních změn a bezprecedentních výzev bude
hledání shody na investování do zablokovaných procesů s nízkým politickým kreditem obtížnější než kdy dříve. 
Z pohledu západního Balkánu vytvořila válka na Ukrajině okno příležitosti pro rozhýbání zablokovaného přístupového procesu.
České předsednictví by se i s ohledem na geopolitickou zranitelnost regionu a dlouhodobou zahraničněpolitickou prioritu mělo
pokusit ho využít. Čeští politici a diplomaté se ze své předsedající pozice v následujícím půlroce nevyhnutelně budou muset
zabývat politickým děním v nestabilním regionu a jasně aktivní přístup může tuto jejich pozici jen posílit. 

V otázce uspořádání summitu se západobalkánskými státy se podle dostupných informací rozcházejí zájmy ministerstva
zahraničních věcí, které ho do programu předsednictví prosazuje, a Úřadu vlády i ministra pro evropské záležitosti, kteří jsou
skeptičtí k jeho politickému významu a kloní se spíše k uspořádání summitu s Ukrajinou. Podle nejčerstvějších prohlášení
představitelů české vlády nicméně západní Balkán mezi českými prioritami, které budou dle zažitého zvyku oficiálně oznámeny
až v polovině června, již nefiguruje. 

O autorovi: BARBORA CHRZOVÁ, absolventka balkánských studií na FSV UK, PETR ČERMÁK, specializuje se na západní
Balkán, působí na FSV UK
Foto autor:   ILUSTRAČNÍ FOTO: ADOBE STOCK
Foto popis:   Západobalkánské státy neprojevují velkou ochotu provést klíčové reformy a urovnat
Foto popis:   své vzájemné spory, EU zase není schopna nalézt shodu mezi členskými státy na rychlosti a způsobu dalšího
rozšiřování.
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Ze sociálních sítí
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 2 , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 03:24 , Čtenost:
27 796 , Rubrika: Praha , AVE: 12 079,42 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
V Salmovském paláci pomalu dokončujeme instalaci nové výstavy ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an,
kterou otevřeme v pátek 27. 5. 

@narodnigalerie 

Profil Národní galerie v Praze  FSV  UK  pořádá 1.6. zahradní slavnost u příležitosti odložených oslav 30. výročí založení
fakulty. 
Slavnost se uskuteční v den 32. výročí vzniku v Pavilonu Grébovka. Vstupenky jsou v prodeji za 32 Kč, zisk poputuje na
podporu ukrajinských studentů a akademiků. 

@FSV_UK 

Profil Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  V neděli tomu bylo přesně 30 let, co do Československa doputoval
Leksellův gama nůž. Za třicet let provedli lékaři v Nemocnici Na Homolce 24 000 operací Leksellovým gama nožem. 

@DPP@NaHomolce 

Profil Nemocnice Na Homolce 
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Raketomet RM-70 už pálí na agresory
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 2 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 24.05.2022 04:33 , Čtenost: 152 037 , Rubrika: Domov , AVE: 151 452,38 Kč , Země: Česko , GRP: 1,69
Výhodou českých zbraní oproti ruským raketometům je nejen větší průchodivost terénem a zásoba munice, ale především lepší
ochrana posádky. 

PRAHA Vícehlavňové raketomety RM-70 dodané Českem již brání Ukrajinu. Nedávno zveřejněná videa ukazují nejen převoz,
nebo už rovnou jízdu těchto sice starších, avšak stále výkonných zbraní, ale také jak pálí plnou salvu směrem na ruské cíle.
Ukrajinci si dokonce pochvalují, že jsou lepší než jejich sovětský ekvivalent – raketomet BM-21 Grad. 
Vojenský analytik Dušan Rovenský uvedl jejich čtyři hlavní výhody. V první řadě jde o využití podvozku 8x8 z Tatry 813
(sovětský BM-21 je na podvozku Ural 6x6 a má horší průchodivost terénem). Dále o pancéřovanou kabinu pro přepravu
osádky, vezenou zásobu až 80 raket (40 v odpalovacím zařízení a 40 v nabíjecím) a automatické nabíjení, což zvyšuje rychlost
střelby. 
„Když do okolí spadne pár minometných nebo dělostřeleckých granátů, prosviští střely, tak by se RM-70 nemělo nic moc stát. A
jestliže se třeba na jejich baterii vysype submunice, tak by to minimálně posádka měla přežít. U Gradu to bude konec vozidla
nebo i posádky,“ popsal pro LN výhodu lepšího pancéřování Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních
věd  v  Praze . 

Česká armáda se jich zbavila 

V zásadě existují zhruba tři varianty, jak se raketomety RM-70 na Ukrajinu dostaly. Jedna možnost je, že pocházejí přímo z
armádních skladů, neboť byly ve výzbroji Armády České republiky (AČR) až do roku 2010. Druhou z možností, kterou považuje
analytik Dušan Rovenský za daleko pravděpodobnější, je, že jde právě o vyřazené raketomety, které armáda v minulosti
odprodala soukromým společnostem obchodujícím s vojenskými přebytky. A ty pak se souhlasem a podporou vlády tyto a další
zbraňové systémy Ukrajincům dodaly. 
Ovšem v úvahu je třeba brát i možnost, že některé z RM-70 pocházejí ze států, které je z bývalého Československa nebo pak
ze Slovenska nakoupily, a jsou nyní ochotné je zbrojařům k dodání na Ukrajinu opět odprodat. 
Ať už je ale původ letitých RM-70 jakýkoliv, jisté je, že pro bojující Ukrajinu znamenají velmi vítanou pomoc. Na jejím území se
nyní vede konvenční válka, ve které dělostřelectvo, ať už hlavňové nebo raketové, způsobuje největší ztráty. A vícehlavňové
raketomety v ní dokazují, že určitě nepatří do starého železa, ale naopak, že vždy byly a nadále jsou na bojišti velmi účinnou
zbraní. 
„AČR se svých raketometů v roce 2010 naprosto nesmyslně zbavila, ale například Slovensko si je ponechalo. Všechny
moderní armády našich aliančních partnerů, tedy Spojených států, Velké Británie, Německa, Francie a tak dále raketomety
nadále používají a pracují na jejich dalším rozvoji,“ uvedl Rovenský. Podle něj šlo v České republice šlo o čistě politické a
ekonomické rozhodnutí, kdy ministerstvo obrany nemělo dostatečné finanční prostředky na pokrytí všech typů útvarů. Proto
byly ty nejméně využitelné v zahraničních misích, především dělostřelectvo a tankové jednotky, zredukovány na minimum. 
Výhoda vícehlavňových raketometů spočívá v tom, že dokážou ve velmi krátkém čase rychle pokrýt velký prostor na velké
vzdálenosti. Jde o rychlé zahlcení prostoru výbušninami nebo třeba jeho zaminování. Mohou mít také delší dostřel než
hlavňové dělostřelectvo. Nevýhodou je ovšem menší přesnost a donedávna i detekce cílů. 
„To se ovšem změnilo s nástupem dronů, kdy se akvizice cílů podstatně zlepšila. Není to všespásné řešení a při hodně
špatném počasí to funguje hůře, ale povedlo se najít způsob lokalizace cíle a palby na něj,“ popisuje Kofroň. 
Rovenský doplnil, že moderní typy raketometů, například americký M270 MLRS nebo HIMARS, mohou navíc používat i taktické
balistické střely s dostřelem až několika stovek kilometrů a bodovou přesností. Používají se k likvidaci klíčových nepřátelských
pozic, třeba velitelských stanovišť, radiolokátorů, logistických skladů a podobně. 

Austin: Češi věnovali vrtulníky, tanky i raketové systémy 

Nabízí se samozřejmě otázka, zda by česká armáda neměla opět zařadit do výzbroje vícehlavňové raketomety. V současné
době má však řadu projektů, které je třeba dokončit. Jde především o nákup nových bojových vozidel pěchoty, protivzdušných
systémů a tanků. 
To vše podle Kofroně zabere minimálně pět let a pak možná má smysl o pořízení nových raketometů uvažovat. S jejich
pořízením souhlasí i Rovenský, byť upozorňuje na jejich vysokou cenu, a to především u naváděné munice. „Bylo by vhodné
disponovat alespoň jednou palebnou baterií, tedy šesti až osmi vozidly,“ dodal. ČR patří k největším dodavatelům zbraňových
systémů Ukrajině bojující proti agresi. Kromě jmenovaných raketometů RM-70 od nás Ukrajina obdržela i houfnice Dana a
Gvozdika, tanky T-72, bojová vozidla pěchoty BVP-1 či protiletadlové raketové komplety Strela 10M. A samozřejmě také munici,
lehké zbraně a další výzbroj a výstroj. Kabinet nechce o dodávkách konkrétně mluvit. Většinou jen zmiňuje, že jsou to zbraně,
které Kyjev nejvíce žádá. 
Česko nedávno věnovalo ukrajinské armádě bojové helikoptéry, tanky a raketové systémy, řekl včera novinářům americký
ministr obrany Lloyd Austin. Bylo to po virtuálním setkání se zástupci spřízněných zemí, kde se jednalo o další vojenské pomoci
Ukrajině. 

Foto autor:   FOTO ČTK
Foto popis:   Původně československé raketomety na ukrajinské frontě zachytilo v posledních dnech několik videí zveřejněných
na internetu (vlevo). Tuzemskou verzi sovětských raketometů Grad na podvozku osmikolové pancéřované Tatry s označením
RM-70 vyřadila česká armáda v roce 2010 z úsporných důvodů. Ještě v roce 2007 se ovšem účastnily cvičení ve vojenském
výcvikovém prostoru Brdy (vpravo).

Důvěrník i stavitel mostů
TISK , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Katolický týdeník , Strana: 7 , Autor: Andrea Beláňová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 04:33 ,
Rubrika: Perspektivy – Esej , AVE: 75 300,72 Kč , Země: Česko
Kdo je školní kaplan? Co se očekává, že by na církevní škole měl dělat? A co ve skutečnosti dělá?
Výzkumný tým hledal odpověď přímo na církevních základních a středních školách v rozhovorech se stávajícími i bývalými
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kaplany.

Cesta ke školnímu kaplanství nebyla zcela přímá. Církevní školy vznikaly po roce 1989 spontánně, za improvizace a nadšení.
Pozice kaplanů byla obsazována postupně, bez jasného vymezení jejich role, která se až časem profilovala ve vztahu k
pedagogům či psychologům. První kaplani byli často dosazováni církví náhodně a nová role pro ně představovala výzvu, které
se rádi ujali. Jejich náplň práce se tedy formovala postupně a relativně svobodně.
V roce 2017 si Česká biskupská konference pro potřeby studijního dne ke školství nechala od konzultanta Aleše Pištory
vypracovat průzkum mezi katolickými církevními školami. Několik otázek cílilo právě na kaplany. Jedna z odpovědí shrnuje
kaplanskou náplň práce téměř vyčerpávajícím způsobem: „Duchovní obnovy, vedení aktivit v rámci liturgického roku, příprava
ke svátostem, pedagogická práce, duchovní vedení žáků, účast na školních akcích.“ K tomu mohou využívat školní kapli,
pokud škola nějakou má. Často také spolupracují na tzv. pastoračním plánu, který shrnuje duchovní život školy.
Většina kaplanů ale také vyučuje – především náboženství, biblické hodiny, etiku, religionistiku nebo úvod do teologie. Výuka
je pro ně cestou k práci se studenty, k porozumění jejich problémům studijního i osobního rázu. Kaplan bývá často důvěrníkem
studentů, pedagogů i rodičů. Ředitelka jedné ze základních církevních škol nám řekla: „Jeho pozice je svým způsobem
výjimečná. Někdy rodiče, když mají problémy, říkají: ‚Promluvíme si s otcem.‘“ Kaplani tedy vlastně budují širší komunitu kolem
školy, mohou působit v poradenských pracovištích, udržovat vztahy s absolventy či vyvíjet charitativní projekty.

Očekávání z různých stran

Z našeho výzkumu vyplynulo mimo jiné zajímavé zjištění, že očekávání od práce školních kaplanů se mohou zásadně lišit. Jiný
pohled mají představitelé církve, odlišně ho vnímají zase ředitelé škol, kolegové–pedagogové, studenti či rodiče. Kaplani jsou
tak trochu tlumočníky mezi různými požadavky a potřebami.
Církev je především zřizovatelem církevní školy. Ona jí také kaplany poskytuje, doporučuje nebo je v případě nutnosti
vyměňuje. Nejde o systematický proces, řeší se podle aktuálních potřeb. Církev očekává, že kaplan bude garantovat duchovní
život školy a pečovat o něj. Měl by fungovat trochu jako prodloužená ruka církve a garant morálky na škole, který má ale
zároveň blízko k jejímu každodennímu fungování. Takto zní vyjádření představitele jednoho arcibiskupství: „Ideální je, když s
dětmi tráví čas i mimo školu, například s nimi jezdí na lyžáky, tráví s nimi čas během jejich volna nebo během různých
mimoškolních aktivit. Prostě kaplan není jenom od toho, že ve škole slouží mši svatou, na kterou přijde pár lidí, a že učí
náboženství. Má daleko širší a důležité pole působnosti.“
Ředitelé vidí v kaplanech dobré kněze, kvalitní pedagogy a přátele dětí. Stejně jako církev oceňují, když se kaplani ve škole
pohybují často a s přirozeností – jak to vidí ředitel jedné církevní VOŠ: „Ideální by byl někdo, kdo tady může být pořád. Se
studenty i pedagogy.“ To mu umožňuje naladit se na atmosféru školy a propagovat křesťanské hodnoty skrze běžné činnosti,
jako jsou právě výlety nebo sportovní aktivity. V některých školách kaplani úzce spolupracují s řediteli a jsou v podstatě pravou
rukou vedení. Jinde se ale osvědčilo mít kaplana jen jako příležitostný poradní hlas.
Pedagogové jsou pro kaplana vlastně kolegové z pedagogického sboru. Součástí kaplanovy práce by ale měla být i jejich
pastorace. Mnoho kaplanů hledá nejvhodnější formu, jak pedagogy oslovit, protože zdaleka ne všichni jsou věřící. Organizují
pro ně například biblické hodiny, výjezdní duchovní formace nebo modlitební setkání. Důležitou pastorační činností ale může
být třeba i jen předání narozeninového přání s biblickým veršem nebo příjemný osobní rozhovor v kabinetu. Kaplani se tak
vlastně ocitají ve zvláštní situaci: jsou součástí vedení školy, ale zároveň zastánci pedagogů. Vyvažovat tyto pozice je důležitou
schopností kaplanů.
Studenti ve většině případů oceňují, že kaplani se jim osobně věnují a rozumějí jejich problémům. Kaplani mohou ve škole
dobře splňovat neutrální roli důvěrníka a zpovědníka, podle některých fungují jako „trochu jiní psychologové“. Stejně jako
vyučující, ani studenti církevních škol nepocházejí výhradně z náboženského prostředí. Mnozí čeští rodiče volí církevní školy
buď kvůli jejich prestiži a dobré pověsti, nebo kvůli jejich speciálnímu výchovnému či vzdělávacímu zaměření. Může jít tak o
první skutečné setkání s křesťanstvím, což od kaplanů vyžaduje jistou opatrnost v komunikaci. Podoba toho, jaký obraz
křesťanství kaplan představuje, může být různá a někdy i nepříjemná. To ukazuje i zkušenost absolventky jednoho církevního
gymnázia: „Já mám našeho kaplana moc ráda, ale na druhou stranu má spoustu znaků toho, co mi na církvi vadí. On hrál roli
toho, vůči komu jsem se v rámci církve vymezovala.“ Kaplan tak může posilovat stereotypní představy a předsudky spojené s
křesťanstvím, ale může je i mírnit a aktivně s nimi pracovat.

Průzkumníci vlastního terénu

Vidíme tedy, že kaplan do jisté míry nese zodpovědnost za to, jaké představy si studenti (nebo i vyučující) vštípí o křesťanství.
Musí se také vypořádat s mnoha předsudky o církvi, které jsou pro české prostředí typické. Takto to vyjadřuje kaplan jedné
církevní základní a střední školy: „Já to vidím už léta letoucí, co je úlohou kaplana na škole, kde jsou maximálně dvě procenta
věřících dětí. U té většiny je první reakcí: ‚S Pánem Bohem nás neotravujte, rozhodně nás nepřesvědčíte.‘“ Kaplani zakoušejí,
že často musí vysvětlovat základní hodnoty křesťanství nebo vůbec ukazovat víru jako běžnou součást života lidí. Výstižně to
pojmenovává pro změnu kaplan církevního gymnázia: „Chci jim ukázat, že být věřící člověk neznamená být nějak postižený, ani
psychicky, ani fyzicky, ani duchovně.“
Zdálo by se, že školní kaplani to mají o něco jednodušší než jejich kolegové v armádě, věznicích či nemocnicích. Pracují přece
na církevní půdě. Náš výzkum ale ukazuje, že v určitém smyslu mají situaci složitější. Zaprvé nemají vlastní asociaci (i třeba
ekumenickou), která by jim pomohla nést břímě pastorace. Zadruhé se ve školách pohybují mezi různými skupinami, které se
zásadně liší věkem, rolí a očekáváním, které mají od kaplana a církve, což někdy může být zdrojem nepochopení. Například
církve nemusí rozumět kaplanskému důrazu na práci tzv. v terénu (např. akce „na pivo s kaplanem“ mezi zletilými studenty),
ředitelé mohou vyžadovat více cílené práce s pedagogy, pedagogové naopak ocení kaplanovu znalost osobních situací žáků,
rodiče mohou zase chtít specifi cké výklady o náboženství směrem k jejich dětem (a co je pro jednoho konzervativní, zdá se
jinému rodiči příliš liberální). A žáci mohou od kaplana očekávat například motivaci k účasti na bohoslužbách nebo katechezích.
Kaplani z jiných institucí potom na své „školní kolegy“ občas zapomínají, neboť mají za to, že jejich práce je v podstatě církevní
aktivitou.
Na druhou stranu církevní školy kaplany skutečně s radostí přijímají jako „své vlastní“. A také lépe rozumějí jejich činnosti než
třeba zaměstnavatelé a zaměstnanci z prostředí věznic či nemocnic, kteří jsou často bez jakékoli znalosti církevního prostředí a
jazyka.

Garanti správného směru

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 162 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


Vzhledem k tomu, že náš výzkum se zabýval i slovenskými církevními školami, nabízí se zde jisté srovnání se situací u blízkých
sousedů. Na základě našich rozhovorů a pozorování se zdá, že slovenští školní kaplani více zodpovídají za to, aby „jejich“ škola
neuhnula z očekávaného směru. To platí především pro oblast křesťanských hodnot a morálky. Kaplan může například
prověřovat přednášky nabízené škole a informovat ředitele, zda jsou pro církevní školu vhodné. Slovenští kaplani také obecně
otevřeněji hovoří se studenty o náboženství a víře, neboť zde předpokládají větší míru porozumění. Zdálo se nám, že v
kontaktech se studenty častěji používají třeba odkazy na Bibli, ať jsou studenti věřící, nebo ne. Častěji zde byla také povinná
účast na bohoslužbách, zatímco v českém prostředí je veskrze dobrovolná.
Podobných rysů je ale přesto více než těch rozdílných: slovenští školní kaplani také v počátcích své služby hodně improvizovali
a kladou rovněž velký důraz na neformální setkávání s pedagogy a studenty. I jejich povinnosti a činnosti na škole jsou
srovnatelné. Liší se spíše očekávání od ředitelů či rodin na základě toho, jak moc je křesťanství spojené s jejich každodenním
životem a osobní historií.

Zajímavá výzva pro církev

Shrneme-li závěry naší práce, lze říci, že kaplani jsou důležitou součástí života církevních škol. Jsou to lidé, kteří musí být
obdařeni kreativitou a schopností překládat mezi potřebami různých skupin v prostředí školy. Vnímají se jako zastánci studentů,
doprovod pedagogů a poradci ředitelů. Uvědomují si také zodpovědnost vůči své církvi. Snaží se být nositeli křesťanských
hodnot a předávat je často těmi nejjednoduššími způsoby.
Kaplani své školy dobře znají, skoro jako širší rodinu. Umí být důvěrníky a trochu psychology, dokážou srozumitelně
komunikovat o víře a být blízko životu školy. Pro církev je to zajímavá výzva. Mohla by proto (nejen) školním kaplanům věnovat
více pozornosti a uznání. Poskytnout jim například specifi ckou formaci nebo organizační platformu. V neposlední řadě by pak
mohla využít jejich zkušeností s mladou generací a schopností pro propojování různých světů, třeba i směrem k široké české
veřejnosti.

O autorovi: Andrea Beláňová, Autorka je religionistka, působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Článek vychází z
terénního výzkumu realizovaného na FSV UK v letech 2019– 2021 podpořeného Grantovou agenturou ČR „Proměny
církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu“. Text pro zjednodušení pracuje s pojmem
„kaplan“ i tam, kde respondenti mluvili o „spiri tuálech“ nebo „farářích“.
Foto autor:   Ilustrační snímek Jarmila Fussová / Člověk a Víra
Foto popis:   V církevních školách se dětem dostává navíc duchovní péče.
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Nová ekologická a sociální lidová unie (Nouvelle union populaire écologique et sociale, zkráceně NUPES) je název koalice
sjednocené levice ve Francii, která vznikla z iniciativy neúspěšného prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona. Ten
Francouze vyzval, aby jej v parlamentních volbách 12. a 19. června, které označil za třetí kolo těch prezidentských, zvolili
premiérem s levicovou většinou, a sebrali tak Macronovi moc. Dohoda se zelenými, komunisty a zvláště socialisty se sice zdála
nepravděpodobná, ale i tak koalice NUPES spatřila světlo světa. Termínem vzniku i názvem nové uskupení evokuje vzpomínky
na historické vítězství Lidové fronty 3. května 1936 a přes přetrvávající rozpory a další porodní bolesti vrátila levici naději.
Údajně nesmiřitelně rozdělené strany levice nakonec došly k tomu, že jejich rozpory nejsou nepřekonatelné.
Vznik koalice NUPES je překvapením, které dodalo frustrované levici energii a obnovilo víru v to, že je možné zvítězit.
Znovuzvolený prezident Macron má důvod být znepokojen. Jeho popularita klesla na 32 procent, tedy na úroveň před začátkem
války na Ukrajině, zatímco NUPES v průzkumech pro parlamentní volby obsazuje s přibližně 30 procenty první místo. V roce
2017 byla Macronova strana s přehledem první s 32 procenty a až daleko za ní druzí pravicoví republikáni s 22 procenty.
Vzhledem k většinovému volebnímu systému budou i letos klíčové duely v druhém kole. Už teď ale lze říct, že situace je pro
Macrona výrazně komplikovanější než před pěti lety a zisk parlamentní většiny o něco méně jistý.
Změna směřování francouzské levice
Mélenchon svoji celostátní politickou kariéru započal v roce 1986 ve věku 35 let jako socialistický senátor – tehdy historicky
nejmladší. Mezi lety 2000 a 2002 byl ministrem školství v Jospinově vládě. Právě Jospinovo volební fiasko a postup krajní
pravice v roce 2002 chápal Mélenchon jako příznak toho, že Socialistická strana jde špatným směrem. Se socialisty se po
neúspěšné snaze změnit směřování zevnitř definitivně rozešel po kongresu v Remeši v roce 2008, který v jeho očích potvrdil
nepoučitelnost vedení a mylné směřování strany napravo.

Jako velmi prozíravá se ukázala Mélenchova orientace na problematiku ekologie, kterou postupně stále více integroval do
svého programu. Plánem na postupný odklon od jaderné energie a ekologickou agendou vzal vítr z plachet francouzským
Zeleným, kteří tak nebyli jediným ekologickým hlasem na levici. Ve volební kampani 2022 si nicméně toto téma přisvojil i
Macron. Okolo prezidentských voleb v roce 2017 se Mélenchon snažil rozšířit řady svých podporovatelů upozaděním levicové
rétoriky na úkor té populistické. Označení levice nějakou dobu vůbec nepoužíval, mluvil spíše o revoltě lidu proti elitám. Pro
svou poslední kandidaturu se ale k levicové rétorice opět vrátil, což ostatně umožnilo koncentraci hlasů levicových voličů a
následný vznik NUPES.

Oproti Zeleným, kterým se dařilo ve volbách na lokální a evropské úrovni, byla Mélenchonova Nepoddajná Francie vystavěna
do velké míry jako nástroj pro podporu jeho prezidentské kandidatury. Třetí místo a úspěšné přebrání hlasů ostatním na levici
v prvním kole 10. dubna znamenaly, že zbylé strany v otázce spolupráce s Mélenchonem prakticky neměly moc na výběr.
Zelení byli – s výsledky pod pět procent a ve finančních obtížích – první, kdo dohodu o spolupráci podepsal. Následovali je
komunisté a nakonec i Socialistická strana, ze které Mélenchon před třinácti lety vystoupil. Zkrátka zvítězil jednoduchý kalkul, že
bez společného postupu je debakl socialistů a zbytku levice prakticky zaručený.

Rozdělení volebních okrsků reflektuje poměry sil z prezidentských voleb a je těžko stravitelné hlavně pro socialisty, kteří ještě
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před deseti lety obsadili většinu 295 z 577 křesel. Nyní mají kandidovat v 70 okrscích. Každá frakce má slíbený vlastní
poslanecký klub a také, že rozhodování v NUPES bude probíhat v rámci „interního parlamentu“. Přerozdělení kandidátů
nařízené z vedení stran vyvolává pochopitelnou nevoli u kandidátů, kteří tak přišli o svůj okrsek. Někteří si svou kandidaturu
chtějí zachovat proti jednotné kandidátce NUPES. Výrazné ústupky museli menší partneři učinit i v oblasti programu, který má z
velké míry vycházet z toho Mélenchonova. Socialisté tak například podepsali plán na odchod do důchodu v šedesáti letech,
zrušení řady z Hollandeových reforem a „neposlušnost“ vůči některým evropským smlouvám. Zde stojí za to poznamenat, že
pro ně nejde o úplně nové stanovisko, protože odpor k panujícím normám v předvolební kampani vyjadřoval jak François
Hollande v roce 2012, když sliboval (ale neprosadil) revizi evropských smluv, tak Lionel Jospin v roce 1997 vyjádřením, že
nebude respektovat maastrichtská kritéria.
Macron straší levicí
Macron se nyní snaží reagovat na potenciální novou hrozbu sjednocené levice změnou rétoriky. Po tom, co lákal levicové
voliče a vyloženě kradl slogany levice za účelem porážky Marine Le Pen a krajní pravice, se dle něj novou největší hrozbou
stává levice. Program NUPES se snaží prezentovat jako rozhazovačný, extremistický, nerealistický a nebezpečný. Musí se
přitom ale potýkat s rozpory mezi frakcemi svých podporovatelů, kteří spolu začínají stále více soupeřit s cílem získat lepší
pozici, jež by jim umožnila se etablovat jako jeho nástupci (Macron už v roce 2027 nebude moci znovu kandidovat). I přes
prohlášení prezidenta republiky o jednotné straně do parlamentních voleb tentokrát zástupci vládní většiny půjdou rozdělenější
než posledně. Do koalice Spolu (Ensemble) k jádru Macronových nejvěrnějších, straně Obrození (Renaissance, dříve
Republika v pohybu), a středové straně MoDem přibyla strana Horizont Macronova bývalého premiéra Eduarda Phillipa.

[rcblock id="63080"]

Pro začátek druhého mandátu francouzský prezident hledal novou osobu na premiérský post. Do Matignonského paláce si
údajně přál někoho blízkého problematice ekologie, osobu spíše nalevo a ideálně ženu. I když se donedávna říkalo, že nabídka
stát se premiérem či premiérkou se ve Francii neodmítá, do tisku pronikly informace, že nejméně dvě oslovené ženy nabídku
odmítly. Nakonec Macron 16. května nominoval do premiérského úřadu dosavadní ministryni práce Élisabeth Borne. Ta se tak
po Édith Cresson, socialistické premiérce, která v úřadu byla mezi lety 1991 a 1992 jen deset měsíců, stala teprve druhou
ženou v čele francouzské vlády.

Většina Francouzů si sice přeje, aby Macron neměl v parlamentu většinu a byl donucen ke kohabitaci, neshodují se ale na tom,
kdo by měl zvítězit. Logika dvoukolového většinového volebního systému přitom může znamenat, že Macronovi kandidáti
uspějí, protože budou přijatelnější než jejich alternativa – ve většině okrsků nejspíš buď zástupce NUPES, nebo krajně
pravicového Národního shromáždění. Po porážce 24. dubna tak, zdá se, Marine Le Pen a krajní pravici ujel vlak podobně jako
v roce 2017. Očekávaná nízká volební účast navíc bude pravděpodobně v neprospěch Národního shromáždění. Tradiční
republikánská pravice je na tom podobně nebo ještě hůř. Z pohledu pravicových voličů tak může být kvůli riziku vítězství
levicové NUPES rozumnější volit opět Macrona. Možným výsledkem voleb je ale i situace, že v Národním shromáždění nebude
mít jasnou většinu nikdo.
Překonání „nesmiřitelných rozdílů“?
Před prezidentskými volbami, dokonce i před samotným podepsáním dohod o spolupráci, se zdálo sjednocení levice jako něco,
po čem sice její voliči volají, ale co je kvůli vzájemným sporům nemožné. Vznik koalice NUPES je tak překvapením, které dodalo
frustrované levici energii a obnovilo víru v to, že je možné zvítězit. Ve vítězství levice v parlamentních volbách 12. a 19. června
věří sice jen 40 procent Francouzů, ale mezi sympatizanty levice je to 67 procent. Lze tedy říct, že v tomto případě je přání
otcem myšlenky. A pro úspěch ve volbách s menší volební účastí než u těch prezidentských může být klíčová právě schopnost
mobilizovat podporovatele.

Mélenchon by velmi chtěl být druhým Mitterandem. Prvního socialistického prezidenta, kterému se podařilo levici sjednotit a
přivést k moci, považuje za svůj vzor. Oproti němu ale není v rámci levice představitelem středu a jejího sjednocení dosáhl
narychlo a silou. Dohoda není výsledkem kompromisu rovných, ale zahnání ostatních do kouta, v situaci, kdy neměli moc na
výběr. Ne úplně dobrovolný vznik NUPES může být do budoucna problém. Rozdíly v otázce názorů na evropskou integraci,
jadernou energii nebo NATO mohou být podnětem pro nové roztržky a možný rozpad koalice. Levicová parlamentní většina
navíc zůstává spíše nepravděpodobná, dá se očekávat spíše vítězství Macrona. Pro úspěch projektu NUPES však není nutné
nastolení kohabitace. Posílení levice, její pozice jako největší opoziční síly a přetrvání koalice NUPES i po volbách by mohlo
stačit. Oproti současným 70 levicovým poslancům (z čehož je jen 17 z Mélenchonovy strany) předvolební průzkumy přisuzují
NUPES 105 až 165 poslanců (k většině 289 hlasů je to ovšem stále daleko). Parlamentní volby jsou však oproti těm
prezidentským hůře odhadnutelné.

Autor je doktorand na katedře evropských studií FSV  UK .

Islámský stát chystá džihád ve Střední Asii. Sbírá síly i k útokům na Západ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Milan Rokos , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 06:55 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Názory a analýzy, Čteme vám SZ, Podcasty, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
ANALÝZA. Po svržení afghánské vlády hnutí Tálibán ujišťovalo, že nedopustí útoky na sousední státy ze svého území. Po
necelém roce u moci je jasné, že sliby nesplnilo.

Analýzu si také můžete poslechnout v audioverzi. 
Co se v analýze dočteteIslámský stát nevyklidil bojová pole, zůstává aktivní hlavně v Afghánistánu, ale i v Sýrii nebo
Iráku.Islamisté neskrývají ambice, síly teď soustředí na Střední Asii, kde už oznámili začátek „velkého džihádu“.Podle expertů
může Islámský stát během 12 až 18 měsíců nabrat síly k útokům i na západní cíle.Když letos v dubnu teroristické hnutí Islámský
stát vyzvalo své stoupence k útokům proti Evropě, odvolávalo se na právě probíhající válku na Ukrajině. Ve chvíli, kdy „křižáci
bojují proti sobě“, by prý věřící měli zahájit ofenzivu a pomstít smrt vůdce abú Ibráhíma Kurajšího. 
Žádnou paniku ale teroristé nevyvolali. Experti se vesměs shodují, že Islámský stát už nemá lidi ani prostředky na rozsáhlejší
útoky na Západě. „Od roku 2017 už v Evropě nepodnikl žádné velké útoky. Pět let je pro džihádistickou skupinu, která byla
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zvyklá figurovat v centru dění, dlouhá doba,“ připomněl v časopise Foreign Policy Olivier Guitta z think tanku GlobalStrat. 
To, co analytici tvrdí o Evropě, se už ale nedá v žádném případě říci o jiných regionech. Islámský stát i nadále podniká
občasné útoky na území svého někdejšího chalífátu v Sýrii a Iráku, v Africe zápasí o pozornost s řadou dalších džihádistických
skupin, nejaktivnější ale zůstává v Afghánistánu. 
Islámský stát se přesunul do městO přízeň tamních islamistů bojoval s Tálibánem už před tím, než se hnutí založené mullou
Umarem dostalo k moci. Loni v létě ale Islámský stát Chorásán (IS-K), jak se zdejší odnož IS nazývá, dostal mohutný impuls.
Tím bylo propuštění tisíců vězňů z letecké základny Bagrám, na svobodu se pak dostali i islamisté z největší věznice v zemi Pul-
e-Šarkíh, kde bylo v zajetí asi 2500 extremistů ze 14 zemí světa, mnozí z nich sympatizujících s Islámským státem. Ne všichni
ale měli takové štěstí – tehdejšího vůdce IS-K abú Umara Chorásáního tálibové popravili. 
„Rychlé ovládnutí Afghánistánu Tálibánem spolu s kolapsem afghánské vlády vytvořilo pro IS-K nové příležitosti při podrývání
legitimity a kontroly mezinárodně izolovaného Tálibánu. IS-K je nyní podle OSN přítomný ve všech afghánských provinciích,“
píše ve své analýze Amira Jadoonová z Centra pro boj s terorismem při Americké vojenské akademii ve West Pointu. 
„Dříve IS-K působil především ve venkovských oblastech, po velmi masivních operacích, které proti nim vedl Tálibán zvláště na
východě, se ale přesunul i do měst, ať už jde o Kábul nebo města na severu,“ řekla Seznam Zprávám politoložka Vanda
Felbabová-Brownová z amerického think tanku Brookings, který se Afghánistánem dlouhodobě zabývá. 
Na otázku, zda se od léta zvýšil počet bojovníků této teroristické organizace, odpovídá, že je jejich počet velmi těžké určit:
„Myslím, že počty jsou vyšší než v létě kvůli bojovníkům příchozím ze zahraničí i odpadlíkům od Tálibánu, nemyslím si ale, že by
se zdvojnásobil.“ V době, kdy Tálibán dobyl Kábul, odhadovali experti počet teroristů IS-K na zhruba dva tisíce. 
Šíity považují za bezvěrcePo loňském šokujícím útoku na kábulské letiště, který si vyžádal stovky mrtvých, pokračuje Islámský
stát v odboji proti vládě Tálibánu. Nejvíce sil upíná do provincie Nangarhar, své někdejší bašty. Jen od půlky září do konce
roku se IS-K přihlásil ke 127 útokům, více než stovka z nich (79 procent) byla přímo proti Tálibánu, v Nangraharu se těchto
útoků odehrálo více než 60 procent. Celkový počet útoků se za celý rok vyšplhal na více než 340. 
Islámský stát útočil často na checkpointy Tálibánu, na jeho konvoje i jednotlivce. Kromě toho ale cíleně vraždil členy bývalé
vlády, novináře, aktivisty z občanské společnosti a místní salafistické vůdce, kteří teroristickou organizaci kritizovali. Novinkou
jsou i útoky proti infrastruktuře – terčem několika útoků byla elektrická síť a nádrže s palivy. 
Stejně jako vedení někdejšího chalífátu se i IS-K nevzdalo útoků proti náboženským menšinám, v případě Afghánistánu to jsou
šíitští Hazárové. Ve čtvrtek 21. dubna došlo k pumovému útoku na přeplněnou šíitskou mešitu ve městě Mazár-e-Šaríf v
provincii Balch. Výsledkem bylo nejméně 31 mrtvých a více než šest desítek zraněných. O den později sice Tálibán ohlásil
dopadení hlavního strůjce útoku, pár hodin poté ale vybuchla další bomba, tentokrát v sunnitské mešitě v provincii Kundúz
(rovněž tři desítky obětí) a také mina poblíž tržiště v metropoli Kábulu. V Kábulu ve stejném týdnu došlo i k útoku na školu ve
čtvrti obývané právě Hazáry. 
„Série útoků byla vedena zvláště proti šíitské komunitě. Tuto taktiku uplatňují dlouhodobě a je to klíčová součást jejich
strategie, jejímž cílem je rozpoutat sektářské násilí. Na Hazáry se dívají jako na nevěřící, úplně stejně jako na lidi ze Západu,“
vysvětluje politoložka Vanda Felbabová-Brownová. 
Terčem mohou být ale i další komunity: V Pešaváru v sousedním Pákistánu byli v květnu zastřeleni dva Sikhové. K útoku se
přihlásil Islámský stát Chorásán, který působí i v této zemi. 
Dalším milníkem v odboji IS-K proti vládnoucím tálibům se staly přeshraniční útoky. V polovině dubna teroristé oznámili, že
podnikli raketový útok proti uzbecké vojenské základně v hraničním městě Termez. Rakety měl IS-K odpálit z provincie Balch
(viz mapa výše). 
V květnu následoval útok na další sousední stát Tádžikistán, tentokrát vedený z provincie Tachár. Terčem byly tádžické
vojenské objekty za hranicí. 
Útoky na sousedy jsou součástí globální strategie„Přeshraniční útoky nejsou nic, co by vybočovalo ze standardního přístupu
odnoží Islámského státu po světě. IS si zakládá na ignorování ‚umělého‘, rozdělení muslimského světa na mezinárodně uznané
státy a boření těchto hranic je klíčovým momentem od Sahelu po Afghánistán. Vyvolání chaosu je dlouhodobě v zájmu IS-K,
který nemůže získat relevantní podíl na moci na alespoň části území Afghánistánu, pokud budou jeho protivníci konsolidovaní.
Zasetí nejistoty do vztahů mezi Tálibánem a středoasijskými sousedy by snížilo schopnost obou potírat jeho aktivity,“ řekl
Seznam Zprávám politolog Bohumil Doboš z Fakulty  sociálních  věd  UK . 
Tálibán si podle akademika dokázal budovat poměrně vřelé vztahy s Uzbekistánem či Turkmenistánem, které rozhodně IS-K
nehrají do karet. „Se stejnou logikou je pro IS-K výhodné i udržování napětí mezi Tálibánem a Tádžikistánem. Vyvolávání
chaosu a přeshraniční útoky tak lze vnímat jako součást globální strategie IS,“ vysvětluje Doboš. 
Chaos a konflikt mezi Tálibánem a vládami sousedních zemí lze využít k rekrutování nových členů. I proto vydal IS-K po útoku
na Uzbekistán prohlášení v uzbeckém jazyce, kde vyhlásil úvodní výstřel „velkého džihádu ve Střední Asii“. 
Už v červenci se v jednom z propagandistických videí Islámského státu Chorásán objevil bojovník tádžické národnosti, který
vyhrožoval „tyranské vládě“ v Dušanbe. Na Tádžiky se ostatně propaganda IS-K soustřeďuje, a to i v samotném Afghánistánu,
kde tvoří nezanedbatelnou etnickou menšinu. Teroristé mohou vycházet z toho, že rekrutovat právě Tádžiky se dařilo i vůdcům
někdejšího chalífátu na území Sýrie a Iráku. 
Kromě vyvolávání násilí a nenávisti vůči tádžické vládě se IS-K snaží i o zpochybňování náboženské autority Tálibánu v očích
tádžického obyvatelstva Afghánistánu, stejně jako jeho schopnosti vládnout zemi. 
Tálibán přitvrzuje, bojí se konkurence IS-KHlavním mediální platforma IS-K al-Azaim publikovala dříve své zprávy převážně v
paštunštině a Urdu, nyní je ale překládá i do tádžičtiny, uzbečtiny a dalších regionálních jazyků. V tádžičtině vydává teroristická
organizace elektronické knihy, audio nahrávky i prohlášení centrály Islámského státu. Dokonce si zřídila i účet na TikToku,
který má přilákat mládež. 
Tálibán líčí propaganda IS-K jako monoetnické paštunské hnutí, které je nacionalistické, neislámské, a dokonce demokratické
(to je obvinění, ne pochvala!). Tálibové prý také utlačují nepaštunské obyvatelstvo a časopis Voice of Hind je obvinil ze zabíjení
Tádžiků a Uzbeků. 
Po necelém roce Tálibánu u moci se ukazuje, že porazit IS-K, jak tálibové loni v létě slibovali, se nedaří. Jejich taktika
mimosoudních poprav členů teroristické organizace spolu s nočními zátahy, při nichž umírají i civilisté, vyvolává odpor
obyvatelstva proti tálibům podobně, jako dříve proti afghánské vládě. 
Vzestupu Islámského státu se Tálibán velice obává: „To je je evidentní z příklonu k více konzervativním vnitřním politikám.
Vedení Tálibánu evidentně usiluje o uspokojení radikálnějšího křídla tak, aby nedošlo k odlivu jeho členů směrem k IS-K.
Přesto se stále nedomnívám, že by se IS-K mohl stát rovnocenným konkurentem, a to primárně proto, že je vnímán nepřátelsky
téměř všemi hlavními aktéry v regionu,“ říká politolog Doboš. 
O příklonu Tálibánu k rigidnějším a ultrakonzervativním politikám například v oblasti ženských práv mluví i Felbabová-
Brownová. Připomíná, že Tálibán se ve snaze o udržení jednoty opírá i o velitele jiných etnik, například Tádžiků. Zároveň se ale
od léta potýká s tím, že část bojovníků od něj odchází právě k Islámskému státu. 
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O vzestupu IS-K mluvil v březnu v americkém Kongresu i generál Kenneth McKenzie. Poukázal na to, že tálibové své
konkurenty dosud neporazili a že IS-K naopak během zimních měsíců posílil. Centrální velení americké armády (USCENTCOM)
se pak domnívá, že Islámský stát Chorásán zvýšil nábor nových bojovníků a že bude během 12 až 18 měsíců schopný útoků na
západní cíle, včetně Spojených států. K podobnému závěru došla i vládní Defence Intelligence Agency, podle níž může IS-K
podniknout útoky proti západním cílům během 12 měsíců, pokud tam zaměří své úsilí. 
Analýzy Seznam Zpráv: 

Linda Sokačová: ČR zvládá pomoc Ukrajině skvěle, chybí ale systémovost
Podcast , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ceskepodcasty.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 06:55 , Pořad: 06:46 De Facto FSV UK
, Země: Česko
Hostem podcastu De Facto byla ředitelka lidskoprávní organizace Amnesty
International a absolventka Institutu sociologických studií Linda Sokačová. 
Jak na studia na FSV  vzpomíná? Na jakých projektech v neziskových organizacích
pracovala? A jak podle ní Česká republika zvládá uprchlickou krizi z Ukrajiny?
Poslouchejte další epizodu!

Pozvánka na odborný seminář PK ČR: Digitální marketing v potravinářství pro oslovení spotřebitelů - 14. června
2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: foodnet.cz , Autor: Eliška Křížová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 09:23 , RU / měsíc: 3 103 ,
RU / den: 193 , AVE: 1 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
24. květen 2022 Pozvánka na odborný seminář/webinář PK ČR Digitální marketing v potravinářství pro oslovení spotřebitelů

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný marketingu, sociálním sítím a strategiím v potravinářství 
Internet patří mezi nejmasověji používané médium a současně tak roste důležitost digitálního marketingu v jakémkoliv oboru
podnikání. Akce si klade za cíl seznámit účastníky se zákonitostmi marketingu v digitálním prostředí a inspirovat k propagaci
vlastních produktů či služeb formou online prostředí. V rámci tohoto semináře se účastníci seznámí s nejdůležitějšími sociálními
sítěmi – Facebook, LinkedIn a Twitter se zaměřením na obor potravinářství. 
Seminář si klade za cíl ukázat, jak správně prezentovat na webu, jak využít online reklamu, e-mail marketing, sociální sítě,
mobilní marketing a řadu dalších možností digitální komunikace. Lektoři představí aktuální novinky k dané problematice, své
zkušenosti, znalosti a doporučení z dosavadní praxe. Kromě vlastní přednášky budou odpovídat na dotazy zúčastněných. 
Přednášek se zhostí odborníci ve svém oboru. Úvod do světa marketingu představí doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D., garantka
mnoha marketingových předmětů na Mendelově univerzitě v Brně, která aktivně spolupracuje v oblasti marketingu s praxí.
Základního popisu možností v digitálním marketingu se ujme Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D., odborník na elektronický marketing,
neuromarketing. Poslední příspěvek I. bloku se zhostí Ing. Lucie Veselá, Ph.D., která je mimo jiné spolutvůrce komunikační
kampaně zaměřené na plýtvání potravinami Kup, co sníš. 
Ve druhé části semináře vystoupí Mgr. Jakub Málek, řídící partner společnosti PEYTON legal advokátní kancelář, který
poskytuje komplexní právní služby rovněž v potravinářské oblasti. Problematiku firemních sociálních sítí představí PhDr.
Zuzana Tejnická, která vystudovala žurnalistiku, marketingovou komunikaci a PR na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , 6 let působila jako redaktorka ekonomického zpravodajství České televize a v současnosti se stará o PR a
komunikaci česko-německého projektu pro mládež. Na toto téma následně naváže Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš, MBA z Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, který upozorní na právní rámec a omezení ve vztahu k propagaci potravin na sociálních sítích. 
Datum konání: 14. června 2022 
Místo konání: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 
Kostelní 1300/44, Praha 7 nebo prostřednictvím MS TEAMS (bude upřesněno začátkem června) 
Vložné: 1500,- Kč (včetně DPH) 
Začátek semináře: 9:00 hodin 
NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT! 
Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod. 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky. 

Československý raketomet už pálí na ruské agresory. Odborník vysvětluje, v čem je jeho výhoda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 09:23 , 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
Vícehlavňové raketomety RM-70 dodané Českem již brání Ukrajinu. Nedávno zveřejněná videa ukazují nejen převoz, nebo už
rovnou jízdu těchto sice starších, avšak stále výkonných zbraní, ale také jak pálí plnou salvu směrem na ruské cíle. Ukrajinci si
dokonce pochvalují, že jsou lepší než jejich sovětský ekvivalent – raketomet BM-21 Grad.

Vojenský analytik Dušan Rovenský uvedl jejich čtyři hlavní výhody. V první řadě jde o využití podvozku 8x8 z Tatry 813
(sovětský BM-21 je na podvozku Ural 6x6 a má horší průchodivost terénem). Dále o pancéřovanou kabinu pro přepravu
osádky, vezenou zásobu až 80 raket (40 v odpalovacím zařízení a 40 v nabíjecím) a automatické nabíjení, což zvyšuje rychlost
střelby.
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„Když do okolí spadne pár minometných nebo dělostřeleckých granátů, prosviští střely, tak by se RM-70 nemělo nic moc stát. A
jestliže se třeba na jejich baterii vysype submunice, tak by to minimálně posádka měla přežít. U Gradu to bude konec vozidla
nebo i posádky,“ popsal pro Lidovky.cz výhodu lepšího pancéřování Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  v  Praze .Česká armáda se jich zbavila

V zásadě existují zhruba tři varianty, jak se raketomety RM-70 na Ukrajinu dostaly. Jedna možnost je, že pocházejí přímo z
armádních skladů, neboť byly ve výzbroji Armády České republiky (AČR) až do roku 2010. Druhou z možností, kterou považuje
analytik Dušan Rovenský za daleko pravděpodobnější, je, že jde právě o vyřazené raketomety, které armáda v minulosti
odprodala soukromým společnostem obchodujícím s vojenskými přebytky. A ty pak se souhlasem a podporou vlády tyto a další
zbraňové systémy Ukrajincům dodaly.

Ovšem v úvahu je třeba brát i možnost, že některé z RM-70 pocházejí ze států, které je z bývalého Československa nebo pak
ze Slovenska nakoupily, a jsou nyní ochotné je zbrojařům k dodání na Ukrajinu opět odprodat.

Ať už je ale původ letitých RM-70 jakýkoliv, jisté je, že pro bojující Ukrajinu znamenají velmi vítanou pomoc. Na jejím území se
nyní vede konvenční válka, ve které dělostřelectvo, ať už hlavňové nebo raketové, způsobuje největší ztráty. A vícehlavňové
raketomety v ní dokazují, že určitě nepatří do starého železa, ale naopak, že vždy byly a nadále jsou na bojišti velmi účinnou
zbraní.

„AČR se svých raketometů v roce 2010 naprosto nesmyslně zbavila, ale například Slovensko si je ponechalo. Všechny
moderní armády našich aliančních partnerů, tedy Spojených států, Velké Británie, Německa, Francie a tak dále raketomety
nadále používají a pracují na jejich dalším rozvoji,“ uvedl Rovenský. Podle něj šlo v České republice šlo o čistě politické a
ekonomické rozhodnutí, kdy ministerstvo obrany nemělo dostatečné finanční prostředky na pokrytí všech typů útvarů. Proto
byly ty nejméně využitelné v zahraničních misích, především dělostřelectvo a tankové jednotky, zredukovány na minimum.

Výhoda vícehlavňových raketometů spočívá v tom, že dokážou ve velmi krátkém čase rychle pokrýt velký prostor na velké
vzdálenosti. Jde o rychlé zahlcení prostoru výbušninami nebo třeba jeho zaminování. Mohou mít také delší dostřel než
hlavňové dělostřelectvo. Nevýhodou je ovšem menší přesnost a donedávna i detekce cílů.

„To se ovšem změnilo s nástupem dronů, kdy se akvizice cílů podstatně zlepšila. Není to všespásné řešení a při hodně
špatném počasí to funguje hůře, ale povedlo se najít způsob lokalizace cíle a palby na něj,“ popisuje Kofroň.

Rovenský doplnil, že moderní typy raketometů, například americký M270 MLRS nebo HIMARS, mohou navíc používat i taktické
balistické střely s dostřelem až několika stovek kilometrů a bodovou přesností. Používají se k likvidaci klíčových nepřátelských
pozic, třeba velitelských stanovišť, radiolokátorů, logistických skladů a podobně.Vyhlídka na další tanky

Nabízí se samozřejmě otázka, zda by česká armáda neměla opět zařadit do výzbroje vícehlavňové raketomety. V současné
době má však řadu projektů, které je třeba dokončit. Jde především o nákup nových bojových vozidel pěchoty, protivzdušných
systémů a tanků.Proud Ukraine@proudukraine

#Czech RM-70 already working at the #Ukrainian frontline 

#Ukraine #UkraineWar #ukrainewarvideos https://t.co/YPMCnsdsHx21. května 2022 v 22:18, příspěvek archivován: 23. května
2022 v 20:57oblíbit retweet odpovědět

To vše podle Kofroně zabere minimálně pět let a pak možná má smysl o pořízení nových raketometů uvažovat. S jejich
pořízením souhlasí i Rovenský, byť upozorňuje na jejich vysokou cenu, a to především u naváděné munice. „Bylo by vhodné
disponovat alespoň jednou palebnou baterií, tedy šesti až osmi vozidly,“ dodal.

Česká republika patří k největším dodavatelům zbraňových systémů Ukrajině bojující proti ruské agresi. Kromě jmenovaných
raketometů RM-70 od nás Ukrajina obdržela také samohybné houfnice Dana a Gvozdika, tanky T-72, bojová vozidla pěchoty
BVP-1 či protiletadlové raketové komplety Strela 10M. A samozřejmě také munici, lehké zbraně a další výzbroj a výstroj.

Pokud v dohledné době Česká republika uzavře s Německem smlouvu o předání a nákupu tanků Leopard 2A4 a 2A7, pak by
se podle Rovenského ještě dalo uvažovat o exportu tanků T-72 M4CZ, které v současnosti používá česká armáda. „Ovšem
těch provozuschopných, protože v současnosti už jich není bojeschopná zhruba jedna třetina,“ uzavřel.

Foto:
Raketomet RM-70 GRAD v indonéské armádě
Profimedia.cz

FotoGallery:
Český raketomet RM-70 na Ukrajině
Reprofoto z videa

Ukrajinský 220mm raketomet Burevij na podvozku automobilu Tatra 815-7 8×8 by byl skvělým následovníkem typu RM-70,
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který AČR vyřadila z výzbroje v roce 2011.
Wikipedia Commons

Raketomet RM-70 GRAD v indonéské armádě
Profimedia.cz

Raketomet RM-70 GRAD
CC BY-SA 3.0: Chmee2; Wikimedia

Raketomet RM-70 Vampir
EXCALIBUR ARMY

Raketomet RM-70 GRAD v indonéské armádě
Profimedia.cz

Rohan: Tokio mi obrátilo život, medaile musela z očí. Láká ho práce v médiích URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: karvinsky.denik.cz , Autor: Milan Novotný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 09:44 , RU / měsíc:
87 561 , RU / den: 11 838 , Rubrika: Ostatní sporty , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
/ROZHOVOR/ Loni na olympiádě v Tokiu získal první českou medaili. Po zisku stříbra se kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan
stal chtě nechtě sportovní celebritou. Brzo ho už ale čekají další výzvy. Těší se na červnový Světový pohár v pražské Troji a
netají se tím, že by se jednou rád ocitl na opačné straně barikády. Chtěl by se stát sportovním novinářem.

„Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není
jisté, jestli se mi to povede. Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ,“ říká vodní slalomář USK Praha.

Kde máte olympijskou placičku vystavenou?

Doma. Normálně leží v šuplíku. O žádném čestném místě jsem nepřemýšlel. Po olympiádě jsem ji nosil všude s sebou. Kamkoliv
jsem přišel, vždycky jsem musel medaili ukázat. Už mě to trošku štvalo, a tak jsem ji uklidil, abych ji neměl pořád na očích.

Poolympijské období bývá pro medailisty hektické. Jak jste ho prožíval?

V prvních dnech po návratu z Tokia se mi obrátil život naruby. Jezdil jsem z akce na akci, ale bral jsem to jako aktuální náplň
sportovce. Někdy to nebylo úplně příjemný, na druhou stranu to byla dobrá zkušenost. Potkal jsem se se zajímavými lidmi a
otevřelo mi to dveře do některých projektů. Je otázka, jestli to ještě někdy zažiju.

Zafungovala tokijská medaile jako motivace do další kariéry?

Sport dělám proto, že mě to baví a chci se pořád zlepšovat. To se medailí nijak nezměnilo. Pomohla mi však v tom, že si na
vodě víc věřím. Tokio bylo v mnoha ohledech zvláštní, a tak bych se chtěl na olympiádu podívat ještě jednou a zažít ji se vším
všudy. Paříž by taková mohla být, ale těžko předvídat. Budu mít velkou motivaci se tam v těžké domácí konkurenci probojovat.

Letos vás kromě řady sportovních cílů čekají státnice na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Půjde všechno
skloubit?

Hlavní náplní mého života je sport. Škola je povinnost, kterou chci zvládnout, abych měl jednou snadnější startovní pozici, až
skončím se slalomem. Potřebuju dopsat diplomku a v září udělat státnice. Věřím, že studium zdárně zakončím, to už budu mít
po sezoně. Pak bude větší prostor věnovat se žurnalistice prakticky, protože škola je hodně teoretická.

Měl jste hned jasno, že chcete být novinářem?

O sport jsem se odmalička zajímal. Strašně mě bavilo komentovat si pro sebe zápasy. Třeba jsem si v televizi pouštěl bez zvuku
hokejová utkání a zkoušel je vlastními slovy namluvit. Nebo jsme s kamarádem na základce komentovali naše fotbalové mače
při tělocviku. Na střední škole jsem pak zjistil, že mi nedělá problém psát slohové práce a rozvíjet své myšlenky. Došel jsem k
tomu, že bych mohl žurnalistiku vystudovat, a záhy přišel nápad, že bych chtěl profesionálně působit v médiích.

Měl jste vzor v nějakém sportovním novináři?

To ne, i když jich pár sleduju. Spíš se mohu někým inspirovat nebo se od někoho něco přiučit. Můj zájem se netýká jen sportu,
ale i zpravodajství a dění ve světě. Když jsem psal bakalářskou práci, čerpal jsem z rozhlasových reportáží Josefa Laufera,
legendy československé sportovní žurnalistky. Díky kontaktům v rozhlase jsem měl možnost poslechnout si jeho komentování.
To bylo obohacující.

V jaké mediální oblasti byste chtěl jednou zakotvit?

Vždycky mě přitahovala televize. Líbí se mi spojení obrazu a zvuku s akcí. Na takové pozice ale asi míří hodně lidí, takže není
jisté, jestli se mi to povede. Ani nevím, zda jsem na to vhodný typ. Už jsem si to v minulosti zkusil při vodním slalomu v Troji jako
rádoby expert, ale je to úplně něco jiného, než když komentuje profesionální moderátor. Viděl bych se tam, ale člověk se k
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tomu musí propracovat. Minimálně bych se o to chtěl pokusit. Třeba ale zjistím, že se na to nehodím.

Na jednom sportovním webu píšete blog. Kde se inspirujete a jaké máte ohlasy?

Už dřív jsem psal v rámci vodního slalomu, ale tato příležitost má mnohem větší záběr. Zpětnou vazbu nějakou mám. Snažím se
slalom zpopularizovat, ale ohlasy přicházejí většinou z vodácké komunity, protože se hlavně vyjadřuju k našemu sportu. Před
vydáním pošlu článek pár lidem, aby mi řekli svůj názor. Nechci, aby mě kamarádi plácali po ramenou. Spíš potřebuju kritické a
konstruktivní zhodnocení.

Zkoušíte zabrousit i na jiné téma?

Uvědomuju si, že slalom není středobodem světa. Zavadil jsem i o anketu Sportovec roku nebo o olympiádu. Proto sleduju
ostatní sporty a jsem myslím docela v obraze. Určitě se ale nepustím do kritiky českých hokejistů na mistrovství světa. (směje
se) To by bylo špatně.

Kdy vás potkáme v tiskovém středisku?

Na to zatím nedokážu odpovědět. Bude záležet na spoustě okolností, ale nějaký čas ještě budu kanoistou na divoké vodě.
Uvidím, jak mi to půjde a jestli mě to bude dál bavit. Taky se může stát, že budu chtít zkusit něco jiného. Zatím mě ale nejvíc
naplňuje vodní slalom a při rozhovorech budu odpovídat do mikrofonu a ne klást otázky. (směje se)

V červnu začne v Troji seriál světového poháru. Je to vaše oblíbená trať, když jste na ní vyrůstal a nejvíc tam trénujete?

Mám to tam strašně rád. Loni jsem vyhrál svěťák a na mistrovství Evropy bral stříbro. Je to tím, že jsem tam najezdil spoustu
kilometrů. Beru to jako svůj druhý domov. Znám to líp, jak svý boty. (usmívá se) Závody v Troji nejsou speciální jen tím, že je
tam nejlepší atmosféra. Ono jde také o to, že my závoďáci, trenéři a všichni lidé kolem vody jsme úžasná parta vodáků a
kamarádů. Ve svém volnu se podílíme na přípravě svěťáků a šampionátů. Chceme, aby to pro náš sport byla nejlepší reklama.

A co ta atmosféra?

Nikde není taková jako v Praze. Vytvářejí ji skvělí diváci, ale i úžasní moderátoři. Dan Stach a Míra Lenc umějí pobláznit tribuny,
ale hlavně dokážou vyburcovat i nás závodníky. Fanoušci si proto přicházejí vodní slalom na trojský kanál užívat. Je vidět, jak
se baví. Tím je to i pro nás větší zážitek než kdekoli jinde. A netvrdíme to jen my, ale i cizinci. Rádi se na Vltavu vracejí, čehož si
vážíme. Zároveň ale neusínáme na vavřínech a snažíme se úroveň stále posouvat dopředu.

Domácí prostředí ve vodním slalomu ale neznamená tolik co v jiných sportech?

Pochopitelně. Stavitelé vždycky připraví trať, která nás jako domácí slalomáře překvapí. Závody v Troji jsou vždycky těžký, ale
pokaždé se na ně moc těším. Navazovat na výhru bude hodně náročný. Tu pozici beru a budu se chtít ukázat.

Už na konci května začne sezona mistrovstvím Evropy v Liptovském Mikuláši, světový šampionát v německém Augsburgu je
pak naplánovaný na závěr července. Vyhovuje vám takový kalendář?

Mistrovství světa bývalo až v září, ale Němci chtějí přesně na den připomenout padesátileté výročí premiéry vodního slalomu
na olympiádě. Já s tím problém nemám. Přijde mi, že konec července je ideální termín, aby byl člověk ve skvělé formě.

V Augsburgu se poslední dobou moc nezávodí. Vy ale na tuto trať nemáte úplně příjemnou zkušenost…

Jel jsem tam jen jednou v roce 2018. Dostal jsem se do finále, což byl úspěch, ale v něm jsem se převrátil. Aspoň mám v hlavě,
že to musím napravit. (usmívá se)

Vyprávíte, jaká jste v Troji parta, ale neexistuje mezi kanoisty a kajakáři, kteří vás v posledních letech díky Jiřímu Prskavcovi a
spol. poněkud zastiňovali, rivalita?

Pochopitelně, že nás mrzelo, že jsme trochu v ústraní, a kajakáři byli naproti tomu úplně fenomenální. Z naší strany ovšem
nešlo o nic negativního. Přejeme jim to a zároveň nás to motivuje, abychom se dostali na podobné mety.

A jak to vypadá mezi parťáky ve vaší disciplíně?

Panuje mezi námi zdravá konkurence. Jsme soupeři, před startem si plácneme, popřejeme si, ať jízda vyjde. Po dojezdu
nejlepšímu pogratulujeme a dál jsme kamarádi. Klidně spolu zajdeme na pivko nebo se nějak pobavit. Takhle to funguje.
Samozřejmě s někým kamarádíte víc, s někým míň, jako v běžném životě. Každopádně jsem rád, že máme přátelské vztahy a
nepanuje mezi námi nějaká zášť.

Co podnikáte, když nejste zrovna na vodě nebo se nepřipravuje studium?

Moc času mi nezbývá. Když ale něco vyšetřím, tak se bavím lezením. Ať už na umělé stěně nebo na skalách. Docela mě to
chytlo. Sice to s mým sportem nejde moc do kupy, ale už to mám takhle nastavený. Samozřejmě přednost má slalom a všechno
kolem něj. Lezení je ale můj velký koníček a jednou bych se mu chtěl jako amatér víc věnovat.

Trénuje vás táta a bývalý úspěšný deblista Jiří Rohan. Jak vám to spolu klape? Není na vás přísný?
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To se nedá říct. Jsem profesionální závodník a dělám slalom proto, že chci. Táta mě nemusí do ničeho nutit. Spíš je to o tom,
že spolu trávíme hodně času a občas zabliká něco, čemu se říká ponorka. Nicméně fungujeme spolu čtvrtým rokem a výsledky
dokazují, že je to takhle v pořádku. (usmívá se)

Ráno na Rádiu Z 09:00
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 10:03 , Poslechovost pořadu: 2 198 ,
Pořad: 09:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 181 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Rádio ze správy sladil Jakubem. Hezké čtyřiadvacáté květnové dopoledne.

mluvčí 
Americkým rodičům chybí sonar na českých vesnicích krachují hospody tenistka Petra Kvitová postoupila do druhého kola
antukového Roland Garros a dnes bude pod psa teploty do 23 stupňů na střední západní Moravě bude hodně pršet.

mluvčí 
Zprávy rádia ze.

mluvčí 
Ukrajinci nemají jinou alternativu než bojovat a vyhrát řekl v pravidelném nočním projevu ukrajinské Praha ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj. Nejhorší situace je podle něj v těchto dnech na Donbasu a nadcházející týdny války budou hodně těžké.
Rusové se snaží podle něj zničit to co nejvíc lidských životů a infrastruktury řekl Zelenskyj po třech měsících od začátku ruské
invaze na Ukrajinu. Do základních škol v Česku chodilo v polovině května přibližně 26 000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Počet
ukrajinských běženců v našich školách tak od začátku dubna vzrostl o 12 % zhruba polovina základních a pětina mateřských
škol se podle České školní inspekce potýkala s problémy s kapacitou míst, anebo zajištěním personálu. Ministr školství Petr
Gazdík v ranním vysílání rádia zet řekl, že uprchlíkům školám pomáhá speciální zákon Lex Ukrajina.

mluvčí 
Než na tzv. Lexu Ukrajina 1 tedy zákonu, který má právě školám pomoct v tom, aby ukrajinské uprchlíky zařadili bezproblémově
umožnili, aby nemuseli dodržovat veškeré hygienické podmínky, které souběžně nutné, aby mohli využít třeba odborných
učeben k tomu, aby z nich udělali kmenové třídy, aby mohli vyučovat. Tam, kde dříve nebylo možno.

mluvčí 
USA bojují s nedostatkem umělé kojenecké výživy situace natolik kritická a že v některých případech končí děti v nemocnicích.
Kojenecké mléko teď do Spojených států přiváží z Evropy vojenská letadla a situaci na místě sleduje americká reportérka rádia
zet Hedvika Miller.

mluvčí 
Prezident Biden zavedl válečná opatření a stejnou cestou jako vojenský arzenál kojeneckou výživu do USA už přivezlo letadlo z
Německa Rakouska. Další jsou na cestě. Distribuce do obchodu a nemocnic ale ještě chvíli potrvá. Jedná se především o
speciální kojenecké mléko pro děti s alergiemi. Rodiče ze zoufalství používají nejrůznější náhrady. Kvůli vážným reakcím tak
musí své děti odvézt do nemocnice. Nedostatek kojeneckého mléka trvá už několik měsíců. Ke krizi ale došlo až v minulých
týdnech. Američané obviňují Bidenovu administrativu za pozdní řešení tohoto závažného problému.

mluvčí 
Hospod restaurací na malých vesnicích v Česku ubývá jejich provozování se totiž často nevyplácí. Podle šéfa asociace
restaurací Václava Stárka by pomoct mohli jedině obce.

mluvčí 
Skutečně je to o tom, že to bude někdo dělat víceméně pro zábavu, anebo že to převezme třeba obec a pomůže, aby na místě
byla hospoda restaurace. Logicky prostě je tam 20 lidí, většinou jedí doma do té hospůdky přijdou na pivo. Promítnete si to do
ceny piva a kolik jich ta hospoda vytočí v tom nejlepším případě může taková restaurace vydělat nějakých 10 000 Kč, což dnes
určitě nikoho jako hlavní zaměstnání neuživí, a to tam ještě bude vlastně sám od rána do večera každý den v týdnu.

mluvčí 
Podle Václava Stárka zanikání těchto podniků není novinkou. Trendy sledovali už v době před pandemií.

mluvčí 
Sport na rádiu ze.

mluvčí 
Tenistka Petra Kvitová postoupila do druhého kola antukového Roland Garros turnajová 2 třicítku otočila utkání s Annou
Vondrovou. Vývoj prvního setu, ve kterém odvrátila setbol a Maďarku porazila 7661 prvním kole skončil turnaj pro obhájkyni
titulu Barboru Krejčíkovou, která prohrála domácí jen sériovou 612636 sedmnáctiletá kvalifikantka Linda Nosková při svém
grandslamové premiéře podlehla britské hvězdě a dvanácté nasazené Emmě radu Kanu boji 765716. Josef počasí.

Postupně ve všech českých krajích zatáhne čekáme velmi intenzivní déšť. Výstraha platí především pásu pro Vysočinu až k
Jeseníkům. Víc už Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.

mluvčí 
Výstraha bude v platnosti zejména pro kraj Vysočina pro jihovýchod Pardubického kraje. Pro severozápad Jihomoravského
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kraje pro sever olomouckého Moravskoslezského kraje. V úterý v odpoledních hodinách zde očekáváme bouřky postupující
opakovaně přes stejná místa. Během večera přijde bouřková činnost intenzivní déšť v kombinaci bouřek deště může napršet
kolem 40 mm srážek lokálně kolem 60 mm. Ve druhé polovině noci na středu budou srážky slábnout.

mluvčí 
Oprava rádia ze ještě dejte.

mluvčí 
Ze silnic 5 minut po deváté hodině opatrní buďte na československé dálnici D2 na trase Brno Bratislava na čtyřicátém pátém
kilometru leží na silnici předmět. Je to v pravém jízdním pruhu. Dejte si pozor místě se prudce zpomaluje a vybočuje dobře
dojeďte 5,5 minuty po deváté. Po zprávách pokračuje Petra Kvitová pšeničná.

mluvčí 
Rádio zet svět peněz politiky společnosti.

mluvčí 
Ukrajinský soud odsoudil na doživotí ruského vojáka za zavraždění neozbrojeného civilisty. Jaký má pro Evropu a zejména pro
Ukrajinu význam odsouzení jedenadvacetiletého seržanta a jak na odsouzení reaguje Rusko, je o tom budeme mluvit už za pár
minut.

mluvčí 
Vtrhlo Petrou Kvitovou pšeničnou na rádiu.

mluvčí 
Ukrajinský soud v pondělí odsoudil na doživotí ruského vojáka za zavraždění neozbrojeného civilisty. Soud v Kyjevě byl prvním
procesem za válečné zločiny od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února. Ruský voják svou vinu přiznal hned v první
den procesu. Doživotí navrhl prokurátor. Obhájce uvedl, že se jeho klient proti rozsudku odvolá. Ve vysílání vítám Jana Šíra
odborníka na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré ráno.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Jaký má pro Evropu a zejména pro Ukrajinu význam odsouzení jedenadvacetiletého seržanta Vadima Šimara na?

mluvčí 
Tak vzhledem k tomu, že válečné zločiny zločiny proti lidskosti, případně další mezinárodní zločiny se na Ukrajině její. Tak tady
se jedná pouze o první případ toho, kdy některý z těchto zločinů byl vyšetřen předán soudu a ti, kdo za něj nesou
zodpovědnost konkrétních voják byl pohnán odpovědnosti tzn. odsouzen k trestu odnětí svobody spravedlnosti určitě důležitým
vkladem do zdárného fungování. Jakékoliv společnosti je to zároveň důležitý signál směrem k té invazní okupační armádě, že
to, jakým způsobem se na Ukrajině chová, může mít právní dopady v případě, že tady dojde k porušení pravidel zákonů války v
tomto ohledu si myslím, že ten případ určitě mimořádně důležitý. A zároveň by tržby účinných musí přijít ideálně v návaznosti na
to spáchal akci proto, protože Ukrajinci s vyšetřováním nasazením těchto trestných činů neotálejí.

mluvčí 
Budou tedy případné další procesy pokračovat právě tak rychle, jak se teď dělo v případě tohoto vojáka.

mluvčí 
Závažné trestné činy samozřejmě vyžadují nějaký standardní procesních postupů tzn. že by tady už nějaké uvnitř cestování. Já
jsem zatím tomu nevěří mimo jiné, protože za situace ozbrojené konfliktu se mimo jiné i špatně zajišťují důkazy a soud s tím
spojené další prodlevy dané dané samotným procesem, ale pokud mám správné informace, tak Ukrajina už eviduje více než 13
000 případů válečných zločinů či jiných mezinárodních zločinů spáchaných v kontextu toho probíhajícího Mezinárodního
měnového konfliktu. Zároveň u Ukrajinců zveřejnili, že mají zajištěno více než 4 desítky osob, kteří představují předpokládané
rok pachatelé těchto zločinů v těchto případech lze předpokládat, že Ukrajinci se dají záležet na tom, aby věc spojená s
vyšetřením na potrestání. Těchto zločinů byla dotažena do zdárného konce.

mluvčí 
Jak na odsouzení svého vojáka reaguje Rusko, pokud tedy nějakým způsobem zareagovalo a mají ruští občané vůbec možnost
vědět tamních médií, že byl seržant odsouzen?

mluvčí 
Tak samozřejmě ruský stát to totálně ovládá ruský informační prostor pro to ty zprávy v případě, že prostředky prosáknou na
veřejnosti, tak se tak prosáknout velice zkreslené podobě. Já jsem sociálních místo v Rusku zaznamenal reakci pouze
tiskového mluvčího Vladimira Putina Dmitrij Peskov, který řekl, že rok situaci sleduje a že ruský stát má omezené možnosti
poskytnout s tím občanům na území Ukrajiny konzulární pomoc mimo jiné, protože mezi oběma zeměmi neexistují diplomatické
styky.

mluvčí 
A v pondělí se ruský prezident Vladimir Putin setkal se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem v letovisku Soči
na březích Černého moře. Putin prohlásil, že navzdory všem potížím ruská ekonomika odolává dopadu sankcí a odolává
docela důstojně. Byl by Putin schopný přiznat opak.

mluvčí 
Sokol.
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mluvčí 
Z asi dělo v případě, že by ten dopad do Adamova, což znamená žádoucím způsobem zasazen do takového kontextu, kde když
mimo jiné vina za tyto situace byla položena. Na druhou stranu Rusové nejsou schopni popírat to, že sankce jim komplikují život
to nicméně zcela věcně komunikovat velice šikovně, takže se jedná o výsledek nějakého západního spiknutí s cílem zničit a
rozbít Rusko a velice šikovně pracovištím, kdo za tuto situaci nese odpovědnost, nikoliv komunikuje o sankcích. Nikdy z toho
ruskému Soči ani diskurzu nezazní, že ty sankce nejsou nějaký samoúčel a nejde o nějaký rozmar západu, že se jedná o reakci
na hrubé porušení mezinárodní práva a ze strany osudného Kremlu. Takže takhle vypadá se sociální komunikace hodně
příležitostí tak trošku.

mluvčí 
Říká Jan Šír odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju za rozhovor. Přeju vám hezký den.

mluvčí 
Děkuju za zavolání.

mluvčí 
9 hodin 14 minut úterý 24. května posloucháte ranní vysílání rádia zet za chvíli nabídneme další krátké zprávy.

Minut zprávy s Láďou Jakubem.

mluvčí 
Hezké dopoledne má svátek Jana čtyřiadvacátého.

V Karlových Varech budou v komunálních volbách kandidovat ODS TOP 09 KDU-ČSL. Společně pod hlavičkou hnutí spolu.
Představitelé stran podepsali memorandum o spolupráci na začátku června chtějí podepsat koaliční smlouvu. O spolupráci
jednají strany i v dalších městech tohoto Západočeského regionu. Italská policie pátrá po majiteli dronu, který se v pondělí
večer zřítil do proslulého do žijícího paláce v Benátkách. Používání bezpilotních prostředků podléhá ve městě vybudovaném v
laguně Jaderského moře přísným omezením. Americký hudebník Bruce Springsteen ohlásil po šesti letech evropské turné.
Sérii koncertů se skupinou do jistý Band, se kterou spolupracuji už od roku 1962 zahájí 28. dubna příštího roku v Barceloně v
Česku sice nezahraje na programu, má ale červencový koncert rakouské Vídni. A dnes bude v Česku hodně pršet hlavně v
pásu od Vysočiny přes východní Čechy až k Jeseníkům. Teploty do 23 °C na horách tisíce metrech do 14 °C 9 hodin skoro 20
minut jsme rádio zet.

mluvčí 
Rádio zet informace ze světa peněz z politiky společnosti.

mluvčí 
Už s jistotou postupu do čtvrtfinále uzavřou dnes čeští hokejisté své vystoupení v základní skupině mistrovství světa. Méně
důležitou fázi turnaje zase zakončí v Tampere večerním soubojem s domácím Finskem. Hokej teď bude tématem rozhovoru se
sportovním redaktorem Janem Wolfem, dobré ráno. Hezké ráno. Zastavme se na úvod včerejšího souboje českých hokejistů s
Američany, co ukázal.

mluvčí 
Ukázal to, že Česku skvěle po Karjale jménem funguje defenzíva, protože tentokrát byl dokonce s nulou. Karel Vejmelka si
připsal první shutdown první čisté konto. Možno k němu strašidelně blízko ve třech předchozích případech, jak s Rakouskem s
Lotyšskem Norskem inkasoval vždycky 1 gól, dokonce s Rakušany víme to velmi dobře. Půlminuty před koncem a nakonec to
byla nešťastná porážka. Na nájezdy, která ale všechno nastartovala všechno dobré, protože se to příletem Davida Pastrňáka
otočilo. Další věc, kterou ukázal včerejší zápas je, že opravdu hráči umí plnit a že plní krátká ty pokyny Alone na nej nebyl to
moc hokej, na který by se bylo Lahoda dívat, protože já jsem se díval na statistiku a Češi vystřelili v první třetině vydali ten gól
byl Matěj Blümel gól. Tak vystřelili 3× na bránu pouze, takže žádné ofenzívního byl to spíše fotbalový výsledek, ale zkrátka
musíme si říct otevřeně, tak chceme, aby se hrál hezký hokej. Prohrávalo se jezdilo 7 bez medaile, anebo chceme po 10 letech
tu medaili. Myslím si, že kari Jalonen chápe, že vlastně celý český hokej tu medaili strašidelně moc chce, že na ni dlouho čeká a
on ten tým připravil tak, že vlastně ta medaile je teď blízko, ale zatím předbíháme, protože ještě nás čeká, jak dnešní večerní
avizovaný souboj s Finskem, tak samozřejmě play off.

mluvčí 
Když zmiňuješ ten souboj s Finskem, tak co bude v tom závěrečném utkání skupinové fáze hrát národní tým.

mluvčí 
Bude se hrát o nasazení do čtvrtfinále, protože samozřejmě není úplně jedno, jestli člověk nebo jestli tím skončí první druhý
třetí nebo čtvrtý faktem je, že v té druhé skupině se to včerejší prohrou Kanady, která ještě budeme mluvit, tak zamotala ta
situace, že vlastně jsem teď neví, jak to celé dopadne v té druhé skupině. Čili spekulovali předběžné. Na druhou stranu Češi
budou hrát večer a budou už všechny zápasy mít ostatní jako na dlani tzn. budou vědět, jak hráli jejich největší soupeři a o co
se tedy hraje. 1 ještě věc je důležitá, a to, že pokud by Češi dokázali skončit nejlepší mimo Finsko Finsko se počítá potom
automaticky dáno, že bude hrát doma v Tampere. Ten ten čtvrtfinálový souboj a nejlepší kromě Finska nejlepší v té trojce
Amerikou a přeskočit nemůže. Bude to tedy jeden z dvojice Česko Švédsko, tak ten lepší si zahraje v Tampere a nebude se
muset stěhovat do Helsinek, což je určitým způsobem nepříjemné. Člověk stěžuje stěhuje celý tým všechny bagáže a pak by se
zase případně vracely na ty souboje mail Tampere, tak by to byla taková cesta Helsinky spát s páteční. No a Češi samozřejmě
doufají, ale musí doufat v tomto směru to ve svých rukou nemají, protože musí porazit Finy za 3 body. A zároveň musí spoléhat
na to, že Lotyši zaskočil Švédy, protože pokud Švédové si Lotyši poradí s jakýmkoliv bodovým ziskem, tak Češi už přeskočit
nemohou, ale můžou hrát nebo budou hrát o příjmy. Minimálně pokud Švédové nezaváhali a potvrdí svou roli favorita, tak
budou hrát přímo s Finskem o druhé místo ve skupině také není k zahození.
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mluvčí 
A pojďme k té Kanadě, kterou si zmiňoval, která se postarala o senzaci, respektive Dánsko se postaral ano senzaci.

mluvčí 
Dánové dokázali poprvé v historii porazit Kanadu. Já připomenu výsledek z roku 1949 premiéry Dánů na mistrovství světa
tehdy Kanada porazila 47 0 dodnes. To je rekordní výsledek celý světový šampionátu. Včera Dánové senzačně vyhráli 32
opravdu je ta výhra, ale strašidelně bolela, protože padaly do střel Kanaďané hráli velmi ostře velmi tvrdě. Takže Dánové jsou
pobití a uvědomme si, že dnes hrají Dánové klíčový souboj Slováky o postup do čtvrtfinále Slováci, tedy pravda, po tom
včerejším krátkém, že si musí vyhrát za 3 body, nesmí jít do prodloužení ani do nájezdů musí vyhrát normální hrací době. Na
druhou stranu mají obrovskou výhodu strávili 2 dny volna dokonce včera. Pardon, v neděli byli v Helsinkách na velvyslanectví,
takže se tam dali oběd, měli takový slavnostní volný den bez tréninku, ale samozřejmě včera už trénovali, ale Dánové včera
večer ještě hráli dnes už proti Slovákům nastupují odpoledne. Tzn. nemají ani 24 hodin odpočinek v tomto směru si myslím, že
direktoriát IIHF nenasadil ty zápasy zrovna férově, protože Slováci mají v tomto směru obrovskou výhodu.

mluvčí 
Mistrovství světa v hokeji bedlivě sleduje sportovní redaktor rádia zet Jano. Díky za.

mluvčí 
To. Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
9 hodin 27 minut posloucháte ranní vysílání rádia zet se loučí se s vámi Petra Kvitová, pšeničná tráva s tím ranním vysíláním
provázela. Za chvíli nabídneme už další zprávy BBC zprávy v češtině. Teď.

Počet poprav loni vzrostl. Pro návrat trestu smrti je i každý druhý Čech URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Dorňáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 11:21 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Fakta, Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Loni došlo v 18 zemích k nejméně 579 popravám, oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 20 procent. Nejvíce
zaznamenaných poprav provedl Írán, ukazuje nová zpráva Amnesty International. Zemí s trestem smrti ale ubývá.

Nárůst počtu vykonaných poprav jde na vrub zejména dvou zemí – Íránu a Saúdské Arábie. V Íránu zaznamenala organizace
Amnesty International nejméně 314 poprav, nejvíce za poslední čtyři roky. Saúdská Arábie jejich počet meziročně téměř
zdvojnásobila a v trendu pokračuje i letos, v březnu bylo za jeden den popraveno 81 lidí, což je nejvyšší počet v historii země. 
„Pozorujeme určitý paradox. Ačkoliv globálně je trest smrti na ústupu, v některých zemích je to naopak,“ shrnuje Erik Bartoš,
tiskový mluvčí Amnesty International ČR. 
Zemí, kde se podle nové zprávy organizace popravuje nejvíce, je ale Čína. V jejím případě Amnesty International uvádí, že jde
až o tisíce popravených ročně. „Čína tají počty poprav, to znamená, že není možné zjistit, kolik lidí je tam popraveno. Naše
odhady vycházejí z monitoringu tamního tisku, od našich spolupracovníků, což jsou třeba i západní média, která působí v Číně,
nebo od diplomatů a různých dalších zdrojů,“ popisuje proces Bartoš. 
Podobně nelze zjistit data o popravách v Severní Koreji nebo ve Vietnamu. V případě ostatních zemí jde o minimální nebo
přesně potvrzené údaje. „Za čísla, která uvádíme, ručíme. Jsou to zdokumentované popravy, kterými se daný režim třeba ani
netají a číslo potvrdil,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy. 
Loni organizace zaznamenala nejméně 579 poprav v celkem 18 zemích. V celosvětovém měřítku jde o nejnižší číslo za
posledních deset let a výjimkou roku 2020, kde hrály roli okolnosti spojené s tehdy začínající pandemií covidu-19. 
„Vnímáme, že v některých státech teď po covidu-19 došlo k rapidnímu nárůstu, který je nevídaný a nebezpečný, a varujeme
před ním. Globálně je ale vývoj dobrý a snad jde správným směrem,“ vysvětluje tiskový mluvčí. 
Zaznamenané případy použití trestu smrti v rozporu s mezinárodním právemAmnesty International zaznamenala, že trest smrti
se používal za trestné činy, kdy nešlo o úmyslné zabití, „a proto nesplňovaly hranici ‚nejzávažnějších trestných činů‘ podle
mezinárodního práva“: 
za trestné činy související s drogami (nejméně 132 poprav v Íránu, další v Číně, 220 lidí bylo odsouzených v celkem 11
zemích),za ekonomické trestné činy (například za korupci v Číně),za rouhání nebo „urážení proroka islámu“ (v Pákistánu),za
znásilnění (v Egyptě, Indii, Íránu, Pákistánu, Súdánu a Saúdské Arábii),za různé formy „zrady“, „činy proti národní bezpečnosti“,
„spolupráci“ se zahraničním subjektem, „špionáž“, „zpochybňování politiky vůdce“, „účast v povstaleckém hnutí a terorismus“,
„ozbrojenou vzpouru proti vládci/státu“ a další „zločiny proti státu“, bez ohledu na to, zda vedly ke ztrátě života, či nikoli, a
„nepřátelství s Bohem“ (v Íránu, Saúdské Arábii a Jemenu).Vojenské soudy odsuzovaly civilisty v Kamerunu, Demokratické
republice Kongo, Myanmaru a v Jemenu. Speciální soudy uvalily tresty smrti v Bangladéši, Egyptě, Jordánsku, Pákistánu, na
palestinském území a v Jemenu. 
V Jemenu a Íránu došlo k popravám lidí mladších 18 let, v Jemenu došlo k veřejné popravě nejméně devíti lidí. 
V Íránu, Saúdské Arábii a v Jemenu registruje organizace případy, kdy doznání, která byla použita k usvědčení a odsouzení k
trestu smrti, mohla být získána mučením nebo jiným způsobem špatného zacházení. 
Zdroj: zpráva Amnesty International 
Data Amnesty International ukazují, že i přes meziroční nárůst pokračuje klesající trend počtu vykonaných poprav. Poslední
výrazný nárůst zaznamenala organizace v roce 2015, šlo o nejvyšší číslo za předcházejících 25 let. 
Příčinou byly především popravy vykonané v Íránu, Pákistánu a Saúdské Arábii. Jak uvádí Amnesty International, tyto tři země
zodpovídaly za téměř 90 procent poprav vykonaných v roce 2015. 
Loni se také meziročně zvýšil počet odsouzených k trestu smrti – o 39 procent. „V několika zemích byl zaznamenán výrazný
nárůst počtu uložených trestů smrti, částečně z důvodu obnovení řízení v plném rozsahu, po zrušení omezení souvisejících s
covidem-19, nebo častějšího využívání virtuálních slyšení,“ popisuje příčiny zpráva. 
Nárůst pozorovala organizace především v Bangladéši, Indii a v Pákistánu. Nejméně 86 lidí bylo odsouzeno v Myanmaru, kde v
loňském únoru došlo k převratu a kde armáda přenesla pravomoc projednávat civilní případy na vojenské tribunály. „Ty
následně prováděly zkrácená řízení bez práva na odvolání,“ uvádí organizace. 
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Ke konci minulého roku bylo ve vězení s rozsudkem smrti nejméně 28 670 lidí. V devíti zemích, kde je počet vězňů
odsouzených k trestu smrti nejvyšší, odpovídal 82 procentům ze všech známých případů. Přesná data opět nejsou dostupná za
všechny země, podle Amnesty International je tak reálný počet vyšší. 
Zemí se zákazem trestu smrti přibýváOd vykonávání trestu smrti se postupně ustupuje. V současné době je pro všechny
trestné činy zrušen ve 109 zemích. Zatím posledním státem, kde došlo ke zrušení trestu smrti, se začátkem letošního roku stal
Kazachstán. 
Zákony, které by měly zrušit trest smrti, přijaly nedávno také Sierra Leone a Papua Nová Guinea. Zatím ovšem nevstoupily v
platnost, uvádí Amnesty International. Legislativní procesy, které by měly vést ke zrušení, pak probíhají ve Středoafrické
republice a v Ghaně. 
V dalších 28 zemích zůstává trest smrti v platnosti, ale dlouhodobě není vykonáván. Amnesty International sem řadí státy, v
nichž nedošlo k popravě v posledních 10 letech. Osm zemí má pak trest smrti v platnosti pouze za výjimečných okolností,
například v době válečného stavu. 
V celkem 55 státech je ale trest smrti stále v platnosti. V Evropě zůstává jedinou zemí, která dosud nezrušila trest smrti,
Bělorusko. Minulý týden navíc běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsal zákon, podle něhož nyní hrozí trest smrti za
pokus o spáchání teroristického činu. Podle agentury AFP jde o obvinění, kterému čelí řada opozičních aktivistů. 
Obavy ze současného vývoje v Bělorusku má i Amnesty International. „Vypadá to, že Lukašenko má v plánu odsuzovat i
disidenty, kritiky režimu, opoziční politiky a obránce lidských práv k trestu smrti nebo minimálně jim tím vyhrožovat. Tohle je i na
samotné Bělorusko extrém, to dělají ty nejbrutálnější režimy současnosti,“ popisuje Bartoš. 
Kliknutím na země, které trest smrt zrušily pro všechny trestné činy, lze zobrazit, kdy k tomuto kroku došlo. 
Latinskoamerické státy patří k těm, kde zákaz trestu smrti platí nejdéle. Například ve Venezuele byl zrušen pro všechny trestné
činy již v roce 1863, další země jako Kostarika, Ekvádor, Uruguay, Kolumbie tento krok následovaly. 
Podle Lukáše Perutky z Institutu mezinárodních studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , který se zaměřuje na
oblast Latinské Ameriky, za tím lze hledat čtyři hlavní důvody. „V polovině 19. století začínají na subkontinentu nastupovat
liberální vlády, které na rozdíl od svých konzervativních protějšků odmítají v takové míře přejímat koloniální (iberský) právní
systém včetně trestu smrti,“ popisuje první z nich. 
Dalším faktorem byl vliv evropských osvícenců: „Velmi často bývá zmiňován italský kriminolog Cesare Beccaria, jehož slavné
pojednání ‚O zločinech a trestech‘, které kritizovalo tresty smrti, významně ovlivnilo tvorbu liberálních ústav v Latinské Americe
v druhé polovině 19. století.“ 
Na počátku 20. století pak zůstal trest smrti v platnosti pouze u armády, případně během válečného stavu. „Jeho uplatnění ale
bylo minimální, jelikož poslední velký konflikt na subkontinentu (druhá tichomořská válka) skončil v roce 1883,“ vysvětluje další
důvod Perutka. 
A konečně podle něj hrála roli také jistá historická, politická, ideologická, společenská a kulturní provázanost
latinskoamerických republik. Zjednodušeně tak platí princip, že pokud se některý trend prosadí v jednom státě, postupně se
přenese i do jiných zemí v regionu. 
V USA došlo loni k nejméně popravám od roku 1988Jedinou zemí na amerických kontinentech, kde za uplynulých 13 let došlo k
popravě, zůstávají Spojené státy. Trest smrti je zachován ve 24 státech, přičemž podle Amnesty International 13 z nich v
posledních deseti letech nikoho nepopravilo. 
Ve třech dalších státech je momentálně v platnosti moratorium, které výkony trestu smrti pozastavuje, a ve 23 státech byl
zrušen. Minulý rok jako zatím poslední upustila od trestu smrti Virginie. 
„V posledních letech se někdy stávalo, že se nám Spojené státy dostaly do první pětky (ve zprávě Amnesty International, pozn.
red.), zejména v souvislosti s administrativou Donalda Trumpa, ale od toho se teď naštěstí ustupuje, takže jsme loni
zaznamenali vůbec nejnižší počet poprav ve Spojených státech od roku 1988, což je pozitivní trend,“ uvádí k aktuální situaci
Bartoš. 
Dodává také, že nová americká administrativa prezidenta Joea Bidena v červenci loňského roku zavedla dočasné moratorium
na federální popravy. Od obnovení federálního trestu smrti v roce 1988 bylo popraveno 16 lidí, z toho 13 v období od
července 2020 do ledna minulého roku. 
Podle dat neziskové organizace Death Penalty Information Center, která publikuje podrobné statistiky o počtu provedených
poprav v USA, došlo od roku 1977 k celkem 1 546 popravám. Loni vykonaly státy USA 11 poprav, za letošní rok došlo k šesti a
přes 2 400 vězňů je momentálně odsouzeno k nejvyššímu trestu. 
Kliknutím na jednotlivé státy lze zobrazit, kdy od trestu smrti upustily a také kolik poprav bylo na daném území od roku 1977
vykonáno. 
Role regionálních organizacíZatímco na konci druhé světové války platil zákaz trestu smrti jen v osmi zemích (kromě
latinskoamerických ještě v San Marinu a na Islandu), od konce 70. let začal jejich počet výrazněji narůstat. 
Problematika trestu smrti patří dlouhodobě mezi významné body lidskoprávní agendy na půdě řady mezinárodních organizací.
„Z globálního hlediska je samozřejmě nejdůležitějším aktérem OSN, která se danému tématu věnuje zejména v rámci Rady pro
lidská práva,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy Nikola Kurková Klímová, která je součástí výzkumné skupiny Peace Research
Center Prague a také doktorandkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
„Rada pro lidská práva zřídila již v 80. letech v rámci své pravomoci úřad zvláštního zpravodaje pro mimosoudní, sumární a
svévolné popravy, který monitoruje tento typ porušování lidských práv v jednotlivých státech a vydává o svých zjištěních
pravidelné zprávy,“ popisuje Kurková Klímová. 
V rámci sledování lidskoprávní situace v členských státech OSN pak od roku 2008 vznikají doporučení na zlepšení stavu
lidských práv v každé zemi. 
„Číně, Iráku, Íránu, Egyptu a Saúdské Arábii jsou dlouhodobě adresována doporučení týkající se zakotvení zákazu trestu smrti
v jejich vnitrostátní legislativě. Jejich reakce je bohužel dlouhodobě negativní. Dotčená doporučení jsou ze strany jejich
politických představitelů ‚zohledněna‘ (anglicky noted), což diplomaticky znamená, že nehodlají svůj postoj přes nátlak ostatních
států nijak měnit,“ říká k pětici států, ve kterých v roce 2020 proběhlo nejvíce poprav. 
„Sama Rada pro lidská práva přitom nemá žádné pravomoci, jak dotčené státy právně donutit k přijetí tohoto zákazu,“ doplnila. 
Kurková Klímová označuje za úspěšnější snahy regionálních lidskoprávních organizací. „Mezi nejpokročilejší patří Rada
Evropy, kde byl nejprve v roce 1985 přijat šestý dodatkový protokol k Úmluvě zakazující trest smrti v době míru a v roce 2003
poté třináctý dodatkový protokol k Úmluvě zakazující trest smrti jako takový za všech okolností,“ vysvětluje. 
Významný pokrok je podle ní viditelný i na půdě Africké unie, která sdružuje 55 afrických zemí. „V současné době patří mezi
nejprogresivnější regionální organizace v oblasti prosazování a rozvoje lidských práv. Je pravdou, že řada afrických zemí
nadále zachovává trest smrti ve své legislativě, zároveň je třeba zdůraznit, že mnoho z nich tento trest de facto již nepraktikuje,“
popisuje pro Seznam Zprávy. 
Podle dat Amnesty International je ve 21 afrických státech trest smrti zrušen úplně, jako poslední se připojil Čad v roce 2020, v
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Burkině Faso je pak povolen pouze za výjimečných okolností. 
Trest smrti v Česku podporuje polovina obyvatelV Česku trest smrti není v platnosti. K jeho zrušení došlo ještě v tehdejším
Československu v roce 1990, poslední poprava byla vykonána rok předtím. Jak ukazuje průzkum CVVM z roku 2019, polovina
občanů starších 15 let se domnívá, že trest smrti by v Česku měl existovat. Dvě pětiny veřejnosti naopak soudí, že trest smrti
by v českém právním řádu být zakotven neměl. Odpověď „nevím“ zvolilo devět procent dotázaných. 
V dlouhodobém vývoji podpora trestu smrti v Česku klesá. Průzkum CVVM ukazuje, že nejvyšší podíl veřejnosti s existencí
trestu smrti souhlasil na začátku 90. let. V dalších letech podíl souhlasných názorů na trest smrti postupně klesal tak, že v roce
2002 s trestem smrti vyjádřilo souhlas 56 procent oslovených lidí. 
Podle dřívějších průzkumů CVVM se důvody proti a pro existenci trestu smrti příliš neměnily. Jako nejčastější důvod pro výkon
tohoto trestu respondenti uváděli převážně, že jde podle nich o způsob „spravedlivého zadostiučinění obětem a pozůstalým“
nebo jde o způsob, jak snížit náklady na věznění těžkých zločinců. 
Proti tomuto názoru se ovšem vymezuje Bartoš. „Někteří obhájci trestu smrti říkají, že je levnější někoho popravit než doživotně
věznit, což není pravda. Komise pro férový výkon spravedlnosti státu Kalifornie před časem vypočítala, že například v Americe
je doba, než je vyřčený rozsudek smrti a než dojde k popravě, mnohonásobně dražší než doživotní věznění,“ uvádí jeden z
příkladů. 
Jako nejsilnější důvody proti trestu smrti pak respondenti uváděli, že je zde riziko justičního omylu a může dojít k odsouzení
nevinného nebo že trest smrti s sebou nese obecné riziko zneužití. 
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mluvčí 
11 hodin zprávy rádia zet a Láďa.

mluvčí 
Jakub hezké dopoledne přeju 24. května.

V pondělí Česko udělalo běžencům z Ukrajiny 2097 víz ministr školství Gazdík odvolal z funkce ředitelku Cermatu Michaelu
Vaňhovou. 2 české plavkyně se prosadili na stupně vítězů na mezinárodním mítinku v Monaku a dnes odpoledne bude silně
pršet teploty do šesté do 23 °C.

Láďa JAKUB, redaktor 
V pondělí Česko udělilo běžencům z Ukrajiny 2097 víz o 109 víc než před týdnem od počátku války víza dočasné ochrany
získalo 353 412 uprchlíků. Údaje dnes na Twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle posledního vyjádření ministra vnitra Víta
Rakušana i v Česku zhruba 200 000 uprchlíků. Do základních škol v Česku chodilo v polovině května přibližně 26 000
válečných uprchlíků z Ukrajiny. Počet ukrajinských běženců v našich školách tak o začátku dubna vzrostl o 12 % zhruba
polovina základních a pětina mateřských škol se ale podle České školní inspekce potýkala s problémy s kapacitou míst nebo
zajištěním personálu. Ministr školství Petr Gazdík v ranním vysílání rádia zet řekl, že uprchlíkům školám pomáhá speciální
zákon Lex Ukrajina.

mluvčí 
Na tzv. Lex Ukrajina 1 tedy zákonu, který má právě školám na pomoc v tom, aby ukrajinské uprchlíky zařadili bezproblémově
umožnili, aby nemuseli dodržovat veškeré hygienické podmínky, které souběžně nutné, aby mohli využít třeba odborných
učeben k tomu, aby z nich udělali kmenové třídy, aby mohli vyučovat. Tam, kde to dříve nebylo možno.

mluvčí 
Ukrajinský soud v pondělí odsoudil na doživotí ruského vojáka zavraždění neozbrojeného civilisty. Soud v Kyjevě byl prvním
procesem za válečné zločiny od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února. Ruský voják svou vinu přiznal hned v první
den procesu. Jan Šír odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ve vysílání rádia řekl, že Ukrajina už eviduje víc než 13 000 takových zločinů
a je nezbytná je vyšetřovat.

mluvčí 
Zároveň u Ukrajinců zveřejnili, že mají zajištěno více než 4 desítky osob, kteří představují předpokládané pachatelé těchto
zločinů v těchto případech lze předpokládat, že Ukrajinci se dají záležet na tom, aby věc spojená s vyšetřením potrestání.
Těchto zločinů byla dotažena do zdárného konce.

Láďa JAKUB, redaktor 
Ministr školství Petr Gazdík odvolal z funkce ředitelku centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Michaelu Blahovou. Rozhodl se
tak kvůli nespokojenosti s fungováním organizace jeho pomalosti a neefektivně je o neefektivity při hospodaření kontrola
ministerstva financí podle něj zjistila v Cermatu závažné nedostatky. Klenová skončí ve funkci k dnešnímu dni a od 25. května
bude řízením Cermatu pověřen ministrův náměstek Milan Štábl na pozici ředitele ředitelky organizace vypíše ministerstvo
výběrové řízení Cermat je příspěvkovou organizací ministerstva školství.

mluvčí 
2 naše plavkyně se prosadili na stupně vítězů na mezinárodním mítinku v Monaku, kterým začala prestižní série Mare nostrum.
Barbora Janíčková obsadila druhé místo na 100 m volným způsobem. Trojnásobná olympionička Simona Kubová byla třetí na
100 m znak. Do finále postoupil také Jan Šefl, který obsadil osmou příčku na 100.
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mluvčí 
Jak jsme na tom s důvěrou v českou ekonomiku věříme více nebo naopak méně, tak o tom už budeme mluvit za malou chvíli
tady v našem dnešním dopoledním vysílání. Je úterý 24. května Jana slaví svátek a já vám 6 minut po jedenácté přeji hezký
den.

10 minut po jedenácté hodině hezké dopoledne důvěra v českou ekonomiku v květnu dál rostla. Informoval o tom dnes Český
statistický úřad. Podrobnosti teď přináší Zuzana Kleinová. Zuzko, hezké dopoledne. Dopoledne také, co je zatím, že věříme
ekonomice víc.

mluvčí 
Hlavně vyšší důvěra mezi podnikateli je naopak spotřebitelé jsou ale stále více pesimističtější. Jejich důvěra v ekonomiku se
dostala na nejnižší hodnotu od května 2012, ale jinak je celková důvěra v ekonomiku důvěra podnikatelů ve srovnání s
loňským květnem vyšší. Meziměsíčně stoupla o 11,8 bodu na hodnotu 101.

mluvčí 
8. A čím to je, že důvěra mezi firmami je vyšší než mezi spotřebiteli.

mluvčí 
Podle statistiků je to ovlivněné především příznivým vývojem v odvětví průmyslu a v obchodě. Ve vybraných odvětvích služeb
důvěra meziměsíčně stagnovala a ve stavebnictví klesla. Víc k tomu řekl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří
Obst.

mluvčí 
Za mimořádně příznivý meziměsíčním vývojem důvěry v průmyslu stojí mimo jiné zlepšující se situace v automobilovém
průmyslu, kde se postupně zvyšuje tempo růstu výrobní činnosti a současně se snižují zásoby naakumulované v předchozích
měsících z důvodu chybějících součástek. K růstu důvěry také přispívají podniky z odvětví energetiky.

mluvčí 
Naopak, jak už máme zmínili, tak klesla důvěra v tuzemskou ekonomiku mezi spotřebiteli, o kolik a proč, i když to asi zřejmé
proč?

mluvčí 
Ano, meziměsíčně klesla o 5,5 bodu na hodnotu 75,8 proti. Dubnu se v květnu zvýšil počet respondentů. Obávajících se
zhoršení vlastní finanční situace. Celkové ekonomické situace v Česku a růstu nezaměstnanosti. Podle Anastázie nejasno vést
ČSÚ už lidé reálně pociťují. Dopady růstu cen na svoji finanční situaci. To spolu s obavami ze zhoršení hospodářské situace a
růstu nezaměstnanosti způsobilo, že domácnosti v květnu důvěřovali ekonomice nejméně za posledních 10 let. Podle Jany
Rychterové analytičky Komerční banky nejsou obavy domácností ze zhoršení finanční situace vzhledem k inflaci blížící se 15
procentům pokračujícímu růstu cen energií překvapivé. Přitom to nejhorší z pohledu cen energií pro domácnosti a růstu cen
potraviny teprve pravděpodobně před námi.

mluvčí 
Ty, kdo ne úplně pozitivní, když částečně pozitivní informace. Teď přinesla Zuzana Kleinová. Zuzko, díky na slyšenou. Hezký
den. Za třeba na té bude čtvrt na 12 z té rádia zet hezký den.

Minuta po čtvrt na 12 tohle byla Adele práce s dojížděním do zahraničí by se nebránila polovina lidí, kteří žijí v krajích
sousedících s Německem nebo Rakouskem. Nejvyšší zájem o to pracovat za hranicí je v Karlovarském kraji, kde 7 % lidí už
ostatně takto pracuje na dalších přes 50 % by o to stálo. V Ústeckém kraji jsou to 2 %, kteří už jezdí do Německa pracovat a
skoro 60 % by klidně dojíždělo na pracovní pozici do sousedního Německa, vyplývá to z průzkumu, který představila banka
Creditas. Otevřenost k možné práce v cizině. Podle průzkumu také souvisí s věkem, čím jsou lidé mladší, tím spíš by byli pro to,
aby dojížděli do práce do Německa, případně ještě do Rakouska. Tolik tedy 1 průzkum aktuální, který se objevil teď, máme
skoro 3 minuty po čtvrt na 12 a za chvíli nás čeká sport ostatně sport. To je také takové odvětví, ve kterém často lidé musí za
prací do zahraničí.

11 hodin 20 minut posloucháte rádio zet českému tenisu se výborný vstup do Roland Garros rozplynul. Po průchodu čtyř
českých hráček do druhého kola přišel nečekaný náraz do zdi v podání obhájkyně titulu Barbory Krejčíkové. A právě na tenis
se teď zaměřím se sportovním redaktorem Janem hochem, který má podání.

mluvčí 
Vítej, hezké dopoledne. V servise sekret Service.

mluvčí 
Jaké příčiny má senzační předčasné vyřazení české páry, co to pro ni bude znamenat?

mluvčí 
Bude to pro ni znamená, tak začnu od konce tvé otázky. Pád mimo první desítku. Ona v tuto chvíli světovou dvojkou, ale za
vítězství za trumf grandslamu se dávají 2000 bodů, pokud tedy nehrajete letos ve Wimbledonu, to dostanete nulu, ale k tomu
se ještě dostaneme. Každopádně 2000 bodů, které Bára připsala do žebříčku v minulém roce za ten senzační zato senzační
vítězství, tak letos první kolo. To je za nulu a pokud samozřejmě se člověk propracuje kvalifikace podřezal každé kvalifikační
kolo, se dostávají určité body, aby kvalifikant nebyly znevýhodněny, ale pokud prohraje, čili prostě první zápas na turnaji, tak je
to prostě s nulou. No a Barbora Krejčíková příčiny došlo jí, jak říkala, narazila do zdi dost dost svých fyzických možností. Je to
prostě něco jiného hrát tréninkový zápas nebo poté na turnaj notabene na turnaji grandslamovém, no a navíc na antuce na
tom nejpomalejším a tím pádem také povrchu, na kterém zahraje tradičně nejdéle. Pro Barboru to bylo trošku jiné, sice
nastupovala za aplausu vlastně tribun na ten centrální dvorec Philippe Chatriera, na kterém má, na který má takové skvělé
vzpomínky právě z loňského roku. Ale tentokrát hrála proti domácí hráčce, která se jmenuje Dian Pari, není to tedy Paříž, ale
Paris tvrdým každopádně Jan Pari poté co v prvním setu se hledala se svojí psychikou a nervozitou se potýkala prohrála
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hladce 16, tak poté vlastně Báru přetlačila. No a ta, která ta ona vlastně si chodí vždycky převléci a bere si takovou pauzu na
toaletu, která se ale už teď zpřísnila. A fanoušci to dali bučením hodně najevo, a tak nakonec z toho byly slzy, jak vlastně po
zápase, tak především pak na tiskové konferenci, kde jí utěšovali novináři, protože Barbora Krejčíková prostě tu svoji prohru
těžce Kousala. A vlastně tu situaci teď si může zprávy samozřejmě chuť v deblu, tak uvidíme, jak se dá, bude dařit další česká
vlastně hvězda Karolína Plíšková teď nastoupila před pár minutami na kurtu s Lendlem. A tam vyrobila 3 dvojchyby v úvodní
hře proti, a to bude sympatické to jméno, protože ty máš rád dlouhá jména a její soupeřka Francouzka, která se jmenuje pesa
a Brian zasít mimo. A tato hráčka tedy vede 20 v úvodní sadě a při podání Plíškové ještě měla výhodu, když jsem teď vlastně
dobíhá do studia. No a co se týče ještě jedné hráčky, které bysme měli danost chová mladý 17 sedmnáctiletý talent. My jsme o
ní mluvili. Ona právě prošla úspěšně kvalifikací spolu se Zdeňkem Kolářem coby 2 čeští tenisté, tedy hlavní soutěže. A Linda
Nosková včera trápila vítězku US Open z loňského roku, tu nejsem začne mší, která vlastně expozice 75 ve svém žebříčku
dokázala vyhrát vlastně titul na ve Flushing Meadows Ema radu Kanu, ale nakonec ukázala větší zkušenosti i větší klid v
koncovce. Linda Nosková příliš riskoval. Je to opravdu ten její styl hry, ale ji naopak fanoušci vytleskali, protože celou dobu
fandili, co by vlastně takovému outsiderovi, tak Linda Nosková si aspoň tyto skvělé zážitky odnáší z prvního kola Roland
Garros.

mluvčí 
Došlo během druhého dne antukového grandslamu nějaké další senzaci na účet favorita.

mluvčí 
Ale ten domén Stanislav Wawrinka celým jménem, tak ten vlastně vyhrál vyhrál grandslam v Melbourne vyhrál Australian Open.
Vyhrál také Roland Garros vyhrál US Open a tento trojnásobný grandslamový vítěz. Stan Wawrinka podlehl včera domácímu
borci, kterým byl korán, tam to je ten ho přetlačil ve čtyřech setech a atmosféra na kurtu bylo jako na fotbal. Vypadalo to
opravdu, že Pařížané si stále ještě užívají to, že Kylian Mbappé jim podepsal smlouvu na další 3 roky zůstane v 50 Herman.
Mimochodem ten stadion park princů je od areálu Roland Garros velmi velmi blízko. To je opravdu pár set metrů. Já jsem to
několikrát přebíhal z fotbalu na tenis zpět. Takže takže si to vzpomínáme, člověk nemusí žádné MHD. Prostě je tam za chvíli
pěšky, no a právě vlastněná kurtu Susan Lenglenové šlo k největšímu překvapení svého času, kdy Rafa nadal ten podle Robin
Söderling od té doby Zora či organizátoři dávají pouze na centr a včera tam tedy došlo k velkému překvapení na účet stan
Wawrinka. Byť se samozřejmě on potýká se zdravotními problémy a vrací se teprve na kurt jeho krajan Roger Federer ještě
stále pauzy. Už se nedá tolik bylo překvapení, nicméně také trojnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósaka se svojí křehkou
psychikou. Vzpomeňme, že odešla vlastně Roland Garros v loňském roce, protože nedávala to, že by chodila měla chodit na
tiskové konference po zápasech, tak se stáhla z turnaje, tak prohrála Murray ani si mohou ona jej vlastně tato naturalizovaný
Američanka přetlačila už podruhé. Podařilo se jí to, jak v Austrálii, tak i tentokrát v Paříži na antuce a Naomi Ósaka tedy končí a
tím se částečně dostávám Wimbledonu, protože Naomi Ósaka prohlásila, že pakliže se tam nemají dávat Burián. Připomínám,
že vlastně i tipy a WBA se rozhodli, že ve chvíli, kdy diskriminují ruská běloruské hráče, pořadatelé Wimbledonu, tak zkrátka
tam nebudou žádné body, takže to bude letos za nulu. A vlastně námi tak řekl, že takových okolností si velmi rozmyslí, jestli
vůbec do Wimbledonu přijede a Fognini rovnou avizoval po zápase, že se dozvěděl, že vlastně díky tomu se nebo kvůli tomu se
mají vlastně i seškrtávat určité prize money a že on v takovém případě raději pojede na dovolenou.

mluvčí 
A na závěr ještě podívejme, jak se daří největším turnajovým hvězda.

mluvčí 
No, daří se jim opravdu ve stylu TGV, ale toho nejrychlejšího nového vozu, ty jsi zmiňoval do Prahy, přijede nějaký typ vozu 3
19 už přijel.

mluvčí 
Přijel, nebo ne, přijede sem 40 let starý.

mluvčí 
40 let starý, tak oni jsou nejen nejnovějším typu, protože to, jakým způsobem Carlos Alcatraz Rafael nadal Novak Djokovič
postoupili do do druhého kola. To opravdu bylo ve stylu nejrychlejšího TGV, no a musím říct, že takovýto vichr vlastně potom
Novak Djokovič spustili na tiskové konferenci on už, kdo se vlastně vyjadřoval k tomu, že je to skandální a vlastně šílené
rozhodnutí pořadatelů Wimbledonu a teď dokonce vyšel s tím, že četl zprávy a že britská vlastně britská vláda neřekla jasně, že
mají vyloučit Rusy Bělorusy z Wimbledonu all England Clubu dala několik možností. Například je sehrát exhibici mezi
ukrajinskými běloruskými a ruskými tenisty, jejíž výtěžek vyšel na oběti války na pomoc vlastně rozbombardované Ukrajiny, ale
všechno toto pořadatelé Wimbledonu odmítli, a tak Novak Djokovič prohlásil, že místo, aby byla win win strategie, tak nastala
strategie prohra prohra.

mluvčí 
To je samozřejmě řešení, které se objevuje nejen ve sportu, to byl redaktor Jan Hloch. Díky na slyšenou. Na slyšenou. Za
necelé 3 minuty bude půl dvanácté nabídneme další zprávy. Přeji vám hezký den.

USA vyhlížejí klíčový verdikt. Podívejte se, jak by zrušení „Roe v. Wade“ proměnilo Ameriku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: Marek Martinovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 12:14 , 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
Spojené státy s napětím očekávají verdikt nejvyššího soudu týkající se alabamského zákona o potratech. Ten totiž rozhodne
nejen o pravidlech v jižanském státě, ale o právu žen na interrupci v celých Spojených státech. Zpráva o pravděpodobném
zrušení precedentu známého jako Roe vs. Wade vyvolala protesty po celé zemi. Svůj nesouhlas vyjádřil i prezident Joe Biden.

Už tři týdny před budovou amerického nejvyššího soudu v hlavním městě Washingtonu protestují dva znesvářené tábory. Na
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transparentech první skupiny jsou hesla jako „Moje tělo, moje volba“, „Potrat je lidské právo“ nebo „Nikdy víc!“. Z nápisů těch
druhých zase zaznívá „Potrat je vražda“, „Pro život“ či „Modlete se za konec potratů“.

Kulisu tomuto střetu dvou nesmiřitelných skupin tvoří přes dva metry vysoký drátěný plot, který masu lidí od budovy dělí.

Je to už poněkolikáté za poslední dva roky, co budovu jedné z klíčových federálních institucí obrostla podobná bariéra. Už
počátkem loňského roku vztyčily úřady bariéru kolem Kongresu, a to v souvislosti s výtržnostmi po zvolení Joe Bidena
prezidentem země. Podporovatelé tehdy ještě úřadujícího Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kongresu.

Preventivně plot Kongres ohraničil i letos v březnu kvůli obavám, že by se podobný scénář mohl opakovat při projevu Joea
Bidena o stavu Unie před zákonodárci.

Nálady veřejnosti v aktuálním případě zjitřil vývoj v ideovém sporu, který štěpí americkou politiku už desítky let. Počátkem
května zveřejnil server Politico předběžnou verzi rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle něj po téměř padesáti letech tribunál
velmi pravděpodobně zruší ústavou garantované právo žen na interrupci.

Zjištění serveru Politico nemá doposud v dějinách země obdoby, nikdy se nestalo, že by zdi tribunálu opustil takřka kompletní
koncept připravovaného rozsudku.

Reakce veřejnosti byla takřka okamžitá. Před nejvyšším soudem se začaly shromažďovat stovky a tisíce lidí, které zrušení
téměř padesátiletého precedentu pobouřilo. Zanedlouho se přidali i demonstranti z opačné strany ideové barikády.

K rozhodnutí nejvyššího soudu se záhy vyjádřil i prezident Joe Biden, podle něhož jde o zásadní útok na práva žen. Dodal, že
by se podle něj konzervativci nemuseli zastavit jen u tématu interrupcí.

Podle opozičních republikánů jde – mimo jiné – naopak o předzvěst vítězství v letitém boji za právo jednotlivých států proti
federální vládě a za ochranu nenarozených dětí.

Co by znamenalo zrušení precedentu Roe vs. Wade?

Proč budí mezi Američany tento soudní verdikt takové emoce? A jak vůbec došlo k tomu, že po téměř půl století nejvyšší soud
nejspíše přepíše svoje dřívější rozhodnutí?

Pojem Roe vs. Wade odkazuje na verdikt Nejvyššího soudu USA ve stejnojmenné kauze, jíž se věnoval počátkem 70. let
minulého století. Soud tehdy svým rozhodnutím garantoval všem Američankám ústavní právo na přístup k přerušení
těhotenství, a to ve všech 50 státech USA. Sedm z devíti soudců tehdy rozhodlo o tom, že potraty jsou soukromou záležitostí
žen a stát by do ní neměl zasahovat.

Většina z padesátky států do té doby ženám interrupce neumožňovala. A tam, kde tato možnost k dispozici přeci jen byla, ji
podmiňovali krajními okolnostmi, jako ohrožení zdraví matky, znásilnění nebo incest.

Zrušení tohoto verdiktu by neznamenalo okamžitý zákaz potratů v celých USA. Otevřelo by ale dveře tomu, aby si úpravu
pravidel týkajících se interrupcí řešil každý stát sám prostřednictvím vlastních zákonů. Faktem přitom je, že už třináct států
stihlo přijmout normy, takzvané trigger laws, které by zásadním způsobem omezily přístup žen k tomuto zákroku velmi záhy
poté, co by soud vyřkl verdikt.

V dalších státech zase stále platí zákony, které rozsudek Roe vs. Wade před půl stoletím v podstatě „zmrazil“. Pokud by pak
nejvyšší soud skutečně precedent zrušil, znovu by začaly platit. U celkem 26 států, včetně výše zmíněných, lze podle některých
odhadů v brzké době očekávat výrazné zpřísnění pravidel.

Politické probuzení konzervativní Ameriky

Rozsudek v kauze Roe vs. Wade už v roce 1973 vzbudil vlnu nevole mezi sociálně konzervativními voliči, zejména z řad
amerických křesťanů. Ti se začali po době bouřlivých změn v 60. letech, kdy padala letitá tabu a společnost se velmi
liberalizovala, hlásit o slovo v celonárodní politice. Konzervativní část společnosti totiž vnímala rapidní změny s nevolí.

„Protestantští kazatelé jako Jerry Falwell v té době spojili síly s katolíky, kteří s potraty nesouhlasili po celou dobu. Do té doby
nebyli příliš politicky aktivní, ale právě činnost kazatelů tyto síly poprvé přiměla k tomu změnit přístup k politickému aktivismu.
Vzniklo široké hnutí, které spojovalo kritiky z jejich pohledu amorálního vývoje společnosti,“ vysvětluje počátky protipotratového
hnutí v zemi amerikanistka Lucie Kýrová z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Tyto konzervativní skupiny v následujících padesáti letech začaly aktivně prosazovat svoje zájmy v americké politice a dařilo se
jim získávat podporu v nejvyšších patrech moci. Z politicky pasivní skupiny voličů se evangelíci stali vlivnou lobbistickou
skupinou. Ta postupem času přijala jasnou strategii, jak dosáhnout politických cílů, které se shodovaly s jejich hodnotami.

Podle publicisty Matěje Schneidera z deníku A2larm, jenž se americkému politickému dění dlouhodobě věnuje, je současný
vývoj právě vyústěním zmíněné strategie. „V průběhu padesáti let šlo o to současnou úpravu u soudu napadat. A když nebylo
reálné judikaturu úplně zrušit, tak alespoň dosáhnout jejího podemílání. Ne vždy se ale setkali s úspěchem,“ odkazuje třeba na
další rozsudek nejvyššího soudu z roku 1992, který naopak právo na interrupce potvrdil.

Šest proti třem

Klíčovým momentem, který vedl ke změnám v rozhodování nejvyššího soudu, bylo působení Donalda Trumpa. Tomu se
podařilo do devítičlenného tribunálu dosadit hned tři soudce. Poměr sil se tak vychýlil na šest ku třem, s jasnou převahou těch,
jež nominovali republikánští prezidenti.
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Trumpem nominovaní soudci sice při potvrzovacích slyšeních před horní komorou Kongresu tvrdili, že precedent Roe vs. Wade
považují za uzavřenou záležitost a měnit rozhodnutí nechtějí. Jak ale dokazuje uniklý rozsudek, toto stanovisko nejspíše
přehodnotili.

Donald Trump se už v době své první prezidentské kandidatury netajil tím, že jedním z jeho cílů je právě vychýlit misky vah na
stranu odpůrců celonárodního práva na interrupce. „Budu nominovat soudce, kteří jsou pro život (spojením pro-life se označují
odpůrci potratového hnutí – pozn. red.) a myslím, že rozhodování se vrátí zpátky ke státům. (…) Když dosadíme další dva až tři
soudce, stane se to automaticky,“ uvedl tehdy Trump v debatě s Hillary Clintonovou.

Prezident sice nemá žádnou moc nad rozhodováním jednotlivých soudců ani soudu jako takového, už tehdy ale Trump
pracoval s předpokladem, že konzervativnější soudci se proti precedentu Roe vs. Wade postaví. Neznamená to ale, že mezi
šesticí konzervativnějších soudců panuje automatická shoda.

„Předseda nejvyššího soudu John Roberts v posledních letech lavíroval a snažil se soud vést co nejvíce konsenzuálně, aby
konzervativní většina výhradně nediktovala podmínky. Zjevně váhá, jestli se k takovému rozhodnutí odhodlat,“ říká Schneider a
odkazuje na fakt, že právě Roberts nebyl pod uniklým návrhem verdiktu podepsaný.

Připomíná současně spekulace amerických médií, že Roberts sice nepodporuje úplné zrušení precedentu Roe vs. Wade, ale s
protipotratovým zákonem z Alabamy by souhlasil. Schneider nicméně dodává, že Roberts je mezi konzervativními soudci v
tomto názoru spíše osamocen a poměr sil tak stále hraje 5:4 ve prospěch úplného zrušení.

Rovnováha mezi Washingtonem a jednotlivými členy unie

Amerikanistka Kýrová upozorňuje, že by ale bylo chybou vnímat otázku zvrácení precedentu Roe vs. Wade jen jako výsledek
snahy společensky konzervativního křídla Republikánské strany. Svoje zastánce má podle ní zpřísnění jak mezi
konzervativnějšími demokraty, tak libertariánsky naladěnými republikány.

„Třecí plocha mezi právy států a federální vlády sahá už k založení USA, kdy ústava vznikla v podstatě na kompromisu mezi
federalisty a odpůrci vlády,“ vysvětluje Kýrová. Logika, kterou tato část spektra odůvodňuje podporu zrušení celonárodní
úpravy, spočívá v tom, že pravidla by si měly určovat jednotlivé státy. Vláda nebo Kongres by neměly podle nich zasahovat do
toho, co není nezbytně nutné.

„Existuje samozřejmě i kritika, že argumentaci právy jednotlivých států využívají některé politické síly v reakci na zákony, které
souvisejí s potlačováním práv určitých skupin obyvatel,“ zmiňuje Kýrová komplikovanou historii hledání rovnováhy mezi mocí
Washingtonu a jednotlivých členů unie. Poukazuje přitom na to, že na práva států se v minulosti odvolávali třeba odpůrci
zrušení otroctví nebo segregace Afroameričanů.

„Před samotným verdiktem v roce 1973 paradoxně v této otázce byli na straně rozhodování států spíše zastánci širších,
liberálnějších práv na potraty. Umožňovalo jim to totiž tuto politiku prosazovat v malém. To se samozřejmě s rozsudkem Roe vs.
Wade úplně změnilo,“ doplňuje Schneider.

Podle Kýrové je nedílnou součástí debaty také to, jak výše uvedené balancování moci ovlivní individuální práva jednotlivých
občanů.

Koho se změna nejvíce dotkne?

V USA provedou lékaři ročně několik set tisíc potratů, a to ženám napříč celým společenským spektrem. Nepoměrně více
zákroků na tisíc žen přitom připadá na příslušnice etnických menšin.

Mezi nejčastější důvody pro interrupci se podle odborníků řadí například to, že se žena necítí na mateřství připravená, nemůže
si mateřství finančně dovolit, je příliš mladá, nebo nechce mít potomka se svým současným partnerem. Zásadní je také fakt, že
mateřství může negativně ovlivnit vzdělání či kariéru matky. V neposlední řadě je pak důvodem zdraví matky nebo plodu.

„Největší dopad to bude mít na ženy ze slabších socioekonomických tříd. Nejen že nemají tak snadný přístup k antikoncepci
nebo sexuálnímu vzdělání. Mnohdy si třeba nemohou ani dovolit vycestovat za potratem do jiného státu USA. Jejich přístup k
legální a bezpečné interrupci se tím zhorší,“ hodnotí možné dopady zpřísnění Kýrová. „Interrupce v Americe vždy byly a budou.
Je ale otázka, jestli budou legální a bezpečné, nebo nikoliv,“ dodává.

A co další práva?

Ruku v ruce s debatou o potratech se otevřela také diskuse, jaká další práva by mohl nejvyšší soud v budoucnu zrevidovat.
Jak upozorňuje Kýrová, množství práv v USA se neopírá ani tak o rozhodnutí zákonodárců, ale o předchozí rozhodování soudu.

Americká ústava například nikde explicitně neříká, že existuje právo na homosexuální nebo mezirasová manželství. Soud ale v
posledních dekádách rozhodl, že tato práva ústava nepřímo garantuje skrze svůj 9. nebo 14. dodatek.

S neúspěchem se setkal i návrh dodatku, který by explicitně garantoval rovná práva žen, takzvaný ERA dodatek. Ten sice
schválily počátkem 70. let obě komory Kongresu, doposud jej ale neratifikoval dostatečný počet států.

Podle Schneidera ovšem argumentace soudce Samuela Alita v uniklém rozhodnutí mírně naznačuje, že tato práva se opírají o
stejnou právní logiku jako právě precedent Roe vs. Wade.

Svoje kritiky měl rozsudek Roe vs. Wade navíc i mezi liberálními soudci, jako byla třeba Ruth Bader Ginsburgová – a to právě z
důvodu vratké argumentace. Kýrová nicméně připomíná, že tato bývalá soudkyně nejvyššího soudu, jež v roce 2020 zemřela,
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byla i přes formální výtky pro celkové zachování tohoto rozsudku.

Co se týká ostatních práv odvozených od předchozích rozhodnutí nejvyššího soudu, podle Schneidera nejspíš v dohledné
době spíše nehrozí, že by soud měl v úmyslu zvrátit i jiné historické verdikty.

„Byl bych opatrný s vykreslováním určitých apokalyptických vizí. U Roe vs. Wade jde o výsledek půl století silného lobbingu a
dosazování soudců do nejvyššího soudu. Je po tom navíc i určitá společenská poptávka. To u ostatních témat jako svazky
stejnopohlavních párů momentálně neplatí,“ vysvětluje publicista.

Téma potratů nejspíš nadcházející volby nerozhodne

Ženy tvoří více než polovinu americké populace a případná změna zákona by se potenciálně mohla týkat milionů z nich. Jak
navíc ukazují průzkumy veřejného mínění z posledních týdnů, více než polovina Američanů je pro zachování stávajících práv.

Podle Schneidera to zatím nevypadá, že by mohly zprávy o možném zrušení precedentu Roe vs. Wade, které se těší podpoře
zejména ze strany republikánů, v nadcházejících kongresových volbách zamíchat s kartami.

„Průzkumy ukazují, že toto téma je sice mediálně atraktivní, ale minimálně v tuto chvíli pro voliče tak důležité není. Zhruba jen
čtvrtina voličů říká, že by jistě nevolila politika, který prosazuje omezení přístupu k interrupcím. Důležitější je teď pro voliče
hlavně ekonomická situace,“ uvádí publicista.

Právě inflace a ekonomický pokles způsobený mimo jiné válkou na Ukrajině se zatím jeví jako klíčové téma nadcházejících
voleb.

Schneider i amerikanistka Kýrová ale dodávají, že v reakci na konečné zrušení práva na interrupce by se ještě mohlo politické
klima změnit.

Pravděpodobné pak podle Schneidera zatím není ani to, že by se demokratům podařilo prosadit zákon, který by opět
interrupce na federální úrovni garantoval. Potřebovali by k tomu totiž většinu 60 senátorů.

„Zákon, který by garantoval interrupce, sliboval i Barrack Obama a svůj slib nesplnil, i když měl tehdy dostatečnou většinu v
senátu. V posledních letech se to také řešilo v souvislosti právě s Trumpovou nominací tří nových soudců,“ konstatuje.

Dodává, že na vznik převahy konzervativních soudců u nejvyššího tribunálu reagovali demokratičtí zákonodárci několika
návrhy, ale vždy bez úspěchu. „Demokratům se nepodařilo přesáhnout ani prostou většinu v senátu. A nepodpořily je ani
některé senátorky, které dříve deklarovaly, že jsou pro interrupce.“

Proti snahám demokratů podle Schneidera hraje i to, že podle dosavadních odhadů není vůbec vyloučené, že Bidenova strana
přijde v listopadových volbách i o prostou většinu v obou komorách.
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Ruské filtrační tábory na Ukrajině připomínají vraždění v Čečensku, říká odborník URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 13:13 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Čteme vám SZ, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Rusko „třídí“ ukrajinské uprchlíky ve „filtračních táborech“. Co se v nich děje, se zatím dozvídáme jen z mrazivých výpovědí
svědků, kteří se dostali ven. Napovědět může i vzpomínka na Čečensko, která je ale ještě mrazivější.

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. 
„Co kdybychom ti uřízli ucho,“ píše se úvodu článku CNN. Text shrnuje výpovědi svědků, jimž se podařilo dostat z ruských
filtračních táborů. Jde o slova, jimiž měli ruští vojáci vyhrožovat Oleksandru Vdovyčenkovi a v americké televizi je citovala
Oleksandrova dcera Maria. 
Vojáci jejího otce vyslýchali. Chtěli slyšet jeho názory na válku. Plány do budoucna. Kontrolovali jeho dokumenty. Vzali otisky
prstů. A řadu dalších věcí. Výslech doprovázelo mlácení do hlavy, z čehož má Oleksandr podle pozdější lékařské prohlídky
permanentní zdravotní následky. Přesto se dá považovat za jednoho ze šťastnějších, protože ho vojáci nakonec pustili. 
O výsleších, lustrování mobilů a hledání tetování a čehokoliv, co by mohlo svědčit o napojení na ukrajinskou vládu, teritoriální
obranu a další pro Rusko nepřátelské struktury, se nastřádala celá řada svědectví. Ukrajinci o tom vypovídali v rozhovorech
pro britskou BBC i ruské nezávislé médium Meduza. 
Šťastlivci, co se z filtračních táborů dostali na Západ, popsali i otřesné hygienické podmínky (jedna toaleta na stovky až tisíce
lidí a žádné léky) a neustálý strach, co se bude dít, jestli ruští vojáci z výslechu vyvodí, že někdo spolupracoval s nepřítelem. 
Kde a jak takoví lidé končí ani kolik jich je, se neví. 
Centrem prošlo 33 000 lidí, uvádí separatistéPodle ukrajinské ombudsmanky Ljudmyly Denisovové jsou filtrační tábory v
každém okupovaném městě a prošlo jimi přes 37 tisíc lidí. Na území Ruska bylo podle ní odvlečeno 1,4 milionu lidí. V půlce
května teritoriální obrana samozvané Doněcké lidové republiky oznámila, že dokonce jen „přijímacím střediskem“ v obci
Bezimenne prošlo 33 tisíc lidí. 
Mariupolská městská rada obvinila Rusko, že filtrační tábory používá k „vypátrání svědků zvěrstev spáchaných ruskými vojáky“
při bitvách nebo během okupace města. Kreml to následně popřel a CNN nařčení doprovází frází, že ani tuto teorii nelze ověřit. 
A na stejný problém narazíte pokaždé, když si položíte jakoukoliv otázku o ruských filtračních táborech. Něco tvrdí ukrajinští
svědci a kyjevské úřady, Kreml vše kategoricky odmítá a popírá. 
Za tři měsíce od začátku invaze je stoprocentně jisté jen to, že filtrační tábory existují. A že pokud jimi uprchlík neprojde,
dostane se z okupovaného území těžko. Na checkpointech je potřeba potvrzení z filtračního tábora, které dostane jen ten, jenž
projde výslechem, případně se lidé mohou pokusit riskantně objet checkpointy po polních cestách. 
Jak moc velké štěstí musí běžný uprchlík mít, aby se skrze filtrační tábor dostal bez úhony, nebo čím se naopak musí „provinit“,
aby tam byl držen dlouhé měsíce či „zmizel“, se z dostupných informací prakticky nedá vyčíst. 
Výše citované svědectví nepochybně posiluje obavy, že za nepřítele mohou ruští vojáci považovat prakticky kohokoliv. 
Ještě horší stín na ruské filtrační tábory ale vrhá ruská historie. 
V Čečensku o filtraci ani nešlo, říká odborníkUkrajina totiž není první zemí, kde Moskva praxi filtračních táborů zavedla.
Zřizovala je i před dvaceti lety v Čečensku. 
„Tam v nultých letech tohoto století filtrování ani nebylo hlavním cílem,“ podotýká v rozhovoru pro Seznam Zprávy politolog Emil
Aslan z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Když někoho týráte tak, jak to ruští vojáci
nebo čečenští kolaboranti dělali, k něčemu se vždycky přizná. Cílem bylo zřejmě zastrašit lidi a pomstít se,“ dodal. 
V Čečensku mohlo mít podle Aslana Rusko zájem i čistě na snížení počtu mužů. „Dodnes tam existuje krevní msta, a když jste
zabil muže, který byl povstalec, mohl jste si být jistý, že má ještě pět bratrů či bratranců, kteří ho budou chtít pomstít,“ uvedl
odborník. 
Pravda nevypluje na povrch hned, na Ukrajině už vůbec nePodle lidskoprávní organizace Memorial prošlo v Čečensku
filtračními tábory nejméně 200 tisíc lidí, z nichž téměř každý čelil mučení a mnoho jich bylo zabito (čečenská populace přitom
tehdy dosahovala asi jednoho milionu). 
Zahynuly podle Aslana desítky tisíc lidí. „Hned vedle filtračních táborů se pak nalézaly masové hroby. Takových míst byly
desítky. Ročně se jich objevovalo třeba deset nových,“ řekl politolog s tím, že se obává, že na Ukrajině by to mohlo dopadnout
podobně. 
Pravdu o filtračních táborech v Čečensku podle Aslana odkryly lidskoprávní organizace, jako třeba právě Memorial, aktivisté a
novináři. 
„V nultých letech ještě v Rusku tito lidé mohli normálně fungovat. Později na to sice doplatili, jako například Anna Politkovská
(ke Kremlu kritická novinářka, která byla v roce 2006 v Moskvě zastřelena, pozn. red.), ale v době vyšetřování v Rusku
svobodná novinařina ještě existovala,“ řekl Aslan. 
Nyní to už neplatí, a proto Aslan očekává, že pokud území, kde se teď nacházejí současné filtrační tábory, zůstane pod
kontrolou Ruska, pravdu se svět nejspíš nedozví. 

Odpoledne na Rádiu Z 13:00
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 13:51 , Poslechovost pořadu: 2 519 ,
Pořad: 13:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 282 850,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Přesně 13 hodin přeji dobré odpoledne jsou tu zprávy s nimi Jan Doležal.

mluvčí 
Pražský primátor hřib navrhuje omezení dávek dotací na ubytování v přetížených místech největšími domácími nadějemi na
Beach volejbalovém turnaji v Ostravě jsou Perušič se Schweinerem a nad Českem dnes oblačno zataženo s teplotami do 23
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stupňů.

Pražský primátor Zdeněk Hřib navrhuje omezit ukrajinským uprchlíkům vyplácení dávek dotací jejich ubytování v místech, kde
už není kapacita. Podle něho, aby se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst volnější kapacitou. Hřib to dnes řekl
po jednání představitelů krajů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Do základních škol v Česku chodilo v polovině května
přibližně 26 000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Počet ukrajinských běženců v českých školách tak od začátku dubna vzrostl o
12 % zhruba polovina základních a pětina mateřských škol se podle České školní inspekce potýkala s problémy s kapacitou
míst nebo zajištění personálu. Ministr školství Petr Gazdík v ranním vysílání rádia zet řekl, že uprchlíkům školám pomáhá
speciální zákon Lex Ukrajina.

mluvčí 
Na tzv. Lex Ukrajina 1 tedy zákonu, který má právě školám pomoct v tom, aby ukrajinské uprchlíky zařadili bezproblémově
umožnili, aby nemuseli dodržovat veškeré hygienické podmínky, které souběžně nutné, aby mohli využít třeba odborných
učeben k tomu, aby z nich udělali kmenové třídy, aby mohli vyučovat. Tam, kde dříve nebylo možno.

mluvčí 
Ukrajinský soud v pondělí odsoudil na doživotí ruského vojáka zavraždění neozbrojeného civilisty soud v Kyjevě byl prvním
procesem za válečné zločiny od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února. Ruský voják svou vinu přiznal hned v první
den procesu Jan Šír odborník na postsovětský prostor katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve vysílání rádia zet řekl, že Ukrajina už eviduje víc než 13 000 takových
zločinů a je nezbytné vyšetřovat.

mluvčí 
Zároveň u Ukrajinců zveřejnili, že mají zajištěno více než 4 desítky osob, kteří představují předpokládané pachatelé těchto
zločinů v těchto případech lze předpokládat, že Ukrajinci se dají záležet na tom, aby svět spojená vyšetření potrestání. Těchto
zločinů byla dotažena do zdárného konce.

mluvčí 
Sedmatřicetiletého muže z Jablonecka, který začátkem letošního ledna hrozil odpálením bomby v areálu Pražského hradu,
potrestal soud za šíření poplašné zprávy sedmiměsíční podmínkou. Policie o tom dnes informovala na Twitteru rozhodnutí
jabloneckého soudu je pravomocné. Muži hrozily až 3 roky vězení. Odborníkům se podařilo rekonstruovat podobu ženy, která
žila ve starší doby bronzové a její hrob odkrytý v Mikulovicích u Pardubic. Ten vynikal mimořádně bohatou výbavou unikátem,
například jantarový náhrdelník se stovkami korálků. Žena se světlou pletí a hnědýma očima ve své době patřila k elitě.

Aktuální světové sedmičky Ondřej Perušič David Schweiner jsou největšími domácími nadějemi na elitní turnaj série pro Tour v
plážovém volejbalu v Ostravě. Díky divoké kartě se do hlavní soutěže dostaly také nadějní Jakub Šépka s Tomášem jsem ráda.
Domácí ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií Sárou už to slovo. Další 2 české dvojice nastoupí v kvalifikaci, kterou
turnaje ve středu odstartuje.

mluvčí 
Tak musela jsem zbystřete Honza, když říkal.

mluvčí 
Ve zprávách, že se našla ta podoba nebo podobizna té ženy.

mluvčí 
A teď kdysi dodal Zíka, jaké žena vzdal. Něco v tom smyslu z doby bronzové. Mě zajímá, jak taková žena mohla vypadat.

mluvčí 
To nebyla bodovat, byl přímo hrob a oni právě rekonstruovali po dobu té ženy. To podle asi kostry.

mluvčí 
Tak to bylo opravdu exkurze hluboko do minulosti. Honzo, díky za zprávy. Těšíme se v půldruhé na další. No, ale my vážení
posluchači se teď už budeme dívat jen do budoucnosti, když se podívám do té nejbližší, tak vyšel měla vědět a vím, že už za
chvíli se spojíme s bývalým velvyslancem ve Spojených státech a také v Rusku s Petrem Kolářem, protože bohužel dnes, že to
devadesátý den války na Ukrajině ukrajinský generální štáb v aktuální zprávě dnes varuje o situaci na bojiště, že Rusko
soustřeďuje síly k místním útokům. No a ruská armáda se spolu se separatistickými jednotkami nejspíše připravuje k novým
pokusu o obklíčení ukrajinských vojsk, v kterých částech Ukrajiny, tak o tom všem podrobněji s naším úvodním hostem
odpoledního vysílání. I přesto, že se nám trochu venku mračí, počasí vám přeji klid pohodu na vlnách rádia zet, protože kromě
skvostných hostů aktuálních témat, tak je připravena i výborná hudba, třeba Bon Jovi. Nicméně lev právě teď dobrý den.

Přeji dobré odpoledne. Přesně 9,5 minuty po třinácté hodině. Také vítám ve vysílání bývalého velvyslance ve Spojených
státech amerických a Rusku pana Petra Koláře, dobrý den. Dobrý den. Dnes je devadesátý den války na Ukrajině. Ukrajinský
generální štáb v dnešní zprávě o situaci na bojišti varuje, že Rusko soustřeďuje síly k místním útokům. Ruská armáda se spolu
se separatistickými jednotkami nejspíše připravuje k novým pokusům o obklíčení ukrajinských vojsk u severu Doněcka a lesy
členská. Pane Koláři, dají se po třech měsících ruské agrese a vojenských operací na Ukrajině pokládat Putinovy snahy za
víceméně neúspěšné nebo je to složitější?

mluvčí 
Tak asi hodně záleží tam, když bychom si definovat, jaký jasný cíl z hlediska cíle, tak je to neúspěšné. Putinovi šlo o to, aby
vlastně ovládl celou Ukrajinu. Dellu očividně hodně zkreslené představy o tom, kam pouští, do čeho se pouští, to se ukázalo
hned v prvních dnech invaze, kdy ruští vojáci, tedy v podstatě dezorientováni, jako by nevěděli, kde jsou a také byli překvapeni
odporem, který Ukrajinci kladou. Takže teď se pravděpodobně změnila úplně třeba ta představa změnilo se to a cosi pan Putin
vytyčil, kdy se bude asi soustředit skutečně nějaký omezený cíl, kterým by mělo být od čeho oddělení celého Nicku a Ted Cruz
celého Donbasu a pravděpodobně se bude chtít udržet v Azovském pobřeží tak, aby mohli Rusové suchou nohou Krym. Ale
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jestli to Ukrajinci dovolí a jak přitom bude tady mezinárodní společenství, to je jiná věc.

mluvčí 
Když podle pozorovatelů dochází ke zvýšení intenzity ruských operací v Donbasu, jakou tam podle vás ukrajinská armáda šanci
vzdorovat. Nedopadne to nakonec stejně jako Mariu polem, který tedy nakonec po dlouhých týdnech padl.

mluvčí 
No můžete dopadnout, protože a ruská dívá, pokud se soustředí skutečně lokálně, tak je obrovská. Já bych vůbec
nepodceňoval schopnost té masy nějak ovládnout poměrně poměrně malé území ve srovnání s tím, jak obrovská Ukrajina to,
že si mysleli, že mohou obsadit kontrolovat Ukrajinu, která je s jinou hlavu větší než Francie. To byla opravdu iluze, ale či
soustředění svých sil v tomto prostoru se jim může dařit minimálně nějakou stopu držet pozice a okupace tam. A to je pak
otázka, jestli Ukrajinci budou chtít a přijmout jako fakt tak svého času okem řekl o Krymu řekl prezident Zeman předseda
komplic věc hotová má, anebo jestli budou opravdu chtít svých území nemocnic zpátky a tady pak můžeme mít dlouhý vleklý
konflikt, který může a být. A z jisté formě poziční války i několik letí.

mluvčí 
Další otázku budu směřovat na to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tom dnešním aktuálním projevu v noci řekl, že
nejhorší situace je podle něj v těchto dnech právě na Donbasu a že nadcházející týdny války budou těžké. Schyluje se tedy
ještě k agresivnějšímu postupu Ruska nebo spíše půjde o vleklou zákopovou válku?

mluvčí 
Já si myslím, že opravdu podepíše tu vleklou zákopovou válku Rusové mají sílu, kterou mohou vrhnout do tohoto a lokálně
omezeného konfliktu. A mohou být, myslím si úspěšnější než tomu, co ukrajinském tažení otázka je nemají zdroje. No, to už spíš
otázky pro vojenské analytiky a zpravodajce. A jaká bude motivace ruských vojáků, víte jsme, že ta ruská armáda je dost
demoralizovaná, že já zkorumpovaná, že seděly takové věci, jakože vlastně nemohli pokračovat spojů technikou, tanky
obrněnými transportéry dál, protože neměli benzín a který mezi masivní neprodají na černém trhu, takže to jsou všechno věci,
které když srovnáme s tím, jak postupují Ukrajinci, jak jsou takový bojování. Na teče pomocí západu a nestát americké, ale
další pomoc, tak poskytujeme, to je ten Evropě, které země poskytly poměrně významnou vojenskou pomoc moderní technikou.
No a hlavně Ukrajinců je zřejmé, že oni mají motivaci ani brání svoji zemi, oni vlastně neútočí na Rusko a oni jenom se snaží
získat to, co jim Rusové chtějí ukrást.

mluvčí 
Švédsko a Finsko se příští měsíc zúčastní NATO v Madridu uvedl španělský premiér Pedro Sanchez. Ve svém vystoupení na
světovém ekonomickém fóru. Dá se od Putina čekat nějaká reakce na vstup Švédska Finska. Do na to. Kromě toho, že tedy
přestalo v sobotu ráno proudit například do Finska ropovodem plyn.

mluvčí 
No ona.

mluvčí 
Možnost plynovodem padl plynovodem plyn.

mluvčí 
Dál ano. On moc možností, jak na to reagovat nemá kromě toho, že tedy bude vyhrožovat a že pravděpodobně může soustředit
část vojenských kapacit podél hranice s Finskem, i když ty vojáky potřebujete jinde a ruská armáda je mocná. Je velká, ale
není nekonečný mocná, jak je vidět, tak je to spíš takový obrovský moloch, který jak se chová dost neohrabaně a nemoc
efektivně, tedy takže, co má Putin rukávů a klobouku nějakého králíka, který by našel. Já upřímně řečeno, nevěřím teda ani
tomu, že by byl v tom konfliktu, který teď je ochoten použít strategické jaderné zbraně, trochu jsem se obával, že by úřad
taktické tento zbraně, čemuž ještě může dojít. Já nevylučuju, ale já nevím, jako čím on může vlastně teď nám on jako alianci
efektivně hrozit jiným než tím, že použil nukleární zbraně. To si myslím, že snad udělá, protože nukleární zbraně jsou primárně k
tomu, aby se nemuseli použít, ale aktivní byl použit.

mluvčí 
On řekne, takže další věc. Ukrajinský ministr zahraničí, pane Koláři. Dnes mi to kolega dnes na Petru upozornil, že Ukrajině se
nedostává zbraní munice, zatímco v Donbasu na východě země zuří největší bitva v Evropě. Od druhé ho od druhé světové
války od jejího konce. Podporuje podle vás západ Ukrajinu vojenský dostatečně.

mluvčí 
Podporuje víc než na začátku, a tak, jak zatím nepodporoval nikoho a takové situaci navíc jsme předtím nebyly, že takže těžko
srovnávat, ale samozřejmě není to dostatečné, protože kdyby ji to dostatečné pivo, tak už jsou Rusové poražení, aby činí, ale
protože Ukrajinci ukázat, že i s menším počtem vojáků dokáží vlny efektivně bojovat, potřebují zbraně potřebují vybavení. Jim
poskytujeme, ale asi by to chtělo ty patrioty, které tedy snad dostanou, a to potom může situace hodně index.

mluvčí 
Dokážete si představit, že se zastávající situace dává vést s Ruskem nějaká diplomacie nebo vzhledem k tomu, jak agresivně
ruské vojenské síly na Ukrajině chovají prostě nemožné?

mluvčí 
Já nevím, jestli teď má vypomoci nějaký prostor. Spíš bych řekl, že ne samozřejmě vždycky dobré udrží nějaký komunikační
kanál pro případ, že by se situace měnila, nebo že Rusko dospělo k závěru, že jen mě lepší hledat nějaké východisko než
vojenské. Obával, že už v době, kdy je prezidentem Ruské federace nadále učím, tak asi nemůžeme očekávat, že by se ten
přístup nějak dramaticky změnil vesničku, jako chceme se dohodnout. Pokud by chtěli se do auta už měli možnost, koneckonců
ta jejich dohoda vždycky byla, řekněme, formulována, takže my máme své požadavky a 2 buď splníte nebo nesplní, tak to není
a hledání východiska. Takže teď si myslím, že to je spíš skutečně čas pro vojáky a dostat situaci největší tlak kusy je co nejvíc
vytlačit zpátky hranice. No a pak můžeme mluvit o nějakých možná diplomatických jednání. Nechme otevřené nějaké možnosti,
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jak s nimi mluvit, ale neztrácel bych teď čas ani den i všechny ty pokusy různých evropských státníků spočine mluvit v podstatě
zkrachovaly, jak dopadlo to spíš trapně i pro, ať už pro Macrona nebo horší, co rok Koliště se pokoušeli spočítat, dá mluvit.

mluvčí 
Říká bývalý velvyslanec ve Spojených státech a také v Rusku pan Petr Kolář. Děkuji za váš čas. Díky za odpovědi budu těšit
příště na rozhovor, pěkný den.

mluvčí 
Také nápodobně děkuji.

mluvčí 
A my budeme pokračovat už za chvíli rádio zato nabídne další zajímavé téma rozhovor. S námi totiž ve vysílání bude prezident
českého střediska mezinárodního divadelního ústavu a ředitelka tance Praha. Proč budeme telefonovat Yvony Kreuzmannové,
tak na to si počkejte za pár minut jsme zpátky. Dobrý den. V interview Martina Kováře.

mluvčí 
Kam až porostou ceny elektřiny a může stát nějak regulovat do interview přijde ředitel asociace nezávislých dodavatelů energií
Jiří Gavor. Pokud se vám pořad líbí, hlasujte pro něj v soutěži podcast roku.

mluvčí 
Dobré odpoledne 13 hodin 23 minut. Rádio zet stačí jednou aktuální informace přináší. V Česku se potvrdil první případ
opičích neštovic. Řekl to seznam zprávám. Šéf infektolog lidské společnosti Pavel Dlouhý. Pacient je v pražské Ústřední
vojenské nemocnice. My se tématu budeme podrobněji věnovat v dalších zprávách. Ale teď už zdravím prezidentku českého
střediska mezinárodního divadelního ústavu a ředitelku tance Praha Yvona Kreuzmannová, dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Rovnou zeptám, vrátili se po dvou letech s pandemií a souvisejícími restrikcemi. Lidé na kulturní akce nebo teď znát, že lidé
šetří ještě se úplně ne, osmělili chodit do divadel po bezmála dvouleté odmlce.

mluvčí 
Tak já musím říct, že určitě nečekáme, že budeme hned po pandemie ještě nota nota bene takové situaci, v jaké jsme
válečným konfliktem na Ukrajině očekávat davy diváků. Pravdou je, že asi nikdy nastoupíme do stejné řeky jako to bylo před
okem 20 20 a myslím si, že práce s diváky je dneska velmi náročná. Potřebujeme zaujmout nejenom kvalitním programem, ale i
třeba aktivnímu diváctví tzn. nabízet debaty zapojení do procesu tvorby horkým Progres, participativní projekty prostě dneska
jsou ty tendence takové, aby se více rozšiřovala komunitní práce a ten sociálně společenský význam umění.

mluvčí 
Dalo dalo by se říci, čeho se konkrétně týká ten pokles zájmu, když se budeme bavit o té živé kultuře všech druhů představení
nebo jsou to hudební nebo přímo divadelní. Nebo můžete říci, kterým provozu se v současnosti daří a který ne možná
jednodušší otázka?

mluvčí 
To není úplně jednoduchá. Otázka já nemám žádné přesné statistiky. Spíše se bavíme s kolegy o tom, jestli kapacita divadla,
když naplněná na 60 70 % taky je to úspěch dnešní době. Já si myslím, že ano, a na druhou stranu jsou samozřejmě my,
kterým akce, které určitě mají vyšší návštěvnost a je to přeju. Ale důležité je vlastně udržet diváka i na ty počiny vlastně
experimenty inovativní formy umění, a to jsou většinou menšinové žánry, třeba zastupuju současný tanec a myslím si, že si umí
najít svého diváka, že ten divák ví, na co jde a je zvědavý na něco nového něco překvapivém.

mluvčí 
Řekněte, paní prezidentko, je to finanční situaci divadel, když 2 roky nemohl fungovat, byť to byly nějaké dotace, z čeho se
platí veškerý provoz?

mluvčí 
Tak nezapomeňme, že řada vstupenek byla přeliv chována VO 1 rok pak další rok, takže vlastně tržby, které byly v roce 20 20
se neprojevují. V tom se dneska nabízí hlavně na festivalech v roce 20 22, a to je velký pokles finanční. Je pravdou, že pan
ministr Zaorálek se věnoval mi kompenzacím a byl schopen udržet celý kulturní sektor, ale teď se dostáváme trošku do kleští,
protože ta krize, která nastává krize vlastně i celkový kupní síly ve společnosti. A je určitě možné očekávat lidé budou víc šetřit,
nebudou chtít tolik investovat do kultury, což je velká škoda, protože to potřebují, a protože bez toho umění si vlastně
nedovedeme představit jediný den našeho života.

mluvčí 
Otázka ještě 1 závěrem, jak hodnotíte pomoc kultuře od státu i vstříc rekordní inflace zdražování prakticky všeho, jak se třeba
drahé energie teď promítají do provozování divadelních nebo tanečních představení. Budete muset nějak výrazně zdražovat
vstupenky?

mluvčí 
Já si nemyslím, že zdražování vstupenek je správná cesta, nepotřebujeme dosáhnout úsporných opatření. Chceme, aby
nastala v rámci národního plánu obnovy i komponenta modernizace divadel, abychom mohli jít na ekosystémy našetřit ty
systémy, protože v tuto chvíli na to ani ministerstvo kultury ani obce kraje nedokáží úplně reagovat. A možná budeme muset
trošku utlumit ten jako hodně rozsáhlý program za téměř být právě na ten proces a komunitní práci tak, aby to, co umění
přináší společnosti, bylo opravdu efektivní. A zároveň musím říct, že chápu, že tito v té situaci, který teďko Česká republika je
nemůže úplně radikálně navyšovat dotace to umí, takže je potřeba hledat nějaký kompromis.
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mluvčí 
Říká ve vysílání rádia zet prezidentka českého střediska mezinárodního divadelního ústavu a zároveň ředitelka tance Praha
Yvona Kreuzmannová. Já vám přeje hodně sil a ať se lidé vrátí co nejdříve náš představení. Děkuji pěkně za rozhovor. Dobrý
den.

mluvčí 
Děkuji. A choďte do divadel, děkuji vám.

mluvčí 
Tam pokračujeme AfD 13 hodin 28 minut naprosto přesný čas, ladíte vysílání rádia zet. My pokračujeme dál za chvíli budou
zprávy, a to zprávy světové a Jan Doležal, třeba také zprávy z domova. Dobrý.

Interview Plus: Michael Romancov, politický geograf
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 13:51 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 4 976 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,36
Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ruská invaze na Ukrajinu začala přesně před čtvrt rokem. Tehdy v prvních dnech války se mnohým zdálo, že je pouze otázkou
času, kdy padne Kyjev. Po těžkých bojích ale Ukrajina svoje hlavní město ubránila, a přestože nelze předvídat, kde Rusko
zrovna zaútočí ze vzduchu, nejtěžší pozemní boje se teď vedou na východě země. Napověděly 3 měsíce války, jak by to celé
mohlo dopadnout. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. A naším hostem je politický geograf Michael Romancov z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Přesně čtvrt roku od začátku ruské invaze odstoupil představitel ruské mise při OSN v Ženevě pan Boris Bondarev. Odůvodnil
to svým nesouhlasem s válkou. Co takováhle rezignace pro Rusko znamená?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nic. Upřímně řečeno, kdyby bylo takových diplomatů desítky, stovky, tak by to něco znamenat mohlo, pokud se nepletu, on je
první, uvidíme, jestli zůstane jediný. Chtěl bych připomenout, že jsme viděli v případě daleko jaksi méně robustních režimů, jak
třeba diplomaté poté, co se v jejich zemi začalo něco dít, tak jakoby měnili stranu. Dělo se to v případě Běloruska, dělo se to v
případě Venezuely a ty režimy to ustály. S Ruskem tohle to jaksi nepohne, což samozřejmě neznamená, že jaksi ten člověk jaksi
riskoval, že to může dopadnout na jeho příbuzné, pokud je v Rusku má, takže jako tam je zapotřebí jaksi nějaké to uznání
projevit jemu, ale bohužel jaksi, dokud z tohohle toho se nestane nějaká lavina, já se obávám, že to je to, co se nestane, tak se
nestane vůbec nic.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, a teď ho cituju: "Celkem od 24. února ruská armáda provedla na Ukrajinu 1 474
raketových úderů, přičemž použila 2 275 různých střel. Naprostá většina z nich mířila na civilní objekty," konec citátu. To je
samozřejmě informace, kterou pochopitelně nemůžeme nezávisle ověřit, nicméně ty zprávy, že ruská armáda zasahuje civilní
objekty, přicházejí z bojiště opakovaně. Jak byste tedy pojmenoval ruskou vojenskou taktiku, taktiku, kterou ruská armáda na
Ukrajině sleduje?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já nejsem vojenský analytik, takže jaksi s touhle tou výhradou, já to můžu komentovat maximálně jako laik, který má prostě
přístup k nějakým otevřeným zdrojům, ale bohužel se zdá, že Rusko na Ukrajině bojuje podobným způsobem, jako se
prezentovalo v Sýrii, tehdy samozřejmě ten obrovský rozdíl byl, že v Sýrii Rusové útočili primárně ze vzduchu, anebo právě
raketami na obrovskou vzdálenost. Zatímco tady Rusové bojují i na zemi, ale z těch informací, které jdou, tak se nezdá, že by
se příliš jaksi trápili tím, jaké cíle budou identifikovat. Na ruské straně sice každý den, vlastně mluvčí ruských ozbrojených sil
genmjr. Konašenkov neustále říká, že ruské vysokopřesné zbraně zasáhly přesně vybrané cíle, ale zdá se, že tomu tak není.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A jak byste, ne jako vojenský analytik, ale jako politický geograf, shrnul, čeho vlastně ruská armáda za ty 3 měsíce na Ukrajině
dosáhla?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak já se domnívám, že v zásadě ničeho z těch cílů, nebo žádného z těch cílů, které byly z počátku deklarovány. Zdá se, že
vlastně ruská strana počítala s tím, že jeho vojenská akce na Ukrajině bude mimořádně rychlá, velice efektivní, že vlastně dřív,
než se Evropa, respektive svět vzpamatuje, tak bude hotovo, a to je něco, co se evidentně nestalo. V kontextu té války na
Ukrajině se hovoří o 3 jaksi velkých bitvách, bitva o Kyjev dopadla jednoznačně ukrajinským vítězstvím. Bitva o Charkov, tam to
dopadlo také ve prospěch Ukrajiny. A teď se rozhořela třetí asi nejdůležitější z hlediska jaksi minimální koncentrace ruských
vojsk, to je bitva o Donbas a tam jsme, obávám se, teprve někde na začátku. Já si rozhodně netroufám predikovat, jak se ty
boje budou vyvíjet dál.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Jak jste říkal, v té první fáze invaze skutečně mnohým se zdálo, že je otázkou času, kdy se ruské jednotky zmocní Kyjeva,
spekulovalo se o tom, jestli chce Rusko dosadit na Ukrajině loutkovou vládu sobě nakloněnou. Tedy teď, jak jste řekl, se Rusko
soustředí na Donbas, jak byste pojmenoval to, čeho chce tam dosáhnout?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
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Tak já můžu zase pouze vycházet z toho, co oficiálně ruští nejvyšší představitelé, počínaje prezidentem Putinem, říkají. Oni
neustále jaksi jedou tu mantru denacifikace Ukrajiny, ale jako pod tím si můžeme představit úplně cokoliv, jednak proto, že na
Ukrajině žádní jaksi nacisté u moci nejsou, což neznamená, že tam nemohou být jaksi jednotliví pravicoví, řekněme, radikálové.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Jako jsou i v jiných zemích.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Přesně tak, o kterých jaksi můžeme případně říkat, že mají, já nevím, neonacistické smýšlení, nebo něco takového, ale to jaksi
neznamená, že by taková byla ukrajinská společnost, jakožto celek, nebo nějaká výrazná část. Takže oni pořád tvrdí, že je
zapotřebí docílit denacifikace a že je zapotřebí vlastně tu situaci z jejich pohledu ošetřit tak, aby z ukrajinského území pro
Rusko jaksi nehrozilo nebezpečí. Jenže problém je, že dokud Rusko Ukrajinu nenapadlo, ať už v roce 2014, nebo teď, tak
odtamtud žádné jaksi reálné nebezpečí pro Rusko nehrozilo. Čili zase tam je otázka, jako jakým způsobem s tím potom
primárně budou nakládat ruské politické elity.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Když uvažujeme o tom, čeho chce Rusku v danou chvíli na Ukrajině dosáhnout, tak britský bezpečnostní analytik Michael Clark
v té souvislosti říká, že už v silném slova smyslu tu válku Rusko vyhrát nemůže, že ho čeká ten nebo onen porážky. Druhá věc
je, jakým způsobem o tom bude mluvit Vladimir Putin doma před řadovými Rusy. Souhlasil byste?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Naprosto. Tady se jaksi rýsuje několik jakoby možností, jak ta porážka bude vypadat, protože ta porážka může vypadat,
řekněme, podobně jako Rusko prohrálo válku Rusko-japonskou, nebo může vypadat podobně jako Sovětský svaz neuspěl ve
válce proti Finsku, anebo to může vypadat podobně jako v případě Afghánistánu, to jsou jakoby 3 možné scénáře, přičemž
víme, že po té první, po té Rusko- japonské válce došlo v Rusku v první revoluci, která jaksi otřásla tou strukturou, ale bohužel
ne natolik, aby reformy, které se potom rozběhly, byly natolik zásadní a zejména jejich implementace byla natolik rychlá, aby to
potom vlastně znemožnilo bolševikům převzít moc.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Čekáte, pane Romancove, v Rusku kvůli válce na Ukrajině, pokud ji Rusko prohraje, další revoluci v Rusku?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Bohužel ne. Já sem přesvědčen o tom, že může dojít ke vzpouře, ruská historie je mimořádně jaksi bohatá na vzpoury, ale že
režim v tento okamžik je jednoznačně připraven nasadit násilí jaksi i dovnitř a že tu vzpouru potlačí.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Čili Vladimir Putin by i porážku ustál.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já se obávám, že ano.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Z centrály Severoatlantické aliance zaznívá, že ta válka bude v následujících týdnech nejpravděpodobněji směřovat k jakémusi
patu. Která se stran by z toho těžila, kdyby nastala patová situace?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že by z toho netěžila ani jedna strana, protože to znamená, že za prvé budou umírat lidé. Za druhé se budou
vyčerpávat zdroje. Ukrajina má samozřejmě na své straně tu obrovskou výhodu, že vlastně jaksi přislíbili naprosto
bezprecedentně masivní pomoc Spojené státy. Je tady obrovská pomoc od řady zemí Evropské unie, Česko samozřejmě
nevyjímaje, takže z toho střednědobého a krátkodobého hlediska je tahle ta obrovská výhoda na straně Ukrajiny, nicméně
proruský režim zase hraje jako obrovská výhoda to, že Rusové mají za prvé pořád ještě rezervy, to je jako v technice, v lidech,
možná, že nakonec budeme svědky i jaksi té mobilizace a jaksi nemůžeme nebrat v úvahu to, že Rusko jaksi je trojnásobně
zhruba lidnatější, nežli Ukrajina. Nicméně jaksi, když potom bychom se potom podívali na dlouhodobé hledisko, to znamená, že
by ta válka trvala, já nevím, roky, no, tak potom ruská ekonomika, zejména, když začnou fungovat sankce, ony jaksi fungovat
začnou, tak by na tom z dlouhodobého hlediska měla být výrazně hůř.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A nehrála by několikaletá válka na Ukrajině do karet hlavně Rusku z toho důvodu, že je otázkou, jestli by potom Západ vydržel
takto intenzivně Ukrajinu podporovat jako ji podporuje teď?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Vzhledem k tomu, že v takovýhle válkách vždycky nakonec se ukázaly být rozhodující jaksi ekonomické a výrobní kapacity, tak
Rusko nemá šanci v takhle dlouhodobém konfliktu jaksi obstát, a to dokonce ani za předpokladu, že by se na jeho stranu
postavila Čína, pokud to byla...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Tomu rozumím, já jsem narážel na to, jestli přece jenom západním zemím Ukrajina, to, co se na Ukrajině děje, nesejde
postupem času z mysli.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To samozřejmě je možné, nicméně já se domnívám, že tomu tak nebude z jednoho prostého důvodu, protože Vladimir Putin
jaksi připravil evropským politickým elitám, případně západním politickým elitám takový šok, že se z toho jaksi nelze jen tak
zničehonic jakoby vyvléci.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
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Odpovídá politický geograf Michael Romancov. Zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Ihor Žovkva zrovna
minulý týden v našem vysílání řekl, a teď ho cituju: "Žádné ukrajinské území neprodáme a válka o něj skončí teprve, až bude
mít Ukrajina všechna svá území zpět pod kontrolu," konec citátu. Z toho by tedy plynulo, že z hlediska Ukrajiny válka skončí až
tehdy, kdy bude mít pod kontrolou i Krym, který Rusko anektovalo už před 8 lety. Považujete za pravděpodobné, že se tohle
Ukrajině podaří, že znovu získá kontrolu nad Krymem?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já bych jim to strašně přál, ale jako pravděpodobný scénář to nevidím. Uvidíme samozřejmě, co se bude dít. Já naprosto
chápu, proč ukrajinští představitelé používají právě tuhle tu rétoriku. Nicméně jaksi Rusko prohlásilo Krym za své území, v
okamžiku, což je obrovský rozdíl vůči Doněcku a Luhansku v libovolných hranicích, minimálně zatím, a v okamžiku, kdyby
ukrajinská armáda vstoupila na území, které Rusko považuje za své, teď ponechme stranou, že mezinárodní společenství to
vnímá jinak, tak se na ruské straně vlastně otevírá možnost mimo jiné pro použití jaderných zbraní, což by ten konflikt posunulo
někam úplně jinam, teď jako nechme se překvapit, jestli ta situace jaksi se dostane až do tohohle toho jaksi...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Pokud vám správně rozumím, narážíte na to, že pokud by Vladimiru Putinovi hrozilo, že přijde o Krym, kterého se před 8 lety
zmocnil, tak by potom možná sáhnul i na jaderné zbraně?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
On se bohužel může jaksi uchýlit k použití i bez toho, prostě Rusko tu možnost má a jaksi Putin celkem jednoznačně ukázal, že
se mu věřit příliš nedá. Nicméně Krym je jeho největší úspěch. Dneska už jako nemůžeme považovat za jeho největší úspěch
to, že Rusko organizovalo mistrovství světa ve fotbale nebo zimní olympiádu, anebo že ta země jako dokázala zbohatnout
svého času, protože teď Rusko začne jaksi chudnout, a to, co zbude, a já jsem přesvědčen, že to bude jakoby ta poslední
záležitost, která po Putinovi zbude, tak to bude Krym. To samozřejmě neznamená, že v okamžiku, až Putin zemře, protože i
Putin je lidská bytost a za nějakých 10, 15 let už tady být nemusí, takže třeba někdo, kdo přijde jaksi po něm, nezačne o Krymu
znovu jednat, ale dokud je v Moskvě Putin, tak jsem přesvědčen, že prostě, jak se říká, Krym je věc, o které se jednat nedá.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A jak by se k tomu teď měl stavět Západ, měl by Ukrajinu podporovat v usilování o takový konec války, který je realističtější, a
vy jste tady naznačil, že vám znovu získání kontroly nad Krymem jako moc realistické nepřijde, nebo by měl Západ Ukrajinu
podporovat doslova v tom, co chce sama, jak řekl o víkendu při návštěvě Kyjeva polský prezident Duda.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je to politika a v politice prostě není možné, aby jeden aktér těm ostatním aktérům prostě nadiktoval podmínky a oni ty
podmínky prostě bez jakékoliv diskuze, řekněme to takhle, nebudu mluvit o vzdoru, ale bez jakékoliv diskuze, aby je prostě
akceptovali a jenom lifrovali peníze, zdroje, případně něco jiného, to je prostě nesmysl, takhle se politika nedělá, to znamená,
jako je třeba, aby západní politici plně respektovali to, co ukrajinská politická elita deklaruje, ale někde v zákulisí je třeba
jednat. A zase známe z historie spoustu případů, kdy vlastně to, co vypadalo jako naprosto nemožné, se nakonec jako v klidu
někde jaksi v tom zákulisí dohodlo a ono se velmi rychle ukázalo, jak je to přínosné, typicky průlomová dohoda svého času
mezi Izraelem a Egyptem zprostředkovaná Spojenými státy, něco takového se může stát i v tomhle případě.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Americký ministr obrany Austin v těchto dnech řekl, že Česko nedávno Ukrajině věnovalo bojové helikoptéry, tanky, raketové
systémy. Je jasné, kam až ta podpora Ukrajiny ze strany Západu může dojít, aby to nevyústilo v otevřený konflikt mezi Západem
a Ruskem.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že dokud budou Rusové útočit, tak prostě z naší strany teďka ta podpora bude, protože dokud má Rusko
potenciál a ambice na útok, tak ten útok v okamžiku, kdyby se jim povedl na Ukrajině, tak bude pokračovat směrem k nám, čili
myslím si, že tohle z naší strany jaksi je naprosto jednoznačná záležitost. V okamžiku...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A diskuse o tom, jaké zbraně na Ukrajinu dodávat, co už je příliš, co by Rusko mohlo vnímat problematičtěji, ta diskuze už je
mimo.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já aspoň z toho, jak tu situaci čtu, tak samozřejmě čas od času se někde objeví nějaký více či méně autoritativní a informovaný
hlas o tom, jako co byste v tomhle ohledu mohlo dít, ale zatím to vypadá, že je to v zásadě politikum na západě jednou. Já si
myslím, že v daném kontextu je to správně.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Ukrajinský prezident Zelenskyj opakovaně vyzývá k nejpřísnějším sankcím k zákazu dovozu ruské ropy, k úplnému zákazu
obchodování s celou Ruskou federací. Odhlédněme teď od toho, jestli by Evropa dokázala takhle tvrdé sankce v danou chvíli
zavést, nebo jestli by je mohla zavést. Zajímá mě, jestli by takové sankce urychlily konec války?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že bezprostředně ne, jako Rusko je příliš robustní země na to, aby, i kdybychom teď okamžitě přestaly
obchodovat se vším, kdybychom vypověděli všechny ruské diplomaty a stáhly naše diplomaty z Moskvy, tak to není důvod pro
to, aby Rusko teď v kontextu dnů, týdnů měsíců s tou válkou muselo přestat. Jakmile se posuneme do dalšího horizontu, tak
tam už je potom velké množství otazníků, protože tam by to potom pro Rusko znamenalo obrovské problémy. Upřímně řečeno,
ony ty problémy pro Rusko v souvislosti se sankcemi, které byly jako přijaty bezprostředně po tom útoku, to znamená, vlastně
jsme první čtvrtrok od toho útoku, tak ty problémy ony se teď teprve začínají objevovat, například všechny ty západní firmy,
které v Rusku tolik let vlastně budovaly svůj byznys a zaměstnávaly obrovské množství Rusů, tak protože jsou to firmy, které
musí dodržovat právo, tak oni sice, řekněme, ukončily tu svoji činnost před těmi 3 měsíci plus minus, ale teďka v květnu a v
některých případech dokonce ještě v červnu třeba ti jejich ruští zaměstnanci dostanou výplaty. Otázkou je potom, co se začne
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dít červenec, srpen, září, to znamená potom jakoby ten další kvartál a spousta ruských ekonomů říká vlastně, že jakoby v
prvním kvartálu letošního roku z toho ekonomického hlediska se vlastně nestalo nic, v tom druhém kvartálu přijdou, začnou se
objevovat data, ze kterých bude možné se začít orientovat. A třetí kvartál, že teprve ukáže vlastně, kam všude to reálně začíná
dopadat.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Čili Rusko teprve dopad západních sankcí naplno pocítí. V Interview Plus je politický geograf Michael Romancov. V jednom z
rozhovorů jste, pane Romancove, řekl a teď vás cituju: "Vést dialog s Ruskem není možné, protože ruská strana dialogu
nevěří," konec citátu. To znamená, že mírová jednání s Ruskem nemají smysl?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Mírová jednání potom mít smysl mohou v okamžiku, kdy začnou mít ty strany jako ty konkrétní požadavky a o těch se začne
negociovat. Já jsem měl na mysli něco jiného. My jsme s Ruskem, jakožto Západ, vedli dialog vlastně nepřetržitě od okamžiku,
co Ruská federace vznikla, respektive vlastně ten dialog poprvé začal dávat smysl v okamžiku, kdy se ukázalo, že v Sovětském
svazu se dostal do čela Michail Gorbačov, který o ten dialog měl zájem. Je otázka, co by se stalo, kdyby Gorbačov jako by
nebyl svržen tím, teda on nebyl svržen tím zpackaným pokusem o státní převrat, ale v důsledku toho se potom rozpadl
Sovětský svaz. A ona je otázka, co by se dělo, kdyby to tehdy bývalé Gorbačov ustál, kdyby ekonomické reformy, které on
naplánoval, přinesly Sovětskému svazu nějakou úlevu. A kdyby Gorbačov vydržel v Sovětském svazu třeba do začátku tohoto
století u moci. A tam by se teprve ukázalo, jestli dialog, který nedával smysl se Sovětským svazem, jestli by díky tomu
Gorbačovovi smysl začít dalo, možná totiž, že ne, ale Putin vlastně začal systematicky odmítat dialog se Západem nejpozději v
roce 2007.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Vraťme se tedy do současnosti, co by se muselo stát, aby teď ten dialog dával smysl, dialog mezi Ruskem a Ukrajinou o míru?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Rusko musí začít jako cítit, že bez západu se nikam nepohne. A tohle je práce, kterou za nás musí udělat Čína, prostě Čína
musí začít na Rusko vyvíjet tak strašný tlak.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Což se zatím neděje, co se zatím neděje. Nicméně ono se to dít začne, nedělejme si iluze. Rusko má v zádech Čínu, a protože
si zavřelo jaksi dveře i okna sem na Západ, tak Rusům už jako reálně nikdo jiný...

Počkejte, ale Rusko s Čínou přece krátce před zahájením svoji invaze na Ukrajinu uzavřelo strategické partnerství a zrovna
včera Sergej Lavrov, ministr zahraničních věcí Ruské federace, řekl, že toto partnerství se bude ještě prohlubovat.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, jasně, ale Sergej Lavrov lež jako když tiskne, jako není důvod se domnívat, že zrovna to, co Rusové tvrdí, že funguje ve
vztahu k Číně, že by to skutečně fungovat mohlo. Ono i tady platí, vlastně že slova jako jsou krásná, ale řeči se vedou a voda
teče, když se podíváme třeba na to, co všechno už podle jako ruských představ díky partnerství s Čínou mělo fungovat, tak
zjistíme, že jsou to žalostné zlomky toho, co si Rusové už od roku 2014 ve vztahu jaksi k Číně malují. Takže já jsem
přesvědčen, ale to se bavíme skutečně o výhledu minimálně nějakých 10, 15 let, spíš dál, že Čína začne vlastně se vůči Rusku
chovat tak, jak se Číňané chovají vůči všem, kdo se...

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
To by ale znamenalo, že ta válka na Ukrajině bude trvat klidně 10 let.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, proč ne, bohužel.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Často se říká, že Putin zatím dosahuje pravého opaku, než toho, o čem tvrdil, že je jeho cílem, namísto toho, aby se přítomnost
Severoatlantické aliance v Evropě zmenšovala, tak se zvětšuje, teď nově kvůli válce na Ukrajině podaly svou přihlášku do
Aliance Finsko a Švédsko. Můžeme s jistotou tvrdit, že Putinovi o Alianci vlastně nikdy nešlo?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že ne, protože Putin mimo díky na Radě NATO - Rusko velice dobře věděl, že Aliance vůči Rusku nemá vůbec
žádné agresivní úmysly, to znamená, jako když se podíváme na rétoriku, kterou Rusové vůči Alianci používali, tak zjistíme, že ta
rétorika se velmi pružně měnila a že ta rétorika byla úspěšná, mimo jiné proto, že Rusové vždycky dokázali ve svůj prospěch
velice dobře využívat toho, jak málo lidé, a to bohužel, včetně jako politiků v Evropě, vlastně vědí o tom, jak reálně Aliance a
Rada NATO - Rusko fungovaly.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Jedna věc je, že Aliance nepředstavovala reálnou hrozbu pro Rusko, jak jste řekl, ale druhá věc je Vladimiru Putinovi do hlavy
nevidíme, nemohli jsme vědět, čeho se obával?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To jsme samozřejmě vědět nemohli, ale právě od toho tady byly nastaveny všechny ty jaksi formy komunikace a dialogů, proto
koneckonců za Putinem tolik západních státníků jaksi jezdilo a diskutovali s ním, a tak dále. A já bych jenom připomněl, že v
průběhu vlastně covidové pandemie, nebo při jedné z těch jako komunikací mezi Putinem a Angelou Merkelovou, Merkelová
řekla, že jí připadá, že Putin jako se naprosto změnil a že jaksi ta realita, kterou on kolem sebe vidí, nekoresponduje s tím, jak
ten svět vnímáme my. Problém je, že tahle ta slova třeba nebyla zejména v Německu vzata vážně.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
V rozhovoru, pane Romancove, v rozhovoru pro DVTV jste před pár dny se vrátil do období rozpadu Sovětského svazu a řekl
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jste: "Rusové," cituju "tehdy deklarovali. Dneska víme, že podvodně, protože to nikdy nechtěli dodržet, že Sovětský svaz se
rozpadne na základě hranic mezi tehdejšími svazovými republikami," konec citátu. Opravdu tehdy nebyla šance, aby se Rusko
stalo normálním státem, který bude respektovat suverenitu svých sousedů.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Šance byla a ta šance prostě nevyšla.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Proč ne?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Protože se v Kremlu dostali k moci ti, kteří prostě vnímají svět úplně jinak, kdyby jaksi v čele třeba ruské zahraniční politiky
zůstal člověk, jako byl Andrej Kozyrev, tak by se třeba Rusko mohlo chovat jinak, nicméně Kozyrev skončil jako v uvozovkách
na smetišti dějin. A místo něj přišel Primakov, což byl bezesporu schopný tvrdý vyjednavač, ale člověk vlastně, který viděl a
interpretoval svět, řekněme, optikou KGB.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A nemohl tehdy, když se vrátíme do první poloviny devadesátých let, něco jinak udělat i Západ, třeba víc začlenit Ruskou
federaci do svých struktur, aby se předešlo těm dnešním koncům?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Jenomže to bychom museli vlastně Rusku přiznat právo veta na všechna rozhodnutí, politická, ekonomická, bezpečnostní, které
tady jaksi činíme, to znamená, museli bysme vlastně jako akceptovat Rusko jako někoho, kdo nad námi má reálně moc.
Mimochodem Putinovi nikdy o nic jiného nešlo.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Nevidíte tam tedy žádnou promarněnou šanci více začlenit Rusko, aby se stalo normálním státem.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Když si uvědomíte, kolik se na západní straně vystřídalo politiků, kolik šancí na obnovu nebo posunutí toho dialogu bylo,
zatímco na ruské straně stál pořád jeden a ten samý člověk, tak jsem přesvědčen, že ne.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Chorvatský filozof Boris Buden nedávno v rozhovoru pro Právo přišel s provokativním tvrzením. Já ho ocituju: "Pro rozšiřování
NATO na Východ nebyly po pádu komunismu žádné strategické, ani morální důvody, právě naopak, měli jsme dostatek
morálních důvodů Alianci coby vojenskou instituci rozpustit. A dnes NATO najednou objevilo morální i strategický důvod své
existence i svého rozšiřování. Je to ukázkový příklad sebenaplňujícího se proroctví," konec citátu. Není pravda, že Putin tou
svojí agresí docílil sjednocení Západu, že vlastně v tomto ohledu Západu pomohl?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To bezesporu docílil, nicméně tenhle ten výrok, to je prostě obludný shit, protože ten důvod, proč se vlastně jako vyplatilo
NATO rozšiřovat, byl dán právě jako tím pučem v roce 1991 v Moskvě. Je zapotřebí si uvědomit, že předtím byla dohoda, že se
Sověti začnou stahovat, sjednotilo se Německo a mohli jsme žít v úplně jiné Evropě. A do toho hodili vidle jestřábi právě z KGB
a ze sovětských, tehdy ze sovětských ozbrojených sil.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Podle západních armádních zdrojů se teď Putin osobně podílí na plánování dalšího postupu na Donbasu. O čem to svědčí, že
se takhle prezident přímo vkládá do vojenského plánování?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tohle to je něco, co on dělá i v řadě jiných aspektů. A vzhledem k tomu, že se mu zatím nic jiného nepodařilo, tak já pevně
doufám, že vydrží ještě dlouho a optimálně třeba začne i sám bojovat.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
Naším hostem v Interview Plus byl politický geograf Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pane
Romancove, díky, že jste si udělal čas. Díky za rozhovor.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji za pozvání.

Lukáš MATOŠKA, moderátor 
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Lukáš Matoška.
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Americký prezident Joe Biden dnes v Tokiu končí své první dálnovýchodní turné
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 14:06 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 211 896,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Americký prezident Joe Biden dnes v Tokiu končí své první dálnovýchodní turné. Během pěti dní v Jižní Koreji a Japonsku
několikrát ostře odsoudil ruskou agresi na Ukrajině. Největší pozornost ale získal jeho vzkaz Číně o tom, že Spojené státy by
byly ochotny vojensky zasáhnout v případě útoku na ostrov Tchaj-wan. Ve spojení jsme teď s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem
z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak ostrý byl ve srovnání toho, co, kdy američtí prezidenti řekli Číně ten včerejší Bidenův výrok o Tchaj-wanu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
To ta odpověď na otázku byla v rozporu s tou dlouhodobě udržovanou tzv. strategickou nejednoznačností, kdy Amerika vlastně
sice Tchaj-wan podporuje a vlastně vždycky vyhlašovala, že by v případě napadení Tchaj-wanu vojensky pomohla. Nicméně,
co to přesně znamená nikdy vlastně neupřesnila. Mluvilo se o tom, že by to byly třeba dodávky zbraní a podobně. Ta politika
nebo respektive tady tato doktrína měla za cíl vlastně na jednu stranu odradit Čínu od snahy násilně ostrov připojit, ale
zároveň odradit i Tchaj-wan od toho, aby vyhlásil úplnou samostatnost nebo, aby se o to pokoušel pod americkým deštníkem.
Nicméně je pravda, že ten Bidenův výrok se téměř okamžitě vlastně lidé z Bílého domu i lidé z jeho administrativy nějakým
způsobem korigovaly a řekli, že se nejedná vlastně o odklon od téhle dlouhodobé politiky.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
To už je poněkolikáté, co okolí prezidenta Bidena korigovalo jeho výroky tak, jak si to vysvětlit? Je to taktika, anebo je prezident
Biden tak trochu neřiditelný?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se domnívám, že on při těch otázkách prostě má tendenci mluvit nebo říkat věci, které úplně nejsou, nemá nikde napsané,
nebo které nejsou dané nějakou, nějakým programem dlouhodobým, ale je pravda, že tam vlastně šlo o reakci na otázku nebo
to, co vzbudilo největší spekulace je to, že vlastně v té otázce zazněl právě Ukrajina a zda byl tedy Amerika vlastně zašla dál,
což je vlastně právě nějaká vojenská intervence, kterou vlastně Biden připustil nebo řekl, že by to byla, že by to bylo skutečně
to, co Amerika udělá.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Může být toto prohlášení, nicméně třeba nějakým signálem k nějaké výrazné změně přístupu Spojených států k Číně?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Co se týče Číny, tak já si myslím, že teď momentálně sice ten tlak na Tchaj-wan se v posledních letech stupňoval, ale teď při
těch současných událostech na Ukrajině, tak asi všichni vnímají, že i Čína vidí, že prostě ta vojenská operace by nemusela
proběhnout podle plánu, mohla by být komplikovanější zvlášť vzhledem k tomu, že se jedná tedy o vlastně námořní invazi, tak
to riziko možná v současné době spíš oslabilo. Ale v tomhle oboru bude důležitější, jak bude vypadat ten nově ohlášení
ekonomický blok, který by měl být protiváhou vlastně té čínské ekonomické dominance v oblasti.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Biden je dnes v Tokiu na konferenci zemí aliance kvót, kterou s USA tvoří ještě Japonsko, Austrálie a i Indie. Jakou váhu má to
společné dnešní prohlášení, že od kvót nebude tolerovat snahu o změnu mezinárodního uspořádání silou kdekoliv na světě,
zvláště pak ne v Asii a Pacifiku. Je to jenom proklamace nebo je to něco, čeho se Čína opravdu musí obávat?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se domnívám, že se tam opravdu skutečně dochází k souběhu zájmu těch jednotlivých zemí. Koneckonců Japonsko už poté
první návštěvě amerických ministrů zahraničí a obrany vlastně řeklo, že v případě napadení Tchaj-wanu by své vojenské kroky
koordinovalo se Spojenými státy americkými, což se dá vyložit jako vlastně nepřímá nepřímá hrozba Číně, že by se Japonsko
zapojilo do obrany ostrova. Takže myslím, že lze to vnímat, takže tyto státy to berou vážně a že pro Čínu je potřeba brát v potaz
jejich názor, ale i zároveň se nedomnívám, že by třeba Indie v současné době nějak vojensky přispěla k obraně Tchaj-wanu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
A mění se podle vás něco na politice USA směrem k Tchaj-wanu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak ono ta změna probíhala už delší dobu. Koneckonců vlastně už za prezidenta Trumpa začaly na ostrov jezdit vysoké
návštěvy nebo vysoce postavených politiků. Amerika sice pořád tvrdí, že respektuje politiku jedné Číny, což vlastně v jejím
podáních tzn. že říká, že vlastně nemá nic proti sjednocení ale to sjednocení musí proběhnout jedině mírovými prostředky za
souhlasu tedy obyvatel ostrova. Nicméně je zřejmé, že ten přístup se mění s tím, jak se vlastně v ní nebo jak vnímají zvyšující
se hrozbu ze strany Číny především toho, že by se Čína pokusila skutečně ten ostrov dobýt nějakým způsobem silou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Říká Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju, hezké
odpoledne.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Na slyšenou. Hezké odpoledne.
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Odpoledne na Rádiu Z 15:30
RÁDIO , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 16:35 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 15:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 857 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Přeji vám všem pěkné odpoledne pokračuje dál vysílání rádia zet no a právě o zmíněném prvním případu opičích neštovic v
Česku, který je potvrzený. Budeme mluvit už podrobněji za chvíli svým kolegou Martinem vrtem. 4 minuty po půl čtvrté, tedy
něco na probuzení Midnight Oil vůbec a Darling. Krásné odpoledne s rádiem za dobrý den.

Přeji dobré odpoledne je přesně 8 minut po půl čtvrté. Přeji vám všem. Dobré odpoledne, kteří ladíte vysílání rádia zet. V
Česku se předběžně potvrdil první případ opičích neštovic, které se v poslední době šíří z Afriky i do jiných států světa dílu.
Uvedl to Státní zdravotní ústav, jehož laboratoř vzorky s podezřením na nákazu zkoumá. Právě tohle téma teď probereme
podrobněji, protože se o něj zajímal kolega Martin Šubrt. Martine, dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Co se ti podařilo zjistit,
kdo je tím prvním nakaženým u nás v Česku.

Martin ŠUBRT, moderátor 
Nakažený člověk podle Státního zdravotního ústavu pobýval začátkem května na hudebním festivalu v Antverpách v Belgii.
Ústav teď zkoumá další 2 vzorky s podezřením na opičí neštovice na první potvrzený případ s odkazem na předsedu
společnosti infekčního lékařství České lékařské společné nos. Ti Jana Evangelisty Purkyně Pavla dlouhého upozornil server
seznam zprávy. Podle něj pacient v pražské Ústřední vojenské nemocnici, jaké jsou projevy opičích neštovic u zmíněné osoby,
popisuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

mluvčí 
Po návratu začala vnímat první nespecifické příznaky od rudých sledujících očí. Přes postupný výskyt vyšší tělesných teplot od
37,5 do 39 stupňů. Až po ví se v bolestivých pupínků na pokožce připomínajících akné na určitých částech těla. Skupinky se
postupně měnily praskající puchýřky, které po prasknutí bolet přestaly.

mluvčí 
Kdy budou známé Martine, definitivní výsledky tohoto vzorku přesunovali o tom, že to je předběžně potvrzený případ.

mluvčí 
Přesně tak podle Štěpánky Čechové zřejmě příští týden pro konečné potvrzení je totiž podle ní nutné udělat celou genovou
sekvenaci nebo PCR. Metodu, co se týče dalších dvou podezřelých vzorků, ty se budou zpracovávat v následujících hodinách.
Pražská hygienická stanice hned po podezření na nákazu opičím neštovicemi zahájila epidemiologické šetření, které má zjistit
možné rizikové kontakty nemocných a zastavit u nich protiepidemická opatření, tedy především karanténu.

mluvčí 
Rizikové kontakty budou dále poučeny, aby po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocnou osobou pečlivě monitorovali
svůj zdravotní stav, tedy měřily se pravidelně tělesnou teplotu a věnovali pozornost výskytu všech případných příznaků, které
jsou ohledně onemocnění opičí neštovicemi známé. Rizikové kontakty se v průběhu uvedených 21 dnů musejí držet také
veškerých sexuálních tělesných kontaktů s dalšími osobami. Nesmí darovat krev a ani jiné krevní deriváty. Dosavadní poznatky
ukazují, že přenosu nákazy nemusí při sexuálním kontaktu plně zabránit ani použití kondomu nebo nákaza opačnými
neštovicemi se může drobnými kapénkami při déletrvajícím úzkém tělesném kontaktu přinést také respirační cestou.

mluvčí 
Dodává mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Světová zdravotnická organizace dnes oznámila, že eviduje
131 potvrzených případů opičích neštovic a 106 podezření na tuto nemoc v 19 zemí, kde se toto onemocnění běžně
nevyskytuje. V Evropě se nemoc objevila například v Dánsku, Skotsku, Španělsku, Itálii, Slovinsku nebo Rakousku.

mluvčí 
Martine pojďme připomenout vlastně kdy a kde se opičí neštovice objevily poprvé.

mluvčí 
Vůbec první případ opičích neštovic u člověka byl popsaný v roce 1970 v demokratické republice Kongo. Nemoc se právě
vyskytuje nejčastěji na západě v centru Afriky. Do jiných zemí se virus šíří cestováním nebo jako nákaza od zvířete
importovaného z Afriky. Počet případů v západní Africe se v posledních desetiletí zvyšoval.

mluvčí 
A ještě pojďme říci, jaká je smrtnost u opičích neštovic.

mluvčí 
Ta se velmi různí, nepřesahuje ale 10 % nakažených. V minulosti se prokázalo, že očkování proti neštovicím má účinnost až 85
% tak i v případě opičích neštovic.

mluvčí 
Tolik Martin Šubrt dalším tématem v odpolední vysílání rádia zet Martine. Díky hezké odpoledne. Už za chvíli budeme mluvit o
tom, že ukrajinský soud v pondělí odsoudil na doživotí ruského vojáka za zavraždění neozbrojeného civilisty. To bylo téma
rozhovoru mé kolegyně Petry Kvitové pšeničné, která právě o tom mluvila s Janem Šírem odborníkem na postsovětský prostor
katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

mluvčí 
Protože na to, že spojka jmenuji tě, jehož velmi o to znovu část dovoz Milana Dunu vykazují stejné ta nemoc list jmenují z Brna
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vás jmenuje zbavíme chtěl.

mluvčí 
Pěkné odpoledne ladit vysílání rádia zet máme úterý 24. května. Dobrý den. No a my už se teď pustíme dalšího tématu.
Ukrajinský soud totiž v pondělí odsoudil na doživotí ruského vojáka za zavraždění neozbrojeného civilisty. Ten soud v Kyjevě
byl prvním procesem za válečné zločiny od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února. Ruský voják svou vinu přiznal, a
to hned v první den procesu. Doživotí navrhl prokurátor obhájce uvedl, že se jeho klient proti rozsudku odvolá. Právě tohle
téma probírala ve vysílání rádia zet s Janem Šírem. Odborníkem na postsovětský prostor katedry ruských a
východoevropských studií institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  kolegyně Petra květová
pšeničná.

mluvčí 
Jaký má pro Evropu a zejména pro Ukrajinu význam odsouzení jedenadvacetiletého seržanta Vadima Šimara na.

mluvčí 
Tak vzhledem k tomu, že válečné zločiny zločiny proti lidskosti, případně další mezinárodní zločiny se na Ukrajině její. Tak tady
se jedná pouze o první případ toho, kdy některý z těchto zločinů byl vyšetřen předán soudu a novou. Ti, kdo za něj nesou
zodpovědnost konkrétních voják byl pohnán odpovědnosti tzn. odsouzen k trestu odnětí svobody u spravedlnosti určitě
důležitým vkladem do zdárného fungování. Jakékoliv společnosti je to zároveň důležitý signál směrem k té invazní okupační
armádě, že toho, jakým způsobem se na Ukrajině chová, může mít právní dopady v případě, že tady dojde k porušení pravidel
zákonů války v tomto ohledu si myslím, že ten případ určitě mimořádně důležitý. A zároveň Pitr byl účinný, musí přijít ideálně v
návaznosti na to spáchanou akci proto protože Ukrajinci s vyšetřováním nasazením těchto trestných činů neotálejí.

mluvčí 
Budou tedy případné další procesy pokračovat i právě tak rychle, jak se teď dělo v případě tohoto vojáka.

mluvčí 
Závažné trestné činy samozřejmě vyžadují nějaký standardní procesních postupů tzn. že by tady už nějaké vlně cestování a
souzení tomu nevěří mimo jiné, protože za situace ozbrojené konfliktu se mimo jiné i špatně zajišťují důkazy a soud s ním
spojené další prodlevy dané dané samotným procesem, ale pokud mám správné informace, tak Ukrajina už eviduje více než 13
000 případů válečných zločinů či jiných mezinárodních zločinů spáchaných v kontextu toho probíhajícího Mezinárodního
měnového konfliktu. Zároveň u Ukrajinců zveřejnili, že mají zajištěno více než 4 desítky osob, kteří představují předpokládané
pachatelé těchto zločinů v těchto případech lze předpokládat, že Ukrajinci se dají záležet na tom, aby věc spojená s vyšetřením
potrestání. Těchto zločinů byla dotažena do zdárného konce.

mluvčí 
Jak na odsouzení svého vojáka reaguje Rusko, pokud tedy nějakým způsobem zareagovalo a mají ruští občané vůbec možnost
vědět tamních médií, že byl seržant odsouzen?

mluvčí 
Tak samozřejmě ruský stát totálně ovládá ruský informační prostor pro to ty zprávy v případě, že prostředky prosáknou na
veřejnosti, tak se tak prosáknout velice zkreslené podobě. Já jsem z oficiálních míst v Rusku zaznamenal reakci pouze
tiskového mluvčího Vladimira Putina metry ta škola, který řekl, že rok situaci sleduje a že ruský stát má omezené možnosti
poskytnout, postihl občanům na území Ukrajiny konzulární pomoc mimo jiné, protože mezi oběma zeměmi existují diplomatické
styky.

mluvčí 
V pondělí se ruský prezident Vladimir Putin setkal se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem v letovisku Soči na
březích Černého moře. Putin prohlásil, že navzdory všem potížím ruská ekonomika odolává dopadu sankcí a odolává docela
důstojně. Byl by Putin schopný přiznat opak.

mluvčí 
Sokol.

mluvčí 
Z asi jo v případě, že by ten opak byl rámován, což znamená žádoucím způsobem zasazen do takového kontextu, kde když
mimo jiné vina za tyto situace byla položena. Na druhou stranu Rusové nejsou schopni popírat to, že sankce jim komplikují
život, nicméně zcela či komunikace velice šikovně, takže se jedná o výsledek nějakého západního spiknutí s cílem zničit a rozbít
Rusko a velice šikovně pracovištím, kdo za tuto situaci nesou zodpovědnosti. I on se komunikuje o sankcích nikdy z toho
ruskému Soči ani diskurzu nezazní, že ty sankce jsou nějaký samoúčel a nejde o nějaký rozmar západu, že se na reakci na
hrubé porušení mezinárodní práva ze strany osudného Kremlu, takže si ho takhle vypadá i sociální komunikace honičky
záležitostí.

mluvčí 
Blíží se čas zpráv ještě předtím je na řadě pravidelný komentář deníku E15. Dnes ho napsal Jakub Seidler, šéf české bankovní
instituce a nazval jej ceny potravin a energií půjdou dál nahoru.

mluvčí 
Dubnové zrychlení inflace nad 14 % šlo na hrubce spojených s bydlením, jelikož zrychlil růst cen elektřiny plynu a nákladů
spojených s údržbou nemovitostí. Dalším důležitým faktorem byly ceny potravin. Ty oproti březnu vzrostly o téměř 4 %
meziročně stoupl již přes 10 %. Přitom poslední data naznačují, že zdražování v uvedených cenových okruzích zdaleka
nekončí. Například ceny elektřiny plynu na burze jsou stále extrémně vysoké, a to nejen z pohledu letošních cen, ale i z
pohledu cen dlouhodobých kontraktů na příští nebo přespříští rok. Skokový růst cen energií během letošní zimy byl pro
některé domácnosti firmy problematický v mnoha případech jej však bylo možné ze stran dodavatelů tlumit díky tomu, že ceny
pro dlouhodobější kontrakty příštích let byly nižší. Teď s válečným konfliktem na Ukrajině vzrostly citelně i ty, a to, jak uplynu,
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tak u elektřiny a nacházejí se na násobcích hodnot ze začátku roku 21. Někteří si mohli letošní nebo příští rok nakoupit energie
ještě za nízké ceny, ale postupně se bude extrémní zdražení na burze promítat citelný do cen pro domácnosti firmy. I ty
domácnosti, které už zaznamenali růst cen o desítky procent, musí počítat s tím, že tím to různé skončil a bude pokračovat v
dubnu léčí statistického úřadu ceny elektřiny meziročně rostly o 30 % uplynu je to 44 % což je však podstatně méně, než
odpovídá vývoj ceny na burze. Citelný růst cen energií tak ještě před námi.

Nejedná se o odklon od dlouhodobé politiky, říká k Bidenově výroku o Tchaj-wanu amerikanista Pondělíček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.05.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.05.2022 17:11 , 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
Americký prezident Joe Biden v úterý v Tokiu končí své první dálnovýchodní turné. Během pěti dní v Jižní Koreji a Japonsku
několikrát ostře odsoudil ruskou agresi na Ukrajině. Největší pozornost ale získal jeho vzkaz Číně, že Spojené státy by byly
ochotny vojensky zasáhnout v případě útoku na ostrov Tchaj-wan. Co to znamená, vysvětlil pro Radiožurnál Jiří Pondělíček z
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Jak ostrý byl ve srovnání s tím, co kdy američtí prezidenti řekli Číně, ten včerejší Bidenův výrok o Tchaj-wanu?Ta odpověď na
otázku byla v rozporu s dlouhodobě udržovanou tzv. strategickou nejednoznačností, kdy Amerika sice Tchaj-wan podporuje a
vždycky vyhlašovala, že by v případě napadení Tchaj-wanu vojensky pomohla. Nicméně co to přesně znamená, nikdy vlastně
neupřesnila. Mluvilo se o tom, že by to byly třeba dodávky zbraní a podobně. Ta politika nebo respektive tato doktrína měla za
cíl na jednu stranu odradit Čínu od snahy násilně ostrov připojit, ale zároveň odradit i Tchaj-wan od toho, aby vyhlásil úplnou
samostatnost nebo aby se o to pokoušel pod americkým deštníkem. Nicméně je pravda, že ten Bidenův výrok téměř okamžitě
lidé z Bílého domu i lidé z jeho administrativy korigovali a řekli, že se nejedná o odklon od této dlouhodobé politiky.

To už je poněkolikáté, co okolí prezidenta Bidena korigovalo jeho výroky. Tak jak si to vysvětlit? Je to taktika, anebo je
prezident Biden tak trochu neřiditelný?Já se domnívám, že on při těch otázkách má tendenci mluvit nebo říkat věci, které úplně
nemá někde napsané nebo které nejsou dané nějakým dlouhodobým programem. Ale je pravda, že šlo o reakci na otázku, kde
zazněla právě Ukrajina a zda by tedy Amerika zašla dál, což je právě nějaká vojenská intervence, kterou Biden připustil nebo
řekl, že by to bylo skutečně to, co Amerika udělá.

Může být toto prohlášení nicméně třeba nějakým signálem k výrazné změně přístupu Spojených států k Číně?Co se týče Číny,
tak si myslím, že teď momentálně se sice tlak na Tchaj-wan v posledních letech stupňoval, ale teď při těch současných
událostech na Ukrajině asi vnímají, že i Čína vidí, že vojenská operace by nemusela proběhnout podle plánu, mohla by být
komplikovanější. Zvlášť vzhledem k tomu, že se jedná tedy o námořní invazi, tak to možná v současné době spíš oslabilo, ale v
tomto ohledu bude důležitější, jak bude vypadat nově ohlášený ekonomický blok, který by měl být protiváhou čínské
ekonomické dominanci v oblasti. Biden je v Tokiu na konferenci zemí aliance Quad, kterou s USA tvoří ještě Japonsko,
Austrálie a Indie. Jakou váhu má to společné dnešní prohlášení, že Quad nebude tolerovat snahu o změnu mezinárodního
uspořádání silou kdekoli na světě, zvláště pak ne v Asii a Pacifiku. Je to jenom proklamace, nebo je to něco, čeho se Čína
opravdu musí obávat?Domnívám se, že tam opravdu skutečně dochází k souběhu zájmů jednotlivých zemí. Koneckonců
Japonsko už po první návštěvě amerických ministrů zahraničí a obrany řeklo, že případě napadení Tchaj-wanu by své vojenské
kroky koordinovalo se Spojenými státy americkými, což se dá vyložit jako nepřímá hrozba Číně, že by se Japonsko zapojilo do
obrany ostrova.

Takže myslím, že lze to vnímat tak, že tyto státy to berou vážně a že pro Čínu je potřeba brát v potaz i jejich názor, ale zároveň
se nedomnívám, že by třeba Indie v současné době nějak vojensky přispěla k obraně Tchaj-wanu.

A mění se podle vás něco na politice USA směrem k Tchaj-wanu?Ta změna probíhala už delší dobu. Koneckonců už za
prezidenta Trumpa začaly na ostrov jezdit návštěvy vysoce postavených politiků. Amerika sice pořád tvrdí, že respektuje
politiku jedné Číny, což v jejím podání znamená, že říká, že vlastně nemá nic proti sjednocení, ale to sjednocení musí
proběhnout jedině mírovými prostředky za souhlasu obyvatel ostrova.

Nicméně je zřejmé, že ten přístup se mění s tím, jak vnímají zvyšující se hrozbu ze strany Číny, především toho, že by se Čína
pokusila skutečně ostrov dobýt silou.
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Co kdyby Putin, který má prý rakovinu, zemřel? Nabízíme odpověď, jak by se Rusko změnilo
TISK , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 9 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 03:36 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Události , AVE: 140 945,13 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Rusko 

Ruský prezident Vladimír Putin je velmi vážně nemocný, trpí rakovinou, tvrdí některé ukrajinské zdroje. Podobné informace
pravidelně přicházejí taky například od různých bývalých agentů západních tajných služeb. Ověřit jejich věrohodnost je
prakticky nemožné. Ale co by se stalo, pokud by byly pravdivé, Putin byl skutečně vážně nemocný a brzy zemřel? Jak by to
změnilo vztahy mezi Ruskem a Západem? 
HN oslovily několik odborníků s dotazem, jak by případná Putinova smrt situaci změnila. Jde o zásadní otázku, která se dá
shrnout takto - je konflikt na Ukrajině Putinovou válkou, nebo ruskou válkou? Pokračovalo by Rusko v agresivní politice i bez
Putina? Nebo je to právě současný ruský prezident, kdo je hlavním či jediným tahounem ruské agrese? 
„Kdyby Putin zítra zemřel, tak rozhodně nenastane mír a harmonie,“ prohlásil britský profesor Mark Galeotti na přednášce
uspořádané pražským Ústavem mezinárodních vztahů. Shrnul tak skutečnost, že za válku není zodpovědný jen Putin. To
znamená, že pokud by skutečně záhy zemřel, bezprostředně se ve vztahu Ruska kČesku a dalším zemím Západu nic
podstatného nezmění. 
Podobně hovoří i profesor Jiří Pešek z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. „Problémem není Putin, 
problémem je diktatura, kterou v Rusku vybudoval,“ tvrdí. Naráží tak na představu, která je hluboce zakořeněná v ruském
veřejném mínění -tedy že Rusko musí být velmocí, jež má nárok na ovládání států ve svém sousedství. 
Podle Michaela Kofmana, ředitele ruských studií v americkém centru CNA, považují ruské elity mezinárodní systém za
hierarchicky uspořádaný - suverenita podle nich má klesající úroveň. „Plně suverénními zeměmi jsou podle nich jen velmoci,
které jsou jako jediné schopny nezávislé zahraniční politiky. Zájmy menších států jsou podřízeny bezpečnostním požadavkům
velmocí,“ doplnil. 
„Obávám se, že musíme vsázet na porážku Rusů na bitevním poli kombinovanou s kolapsem ruské ekonomiky,“ říká Pešek.
Jedině to podle něj přiměje Rusy, aby změnili své přesvědčení, že mají právo svým sousedům diktovat třeba to, s kým mohou
uzavírat spojenectví - Rusko například tradičně odmítá vstup některých evropských zemí do NATO. 
Západní státy včetně Česka posílají Ukrajině rozsáhlou vojenskou pomoc, která zahrnuje i těžké zbraně. Chtějí jí tak pomoci v
obraně proti ruské agresi. Zároveň na Rusko uvalily tvrdé sankce, jež podle odborníků ruskou ekonomiku velmi oslabují a
dlouhodobě povedou k výraznému zchudnutí Rusů. „Zblblou ruskou společnost, jejíž velká část stojí za Putinem, respektive za
jím zbudovaným neoimperiálním režimem, nic jiného než seznání vlastního kolapsu nepřesvědčí o nutnosti změny,“ tvrdí Pešek.
Rusko, respektive Sovětský svaz, už v moderní době smrt vůdce uprostřed války zažilo, připomíná rusista Karel Svoboda z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A to v březnu 1953, kdy zemřel sovětský diktátor Josif 
Vissarionovič Stalin. Mezi tehdejším komunistickým blokem v čele se SSSR a Západem tehdy probíhala nejen studená válka,
ale rovněž „horký“ válečný konflikt v Koreji, v němž oba tábory podporovaly rozdílné strany. 
„Stalinova smrt přinesla boj o moc mezi jeho nástupci maskovaný jako kolektivní vedení, ale také snahu o uvolnění poměrů v
zemi i snížení mezinárodního napětí,“ říká Svoboda. Očekává, že i po případné Putinově smrti by nastal boj o moc, jasného
nástupce Putin nemá. Zároveň by však podle Svobody mohla přijít i podobná změna přístupu k Západu, k jaké přikročili
Stalinovi nástupci. 
„Rusko se ocitá v situaci, kdy jeho armáda na Ukrajině zabředla do války, kterou si nepřála, a západní země na něj uvalily
sankce, které už docela silně pociťuje. Bylo by poměrně logické, kdyby nastalo určité volání po zmírnění režimu a uvolnění
napětí,“ 
tvrdí Svoboda. 
I on ale připomíná, že mezi korejskou válkou z 50. let a současným konfliktem na Ukrajině je z pohledu Rusů velký rozdíl -
především v tom, že většina ruské společnosti Ukrajinu vnímá jako prostor, v němž musí nějakým způsobem dominovat ruský
vliv. Uznat omyl či porážku na Ukrajině by tak pro Moskvu bylo mnohem složitější. „Rusko se musí naučit žít bez impéria,“ řekl
Serhii Plokhy, ukrajinsko-americký profesor historie na Harvardově univerzitě, rakouskému deníku Die Presse. 
V boji o moc po Stalinově smrti nakonec zvítězil Nikita Chruščov, který razil princip mírové koexistence - sovětský blok a Západ
spolu měly nadále soupeřit, ale mírovými prostředky. Přesto se právě za Chruščova svět ocitl vůbec nejblíž zničující jaderné
válce - a to poté, co Chruščov nechal na Kubě rozmístit sovětské atomové zbraně. 

Nastal by boj o moc, protože jasného nástupce současný ruský prezident nemá. 

O autorovi: Ondřej Houska, ondrej.houska@hn.cz

Útok na Heydricha poskytl Benešovi trumfy pro jednání se spojenci. S „odsunem“ mu ale na ruku nakonec nejvíc
šel Stalin URL
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Seriál Přepište dějiny: Květnové připomínky útoku na Reinharda Heydricha většinou končí Lidicemi a konstatováním, že zabití
tyrana a následné oběti druhého stanného práva napomohly československému exilu prosadit u západních spojenců tzv.
oduznání Mnichova. Od léta 1942 se skutečně jednotlivé mocnosti distancovaly od smlouvy ze září 1938, ale kudy dál se
ubírala politika prezidenta Beneše a k čemu ohlas, který vzbudila smrt nacistického prominenta, využil?

Zabití Reinharda Heydricha, tento zásah vlivného muže hluboko v zázemí tehdejších evropských bojišť, umožnilo Edvardu
Benešovi naplno rozjet jednání o prohlášení mnichovské dohody za neplatnou, jak o to usiloval minimálně už od roku 1939. Z
hlediska mezinárodního práva pro tento postup hovořila skutečnost, že mezinárodní smlouva nesmí být vynucena pod
pohrůžkou války a musí být vůle k jejímu dodržení, což Německo v březnu 1939 definitivně porušilo okupací zbytku českých
zemí po předem zinscenovaném odtržení Slovenska.

Z československého hlediska nebyla smlouva navíc nikdy ratifikována a na tom Beneš stavěl svou argumentaci. Měnit územní
celistvost státu může jen parlament, a to ústavním zákonem. Prezident Beneš ani československá vláda ale smlouvu v roce
1938 parlamentu nepředložili a rezignovali. Do května 1942 ovšem všechna tato právní argumentace postrádala oporu v
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jednoznačném důkazu, že Češi v protektorátu kladou okupační moci účinný odpor. Benešovo přání byla v daném kontextu roku
1942 jedna věc, starosti velmocí s vlastní válkou druhá.

Viděno ovšem z pohledu západních velmocí[lock], které v roce 1942 řešily spíše své existenciální problémy, Češi sice bojovali v
Anglii, Africe i na východě, ale protektorát jevil až do útoku na Heydricha známky spíš klidného zázemí. Odboj byl postupně
pacifikován, sabotáže se příliš nekonaly, plzeňská Škodovka a další průmyslové závody pracovaly pro Říši. Tento náhled
atentát pomohl změnit. Cesta k oduznání Mnichova sice začala, ale byla ještě poměrně spletitá.

Dlouhá cesta z Mnichova

O délce trvání tohoto mezinárodněprávního problému svědčí už jen jména politiků, kteří se do otázky Mnichova postupně
zapojili – počínaje Winstonem Churchillem přes Charlese de Gaulla, Vjačeslava Molotova, Carla Sforzu až po Willyho Brandta a
Lubomíra Štrougala. První uznala dohodu za neplatnou Velká Británie – v srpnu 1942. Bylo to oduznání svým způsobem
opatrné; odvolávalo se na Churchillův projev z roku 1940, v němž prohlásil mnichovskou dohodu za mrtvou, „neboť byla
zničena muži bez skrupulí, kteří kontrolují osud Německa“.

Británie přitom odmítala otevřít otázku poválečných hranic a ani atentát na tom nic nezměnil. Beneš ale požadoval tzv. nulitu
smlouvy, tedy její retrospektivní odmítnutí od samého počátku, jako by nikdy neexistovala, což by Československu zaručovalo
předválečné hranice.

Edvard Beneš a Winston Churchill při návštěvě čs. jednotek ve Velké Británii v roce 1944. Foto: ČTK
V tomto mu v září 1942 vyšli vstříc Francouzi, i když „jen“ jejich exilová reprezentace zastoupena generálem de Gaullem. Ten
po pražském atentátu prohlásil smlouvu za neplatnou od samého začátku. Stejně se pak na už osvobozeném území vyjádřil v
roce 1944 Francouzský národní výbor.

V září 1944 uznali Mnichov za nulitní také Italové a rovnou za nulitní prohlásili také vídeňskou arbitráž z listopadu 1938, která
upravovala nové hranice mezi Maďarskem a slovenskou částí Československa. Italové tak kromě Mnichova řešili také otázku
budoucích hranic této části státu, kterou v českém kontextu nemáme ve spojitosti s Mnichovem dodnes tendenci připomínat.

Do hry však v roce 1942 vstoupili také Sověti, kteří se Mnichova neúčastnili. Už na počátku června potvrdil ministr zahraničí
SSSR Molotov obnovu Československa v předválečných hranicích a deklaroval také ochotu Moskvy pomoci Čechoslovákům při
jednání s Poláky v otázce Těšínska.

Zůstávala otázka poválečného vztahu Německa k této smlouvě, kterou ale komplikovaly dva faktory. Jednak poválečné
rozdělení Německa na dva státy, ale hlavně to, že Československo považovalo za bod nula září 1938, ke kterému se mělo po
válce územně vracet. Němci trvali na rozhodném datu 1. září 1939, tedy na okamžiku vypuknutí války. Tím by ale hranice
Československa setrvaly v pomnichovském stavu.

Německá demokratická republika nakonec uznala Mnichov za nulitní v roce 1950 a znovu v roce 1967. Spolková republika
Německo na neplatnost přistoupila až v době kancléře Willyho Brandta a v rámci jeho politiky sbližování s Východem. Pražskou
smlouvu, kterou SRN prohlásila Mnichov za neplatný, podepsali kancléř Brandt a premiér Štrougal až v prosinci 1973.

Otázka Mnichova se pak ještě v diskusích vracela v devadesátých letech kolem projednávání česko-německé deklarace, která
měla za vzájemnou minulostí obou států udělat tečku, nemohla však pominout různé pohledy na minulost na obou stranách
hranic. Navíc, i před podpisem roku 1973 se vedly diskuse o přesnou formulaci, zda je smlouva z hlediska obou stran už nyní
neplatná, či neplatná od samého počátku.

Jakschův případ

Celou spletitou problematiku oduznání Mnichova a svoji diplomatickou partii o budoucí hranice osvobozeného Československa
navíc Beneš rovnou v roce 1942 spojil s vysídlením Němců. Hranice se po válce vrátí před září 1938, ale vztahy s Němci
nikoliv. Beneš řekl britskému ministru zahraničí Anthonymu Edenovi, že „věc našich Němců je nyní pro mne věc Mnichova
vůbec. Je třeba to odčinit definitivně a plně“. Za diplomatickými slovy se už tehdy skrýval osud tří milionů někdejších
československých občanů německé národnosti.

Britové a Američani ale i po atentátu při jednáních s Benešem odmítali otevírat jednání o budoucích hranicích, dokud nebude
jasné, jak válka dopadne. Věděli, že Stalin by právě toto rád řešil bez ohledu na výsledek války, tedy bez ohledu na to, která
armáda kam při osvobozování dojde. Už v roce 1941 řekl britskému ministrovi Edenovi, že by rád po válce udržel hranice
vycházející de facto z paktu Molotov–Ribbentrop. Tedy Sovětský svaz na území Pobaltí a na části Polska.

Tyto ambice však západní spojenci hodlali krotit, nebo minimálně odkládat, kam až to půjde. Proto setrvale odmítali Benešovy
požadavky na garance vysídlení Němců. Státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí exilové vlády v Londýně Hubert
Ripka dokonce v té době vinil Brity z vyloženého mnichovanství. Čechoslováci a Britové se nakonec střetli v otázce
československých Němců v londýnském exilu, která se postupně koncentrovala do osoby předválečného československého
poslance za německou sociálnědemokratickou stranu Wenzela Jaksche.

Sociální demokrat Wenzel Jaksch, exilový odpůrce nacismu, jemuž čs. úřady po válce znemožnily návrat do vlasti (na snímku z
roku 1938). Foto: ČTK
Beneš jej odmítal jako demokratického politika začlenit do své exilové Státní rady, Britové to naopak požadovali, i když v roce
1942 Jaksch protestoval proti jejich odmítnutí Mnichova. Podle československé reprezentace neměl mít Jaksch ani právo
hovořit v BBC a před Brity jej dehonestovali tvrzeními, že udržuje styky s říšskými Němci a že se v osvobozené republice stane
jakýmsi novým Henleinem, jen v sociálnědemokratickém pojetí. Jihočeský rodák Jaksch se do Československa po válce nesměl
kvůli Benešově intervenci vrátit, i do západního Německa ho britské úřady pustily až v roce 1949. Vedl pak úřad pro
vysídlence, v šedesátých letech se angažoval ve Svazu vyhnanců a Sudetoněmeckém krajanském sdružení.
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Když televizní seriál České století spor Beneše s Jakschem před několika lety znovu zpřítomnil, vygradoval debaty o
poválečném možném, či spíše nemožném soužití Čechů s Němci ve vypjatou scénu, v níž filmový Jaksch obvinil Beneše, že jde
proti britským zájmům, a že není tedy spojencem Churchilla, ale Stalina. Filmový prezident se na to jen tajemně usměje a
německy Jaksche vyprovodí. Jistě, umělecká licence, ale nikoliv bez opory v dobové realitě. Beneš skutečně proti britskému
otálení v otázce odsunu vytáhl v roce 1942 nejen argument domácího odboje, obětí stanného práva a atentátu, ale především
sovětskou kartu.

Rychlá cesta do Moskvy

Právě zmíněné Molotovovo prohlášení z června 1942 o obnově Československa v původních hranicích a další k Benešovi
vstřícné signály z Moskvy začaly posouvat jeho politiku směrem na východ. Beneš Edenovi v roce 1942 opakovaně
zdůrazňoval, že v otázce vysídlení a hranic má Stalinovu podporu, což pro Brity podporující naše výsadky muselo představovat
minimálně paradox.

Anthony Eden, britský ministr zahraničí v době druhé světové války. V roce 1955 vystřídal Churchilla na postu premiéra. Foto:
Archiv Michala Stehlíka
Navíc se ve stejné době zkomplikovaly vztahy mezi Moskvou a polským západním exilem, jak už jsme o tom psali v jednom z
předchozích dílů tohoto seriálu o událostech roku 1942. Na mrtvém bodě se ocitla jednání o možné československo-polské
unii. Poláci v Londýně zaujímali k Sovětům – zvláště po odhalení masových hrobů v Katyni v následujícím roce – stále kritičtější
postoj, zatímco Češi se vydali právě opačným směrem.

V prosinci 1943 pak československý velvyslanec v Sovětském svazu Zdeněk Fierlinger se sovětským komisařem zahraničních
věcí Vjačeslavem Molotovem v Moskvě podepsali smlouvu „o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci“. Beneš se
Stalinem na podpis na místě dohlíželi. Smlouva sice hovořila především o spolupráci při boji proti nacismu a o budoucích
přátelských vztazích obou zemí, a dokonce o vzájemném nevměšování se do vnitřních záležitostí, ale obsahovala také čtyři
memoranda, z nichž jedno deklarovalo připravenost československé vlády k vysídlení Němců a Maďarů, s čímž Sověti
souhlasili.

Britové stále odmítali předem ručit za budoucí hranice nebo řešit otázku vysídlení, navíc se klonili spíše k vytváření větších
konfederací ve střední Evropě, které by zaručily stabilitu v tomto regionu. Ani Benešova návštěva ve Washingtonu v květnu
1943 žádné větší výsledky a hlavně dohody směrem k poválečnému uspořádání nepřinesla. Československá politika nakonec
garanci svých plánů našla hlavně v Moskvě, což ale stálo u počátku desítky let trvající závislosti na sovětském režimu.

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 českým kolaborantům
během druhé světové války i tomu, jak se toto označení dnes často zneužívá jako dehonestující nálepka politického oponenta.

Události z pražské holešovické zatáčky z května 1942 a následné druhé stanné právo tak nakonec měly mnohem větší dopad,
než si dnes uvědomujeme. Nebyly to jen popravy stovek a tisíců českých odbojářů a jejich rodin – v tomto ohledu navíc ne vždy
plně vnímáme atmosféru doby a odkaz těchto hrůz pro konkrétní paměť i budoucnost. A nebylo to jen ono oduznání Mnichova
coby jakási Benešova konkrétní diplomatická partie se šťastným koncem.

Heydrichiáda poskytla československému exilu posílení legitimity k dalekosáhlým jednáním o budoucím uspořádání státu a
vstoupila tak více či méně přímo do života milionů lidí. Ať už šlo o československé Němce vysídlené po roce 1945, nebo o
ostatní občany státu, který se také v důsledku exilových jednání v roce 1942 a 1943 nakonec ocitl ve sféře sovětského vlivu.
Nehledě na to, že diplomatická partie o obnovení hranic dostala první zásadní trhlinu právě na východě, když Sovětskému
svazu nakonec připadla Podkarpatská Rus. Pokud se totiž konkrétní zabití Heydricha stalo položkou v diplomatické hře,
šachovnice byla nakonec o mnoho složitější a rozsáhlejší, než si československá politika dokázala představit či připustit.

Likvidace prominentního nacisty Heydricha v květnu 1942 upevnila pozici Edvarda Beneše při jednání se spojenci o „oduznání“
mnichovské dohody.
Do schválení jím plánovaného odsunu československých Němců se ale zejména Britům moc nechtělo.
Beneš rozehrál diplomatickou hru, pro niž našel pochopení u Stalina. Hned po válce ale zjistil, co to Československo bude stát.

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.

Těžké pro Ukrajinu, těžké. Přiznání, jak jde válka. Nové info URL
Automatický překlad
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I ukrajinská strana začíná připouštět, že současné boje na východě země jsou velmi těžké a ruským útočníkům se daří
postupovat. Analýza amerického analytického centra vysvětluje důvod tohoto úspěchu, zároveň ale poukazuje na jeho
překvapivé limity. Rusům se sice daří postupovat, ale vlastně tím nezískali vůbec nic.
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Zatímco některá česká média vytvářejí dojem, jak ukrajinský David žene ruského Goliáše, i podle některých twitterových
komentátorů je situace trochu jiná. Ačkoliv se Rusům stále nedaří tak, jak by si představovali, nelze zpochybnit, že nová ruská
taktika menších úderů vedených současně na více místech přináší určité úspěchy.

Někteří proto doporučují studovat materiály o opotřebovávacích bojích první světové války, kdy se čtyři roky bojovalo v
podstatě v patové situaci na několika kilometrech a ani jedna strana neměla kapacity provést zásadní průlom.

To naznačil i Jan Ludvík, pedagog a vědec z Institutu politických studií na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , expert
na války a jaderné zbraně.

Západní veřejnost žije iluzí, jak hodný ukrajinský David porazil zlého ruského Goliáše.

Situace na frontě je přitom v mnohém nejhorší od prvních týdnů.

Tři měsíce války si zaslouží lehkou rekapitulaci:

Začala opotřebovácí válka, hodně pomalá a vyhraje ten, kdo vydrží déle… pic.twitter.com/8hjWMjHABo
— Jan Ludvík (@nuclearJan) May 24, 2022

Podstatu současné situace na bojištích východní Ukrajiny vystihuje i analýza amerického think tanku „Institut válečných studií“.
Toto analytické centrum bylo založeno roku 2007 válečnou historičkou Kimberly Kaganovou, jednou z nejuznávanějších
militarních publicistek a poradkyní několika generálů. Think-tank zaměřující se na analytiku a vzdělávání ve vojenské oblasti
patří v USA k těm opravdu respektovaným.

Jeho nejnovější analýza, které si okamžitě všimla média, upozorňovala na zásadní změnu ruské taktiky na Ukrajině a výrazné
zlepšení vyhlídek postupu, které z toho vyplývá. Že Ukrajinci čelí za tři měsíce války zatím nejnáročnější situaci, připustil i
prezident Zelenskyj.

Ruská armáda rezignovala na snahu provést jeden velký obchvat celé ukrajinské východní armády, o což se pokoušela poté,
co se v dubnu stáhla od Kyjeva k východní ukrajinské hranici.

Současná strategie, jak se zdá, sází na souběžné uzavírání několika malých kapes v Doněcké a Luhanské oblasti, kterou
prezident Putin vyhlásil za hlavní důvod ruské invaze. Tato strategie znamená rezignaci na řadu původně plánovaných cílů,
zejména velkolepého plánu na obklíčení celé elitní ukrajinské východní armády, což byl původní plán „velkých kleští“ od
běloruských hranic na severu po Černé moře na jihu.

Doposud teoreticky platí, že hlavním směrem postupu je klíčové město Izjum, čímž by Rusové ovládli území separatistických
oblastí, kvůli kterým formálně invaze začala.

K tomu by měl být hlavní směr útoku podporován třemi menšími ofenzívami. Ty mají směřovat na Mariupol na jihu, Charkov na
severu a tzv. „již osu“, zajišťující spojení separatistických oblastí s Černým mořem.

Postup, ale pomalý

V současnosti se daří ruské armádě postupovat zejména na severním křídle, kde postupuje v Luhanské oblasti (ukrajinská
armáda má ovládat zhruba deset procent území tohoto regionu, kterého na počátku války v únoru ovládala asi 30 procent) a
rovněž ruská armáda ovládá menší města v Charkovské oblasti, zejména podél ruských a běloruských hranic.

Na druhou stranu současný ruský celkem uspokojivý postup má podle institutu značné limity. Je na něj nasazeno velké
množství ruských vojáků a zatím nedosáhl žádného ze strategických cílů.

Ruská ofenzíva se aktuálně zcela vyhýbá velkým městům. Ale pomalu se blíží stav, kdy budou muset vstoupit do některých
velkých ukrajinských měst, jako je Severodonětsk nebo Bachmut. A zkušenosti z Mariupolu i dalších měst ukazují, že
motivovaní ukrajinští obránci jsou v městském terénu schopni působit armádě útočníka skutečně mimořádné škody.

CELÁ ANALÝZA V ANGLIČTINĚ ZDE

Navíc se tím Rusům opět prodlouží logistické linky, což byl hlavní důvod jejich únorového průšvihu u Kyjeva, kdy se jejich
kolony zastavily v polích a čelili nedostatku prakticky všeho.

Navíc se prý zdá, že v ruské armádě postupuje demoralizace. Zejména proto, že doplňující síly jsou mobilizovány násilím a
nedostatečně připravené. Podle Ukrajinců i západních tajných služeb projevují zajatí ruští vojáci velkou frustraci.

Vyčerpání se prý začíná šířit mezi jednotkami Doněcké a Luhanské lidové republiky, které od února jejich velitelé hnali do řady
beznadějných operací.
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Alžbětiny lázně jako projení minulosti s budoucností URL
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Pokusíte-li se pochopit, co Alžbětinky znamenají pro současnost, pochopíte hodně z minulosti. Pochopíte-li minulost, můžete se
poučit pro budoucnost.

Alžbětiny lázně jsou v současnosti jediným místem v Karlových Varech, kde doposud žije pravá lázeňská tradice Varů u Lokte z
dob Václava Payera. Lékaře, který první „předepsal“ způsob karlovarské lázeňské péče na základě znalostí potřeb pacienta a
na základě pochopení výjimečných přírodních podmínek a darů, které jsou nám propůjčeny jen zde. Jinde na světě tomu tak
není. Je tomu na rok přesně 500 let, co se začalo se způsoby působení na člověka tak, jak je ještě dnes známe a používáme.
Je to právě po pěti stech letech, kdy rozhodujeme, bude-li tento unikát jen minulostí ve vzpomínkách, či živou realitou pro
budoucnost.

Zní to nadneseně…“poslední historické lázně“…“jediné veřejné městské lázně“…“fenomén Alžbětiny lázně“…“tradice, hodnoty,
historie, patriot, genius loci, poctivost…“, zní to nadneseně při vnímání běžných každodenních starostí a problémů, zní to
nadneseně při covidu, válce, při drahých pohonných hmotách, při dražším jídle a o to víc to všechno volá na každého
člověka…“napříč staletími tu byli mor, války, genocida, strach, hlad a útisk, ale co vždy Vary vyzvedlo z popela, co je vždy
vyvedlo do zářné budoucnosti? Jejich unikát. Lázně“. Lázně a na ně navazující drobný průmysl, služby všeho druhu, výuka a
věda, vše napojené na životní sílu místa. Tak jako má kováře živit výheň, pekaře pečení a krejčího šití, tak mají lázně žít z
lázeňství.

Dříve byl každý od malého dítěte veden k rozeznávání dobrého od zlého, k hrdosti ke svého určení a ze své podstaty, k touze
po vědění, k hodnotám, které podporují lidskost, morálku, k lásce ke své domovině a k otevřenosti k hostům a k trpícím. To
všechno vychovávalo na každém místě na zemi člověka, který pochopit unikát svého domova, byl na něj hrdý a ten se snažil
dle svých možností podporovat a dnes jsme to my, kdo to má za úkol. Pro budoucnost. Kdyby ti před námi nemysleli na
budoucnost, nebyla by naše přítomnost. Proto i my tvořme budoucnost. Budoucnost takovou, aby ti po nás mohli říci, „jsem z
Karlových Varů, jedinečných lázní na celém světě s rozvíjející se tradicí a s neutuchajícím životem a jsem na to hrdý.“

Pokud někdo ve své cestě uhnul za blýskáním penízků, za hromaděním, utrácením, pořizováním a lehkým předváděním se bez
nutnosti práce na obsahu, ten toto hned vnímat nebude. Možná se i pousměje, odfrkne si povzneseně, protože milion na účtu,
blýskavá cingrlátka, to vše má pro něj vyšší hodnotu než čest, um, víra, nezdolnost, pokora…jednou jsem slyšel úžasný
monolog…“takový chytrý člověk a nechá mne peklu napospas, pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, to je bída…jak
může člověk zradit člověka…“ Jak může člověk zradit sám sebe, své okolí, své město.

Alžbětiny lázně jsem převzal s podporou vedení města v čele s paní primátorkou v roce 2019. Odřené, vyždímané, přiškrcené,
ale přesto s plnou kvalitou služeb s neskutečně oddaným, pracovitým a odborně zdatným personálem. V každém jednom z nich
hoří plamínky naděje.

Po krátké rekapitulaci minulosti jsem ihned započal s přípravou následných kroků, které se začali předkládat od září 2019.

1) Přijetí usnesení zastupitelstva města o zachování veřejných městských lázní v provozu města s jeho podporou

2) Strategie Snadná cesta do lázní. Od propojování organizací města poskytováním si benefitní péče a služeb, přes výuku od
mateřských škol přes základní, po střední a vysoké. Jak rád uvádím od tvorby patriotů - „načuchávání si lázní“, po výuku v
oborech, které možno lze poté ve městě a v lázních uplatnit. Z toho plyne jasná strategie podpory začínajících rodin pro
možnost uplatnění ovšem v nutné podpoře bytové politiky města. Máš tak kde pracovat, kde dobře a výhodně bydlet, je tam
kvalitní životní a kulturní prostředí, chceš tam žít a vychovávat rodinu a ne se stěhovat. Dále rozvoj vědy a výzkumu přímou
aplikací na provozu Alžbětiných lázní.

3) Zapojení Alžbětiných lázní do inovačních platforem balneologie a lázeňství Karlovarského kraje a to nejen jako aplikační
garant výzkumu, ale také jako kulturní zařízení a propojovatel soukromého a veřejného sektoru ke vzájemné potřebě.

4) Přijetí partnerské smlouvy mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Alžbětinými lázněmi. Zde je připraven program
odborných stáží studentů v Karlových Varech, příprava ekonomických strategií a rozborů strategií města. Prvním počinem je
finanční analýza připravované revitalizace Alžbětiných lázní – generel komplexního využití. A dále je to spolupráce na získávání
dotačních podpor. První realizací je podpora od Ministerstva průmyslu a obchodu na výměnu oken.

5) Komplexní plán celkové revitalizace

Generel komplexního využití Alžbětiných lázní včetně finanční analýzy s plánem reálné proveditelnosti a uplatitelnosti v několika
modelech. Tento celkový plán právě čeká na přijetí zastupitelstvem města se schválením prvních kroků dopracování projektu,
aby mohla celá akce začít od definice finančních zdrojů.

6) Dílčí projekty

Výměna všech oken na budově – 403 po obvodě, 102 na střeše. Tento projekt je v současné době v realizaci. Projekt
rekonstrukce krovu a střešního pláště, který je ve stavu postavení objektu v roce 1906. Realizované opravy kabin vřídelních
koupelí „Sissi“, opravy chodeb v suterénu, nová elektro rozvodna, server, software pro správu celého provozu, obnova
vybavení apod. Dále již předložený projekt na rekonstrukci vstupní haly a navrácení do původní historické podoby. Realizace
energetických úspor využitím geotermální energie, levným nákupem energií, přípravou VN trafostanice, solárního ohřevu TUV
na střechách do dvora apod. Připravených projektů k realizaci je mnoho. Teď je čas shánění podpory k jejich realizaci.
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7) Kulturní Alžbětiny lázně

Soustavná podpora konání tradičních ale i nových kulturních a společenských akcí v budově. Nově Folklórní festival Dyleň,
podnikatelské inkubátory, akce Institutu lázeňství a balneologie Karlovarského kraje, pořádání plesů a večírků, doposud
nerealizované Rockové lázně, tradičně pak Mistrovské pěvecké kurzy Antonína Dvořáka, Nejdlův historický seminář, taneční,
akce Festival vína a další.

8) Propojování Alžbětinek s vysokými školami

V přípravě je marketingová spolupráce se ZČU v Plzni. Již fungující, nebo právě rozjížděné stáže studentů VŠE v Praze .
Projektová příprava Fsv  a Fa ČVUT v Praze . Příprava spolupráce s několika dalšími vysokými školami.

9) Partnerská smlouva s městem

Spolu s generelem komplexního využití Alžbětiných lázní je v tuto chvíli připravena k předložení dohoda o spolupráci mezi
městem a Alžbětinkami. Tato má podpořit ten fakt, že Alžbětiny lázně poskytují odbornou rehabilitační a lázeňskou péči formou
veřejné služby a to jako jediné v regionu. Tato jasně stanovuje závazek lázní tuto péči v maximálním rozsahu a kvalitě
poskytovat a město zavazuje v tom, že je nenechá padnout.

10) Spolek přátel Alžbětiných lázní

V komunikaci s významnými umělci a veřejně známými osobnostmi spojenými s Karlovarskem je připraven zrod občanské
iniciativy, spolku za záchranu a pro podporu Alžbětiným lázním. Hlavním milníkem této iniciativy je tolik potřebné navrácení
vazby obyvatelů města s lázeňskou zónou a uvědomění si, že město je tu pro své obyvatele a jim nabízí svoji výjimečnost v
podobě veřejných lázní. Dále jde o iniciativu zodpovědnosti v každém jednom z nás. Nikdo za nás nic neudělá.

….a další bych si s dovolením nechal pro sebe. Připravuji několik realizací, spoluprací, kterými ještě více podpoříme prestiž
Alžbětinek a jejich rozvoj. To však ale až na příští rok, pokud po volbách budu v této činnosti moci pokračovat. To je již na
voličích.

Jelikož jsme zabránili několika prodejům a uzavření Alžbětinek, stále apeluji na každého, komu nejsou Vary lhostejné. Mezi
jednoduchou a správnou cestou volme tu správnou. Jak by řekl pan Werich „je to sice dál, ale zato horší cestou“, nakonec ale
zjistíme, že to byla správná volba.

Ing. Václav Benedikt, předseda představenstva Alžbětiny Lázně a.s., zastupitel statutárního města Karlovy Vary (hnutí ANO
2011), rodák a patriot. 04/2022.
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Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 15:29 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , AVE:
500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
V úterý odpoledne zavítali do Karolina členové týmu UK Hockey Prague, reprezentující Univerzitu Karlovu v univerzitní hokejové
lize.

Mimojiné se pochlubili Pohárem Jana Palacha za triumf v prestižní soutěži univerzit. 
Hokejisty i členy realizačního týmu přivítala rektorka Milena Králíčková , která poděkovala za vzornou reprezentaci univerzity. A
využila i příležitosti zeptat se studentů na jejich nápady ke zlepšení služeb nebo případné inovace. „Například padla otázka na
vylepšení systému SIS a paní rektorka nás ujistila, že konkrétně na tom se usilovně pracuje,“ prozradila magazínu Forum
manažerka týmu UK Hockey Prague Michaela Vošahlíková . „Všichni jsme si setkání s paní rektorkou velmi užili a těšíme se na
prohloubení univerzitní spolupráce,“ dodala. 
„Paní rektorka byla velice příjemná a bylo vidět, že to pro ni není jen formální setkání, ale že ji hokej opravdu baví. Ostatně
několikrát navštívila naše zápasy osobně i se svými dcerami,“ doplnil trenér UK Hockey Prague Aleš Hybner . Ten vyzdvihl i
podporu fanoušků a práci fanklubu a slíbil, že se jeho tým popere o vítězství i v další sezóně. „Cesta za obhajobou titulu bude
dlouhá ale jiné ambice ani mít nemůžeme.“ 
Tým UK Hockey Prague vyhrál základní část i play off první kompletní sezóny Univerzitní hokejové ligy (ULLH). Ta byla založena
už v roce 2019, jenže kvůli koronavirové pandemii se u prvního ročníku neodehrálo play off a v druhé sezóně se dokonce
odehrála pouze dvě utkání, než byl celý ročník ukončen. 
Až sezóna 2021/22 nabídla kompletní porci zápasů a tým UK Hockey Prague si vedl skvěle - v osmnácti zápasech základní
části prohrál jen třikrát a v play off zaváhal pouze během prvního zápasu semifinále s Olomoucí a prvním finále s Plzní.
Rozhodující zápas finále sledovalo v pražském Edenu 1400 diváků a v prodloužení jej rozhodl Viktor Martínek, student FTVS
UK. 
V univerzitním týmu najdete zástupce 1. lékařské fakulty, 3. lékařské fakulty, Právnické fakulty, Fakulty tělesné výchovy a
sportu, Pedagogické fakulty, Fakulty  sociálních  věd  a také Matematicko-fyzikální fakulty. A ti si moc dlouhé léto neužijí - už
koncem července proběhne tryout pro zájemce o hraní za UK a na začátku srpna se bude formovat tým pro další sezónu, která
začne na podzim. 
TEXT: Jiří Novák 
FOTO: Hynek Glos 
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Roman FOJTA, moderátor 
Je 14 hodin na čtyřiadvacítce.

Pro vás máme přehled zpráv dobré odpoledne.

Ruský prezident Vladimir Putin zjednodušil. Proces.

Získání ruského občanství pasu pro obyvatele Ukrajiny kupovaných ukrajinských oblastí Carson a Záporoží. Podepsal dekret,
který to umožňuje. Dosud dokument platil pro samozvané separatistické republiky v Donbasu na východě Ukrajiny.

Ruské rakety v noci nad ránem zasáhly další.

Civilní cíle. V Záporoží zahynul nejméně.

1 člověk. Střely tam poničily více než 60 domů a najednou ze zasažených míst vypukl požár. Severo Doněck.

Kteří patří mezi hlavní cíle postupu ruské armády. Při ostřelování zemřelo 6 lidí. Podle gubernátora luhanské oblasti rakety
mířily na tamní školu a továrnu, pod kterými se ukrývají lidé.

Spojené státy znemožnily Rusku další.

Způsob, jak splácet závazky z mezinárodních dluhopisů.

Americké ministerstvo financí neprodloužilo.

Moskvě výjimku, která jí umožňovala splácet dluhopisy.

Americkým investorům. To by mohlo zemi přiblížit k platební neschopnosti. Jakékoliv její vyhlášení ale Ruská federace plánuje
zpochybnit, uvedla agentura Reuters.

Agrární komora zemědělský svaz kritizují rozhodnutí vlády ponechat nastavení dotací ve prospěch malých farmářů. Reagují tak
na.
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Strategický plán zemědělských dotací, na kterém se shodla vládní koalice. Výše redistribuci v ní platby, kterou hospodáři
dostávají na prvních 150 ha půdy, zůstane na úrovni 23 % celkové částky podpory. Podle zástupců zemědělců tento krok
povede k dalšímu zdražování potravin omezení produkce je snížení počtu hospodářských zvířat.

V kauze údajných machinací s pozemky a budování ve sportovních areálech na Ještědu a ve Vesci státní zástupce navrhl
podmíněné a peněžité tresty. Vinu se podle něj podařilo prokázat jen v jednom z pěti žalovaných skutků. Škoda vyčíslená
obžalobou se tak snížila ze 13 na 2 000 000 Kč. Před soudem se zpovídají 2 bývalí regionální politici, kteří ale žádají zproštění
obžaloby. Podle nich se ničeho nezákonného nedopustili. Rozsudek soud vynese příští týden v pondělí.

Ministři na schůzi vlády řeší mimořádnou pomoc kvůli rostoucí inflaci cenám energií. S nimi má nízkopříjmovým rodinám zřejmě
také střední třídě. Pomoct návrh ministerstva průmyslu a obchodu, které připravuje zvláštní tzv. sociální energetický tarif.
Tématu se celý den věnuje Nikola Reindlová. Nikolo, dobré odpoledne. Kabinet má dnes schválit také valorizaci penzí.
Důchody by.

Se tak měli letos zvednout už potřetí, o kolik.

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka 
Hezké odpoledne ze Strakovy akademie. Měl by to být v průměru zhruba o 700 Kč. Jde ale jak už si to sám řekl o třetí navýšení
důchodů a v tomto roce, tedy o valorizaci důchodů, abych byla přesná. Bylo to klasické lednové tam to bylo zhruba 500 Kč, kdo
potom ještě také 300 Kč do zásluhové části. Teď v červnu důchodci měli dostat v průměru o tisícikorunu navíc právě ke svému
důchodu, no a potom ještě v září tedy další třetí valorizace, která samozřejmě navázaná s tou vysokou inflací. A už zmíněnou
vy zmiňovaných zhruba 700 Kč, co se týče zásahu pro státní pokladnu, tak by to mělo být 57 miliard navíc oproti tomu
předcházejícímu roku. Dnes ale vláda samozřejmě nemá pouze 1 jediný bod jednání valorizaci důchodů. Je tam celá řada
dalších bodů. Je tam prodloužení nouzového stavu, tedy ta věc, kterou už sněmovna minulý týden schválila, takže oficiální
prodloužení nouzového stavu až do konce června. Je tam ten speciální tarif, o kterém ty jsi hovořil, no a je tam potom také 1
návrh, který je hodně diskutovaný totiž 5 000 Kč pro rodiny s dětmi do 18 let. Ten jednorázový příspěvek právě v té situaci
ekonomické současné a tady se hovoří hodně o tom, jestli vůbec dnes budeme znát ten výsledný návrh, protože ne všichni
ministři byli přesvědčeni o tom, že skutečně dnes vláda představí ten finální návrh. Každopádně mělo být o to, že domácnosti,
které mají milionu hrubého příjem roční mají děti do 18 let, tak by na tento příspěvek měli dosáhnout zároveň, co se týče té
samotné výplaty, tak by to mělo vypadat. Takže ti, kteří mají příspěvky na děti, dostanou automaticky ti, kteří ne, ale zároveň se
vejdou do těch zmiňovaných podmínek, tak si o tento příspěvek budou žádat na Czechpointech.

mluvčí 
Tak my jsme řešili to nastavení, jakým by to mělo být vypočítáno, zaznamenal jsem i teda vyjádření opozice, která evidentně
lidem nepřeje ty peníze, konkrétně předsedkyně klubu Schillerová. Tak já věřím, že dneska už bysme se měly posunout k
nějakému finálnímu řešení v tom zákoně. Stále řešíme tu technickou způsobilost, jakým způsobem ty peníze lidem poslal, my se
snažíme s digitálním týmem vlastně najít vhodnou kombinaci těch informací, které můžete zjistit a použít tak, aby to odeslání
bylo co nejjednodušší. Já za někdy bych to řešil, řekněme, technicky, tak bych to udělal, takže ten příspěvek bych odeslal
všem, co mají ty děti a následně v dalším kalendářním roce bych o to ponížil tu možnost odečíst si té částky daní. To by bylo
elegantní technicky jednoduše řešitelné, ale zatím se tedy diskutuje skutečně budeme skládat ty parametry, a to je důvod, proč
by stát měl sdílet data mezi sebou. Ta jednotlivá ministerstva, abysme takovéto úkoly, kdy potřebujete zkombinovat dat z
několika agend několika ministerstev proto, abyste měla ten výsledek tak, aby to bylo jednoduché v tuto chvíli skutečně se
snaží najít, kde je ten zdroj dat pro ty určité skupiny, kterými ověříte ten nárok.

mluvčí 
Tohle je pomoc, která opravdu dosáhne na mnoho lidí, kteří ať už jsou ze střední vrstvy nebo jsou z té kategorie, která má
ještě hlouběji do kapsy, tak to bude konkrétní pomoc právě před začátkem školního roku. Projít děti v té situaci, kdy zároveň
rostou ceny potravin rostou ceny energií a je to nepochybně správný krok právě z hlediska konkrétní pomoci, která bude
viditelná, která může také patrná na první pohled.

mluvčí 
Státní rozpočet s tím podle vás poraní?

mluvčí 
Já jsem přesvědčený, že ano, i tak jsme koneckonců koncipovali výši té pomoci, abychom to byli schopni zvládnout.

Roman FOJTA, moderátor 
A problémech s inflací budeme mluvit dál. Přidáme pohled sociologa, konkrétně Petra Soukupa z fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne se ovšem.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak velká část populace je teď ohrožená chudobou v důsledku rostoucích cen?

mluvčí 
Tak to jsou samozřejmě odhady, ale tuhle chvíli se bavíme zhruba desetině, ale samozřejmě vzhledem k tomu třeba nabízel už
navyšování cen, ani třeba ANA plus samozřejmě se dá čekat, že v souvislosti s tím postojem veškerý začíná na bydlení, a tak
dál. V tak si můžeme bavit ve finále nějakých 15-20 % při nějakých nejčernějších scénářích, ale to jsou stranou.

Roman FOJTA, moderátor 
Které skupiny společnosti jsou teď nejzranitelnější a případně, dá se čekat, že některé regiony by s chudobou měli větší
problém než jiné?
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mluvčí 
No tak já začnu možná tak otázky regionální tak, že by se regionálně víme, že ať už tam znovu úroveň, tak všechny ostatní s tím
souvisí s nápady. Jsou nerovně rozmístěné po republice prostě typicky zejména nás Čecha a případnou její část
Moravskoslezského kraje jsou určitě ty znevýhodněné regiony. Tuhle chvíli už a zpočátku té startovní čáry a a typově, kdo si
bude problém. Já spíš možná nejdřív řeknu, já si myslím, že problém mít nebude v zimě jsem sledoval Čapek reportáže
důchodcích, tak na něj vlastně myšleno nějakým způsobem v automatickém mechanismu budou valorizovány případnou
příkazy nějaké mimořádné a zvyšování důchodů. A skupina krát myslím, že v problémech aspoň primárně úplně nebude, ale
naopak typickou skupinou v problémech budu učit už částečně problémy byly nebo těsně nad propastí a a nejspíš skupinou.
My vlastně zdaleka není tzn. typická česká levice a matky samoživitelky a jinak účtenek.

Roman FOJTA, moderátor 
Jaké negativní důsledky společenské důsledky mám na mysli hrozí, pokud vláda včas dostatečně nepomůže těmto lidem?

mluvčí 
No, já možná řeknu nejdřív to, pokud nepomůže včas. Já si myslím, že včasná pomoc už je teď tu chvíli zacpaná, pokud se
něco kochají ministři nad tím, že 5000 zůstanou a rodiny s dětmi někde na Prahu nového školního roku, tak to je prostě 45
měsíců po tom, co tu pomoc potřeboval, nemůžu můžu pomoct nepopsali v řádu 5000 centra, kteří potřebovali a zbytků vlastně
těch 5 tisíce vnímán jako významné přilepšení. AA, co hrozí, hrozí si myslím, že se ještě prohloubí, řekl bych dluhová Spirála
české společnosti už teď máme bych exekucí, no more, které máme on jim početné exekuce lidovců a žádná jiná cesta
myslivce, kteří už teď zadlužení nejsou, už nevede než případ mu ještě dál a člověkem uvedla s tím, že hrozí, že i když bude
dělat milostivá zemi, a tak dál. Tak někteří lidé už se nikdy takhle prostě nedostanou sloužil.

Roman FOJTA, moderátor 
Od odboráři jsme dnes slyšeli, že panuje velká nervozita ve společnosti. Hrozí podle vás nějaké zásadní společenské napětí,
třeba radikalizace části společnosti?

mluvčí 
Tak zatím bych ještě neviděl tu situaci tak vážnou prožíváme i to, řekl bych jako ne. A vysoce inflační období poměrně kráse.
Ostatně vzpomeňme, že už moc v roce 91 jsme zažili s otcem zhruba 51 % i to, že česká společnost třeba může možná mě i pro
noční hovory, ale ano, pokud to bude dlouhodobější efekty. Bavíme i o tom, že to nemohu měsíce, ale bude o několik let a
opravdu nedojde k pomoci těm, kteří potřebují znovu říkám a není potřeba pomáhat všem tím, že zlevní benzín, a tak dál. To
typicky vlastně může spíš těm má, kdo vítězí pochybovače mega, a tak se skutečně zhruba o organizování a ostatní je to vidět,
že minimálně SPD, ale vlastně částečně ano, už na tyhle ty nálady. Tady ale začíná jezdí v podstatě, když tu spirálu
radikalizace a navyšují.

Roman FOJTA, moderátor 
Vláda říká, že musí být opatrná kvůli stavu veřejných financí kvůli obavě z dalšího roztáčení inflační spirály. Umí tohle lidem
vysvětlit. Je to vůbec možné vysvětlit za situace, kdy třeba někdo řeší za co už zítra nakoupí jídlo a další základní věci.

mluvčí 
Nejsem odborník na mediální komunikace, ale i když to sleduje, řekl bych, prostý laika ten, kdo se samozřejmě baví s lidmi a
zaměstnání dostat, tak jsem si nemůže. To se určitě v současné vládě nedaří to vysvětlit ta ostatní, že jo, kolují i různé
hromadné maily, kde jsi z toho vlastně už lidé dělají legraci. A takže tady asi ale měl jsem vysvědčení ke konci roku, myslím šlo
školnímu, aby určitě nedostala žádnou dobrou známku u a bylo by potřeba a budeme sedět, ale bylo by také potřeba si změnit
sociální autory z těch opatření.

Roman FOJTA, moderátor 
Ano, to mě právě zajímá. Už jste zmiňoval ten pětitisícový příspěvek, o kterém dnes jedná vláda další věci, které jsou ve hře, je
zvýšení minimální mzdy nebo růst platů ve veřejné sféře. Jsou tohle ty správné nástroje, které by vláda teď měla volit nebo má
k dispozici nějaké jiné, které by byly administrativně jednodušší rychlejší a společnosti by pomohly více.

mluvčí 
No, tady to je taková Lánského charita a označil, protože vy můžete velice rychle a teda z hlediska ekonomického fungování
neefektivně rozdal nějaké peníze všem. To je vlastně administrativně vlastně docela náročné. Ta tisícovka mimochodem těm
rodinám s těmi nebude a my ztracení prostě náročné jsme si tváří, že se všechno zvládne nezměnila nejprve jim ještě k
místnímu publiku společné domácnosti dál. A druhé krokem a bohužel prostě je potřeba asi spíš tou druhou cestou, protože ani
nemáme nazbyt, jsme už relativně dlouho a dluzích a státním rozpočtu a bylo by potřeba spíš opatření zacílit. Samozřejmě to je
o něco náročnější, ale mluvil z okna nepříčetný síly převedou doložili, že za vzory práce byla super přetížený mnoha dalšíma
ženama, ale prostě a to zacílení klíčový, protože Franta pomocnicí pozor. Tam je potřeba a nemám teď na rozhazování těch
tzv. vrtulníků penězi.

Roman FOJTA, moderátor 
A toho, jak zatím vláda koná, máte pocit, že opravdu zaceluje dobře?

mluvčí 
No ne. Ten pětitisícový příspěvek je opravdu spíše, co řeknu ošklivě výsměchem, protože jinak nepomůže vlastně se nikomu a
jednak doputuje zhruba půlročním zpožděním a rozhodně nedoputuje to, co potřebují a těm nejpotřebnějším tzn. těm chudším
vrstvám, a protože nastavení prostě strašně široké tzn. a vydají se tady relativně velké peníze do plošně a bylo by potřeba
vydat minimálně srovnatelné peníze a výrazně sociální.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká sociolog Petr Soukup. Moc vám děkuji za váš komentář. Hezký den přeju.

mluvčí 
Taky přeju hezký den na své.
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Roman FOJTA, moderátor 
V Donbasu pokračují tvrdé boje. Ruské síly obsadily město svitlo Harz v Doněcké oblasti. Zároveň se jednotky připravují k
obnově útoku ve směru na Záporoží. Své pozice posiluje Rusko i u hranic na severu Ukrajiny. Pokračuje ostřelování z loňské
Charkovské oblasti. Podle Kyjeva vstoupila ruská ofenzíva do své nejaktivnější fáze.

mluvčí 
Zarovnat situace v Donbasu je extrémně obtížná. Všechny ruské síly se teď soustředí na tento region a Líman poplatná severu
o něco slov. Jánské okupanti tam chtějí všechno zničit plácne.

Roman FOJTA, moderátor 
Těžké boje se vedou hlavně v okolí lisy, šanson nebo severu Doněcku. Okupanti se spolu se separatistickými jednotkami snaží
města obklíčit. Obě budou podle amerického institutu pro výzkum války pravděpodobně čelit vleklým městským bojům.
Humanitární pracovníci se z nich pokoušejí evakuovat civilisty.

mluvčí 
Zdá se, že bojová fronta je všude kolem města. Je prakticky obklíčené, jsou tam tanky vidíme, jak jsou po městě rozmístěná
armádní auta.

mluvčí 
Je to peklo za prvé každodenní ostřelování za druhé mnoho obětí. Za třetí humanitární problémy.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak vypadají města, která čelila každodennímu ostřelování, nám přiblíží zpravodaj České televize. Václav Černohorský
kameramanem Pavlem Němečkem. Nachází se v Charkově, který okupanti bombardovali od začátku invaze.

mluvčí 
Charkov to je město o rozloze zhruba čtvrtinu menší, než má Praha, a ale při o podobném počtu obyvatel 1000000,5 obyvatel
zhruba a teď stojím na jeho severní části. Zvané se ale dívka, respektive severní se ale dívka. Podle místních úřadů to bylo
před ruskou invazí domov nějakých 300 000 lidí. A teď, jak vidíte, tak tady není nikdo je to jedno z nejzničenějších místa v
podstatě tady v celém městě město, které místo, které ruské útoky úplně vylidnily a do velké míry zdemolovali do té míry a že v
podstatě neobyvatelné.

Roman FOJTA, moderátor 
Spojené státy zažily nejtragičtější střelbu ve škole za posledních 9 let. Teprve osmnáctiletý student zaútočil v základní škole v
texaském městě uvalí. Minimálně jednou zbraní, kterou si pořídil krátce po osmnáctých narozeninách, zabil 19 dětí a 2 dospělé.
Jeho samotného pak zastřelili policisté.

mluvčí 
Hloučky rodičů příbuzných čekali před napadenou školou celé hodiny. Dlouhou dobu věděli jen to, že ve škole útočil střelec a
kolik je na místě policejních vozů.

mluvčí 
V oddělení.

mluvčí 
Tím nic nám neřekli. Víme ani to, jestli jsou nebo nejsou v pořádku. Poštou.

mluvčí 
Jiným tragické zprávy si nakonec vyslechli hlavně rodiče dětí ze druhé až čtvrté třídy. Student, který je napadl, žil ve stejném
městě a bylo mu čerstvě 18.

mluvčí 
Zatímco.

mluvčí 
Motiv pachatele zůstává nejasný na sociálních sítích už dříve sdílel fotografie útočných pušek a výstrahu, že by si děti měly
dávat pozor. Po jeho činu se začaly ozývat sliby politiků, že podobným incidentům zkusí zabránit.

mluvčí 
Centimetr musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili, že se takové zločiny nebudou opakovat a že budeme schopni
zaručit bezpečí našich škol. Fitch.

mluvčí 
Podle amerických novinářů ale právě tento guvernér nedávno vystoupil na akci národní asociace držitelů střelných zbraní. Hájí
právo Američanů vlastnit zbraň na svou obranu.

mluvčí 
Tady v Texasu je to jen další hromadná střelba z mnoha, které se staly za poslední 3 roky. Žádná z těch dřívějších si nevynutil
mezi nikdo může mít přístup ke zbraním lidem.

mluvčí 
Podobné události se ale týkají i států, které se držení zbraní snaží omezit. Podle prezidenta Joea Bidena je třeba zpřísnit
pravidla na federální úrovni. K tomu ale zatím chybí politická vůle.
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mluvčí 
Zdejší pojaté.

mluvčí 
Jako národ se musíme zeptat, když se proboha postavíme zbrojařské.

mluvčí 
Lobby 3 g má být.

mluvčí 
Po dnešku ale sklízí kritiku i americký prezident za rok a půl v úřadě zakročil především proti nelegálnímu prodeji zbraní.
Rozsáhlejší reformy se mu ale prosadit nepodařilo. Dominika křišťálová, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
A tématu teď podrobněji s vedoucí skupiny krizové intervence policejního prezidia Simonu Voskovcovou. Dobré odpoledne vám
přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

Roman FOJTA, moderátor 
Jaké bývají motivy pachatelů hromadné střelby, pokud tedy nejde o konkrétní spor s konkrétním člověkem, proč mají potřebu
zabít nebo zranit lidi, které třeba neznají.

mluvčí 
K tomuto typu činů většinou spěje ten člověk několik měsíců několik led třeba 1 větší studie těchto pak pachatel ukazuje, že od
vás 40 % z nich je nějaké trauma z dětství, takže oni jsou sexuální zneužívání nebo domácí násilí. Velmi často to rozhodnutí
provází nějaká krize, takže je to ztráta znamená zaměstnání nebo je to třeba vyloučení ze školy nebo rozchod s partnerem.

Roman FOJTA, moderátor 
Pachatel se ke zbrani dostal krátce poté, co dovršil osmnáctý rok věku už dříve na sociálních sítích sdílel fotografie útočných
pušek vyhrožoval, aby si děti dávali pozor. Co může udělat okolí člověka, kterého má podezření, že by mohl zranit sebe nebo
někoho dalšího.

mluvčí 
Určitě takové zprávy nepodceňovat většina těch pachatelů před činem mám mluví o tom činu velmi často mluví se svými
nejbližšími a oni vlastně mají strach. Asi přiznáte, že tamto ohrožení opravdu je, že ten jejich příbuzných je schopen takového
takového činu. A takže nezbývá než prostě povzbudit všechny, kteří přijdou takové správě, kteří slyší svého spolužáka mluvit o
takovém činu, aby to nepodceňovali. Zvláště v případě školáků, aby kontaktovali někoho dospělého, kterému věří a po tom
sděleny, protože většina těch pachatelů právě dává nějakou zprávu, že se k činu chystá. Takže se tomu dá předejít.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud tedy už se k činu odhodlá, dá se s takovým člověkem při tom činu samotném nebo těsně před ním nějakým způsobem
vyjednávat. Existuje možnost, že by se dal přesvědčit.

mluvčí 
Velmi obtížné, protože ten člověk se dostane do takového změněného stavu vědomí, kde má tunelové té vidění a většinou
vnímá tu svoji situaci jako bezvýchodnou. Ono už vlastně nezáleží na životě a taky většina těch pachatelů potom končí
sebevraždou, anebo vlastně jdou vstříc střelám třeba policie, která přijde na to místo zasahovala. Takže tam toho prostoru pro
vyjednávání velmi málo v některých případech se stane, že třeba ten na pachatel bere rukojmí a pak může dojít na nějaké
vyjednávání, ale většinou jde o lidi, kteří se cítí být zahnáni. No do kouta a kteří vnímají svoji situaci jako bezvýchodnou a
vlastně nepočítají s tím, že bude něco od té události zeď jako na jejich straně.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak by měla vypadat příprava ve školách na případný podobný čin přece jenom s podobnými útoky. Máme zkušenost i v Česku,
i když samozřejmě ne v takové míře?

mluvčí 
To je poměrně komplexní komplexní záležitost, protože vůbec vzniku toho problému předchází vytváření nějaké dobré komunity
pomáhající atmosféry v té škole, protože většina těch pachatelů se cítí osamělá, a to buď ústí ve vztek a násilí, anebo tak
hlubokou depresi, která potom vyústí tou potřebou zabít sama sebe a vzít s sebou i jako několik dalších dalších osob. Takže
určitě preventivně působí to, že se nepodceňují vztahy spíš, že ta škola funguje jako komunita, kde 1 druhému pomáhá,
nepodporuje se třeba příliš soutěživé prostředí, kde jsem netoleruje vysmívání, natož potom šikana. Takže to je taková
komplexnější záležitost, ale samozřejmě patří sem i příprava už na ten útok. Třeba policie v rámci svých preventivních
programů nabízí školám i možnost nacvičit si útok osamělého střelce.

Roman FOJTA, moderátor 
Jaký je o to zájem mezi školami mimochodem?

mluvčí 
To vám teď hned ne neodpovím a v ten zájem vždycky vzroste o nějaké události tohoto tohoto typu, a tak jsem se setkala s tím,
že se situace podceňuje. A někdy ta doporučení třeba vypadají legračně, anebo pro ty učitelky třeba až nepřijatelně jo,
například, že musíte popadnout děti, pokud jste v první v prvním patře taky vyhazovat z okna. A takže třeba ty učitelky těžko
přijímají, protože těžko se rozhodují mezi tím jako přežitím třeba mít zlomenou nohu. Je to takové riziko, které je prostě minutu
běžnou běžnou zkušenost, ale právě z toho důvodu je velmi důležité. Třeba to cvičení udělá setkávat se s policií a vědět, co
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můžeme v takové situaci očekávat.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud se vrátí, nahradí rozumím, pokud se vrátíme do oné texaské školy, kde se střílelo do ní chodili žáci druhého čtvrtého
ročníku, jak se teď s nimi bude pracovat, jak vypadá krizová intervence v těch hodinách dnech týdnech po takové události?

mluvčí 
Neřeknu vám přesně, jak to bude vypadat ve Spojených státech, protože tam 1 systém velmi odvislý od těch jednotlivých
oblastí. Ale třeba u nás v České republice má policie jednak policejní psycholog jedno krizové interventy, kteří jsou připraveni
na to poskytnout nějakou první psychickou pomoc v těch školách, takže v těch prvních hodinách nějak stabilizovat ty osoby
zasažené vlastně dostat pomoc jim dosáhnout stavu, kdy jsou schopni řešit ten problém, kdy mi potom předáváme tu školu
třeba do péče pedagogicko psychologických poraden nebo krizových center, která vědí, jak pracovat dál se školou, která byla
zasažená třeba úmrtím Žáka nebo pedagoga.

Roman FOJTA, moderátor 
Možná ještě etická otázka pro média, jakým způsobem je vhodné o takovém případu informovat, aby média vlastně ještě ten
útočníkův čin nepropagoval?

mluvčí 
Té velmi důležitá otázka. Ta úloha médií.

Je důležité vlastně informovat o těch motivech, když se z nich o nich dozvíme a nabízet řešení, kam se můžeme, kam se mladý
člověk může obracet situaci, kdy se cítí sám, kdy se cítí zahnaný do do kouta. A určitě se vyhnout nějaké glorifikaci a také
vzbuzování přílišné senzace, protože ten osamělý člověk, který se připadá, že je nedůležitý a až vlastně mu nikomu na něm
nezáleží, tak najednou získá obrovskou mediální pozornost, i když je negativní. Paradoxně to může posílit, takže i když nás
jakoby fascinují média fascinují tyto velmi smutné případy tak, aby se o nich nemělo referovat zase příliš dlouho a aby to
nevyzýval k nápodobě, což se někdy stává.

Roman FOJTA, moderátor 
Čili když bychom měly v rámci České republiky nabídnout nějaké to řešení, o kterém jste mluvila, kam se může obrátit člověk,
který se cítí osamocený, má třeba nějaké takové myšlenky?

mluvčí 
Jsou linky bezpečí pro děti. Je to jsou to dostupné vlastně Lenky telefonické nebo umožňuje i komunikaci na chatu. A linka
bezpečí má i svoje číslo pro rodiče, takže pokud rodič bude mít nějaké pochyby, tak může anonymně se tam promluvit. A stejně
tak pokud se takové situace dostane dospělý buď telefonické, anebo neváhat navštívit nejbližší krizové centrum, které nabízí
nízko prahovou pomoc, takže ta však může přijít poradit se, aniž by se třeba musel musel objednávat. A také v rámci médií je
dobré upozorňovat na to, že bychom měli být k sobě vlídní nepodporovat nenávistné komentáře, protože to všechno je živnou
půdou, budou pro podobné chování.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká Simona Hoskovcová vedoucí skupiny krizové intervence policejního prezidia. Děkuji za rozhovor. Hezký den přeju.

mluvčí 
Vám také na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Škody po páteční bouřce budou lesníci v Plzni odstraňovat nejméně měsíc. Silný vítr doprovázený zřejmě slabší větrnou bouří.
Nejvíce zasáhl právě západ Čech. Plzeňským městským lesům parkům by se lidé proto měli ještě pár dní vyhýbat.

mluvčí 
Tady ve Špitálském lese v Plzni Doubravce museli lesníci odstranit 6 spadlých stromů. Další pokáceli, protože byly vyvrácené
nebo zlomené a ohrožovaly by kolemjdoucí. Navíc teď půda nasáklá vodou a v příštích dnech má opět foukat. Městští lesníci
proto varují, aby lidé do lesů parků, pokud možno nechodili nebo se alespoň pohybovali po stezkách. Ne v porostu. Také by
neměli vstupovat do míst, kde probíhá odstraňování stromů a těžba dřeva tady ve Špitálském lese by měli lesníci být hotové do
dnešního večera. Odklízení městských lesích parcích ale potrvá ještě měsíc. Stejně tak jako vyčíslování škod. Ty budou zřejmě
vyšší než v únoru. Vítr byl totiž tentokrát silnější třeba na Mikulce v Plzni Bolevci dosahoval v nárazech rychlosti až 125 km v
hodině a také tentokrát poškozoval více listnaté než jehličnaté stromy, protože už byly listinné a vítr se uvidí více opíral.

Roman FOJTA, moderátor 
V půl třetí pokračujeme přehledem zpráv dobré odpoledne. Předseda Evropské rady věří, že se unijní země už v příštích dnech
shodnou na zákazu dovozu ruské ropy. Podle Charlese Michela se vyjednavači usilovně snažili dospět k dohodě. Prohlásil, že
je přesvědčený, že se otázku podaří vyřešit do příštího summitu evropské rady. Ten se uskuteční příští pondělí úterý. Přijetí
embarga na ruskou ropu zatím blokovalo Maďarsko.

Večírku v Downing Street, které se konaly během koronavirové uzávěry. Navzdory tehdy vlastně restrikcím vedlo podle
vyšetřování selhání ve vedení britské vlády. Vyplývá to z dlouho očekávaného plného znění vyšetřovací zprávy úřednice z
gayové. Podle účastníků večírku se takové akce konaly v sídle premiéra pravidelně. Boris Johnson přitom v prosinci popsal, že
se setkání vůbec konala. Aktuálně o tom debatují poslanci v britském parlamentu.

Česko v pátek navštíví britská ministryně zahraničí stresován. Účastníci vzpomínkové akce k šedesátému výročí operace
Anthropoid. Zároveň bude jednat se svým českým protějškem Janem Lipavským. Mluvit budou hlavně o aktuálních
zahraničněpolitických tématech. Podepíšou taky prohlášení o rozšíření spolupráce mezi rezorty.

Kvůli nedostatku ubytovacích míst začaly v Praze přípravy na výstavbu dalšího stanového městečka pro ukrajinské uprchlíky.
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Fungovat bude od 31. května v Malešicích. Podle primátora Zdeňka Hřiba poskytne přístřeší pro 150 běženců. Bude tak mít
stejnou kapacitu jako stany, které v polovině května hasiči postavili v pražské Troji.

Ruská armáda zařadila vyšší rychlost, obkličuje Ukrajince v Severodoněcku URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 15:42 , 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
Ruská armáda je na pokraji prvního většího úspěchu své ofenzivy v Donbasu. I přes těžké ztráty uzavírá obklíčení těžce
ostřelovaných měst Severodoněck a Lysyčansk. Podle vojenských analytiků se poučila z neúspěchů v prvních měsících války a
přizpůsobila taktiku opotřebovávací válce.

Rusové si v posledních dnech na donbaském bojišti připsali hned několik úspěchů. V úterý ráno obsadili desetitisícové město
Svitlodarsk a na radnici vyvěsili ruskou vlajku. Předpokládá se, že ukrajinské síly se z města stáhly na druhou linii obrany, aby
ochránily své zásobovací linie.

Na opačné straně vznikajícího kotle Rusové vstoupili do města Lyman, které je důležitým železničním uzlem. Právě hustá
železniční síť v Luhanské oblasti Rusům umožňuje plynulé zásobování frontových jednotek. Nedávným obsazením města
Popasna navíc dostali palebnou výhodu, protože mohou ukrajinské jednotky ostřelovat z vyvýšených pozic.

Při pohledu na mapu bojiště je zřejmé, že severní a jižní osu ruských kleští dělí v tuto chvíli asi 27 kilometrů. Pokud by se je
povedlo sevřít, uvízly by v nich nejméně čtyři ukrajinské brigády bránící průmyslovou aglomeraci kolem Severodoněcku a
Lysyčansku.Nathan Ruser @Nrg8000

Putin's War -- The Daily Map Briefing for May 24th.
- Russia was able to break through the Ukrainian line at two axes around Popasna, one towards Yakolivka, cutting the
Bakhmut-Lysychansk highway, one from Svitlodarsk.
- Russian troops entered Lyman and control part of the town. https://t.co/mdAN5ZQB9324. května 2022 v 16:56, příspěvek
archivován: 25. května 2022 v 14:02oblíbit retweet odpovědět

Jejich zásobování je ostatně čím dál těžší, protože Rusové jsou jen pár kilometrů od poslední silnice spojující Lysyčansk a
Bachmut, první větší město ležící mimo svírající se obklíčení. Reportéři agentury AFP v pondělí zveřejnili záběry dramatického
průjezdu po této silnici, kolem které bez ustání dopadají střely s minometů a dělostřelecké granáty. 

Neustálému ostřelování čelí také Severodoněck. Podle ukrajinských zdrojů se k finálnímu útoku na stotisícové město chystá 25
taktických skupin o velikosti praporu, dohromady asi 12 500 vojáků. Předpokládá se, že Rusové se severozápadně od města
opět pokusí překročit řeku Severní Doněc a napravit tak debakl od Bilohorivky, kde přišli o přibližně čtyři sta vojáků.Aris
Messinis @ArisMessinis

Driving at the roads of #Donbas in eastern #Ukraine? 
#UkraineRussiaWar https://t.co/GpcPVIzW3l23. května 2022 v 17:44, příspěvek archivován: 25. května 2022 v 12:57oblíbit
retweet odpovědět

Pokud by se jim podařilo Severodoněck a Lysyčansk obsadit, dostali by pod kontrolu celou Luhanskou oblast v jejích
administrativních hranicích. Mohli by tak oznámit první větší úspěch ofenzivy v Donbasu, jehož „osvobození“ vyhlásili za nový cíl
invaze na Ukrajinu po krachu tažení na Kyjev.

Dnes už je jisté, že tažení na průmyslovém východě Ukrajiny nepostupuje tak rychle, jak by si Rusové přáli. Podle amerického
Institutu pro výzkum války (ISW) dočasně vzdali snahy o široké obklíčení ukrajinských jednotek a snaží se dosáhnout menších
územních zisků. Prioritou se nyní jeví právě Severodoněck, kam Rusové napřeli síly místo širší ofenzivy směrem na Slovjansk a
Barvinkove.

Podle BBC se Ukrajincům v severodoněcko-lysyčanské aglomeraci nabízejí tři možnosti. Za prvé mohou své čtyři brigády
stáhnout ještě předtím, než se kotel zcela uzavře. Tím by sice přišli o kontrolu nad posledními městy v Luhanské oblasti, ale
mohli by spořádaně ustoupit na jihozápad a zadržet nepřátelské síly postupující z Popasné.

Druhá varianta počítá s nasazením rezerv a pokusu o protiofenzivu. To by ovšem byl nesmírně riskantní tah: pokud by se ruský
nástup nepodařilo zastavit, uvázlo by v obklíčení daleko více vojáků. Ze Severodoněcku by se stal nový Mariupol, z hlediska
ztrát pro ukrajinskou armády ovšem dvakrát horší. 

Třetí variantou je proměnit Severodoněck a Lysyčansk v pevnosti a připravit obklíčené vojáky na vleklé boje v ulicích a
útrobách továren, jako je například obří chemický závod Azot na výrobu močoviny. To by ovšem mělo smysl pouze v případě,
že by ukrajinské velení bylo v dohledné budoucnosti schopno ruské obklíčení prorazit.Kdo vydrží déle

Bitva o Severodoněck podle západních vojenských analytiků ukazuje, jak bude konflikt v Donbasu probíhat v následujících
měsících. Obě strany se smiřují s představou pomalé opotřebovávací války, v níž rozhodujícími faktory budou velikosti armád,
kvalita vojenské techniky a materiální zdroje. 

Poslední vývoj ukazuje, že Rusům se i přes přetrvávající problémy se zásobováním či morálkou daří pomalu postupovat.
„Ruská armáda rozhodně ještě není vyčerpaná. Stále bojuje, stále postupuje a stále působí Ukrajincům ztráty,“ řekl listu The
Financial Times vojenský odborník Samuel Cranny-Evans.
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Ztráty na ukrajinské straně mohou být dost velké. Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno prohlásil, že v bojích denně umírá
50 až 100 mužů. Pokud vycházíme ze zavedeného koeficientu, podle nějž na každého zabitého připadají tři zranění, ztrácí
Ukrajina asi dva tisíce vojáků týdně.

Rusové se navíc poučili z chyb učiněných v prvních týdnech války. Bezpečnostní analytik Jan Ludvík upozorňuje, že se snaží
více chránit své vojenské konvoje před ukrajinskými přepady nebo maskovat tanky, aby je skryli před ukrajinskými drony, které
korigují palbu dělostřelectva.

„Neznamená to, že bojují lépe než Ukrajinci. Ale znamená to, že poměr sil se bude vyrovnávat a pokud někde nedojde k
totálnímu zhroucení, bude rozhodovat, kdo se opotřebuje dříve. Čím je konvenční válka delší, tím důležitější jsou materiální
faktory,“ píše na Twitteru analytik působící na Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK .

Proto je západní pomoc pro Ukrajinu naprosto kritická. „Ukrajina už teď jede na plný plyn. Rusko možná přeřadilo z dvojky na
trojku, ale pořád může mobilizovat víc a hlavně takhle vydržet dlouho. Naopak bez západní pomoci se Ukrajina zhroutí. Je třeba
vydržet,“ uzavírá Ludvík.

Foto:
Ruská samohybná houfnice 2S1 Gvozdika v Donbasu (24. května 2022)
Reuters

FotoGallery:
Ukrajinské speciální jednotky vyhodily do pověří most spojující Severodoněck s městem Rubižne, které už obsadili Rusové (18.
května 2022)
Reuters

Ruské jednotky s dělostřeleckými granáty v Luhanské oblasti (24. května 2022)
Reuters

Ruská samohybná houfnice 2S1 Gvozdika v Donbasu (24. května 2022)
Reuters

Ukrajinský paramedik v podzemí nemocnice v obci Bachmut ležící nedaleko frontové linie (25. května 2022) 
Reuters

Ukrajinský voják odpočívá na frontové linii nedaleko Doněcku (24. května 2022)
Reuters

Ukrajinský tankista ve městě Pokrovsk asi 60 kilometrů severozápadně od Doněcku (25. května 2022) 
Reuters

Ukrajinský tank ve městě Pokrovsk asi 60 kilometrů severozápadně od Doněcku (25. května 2022) 
Reuters

Ukrajinský voják ve městě Pokrovsk asi 60 kilometrů severozápadně od Doněcku (25. května 2022) 
Reuters

Evakuace civilistů z města Soledar nedaleko frontové linie u Severodoněcku (24. května 2022)
AP

Ukrajinský voják s termovizorem nedaleko Doněcku (24. května 2022)
Reuters

Následky raketového útoku na nádraží v Pokrovsku (24. května 2022) 
Reuters

Následky ruského ostřelování v Soledaru (24. května 2022) 
AP

Ruské jednotky v Donbasu maskují samohybnou houfnici 2S1 Gvozdika (24. května 2022)
Reuters

Trosky visí z obytné budovy těžce poškozené při ruském bombardování v Bachmutu na východní Ukrajině. (24. května 2022)
AP

Ruská samohybná houfnice 2S1 Gvozdika v Donbasu (24. května 2022)
Reuters

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 207 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


Ukrajinské speciální jednotky vyhodily do pověří most spojující Severodoněck s městem Rubižne, které už obsadili Rusové (18.
května 2022)
Reuters

Ukrajinské speciální jednotky vyhodily do pověří most spojující Severodoněck s městem Rubižne, které už obsadili Rusové (18.
května 2022)
Reuters

Ukrajinské speciální jednotky vyhodily do pověří most spojující Severodoněck s městem Rubižne, které už obsadili Rusové (18.
května 2022)
Reuters

Sestry Valeria, Sonya a Alina zleva sledují hudební video v mobilním telefonu na dětském hřišti poblíž jejich domova v
Bakhmutu na východní Ukrajině. (24. května 2022)
AP

Kočka sedí na autě ve veřejném parku v Bakhmutu na východní Ukrajině. (24. května 2022)
AP

Místní obyvatelé stojí vedle školy zničené při ruském bombardování v Bachmutu na východní Ukrajině. (24. května 2022)
AP

Záchranáři uklízí trosky obytného domu zničeného ruským ostřelováním v Bachmutu v Doněcké oblasti. (18. května 2022)
AP

Ukrajinské armádní zdravotnice v polní nemocnici poblíž města Popasna v Luhanské oblasti. (8. května 2022)
Profimedia.cz

Ukrajinský vojenský zdravotník v polní nemocnici poblíž města Popasna v Luhanské oblasti. (8. května 2022)
Profimedia.cz

Vojenský zdravotník kontroluje ukrajinského vojáka v polní nemocnici poblíž města Popasna v Luhanské oblasti. (8. května
2022)
Profimedia.cz

Vojenští zdravotníci v polní nemocnici poblíž města Popasna připravují raněného ukrajinského vojáka k transportu. (8. května
2022)
Profimedia.cz

Popasna. Ukrajinští vojáci na frontě v Luhanské oblasti (20. února 2022)
AP

Popasna. Ukrajinští vojáci na frontě v Luhanské oblasti (20. února 2022)
AP

Popasna. Ukrajinští vojáci na frontě v Luhanské oblasti (20. února 2022)
AP

Ukrajinský voják na frontě u obce Popasna v Luhanské oblasti (16. února 2022)
AP

Zbytky vánočních dekorací v ukrajinských zákopech u obce Popasna v Luhanské oblasti (16. února 2022)
AP

Ukrajinský voják na frontě u obce Popasna v Luhanské oblasti (16. února 2022)
AP

Ukrajinský voják na frontě u obce Popasna v Luhanské oblasti (16. února 2022)
AP

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.05.2022 16:03 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:00 Živé vysílání , AVE: 18 284 310,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor 
Členové vlády řeší balíček pomoci kvůli vysoké inflaci. Obsahuje například mimořádnou zářijovou valorizaci penzí nebo
jednorázovou dávku 5 000 Kč na dítě pro rodiny s ročním příjmem. Do milionů korun hrubého. Ministerstvo průmyslu a
obchodu pak připravuje energetický tarif, který by nízkopříjmovým domácnostem a zřejmě i střední třídě pomohl s vysokými
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cenami energií.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí ČR 
Hlavně parametry jsou věk dítěte do 18 let 5 000 Kč. Maximální výše příjmů, které domácnosti do milionů korun hrubého to
nejzákladnější body nebudou mít nárok na výplaty v letošním roce.

mluvčí 
Tak já věřím, že dneska už bysme se měly posunout k nějakému tomu finálnímu řešení v tom zákoně. Stále řešíme tu
technickou způsobilost, jakým způsobem ty peníze lidem poslat, my se snažíme s digitálním týmem vlastně najít vhodnou
kombinaci těch informací, které můžete zjistit a použít tak, aby to odeslání bylo co nejjednodušší. Já za někdy bych to řešil,
řekněme, technicky, tak bych to udělal, takže ten příspěvek bych odeslal všem, co mají ty děti a následně v dalším kalendářním
roce bych o to ponížil tu možnost odečíst si té částky daní. To by bylo elegantní technicky jednoduše řešitelné.

mluvčí 
Tohle je pomoc, která opravdu dosáhne na mnoho lidí, kteří ať už jsou ze střední vrstvy nebo jsou z té kategorie, která má
ještě hlouběji do kapsy, tak to bude konkrétní pomoc právě před začátkem školního roku. Pro jejich děti v té situaci, kdy
zároveň rostou ceny potravin rostou ceny energií a je to nepochybně správný krok právě z hlediska konkrétní pomoci, která
bude viditelná, která může také patrná na první pohled.

mluvčí 
Státní rozpočet s tím podle vás poradí?

mluvčí 
Já jsem přesvědčený, že ano, i tak jsme koneckonců koncipovali výši té pomoci, abychom to byli schopni zvládnout.

Roman FOJTA, moderátor 
A vládní pomoci teď podrobněji s Pavlem Páralem zástupcem šéfredaktora týdeníku hrot. Dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Dobrý den.

Roman FOJTA, moderátor 
Kromě toho, co jsme právě teď slyšeli vláda dnes už jednala s odboráři o zvýšení mezd ve veřejné sféře a zvýšení minimální
mzdy. Nicméně odboráři si po jednání stěžovali, že vláda nepřišla s žádným konkrétním návrhem, je ta kritika oprávněná na
místě?

mluvčí 
Já myslím, že odboráři mají především nerealistické požadavky. Ta představa, že vláda kryje inflaci státním zaměstnancům, co
absurdní prostě to nemá žádnou logiku oporu v nějakém racionálním fotku vysoké mzdy jsou jednou z příčin té inflace, takže
když budeme stále přidávat zvyšovat mzdy, tak se ta inflace někde zbožné. Odboráři státní by měli si uvědomit, že ještě v roce
17 byly celkové výdaje státu na platy státních zaměstnanců 160 miliard. Letos jsou přes 240 miliard 50 % zvedli. Samozřejmě
se to týká každého, ale prostě někdo musí zaplatit 240 miliard. A mám a vyvolává tlak na inflaci. Podle mého názoru by měli být
mzdy ve státní sféře úplně zmraženy. Vláda se samozřejmě snaží o nějaký kompromis něco v ní dá, ale že by s tím, že by to
bylo nějak racionálně se nezdá.

Roman FOJTA, moderátor 
Čili pokud vláda říká, že jakékoliv zvyšování půjde na dluh a také to, že nechce roztáčet inflační spirálu. To jsou podle vás ty
argumenty, které by měly převážit?

mluvčí 
Samozřejmě samozřejmě to podstatné jako na to, aby se mohly opět začít zvyšovat mzdy se musí rozjet zdravá ekonomika
zdravá ekonomika znamená ekonomiku bez inflace. Tzn. že tím prostě čas na čas utáhnout opasky a prostě se to musí vydržet.
Žije, žijí miliony lidí, kteří dostávají každý rok přidáno, nedostanou vyrovnáno ani inflaci, dokonce ani ani polovinu inflace ani
třetinu. Takže myslím si, že by státní zaměstnance by to měly vydržet samozřejmě jsou tam kategorie lidí, kteří dostávají
extrémně nízké mzdy, což jak nějak řešitelné, ale ale plošné zvyšování mezd tak, jak se představí odbory je nereálné, že kolem
to bude velká řežba jasné, protože pan Středula bude kandidovat na prezidenta, tak s rozvedená prezidentská kampaň, ale bez
toho, že se ten růst mezd zastaví v celé ekonomice. Prostě tu inflaci nezvládl.

Roman FOJTA, moderátor 
Nicméně mzdy ve státním sektoru jsou 1 věc. Minimální mzda věc druhá ta se zvyšovala teď v lednu, teď chtějí odboráři další
zvýšení o 2 000 Kč, ani tady byste se nepřimlouval za nějakou pomoc těm lidem s nejnižšími příjmy.

mluvčí 
Nepřemlouval těch lidí s nejnižšími příjmy relativně málo. Problémy není ani tak minimální mzda, kdyby šlo jenom minimálně
divné. Já bych proti tomu až tak nic neměl, ale na tu minimální mzdu jsou navázány tzv. zaručené mzdy, což postihuje skoro
polovinu ekonomiky a soukromé podnikatele, kteří jsou už takhle pod tlakem na náklady. Prostě platí projeví za energie, platí
navíc, je vyšší mzdy už takhle ještě je tlačit další do další navyšování mezd je v tuto chvíli velmi kontraproduktivní.

Roman FOJTA, moderátor 
Tomu rozumím na druhou stranu tady máme skupinu lidí, kteří čelí velké inflaci a prostě nemají třeba ani na základní potřeby.
Těm byste poradil co pokud tvrdíte, že vlastně jim vláda neměla žádným způsobem pomoci.

mluvčí 
Jak těm mají pomoci už se směřované nějaké sociální dávky, jako ta inflace tady nebude. Pokud možno všech 5 lev bude tady
rok možná rok a půl. Pak by se to mělo všechno zase srovnat vrátit se do normálu, ale pokračují, pokud budeme takhle věcí
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budeme utrácet peníze na dluh na to, aby se zvyšovaly inflaci, tak jako ty zvýšené mzdy nám stejně za rok zabývat znovu
sežere zhruba 16 představí problémem Petře, tak klouby je třeba přerušit.

Roman FOJTA, moderátor 
Říkáte, že by měly pomoci sociální cílené sociální dávky, jaké to jsou, jak by to podle vás vláda měla řešit, aby to mělo hlavu
patu?

mluvčí 
To je věc ministra jsou z práce sociálních věcí. Je to nějaké výpomoci testované dopomoci vyplácet nebo přes úřady práce. To
jako není pro plošné řešení a myslím si, že stát v tomhle nemůže pomoci.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak vám do celého toho konceptu řešení zapadá ten pětitisícový příspěvek, o kterém dnes taky jedná vláda?

mluvčí 
To je takový krok, který má dát najevo, že té vládě není ta sociální situace lidí lhostejná, že se pokoušejí těm lidem pomoci. A
přitom se snaží zachovat nějakou rovnováhu v tom fiskálním systémová a nepodnikala další další inflační tlaky. Pro mě je to v
zásadě přijatelné, když principiálně vzhledem k tomu rozsahu je to asi úplně dobré, ale dá se to chápat jako jako politická
záležitost naší jako nějaké směřování té vládní politiky v tomto směru. Prostě na tu inflaci není jiné řešení než zpomalení
ekonomiky zpomalení růstu mezd.

Roman FOJTA, moderátor 
Ten příspěvek pětitisícový se má podle těch dosavadních informací vyplácet zhruba někdy v srpnu. Je to včas není to příliš
složitá cesta a případně vidíte tam nějakou souvislost s podzimními volbami?

mluvčí 
Tak já si myslím, že v souvislosti s podzimními volbami se dočkáme teď vstřícnosti vůči státním zaměstnancům a souvislost
určitě.

mluvčí 
Je. Ta jednání je to rozdíl.

mluvčí 
Nevím to jako nedovedu posoudit. Samozřejmě v tom srpnu lidi nakupují pro děti školní potřeby, tak většinou velký zásah do
státního rozpočtu tak, jak je to asi směřován tímto způsobem srpen samozřejmě, včetně malých obchodů, chybí peníze ne
snad.

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Co byl hlídací víme, jak se ty účty britská?

Odehrávají, jak nám naskakují. Čísla faktura za energie.

Roman FOJTA, moderátor 
Ano, jak konkrétně bude ten pětitisícový příspěvek vypadat bychom se mohli dozvědět už brzy. Čekáme na tiskovou konferenci
po jednání vlády byla ohlášena na patnáctou hodinu. Zatím se tedy nekoná, jakmile začne na čtyřiadvacítce vám nabídneme
živě, to byl Pavel Páral zástupce šéfredaktora týdeníku hrot. Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký den přeju.

mluvčí 
Vám tak hezký den díky.

Roman FOJTA, moderátor 
Důkazy o masových internací mučení systematickém útlaku Ujgurů v čínském sin Ťiangu. Skupina 14 světových médií
zveřejnila uniklé spisy z policejních počítačů. Obsahují mimo jiné fotografie 5000 zadržených výboru, které byly pořízené v první
polovině roku 2018. Spisy unikly v době, kdy do Číny dorazila vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle vaše letová.

mluvčí 
Jsou to spisy hacknuté vést policejních počítačů, policejní testy, ping tangu a obsahují také přísné pokyny a tresty, včetně
pokynů použít střelnou zbraní zastřelit každého, kdo se pokusí o útěk touto vlastně materiály, které dokazují, že Čína se
dopouští sin Ťiangu cílené a organizované likvidace irské kultury ujgurské menšiny. To načasování je velice chytré, protože ta
návštěva vysoké komisařky v Číně velice kontroverzní a taky kritizovaná. Ona je kompletně v režii čínských úřadů, takže
komisařka nemá možnost něco nezávisle prošetřit nebo ověřit na místě dokonce ve a jejich cesty nemohou účastnit ani
novináři. Komisařka se ptala v Pekingu. Diplomaty ovšem za zavřenými dveřmi a podle těch informací, které jsme dostali, které
unikly ven i toto jednání bylo vlastně koncipované tak, aby ses vyhnula odpověď citlivé dotazy.

Roman FOJTA, moderátor 
V Donbasu pokračují tvrdé boje. Ruské síly obsadily město svitlo dárky v Doněcké oblasti. Zároveň se jednotky připravují k
obnově útoku ve směru na Záporoží. Své pozice posiluje Rusko i u hranic na severu Ukrajiny. Pokračuje ostřelování suezské
Charkovské oblasti. Podle Kyjeva vstoupila ruská ofenzíva do nejaktivnější fáze.

mluvčí 
Zarovnat situace v Donbasu je extrémně obtížná. Všechny ruské síly se teď soustředí na tento region Liman poplatná severu o
něco slov Jánské okupanti tam chtějí všechno zničit plácne.
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Roman FOJTA, moderátor 
Těžké boje se vedou hlavně v okolí lisy šansonem nebo severu Doněcku. Okupanti se spolu se separatistickými jednotkami
snaží města obklíčit. Obě budou podle amerického institutu pro výzkum války pravděpodobně čelit vleklým městským bojům.
Humanitární pracovníci se z nich pokoušejí evakuovat civilisty.

mluvčí 
Námitky zdá se, že.

mluvčí 
Bojová fronta je všude kolem.

mluvčí 
Města je prakticky obklíčené. Jsou tam tanky vidíme, jak jsou po městě rozmístěná.

mluvčí 
Armádní auta.

mluvčí 
Je to peklo za prvé každodenní ostřelování za druhé mnoho obětí. Za třetí humanitární problémy.

Roman FOJTA, moderátor 
Zástupci Švédska Finska jednají Turecko o výhradách Ankary k připojení obou severských států Severoatlantické alianci.
Turecko totiž země obviňuje, že ukrývají osoby napojené na militantní organizaci bojující za práva Kurdů. Švédská premiérka
Magdalena Anderssonová uvedla, že ohledně tématu panuje mnoho nejasností. Popřela zároveň tvrzení tureckého vedení, že
země sponzoruje teroristické organizace finančně.

mluvčí 
I vojensky.

Roman FOJTA, moderátor 
Další komentář teď přidá Emil Aslan politolog z katedry bezpečnostních studií institutu politologických studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne přeju.

mluvčí 
Dobrý.

Roman FOJTA, moderátor 
Den. Jak brát ty turecké výhrady, jsou opravdu Finsko Švédsko nějakým způsobem vstřícnější vůči Kurdům než zbytek
členských zemí NATO?

mluvčí 
No.

mluvčí 
Dá se spíše říci, že štveme Švédsko, ale víte, míře i nízko mají celkem štědrou politiku. Pokud se týká to znovu kurtu nebo
obecně lidi, kteří usilují o politické zvu.

mluvčí 
Co, že ano.

mluvčí 
Ano, jako prosadit těchto lidí se mohou vyskytnout lidé, kteří nemusí být na poledním nutně na polskou stranou pracujících,
která vede poslanecký a místy teroristický odboj vůči židovskému státu od půlky osmdesátých let. Ale mohlo to být taky
aktivisté, kteří nějakým způsobem jsou angažováni automatických nebo jiných výjimkách popsal Řecko.

Roman FOJTA, moderátor 
Pokud říkáte, že zejména tedy Švédsko je nějakým způsobem vstřícnější, co přesně si pod tím představit?

mluvčí 
Tak lidé, kteří jsou pronásledováni třeba v Turecku. Kurdové, ale to se netýká jenom Portu. To se týká obecně politiky Švédska
do vztahů azylantům tzv. takže lidé, kteří už se potýkali s nějakou diskriminaci v tomto případě třeba Kurdové v Turecku
nemusely to být nutně členové této organizace, která v samotném členství považoval za teroristickou, myslím přípojka, tak tito
lidé snáze získají politický rozum ve Švédsku. Mohou na řeckém území provozovat stát mezi ty například, co se týká
společenských aktivit nebo třeba to hlasu vysílá směrem na Blízký východ atd. toto je něco, co asi turecky ve prezidentem
turecké elity nemají moc schopnost rozlišovat. Často oni v podstatě celkem snadno zobecnit a lidi, kteří usilují o větší práva
Kurdů třeba na evropském území, tak jsou často prostě plošně považování za sympatizanty nemocné lékařka v tom je v tom. Já
si myslím problém.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak tvrdě je podle vás Turecko připraveno hájit své pozice jinými slovy, hrozí, že by opravdu mohl zablokovat rozšíření NATO,
nebo to není v jeho strategickém dlouhodobém zájmu.

mluvčí 
To mají zájem, protože Turci si uvědomili teď po nové Rusko ukrajinské válce, a to je pro ně důležité. Žádná alternativa
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bezpečnosti NATO momentálně neexistuje. Ta válka na Ukrajině probíhá celkem blízkosti Turecka a relativně vzato, takže Turci
nemají zájem, jaký třeba naše oči, když upozorňoval, já si myslím, že pardon, že vydala za cíl vytěžit to, co se dá snaze lety
Švédsku.

Roman FOJTA, moderátor 
A tam je právě zajímá, jak by mohl vypadat výsledný kompromis. Ptám se, protože podle některých analytiků chce turecký
prezident Erdogan dosáhnout toho, aby jeho zemi Spojené státy prodaly letouny EF 16. Čili může tohle být ten skutečný cíl té
kritiky Švédska Finska a může výsledná dohoda zahrnovat něco takového nějaký ústupek ze strany Spojených států.

mluvčí 
A to je další rovina, protože vlastně v roce 20 19 zástupců zaměřili na bojůvky na severu Sýrie a řešit asi vzpomene na válčení
fotbal ne. Mozkem ruské obci byla na severu sídel tureckých hranic. Tak některé země v kampani v neposlední řadě taky
Švédsko Finsko valily tanky směrem k Turecku na a import. Třeba léta byl 16 nebo slyšel sofistikovanější zbraně systému. To
se samozřejmě lékaře nalitou tenkrát pardon, na tu prý osobně úrazu, tak možná bude chtít nějakým způsobem změnit nějaký
kluk, to nějaké symbolické gesto směrem ke kurtům osob třeba Švédsku nebo daleko spíše něco, co se změnilo nějaký
kompromis, který by měl za následek zrušení sankci. Co se týká zbraní, které Turecko nepotřebuje?

Roman FOJTA, moderátor 
Zajímá mě ještě 1 věc, která se přímo nedotýká vyjednávání Finska Švédska v Turecku, ale týká se turecká Ukrajiny, protože
právě v souvislosti s Ukrajinou se mluví o možném odblokování Oděsy a vyslání válečných lodí některých zemí v doprovodu
ukrajinských lodí s obilím. Jak důležitou roli by v této operaci hrálo Turecko, pokud by k ní došlo, dá se čekat, že by umožnil
proplutí válečných lodí přes úžiny Bospor Dardanely?

mluvčí 
Já si myslím, že toto je třeba vnímat v kontextu právě těch sankcí roku 20 19. Pokud to jsi dostanou vlastně bylo pokuty sankce
budou zrušeny na dovoz to důležité pro to Rusko zbraní do Turecka, tak si myslím, to střety něco podobného zohlednit mohli,
ale vždy to je to zatím. Asi otázka jednání uvidíme, jak to dopadne.

Roman FOJTA, moderátor 
Mimochodem, jak vážně berete tyto úvahy právě o vyslání válečných lodí pobřeží Ukrajiny před časem na to odmítl vytvořit nad
Ukrajinou bezletovou zónu. Nebylo by tohle do jisté míry stejné, nehrozilo by toho zatažením NATO do války?

mluvčí 
A určitě Turecko asi nebude jedna z prvních zemí nebo předních zemí, které něco podobného usiloval. To se týká ostatních
částí země NATO, tak by to samozřejmě bylo bezprecedentní zásah. To bezpečnostní situace v tomto regionu, ale je třeba
něco špatně brát ohled na to, že rezignoval ani na export ukrajinské pšenice může mít za následek. To prostě globální
problémy, takže je třeba toto zvážit kontaktů.

Přicházející ekonomické krize nebo humanitární krize.

Roman FOJTA, moderátor 
Politolog Emil Aslan z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc děkuju za vaše
odpovědi. Hezký den. Přeju.

mluvčí 
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Agrární komora zemědělský svaz kritizují rozhodnutí vlády ponechat nastavení dotací ve prospěch malých farmářů. Podle nich
to zvýší závislost Česka na dovozu potravin ze zahraničí. Zároveň budou zemědělci chovat méně hospodářských zvířat a
pěstovat méně plodin. Vládní koalice se shodla na ponechání výše redistribuci v ní platby, kterou hospodáři dostávají na
prvních 150 ha půdy. Na úrovni 23 % celkové podpory část celkové částky podpory. Původní plán byl 10 %.

mluvčí 
Znamená to horší konkurenceschopnost, protože se často ocitáme v případě, kdy český farmář musí konkurovat, dejme tomu,
německému farmáři mají k sobě velmi blízko přes hranice. Nicméně každý má zcela jiné podmínky, bohužel ta destruktivní plato
vlastně ještě vlastně všech zesiluje. A my jsme situaci, že zkrátka to vnímáme, jako že prohrálo celé české zemědělství a
prohrála Česká republika především, protože na stavbu Osová ještě více do pozice rozvojové země uvnitř Evropské unie
budeme chovat méně zvířat. Budeme pěstovat méně citlivých komodit, bude to znamenat méně pestrou krajinu, bude to
znamenat, že zrušíme chovy, které, přestože dosahují špičkových parametrů světových, tak prostě se zavřou a budeme zkrátka
více potravin dovážet.

Roman FOJTA, moderátor 
Šéf turecké diplomacie Mevlüt paušálu je na návštěvě Izraele. Jednal tam s ministrem zahraničí a Irem Lapidem. O normalizaci
vztahů mezi oběma zeměmi. Důležitým tématem byla také energetika.

mluvčí 
Turecká diplomacie, která je ztělesňovala v poslední dekádě právě jmény Erdogana Čavoš Oulu, tak měla dlouho jako slogan
politika všech azimutů, ale paradoxně ta turecká politika všech azimutů. Pragmatismus asertivita opravdu jakési
nesentimentální zacházení se geopolitickými aliancemi a podobně. Tak nakonec vedly k izolaci Turecka a ta současná
návštěva je součástí širšího trendu, kdy Turecko zhruba poslední rok 2 a obzvláště v posledních měsících reviduje své vztahy,
a to se netýká jenom Izraele. To se například týká i Saúdské Arábie a států Perského zálivu Turecku je závislé na zemním
plynu. V tomto se podobá vlastně některým zemím střední východní Evropy a zároveň Izrael v poslední dekádě se stal státem,
který disponuje vlastními zásobami zemního plynu u pobřeží Středozemního moře, které jsou natolik velké, že dokáží i něco
poskytnout pro export. A tohle opravdu může být turecký zájem to spojenectví s Tureckem v Izraeli historicky existovalo. Má
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vazby má samozřejmě ekonomický fundus, je to velká ekonomika, možná je to cosi jako ofenzíva šarmu, která má za cíl odlákat
Izrael zpět s aliancí, do kterých Izrael v době, kdy se v tureckém prakticky neměl funkční vztahy. Vplul je opravdu hyper.
Pragmatická politika všiml, jak se teď Turecko chová i v té ukrajinské krizi on opravdu možná nejvíce ze všech těch tak či onak
za angažovaných mocností opravdu je stát, který ačkoliv je členem atlantické aliance, není možné úplně zaškatulkovat, kam
tedy patří v té krizi, jakou hru hraje.

Roman FOJTA, moderátor 
Dětské domovy sociální ústavy by měly podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové lépe připravovat na samostatný
život po propuštění. Vyplývá to z jejich závěrů návštěvy 12 těchto zařízení. Poznatky ke zlepšení situace předala ministerstvu
školství.

mluvčí 
Kancelář veřejného ochránce práv dlouhodobě upozorňuje, že ústavní výchova postrádá koncepci. Ten daný zákon přitom
platí zhruba 20 let, a to pouze s drobnými úpravami neodpovídá tak současným potřebám dětí a hlavně těch se specifickými
potřebami. V těchto 12 domovech byli pracovníci kanceláře mezi lety 2019-2021 a vybírali je víceméně náhodně po celé v
České republice. V současné době době v domovech žije zhruba 6,5 tisíce dětí. Toto číslo se postupně snižuje. Nicméně
zástupkyně ombudsmana by byla ráda, aby se snižovalo i nadále, aby vyrůstaly děti a ideálně v rodinném prostředí. Většinou
za nařízením ústavní výchovy stojí sociální důvody. Ústavní Víchová navíc vychází dráž než třeba náhradní rodinná péče.
Zástupkyně ombudsmana formuloval těch doporučení pro ministerstvo školství a taky pro ty domovy několik a mimo jiné třeba i
to, že v těchto prostorách. Do těchto prostor spadají často zámecké budovy a i to by se podle ní mělo do budoucna ideálně
změnit a aby se co nejlépe přizpůsobily budoucímu životu.

Roman FOJTA, moderátor 
Nedostatek parkovacích míst dlouhodobý problém pardubické krajské nemocnice. Teď ale situaci řidičům navíc komplikuje
stavba centrálního urgentního příjmu u hlavního vjezdu do areálu.

mluvčí 
Několik desítek aut ještě nedávno vyšlo na volnou plochu, která vznikla místo dětské chirurgie. Řidiči tak mohli zaparkovat hned
u nemocniční lékárny. Teď už ale zbylo jen pár volných míst pro ZTP a místo od ostatních aut na místě pokračuje stavba
centrálního urgentního příjmu. Jenže ten by měl být hotový až na konci příštího roku. Řidiči teď v nemocnici často parkují na
místech, která k tomu vyhrazená nejsou. Na začátku června navíc uzavřena 3 měsíce i hlavní vjezd do nemocnice a otevřený
zůstane pouze ten spodní od železnice, například na oddělení neurologie, ale dojet přívoz. Areál už teď není možné vůbec, a to
samé platí i pro sanitky. Pardubická nemocnice teď dočasně vyčlenila několik desítek parkovacích míst u heliportu. Jsou zatím
prázdná, protože jsou až úplně zadní části areálu. Vedení Pardubického kraje plánovalo situaci vyřešit stavbu parkovacího
domu. Ta je ale zatím odložena.

Roman FOJTA, moderátor 
Ostravští policisté letos řeší víc případů sprejerství než v předchozích letech. Zatímco loni za celý rok registrovali 218. Letos od
ledna do května přibylo dalších 200 samosprávy za odstranění graffiti platí ze svých rozpočtů desítky milionů korun.

Tomáš INDREI, redaktor 
O víkendu čerstvě posprejované zeď i lehátka u řeky Ostravice včera i dnes čistila specializovaná firma. Magistrát přitom
nedávno zcela zrekonstruoval nábřeží u řeky a vytvořil tam novou městskou odpočinkovou zónu očistit pomalované schodiště a
lehátka trvalo pracovníkům více než 7 hodin a městská část za to zaplatí desítky tisíc korun. Tento týden se ostravští policisté
pochlubili vyřešením hned několika případů sprejerství vypátrali 2 jedenadvacetileté mladíky, kteří se podepsali nejen na
městském mobiliáři více než 40×. Jednomu bylo prokázáno 36 skutků a druhému pak 6 teď jsou stíhání za poškozování cizí
věci. Hrozí nejen tučná pokuta, ale také vězení. Další případ se pak podařilo vyřešit hned chvíli po spáchání na tísňovou linku
policie zavolal anonym. Ohlásil, že v Ostravě Výškovicích někdo spravuje na místním výměníku graffiti vyslaná hlídka kousek
od místa činu nakonec vypátrala dvaadvacetiletého podezřelého muže, u kterého v batohu našla spreje. Fixy teď kriminalisté
zjišťují, jestli nepoškodil více míst. Jen loni v Ostravě policie vyřešili nebo řešili 218 případů sprejerství. Polovinu z nich se jí
podařilo objasnit. Letos ale jen za prvních 5 měsíců už registrují dalších 200 případů za odstraňování graffiti pak městské části
i soukromé společnosti ročně utratí desítky až stovky milionů korun.

Jak získat stáž v Paříži u Balenciagy, Dioru nebo třeba francouzského Elle? URL
Automatický překlad
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Adél minulý rok dostudovala bakaláře ze žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Během svých tří let studia si v Praze vyzkoušela nespočet prací a stáží – od asistentky redaktorky v české Elle až po PR
konzultantku v marketingové agentuře. Po bakalářském studiu přirozeně pokračovala v tom magisterském. Školu se ovšem
rozhodla na šest měsíců přerušit a vyjet na pracovní Erasmus získala totiž stáž u módního domu Balenciaga v Paříži. Adél jsem
se zeptala, jak takovou stáž můžeš získat i ty, ale také na její zkušenost v high fashion. 
Adél, kde mohu hledat nabídky stáží? 
V oblasti luxury je určitě nejlepší hledat přímo na stránkách dvou největších french-based konglomerátů , pod které v dnešní
době spadá téměř většina luxusních (nejen módních) značek. Jedná se o skupiny Kering a LVMH Kering má přímo na svých
webovkách záložku JOBS FOR YOU , kde si můžeš vyfiltrovat svou pozici na míru – podle typu kontraktu (např. student
internship). LVMH soustřeďuje všechny své posty zde : JOB OFFERS . Stejně jako u Keringu si tu můžeš vyfiltrovat pozici na
míru na základě několika kritérií (např. contract type – INTERNSHIP). 
Kdyby se ti chtělo ještě dál – mimo LVMH a Kering, všechny další inzeráty najdeš na FR.FASHIONJOBS . Také určitě
doporučuji mít účet na LinkedInu – pokud si svůj profil správně nastavíš, poctivě vyplníš tvoje zájmy, dovednosti a preference,
záložka „PRÁCE” ti denně vyhodí několik personalizovaných pracovních nabídek 
Jak se o stáž mohu ucházet? 
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Když konečně najdeš tu pravou, stačí klik na APPLY for a job a jednotlivé portály už tě provedou celým procesem. Obvykle je
potřeba dodat CV v angličtině a odpovědět na několik otázek ohledně tvých znalostí, dovedností či současného studia. Kering
má dále například speciální záložku na tzv. Voluntary Disclosures , tam můžeš přiložit svůj motivační dopis či jiné materiály, u
kterých máš pocit, že by tě mohly zvýhodnit při výběrovém řízení. 
Jak jsi našla stáž ty a jaký byl tvůj přijímací proces? 
Rychlý! Na přelomu léta a podzimu 2021 jsem se sama vydala do Paříže s cílem najít si tu práci/stáž. Za hodně krátkou dobu
jsem zjistila, že můj plán je nereálný a že na poslední chvíli, a ještě k tomu jen na měsíc, žádnou práci nezískám. Hodně jsem se
tu ale potkávala s lidmi a zjišťovala si, jak to vše chodí – přeci jen v módě tu pracuje každý druhý člověk, jelikož tu mají
headquarters největší světové módní korporáty. 
Za celkem krátkou dobu jsem se seznámila s několika lidmi, kteří tu měli známé či sami pracovali právě v LVMH nebo Keringu .
Dostala jsem od nich vhled do fungování těchto korporátů, skvělý rady a tipy. V úplném závěru pobytu jsem byla odkázána na
stránky Keringu, kde právě poptávali stážistu do tiskového oddělení. V Balenciaze bylo pak přijímací řízení dvoukolové. První
kolo přefiltruje adepty na základě CV, druhé kole je intimnější, méně formální pohovor. Já měla například dvacetiminutový
Skype call Praha – Paříž s mým supervisorem, během kterého jsem se více představila, zároveň jsem dostala detailnější popis
postu, na který se hlásím. 13. prosince jsem už stála na Rue Serves před headquarters Balenciagy a Keringu. V každé firmě se
ale přijímací proces liší pozice od pozice. 
Jak si stáž vykomunikovala se školou? 
Se školou jsem vše začala řešit až na poslední chvíli po postoupení druhého kola. Naštěstí mi FSV  vyšlo vstříc a za dva
(intenzivní) týdny jsem měla vše potřebné vyřízené. Celá mobilita je pak zaštítěna programem Erasmus + , moje stáž tady je tak
klasifikovaná jako Praktická erasmácká stáž . V případě, že studuješ na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  jako já,
všechny informace k praktickým stážím najdeš ZDE . Pokud kdekoliv jinde, doporučím do Googlu zadat školu nebo fakultu a
pojem „Erasmus praktická stáž”, otevře se ti nové (neznámé) moře možností! 
Paříž je drahé město, dostala jsi od školy finanční podporu? 
Tím, že mi škola stáž zaštítila jako Erasmus+ praktickou stáž, mi byl i uznán nárok na erasmácký stipendium . To je pro Francii,
jakožto jednu z nejdražších krajin světa, vypočítaný na 700 nebo 750 euro měsíčně . Určitě skvělá a potřebná podpora, bez
které by to nešlo. Další položkou v mým budgetu je plat od Balenciagy. Ve Francii je nelegální stážisty neplatit (pokud je
pracovní poměr delší než 3 měsíce), takže se neboj, že zůstaneš na suchu! 
Kdy ti přijde ideální na takovou stáž vyjet? 
Za mě během magistra – když už trošku víc víš, jakým směrem se v životě vydáš, kam chceš směřovat svou energii. Navíc se
opravdu jedná o čistě pracovní, nikoli studijní záležitost, takže tvoje studia půjdou po dobu stáže úplně stranou. 
Musím mít zkušenosti v oboru? 
Praxe je ve Francii velikou a důležitou součástí každého studia (a nejen toho vysokoškolského, u nás v Balenciaze bylo na
týdenní stáži několik dětí ze středních škol, což mi přijde naprosto skvělý!). Všechny mé francouzské kamarádky (v mém věku)
mají za sebou nejméně jednu šestiměsíční zkušenost z velkých či malých firem napříč celým světem. Předchozí zkušenosti v
oboru tedy nejsou podmínkou , jako student totiž ani reálnou pracovní zkušenost mít nemůžeš a ani nemáš mít, získáváš ji až
během těchto intenzivních stáží. Nejdůležitější je určitě zájem o daný obor . A samozřejmě by také mělo zaměření stáže
korelovat se zaměřením tvého studia 
Co jazyk, stačí angličtina nebo jsi potřebovala i francouzštinu? 
Zpravidla francouzština povinností nebude, ve velkých firmách je centrálním jazykem angličtina , se kterou bys měl/a vystačit.
Určitě je velkou výhodou základy jazyka dané země mít, přeci jen ti to usnadní komunikaci a orientaci v rámci nového prostředí.
Takže ne povinností, ale výhodou! 
Je nějaká možnost ze stáže pokračovat na pracovní poměr? 
Ve Francii je to celkem běžnou praxí . Když se stážisti osvědčí, často dostávají nabídky na stálé pracovní poměry. Mě se to
určitě netýká, jelikož jsem odjela na začátku magisterského studia, takže se vracím do Prahy řádně dostudovat. 
Co přesně je/bylo náplní tvé práce? 
Když to hodně zjednoduším, tak mohu říct, že se moje každodenní agenda točí kolem komunikace s novináři a stylisty .
Zajišťujeme logistiku pro jejich „výpůjčky” (stylingy), distribuujeme oficiální materiály. V druhé řadě pak mám na starost celkový
monitoring médií a každotýdenní kompilaci press reviews – prezentací představujících mediální pokrytí značky, což je pro press
oddělení základním kamenem práce, od kterého se vše odvíjí. Samozřejmě se jedná o stážistickou pozici, tedy pozici na
nejnižším patře pyramidy v rámci hierarchie press teamu i firmy. Pomocný práce (ne vždy příjemný) tě neminou, ale i to je
potřebná škola a zkušenost. 
Pomáhala jsi připravovat přehlídku Fall/Winter 2022, jaká to byla pro tebe zkušenost? 
Je pravda, že timing mého nástupu byl super! Měla jsem štěstí na první postcovidový (=fully offline!) Fashion Week v Paříži.
Přípravy byly veliké, každý department si však řeší svoji část práce. Agenda press týmu před eventem sestávala hlavně ze
sestavování media guest listu – moje šéfka se tak měsíc před přehlídkou nezastavila, jelikož usadit všechny novináře světa do
jedné vyhrazené sekce asi zkonzumuje celkem dost času. Na nás jako stážisty dopadla zase spíš ta logistická a organizační
složka – například distribuce invitations . Jestli jsi třeba na Instagramu viděl/a Balenciaga invitations v podobě rozbitého iPhonu,
tak ano, to jsem vše balila a posílala já. V den show jsme pak částečně vypomáhali s přípravou seatingu a vítali naše „média”
hosty. To hlavní na náš press tým ale čekalo až po show – monitoring mediálního pokrytí a kompilace všech výstupů do
prezentací. 
Zní to jako velmi psychicky i fyzicky náročná práce! Změnila se tvoje představa o módním průmyslu a co si myslíš, že ti stáž
dala? 
Jestli za něco lobbuju, tak za každou zkušenost mimo rodnou zem a komfortní zónu! Celej balíček života v cizí zemi ti dá
neuvěřitelně mnoho . Já jsem si tu hodně pobrečela, ale ani jedinej den jsem nepochybovala, že moje rozhodnutí bylo správný. 
Co se týče zkušenosti s prací v módě na tom nejvyšším levelu, tak to je pro mě zatím dlouhá, nedokončená kapitola – všechno
si to v sobě zpracovávám a momentálně ti nedokážu dát ucelené zhodnocení. Nechci strašit, ale připrav se na to, že práce v
módě není ani trošku tak krásně růžová , jak zvenku vypadá. Skrze svůj Instagram jsem se snažila ukazovat tu tragikomickou
realitu každodenního „parisienne” života – mám pocit, že lidi rádi zabrousí (včetně mě) k nereálným představám o kýčovitě
nádherným životě v tom nejkrásnějším městě světa. Realita pak může nepříjemně překvapit. Ale s pevným přesvědčením v
hlase akcentuju, že jestli můžeš, neváhej ani minutu a jeď! Svět je velkej, krásnej a otevřenej. A nikdo jinej ho za tebe tvýma
očima neprozkoumá! 
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Expert: Rusko na tom není tak zle, aby muselo hledat okamžitou cestu z války URL
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Seznam Zprávy požádaly o expertizu bezpečnostního analytika Vojtěcha Bahenského: V jaké fázi se nyní válka nachází? Co
můžeme čekat dál? A dokázala by se Ukrajina obejít bez západní pomoci?

Když na konci února Vladimir Putin oznámil „speciální vojenskou operaci“ a ruské jednotky se daly do pohybu směr Ukrajina,
dalo se jen stěží odhadnout, jak dlouho se celý konflikt povleče. Uběhly již tři měsíce a válka na východě Evropy stále nekončí.
Jejím hlavním středobodem se ovšem v posledních týdnech staly proruskými separatisty ovládané regiony. 
„Myslím si, že v horizontu týdnů může dojít na postupné ukončení velké strategické ofenzivy Ruska na Donbase – ať už
úspěšné, nebo neúspěšné,“ odhadl v rozhovoru pro Seznam Zprávy výzkumný pracovník Peace Research Center Prague při
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. „Nejpravděpodobnější varianta je podle mě ale stále ta, že se
fronta na nějaký časový úsek relativně stabilizuje a my uvidíme, jak obě strany využijí času do další větší operace,“ dodal
analytik, s jehož odborným pohledem redakce vývoj války sleduje dlouhodobě. 
Podle Bahenského může nyní svět od konfliktu na Ukrajině čekat prakticky cokoliv. 
V jaké fázi války se momentálně Rusko a Ukrajina nacházejí? Mohl by se konflikt blížit konci? 
Nemyslím si, že by se konflikt blížil ke konci. Optimistická varianta, která zároveň není nepravděpodobná, je, že se Rusko blíží
ke kulminaci ofenzivy na Donbase. Kulminací myslím moment, kdy síly už nemají kapacity dál útočit a postoupily tak daleko, jak
v danou chvíli mohou a před dalším postupem potřebují přestávku k obnově sil. 
Důležité je, že se k tomu blížíme, ale myslím si, že tam ještě úplně nejsme. Speciálně v oblasti Severodoněcku je situace hodně
napjatá. Samozřejmě to stále znamená, že jde o velký ukrajinský úspěch, protože před dvěma měsíci jsme se bavili o tom, že
hrozí, že by celé ukrajinské síly na Donbase mohly být obklíčeny. To, domnívám se, v tuto chvíli nehrozí. 
Stále nicméně hrozí nějaké menší obklíčení nebo obsazení Severodoněcku, což by pro Ukrajinu bylo nepříjemné. Znamenalo
by to totiž, že Rusko částečně dosáhne svého pravděpodobného cíle v této fázi války – obsazení Luhanské oblasti v původních
administrativních hranicích. 
V tuto chvíli se už nejspíše blížíme ke konci těchto ruských ofenzivních operací, Rusko už se na řadě míst fronty opevňuje. To,
že v horizontu týdnů ruská ofenziva skončí, ale nemusí nutně znamenat, že v budoucnu nepřijde další. Konflikt tím zdaleka
nekončí. 
Co je důvodem? 
Žádná strana v tuto chvíli nemá úplně silnou motivaci konflikt ukončit, respektive konflikt se nedá ukončit, pokud se obě strany
v nějaké míře neshodnou, že ani jedna nechce v konfliktu pokračovat. 
Ukrajina může stále čekat na další velké dodávky zbraní, pokračující výcvik mobilizovaných rezerv a postavení nových
jednotek. Dopad sankcí na ruskou ekonomiku a společnost navíc dále poroste. Rusko sice kontroluje nezanedbatelnou část
ukrajinského území a brání Ukrajině v přístupu k mezinárodního obchodu, ale Ukrajina stále má naději na zvrácení ruských
teritoriálních úspěchů vojenskou silou. 
Na druhé straně teze o tom, že ruská armáda na tom už v tuto chvíli není dobře, jsou podle mého oprávněné. Zároveň si ale
nemyslím, že je na tom tak špatně, aby Rusko z konfliktu muselo hledat okamžitou cestu ven nebo riskovat absolutní kolaps
svých sil. 
Jak jste již zmínil, Rusko se nyní spíše opevňuje. Připravuje se tedy na defenzivní válku? Může Ukrajina přejít do protiútoku? 
Přejít do protiútoku jde vždy, otázka však je, jestli je to dobrý nápad či jestli to bude úspěšné. U protiútoků musíme rozlišit jejich
rovinu, tedy jestli se jedná o protiútok operační, nebo strategický. Nějaké operační protiútoky probíhají už teď a z ukrajinské
strany probíhaly po velkou část této takzvané druhé fáze války. 
Pokud se budeme bavit o strategické protiofenzivě, tedy velké ofenzivě s cílem osvobodit velkou část ukrajinského území, je to
možné. Platí tu ale to samé, co připomínám vždy – o stavu ukrajinských sil toho víme relativně málo, respektive rozhodně méně
než o silách ruských. 
Je tedy těžké soudit, jestli jsou, nebo nejsou ve stavu, v jakém by něco takového mohly provést. 
Ruské síly mohou být vyčerpané z útoků a tedy zranitelné. Pokud ruská ofenzíva na východě Ukrajiny selže, či naopak uspěje,
ale za cenu přílišného vyčerpání se, tak nějaká protiofenzíva v této oblasti vůbec není nepravděpodobná. 
Vojtěch BahenskýVýzkumný pracovník Peace Research Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .Dále
působí jako místopředseda Správní rady Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a jako přidružený výzkumný pracovník
Ústavu mezinárodních vztahů.Jeho odborným zaměřením jsou hybridní hrozby, mezinárodní bezpečnost a strategická
studia.Jsou další takové oblasti? 
Druhá oblast, o které se mluví, je oblast Charkova, kde Ukrajinci už skoro jistě drží předmostí na druhé straně Doněcu. Nevíme
ale, jak tam dále ukrajinské útoky probíhají, mohly by nicméně potenciálně ohrozit logistiku ruských sil. 
Třetí oblast, o které se spekuluje, což je pro Ukrajinu i politicky důležité, je velká ofenzíva na jihu u Chersonu. Panují obavy, že
tam bude pokračovat masivní ruská represe vůči proukrajinským silám a že budou sílit snahy Ruska o připojení oblasti. 
Pro Ukrajinu by bylo výrazně lepší, aby oblast osvobodila a narušila tyto snahy dříve, než Rusko celý proces dokončí. Zároveň
by tam však ofenzíva byla velmi náročná. Už týdny se mluví o tom, že se zde ruské síly zakopávají a celé se to v podstatě blíží
zákopové válce, kterou známe z posledních osmi let na Donbasu. 
Prolomit takový systém může být obtížné. Je to takticky náročnější, vyžaduje to více techniky atd. Pokud ovšem tohle prolomí,
mohli by dosáhnout nějakého taktického nebo operačního úspěchu v tom smyslu, že by třeba odřízli část ruských sil na
západním břehu Dněpru. 
U načasování protiútoků je nicméně důležité si uvědomit, že obě strany samozřejmě uvažují o tom, jaká jsou pro a proti
okamžitého jednání, nebo vyčkávání. 
Ukrajinci by teď mohli uvažovat v tom smyslu, že je lepší počkat, jelikož jsou čím dál tím silnější, přicházejí jim západní zbraně,
cvičí další vojáky. Mohou si říkat, že když podniknou protiútok za měsíc, budou na tom mnohem lépe a budou úspěšnější. 
Na druhé straně ale mohou přemýšlet tak, že pozdějším útokem nechají prostor Rusku, aby se víc opevnilo a potenciálně pak
mohou dorazit i ruské posily. Ruský průmysl se mezitím také může více přizpůsobit sankcím, začít efektivněji produkovat a
opravovat zbraně, a rozhodnout se tak pro dřívější ofenzivu. 
Ruská armáda ve válce neměla příliš dobrý nástup, dokázala se během toho čtvrt roku vzchopit? Je teď v lepší pozici? 
Jak jsem zmiňoval, už když jsme spolu mluvili před dvěma měsíci, v první fázi války byly v případě problémů ruské armády
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důležité tři věci. První: že ruská armáda byla nasazena způsobem, pro který necvičila a který do značné míry stál na
nerealistických předpokladech ohledně Ukrajiny a názoru Ukrajinců. 
Zároveň se ruská armáda v nějakých operačních taktických věcech ukázala jako nepřipravená, což může být tím, že se o tom
dozvěděla na poslední chvíli, a neměla tak čas se připravit. 
No a za třetí se samozřejmě ukázaly nedostatky v ruské armádě týkající se logistiky, údržby techniky, komunikace nebo
systémů velení. 
Myslím si, že první z těch tří problémů byl relativně vyřešený v tom, že ruská armáda už víc operuje tak, jak by sama chtěla, a
její postup je výrazně opatrnější, pomalejší a velkou roli nyní hraje dělostřelectvo. 
Většina problémů se ale nedá odstranit okamžitě. Systémy řízení a velení se za dva měsíce překopat nedají, systém přípravy
vojáků se – pokud všechny vojáky máte nasazené v boji – nedá řešit skoro vůbec a celý překopat nejde ani systém logistiky.
Navíc je tu problém, že ve válce máte spoustu zpětnovazebních systémů. 
Ty se projevují jak? 
Často platí, že čím víc se vám daří, tím víc se vám bude dařit i nadále a čím méně se vám daří, tím méně se vám bude dařit i
nadále. 
Pokud Rusové utrpěli těžké ztráty na začátku, výrazně je to handicapuje i pro další fázi války. Není to jen o tom, že by měli
méně vojáků. Ztratili i kohezi jednotek, které už nyní nejsou skupinami lidí, kteří spolu cvičili, sloužili a znají se. 
Vojáci také nepochybně ztratili morálku a budou nyní hůře motivovaní. Takovou dynamiku je komplikované zvrátit. Ukrajincům
zase v momentě, kdy se jim začalo dařit, stoupla morálka a přišel optimismus, že to zvládnou. 
Pro Rusy je teď samozřejmě jednodušší třeba logistika, jelikož se stáhli z velké části severní Ukrajiny, kde byly jejich logistické
trasy pod těžkými útoky. Obecně si ale nemyslím, že by na tom ruské síly byly dramaticky lépe. 
Jedna z věcí, co se začíná pozorovat a je i docela zajímavá, je ta, že se na ruské straně začínají objevovat podobné adaptační
mechanismy, které jsme pozorovali u Ukrajinců. Spoustu vybavení, jako jsou vysílačky nebo noční vidění, vojákům ze sbírek
posílají Rusové. Stejně tak byly na ruské straně zaznamenány improvizace se shazováním granátů z komerčních dronů. 
To znamená, že nějaký vývoj a učení se za pochodu na ruské straně vidět je, ruská armáda ale nedostala moc času na to, aby
se z první fáze války zotavila. To je i vcelku logické, protože čas nehraje v její prospěch – čím déle ruská armáda čeká, tím
silnější Ukrajinci jsou. 
Objevily se zprávy, že Rusko na Ukrajině nejspíš ztratilo třetinu svých pozemních sil. Jak moc reálná je vyhlídka na mobilizaci?
Pomohli by si tím? 
Všechny takové výpočty jsou dost složité, protože bojová síla se těžko počítá. Počítáte na počet vojáků, nebo počet techniky?
Jak vážíte různé typy techniky, jak vážíte různé typy vojáků? Proto bych před těmito jednoduchými kalkulacemi trochu varoval. 
Druhá věc je mobilizace. Ruským silám skutečně chybí pěchota. Ta je přitom důležitá, protože i když Rusko mělo výhodu v
technice, ta technika nemůže dobře operovat bez podpory pěchoty. 
Mobilizace by s tím pomohla, otázkou ale je, jak moc. Musíme se ptát, jak dlouho by trvalo vycvičit záložníky, kteří by byli
povoláni, jak by se je podařilo integrovat do stávajících jednotek a jak by byli motivovaní. Otázkou je zároveň i to, jakou má
Rusko reálně kapacitu takový výcvik realizovat a kolik vojáků dokáže v danou chvíli cvičit. 
Sovětská armáda byla stavěná jako branecká a byla připravena pro případ války vstřebat v krátkém časovém úseku velký
počet vojáků, pro které měla připravené korpusy jednotek, do kterých měli být doplnění. Rusko ale v tuto chvíli takové možnosti
nemá, a nějaká totální mobilizace je tak velmi nepravděpodobná. Nemluvě o tom, že následně potřebujete vybavení, které
těmto vojákům dáte, a potřebujete mít prostory, kde je ubytujete nebo kde je budete cvičit. 
Zároveň by to v Rusku mohlo být nepopulární rozhodnutí. Vyžadovalo by to přiznání toho, že na Ukrajině skutečně probíhá
velká válka a že stávající kapacity jsou nedostatečné. Ruské politické vedení má – stejně jako v případě jiných zemí – tendenci
vyhýbat se takovým nepříjemným rozhodnutím. 
Je ale otázka, jak dlouho může v oddalování rozhodnutí pokračovat. To bude u ruské strany záležet jak na míře ztrát a
vyčerpání sil, tak i na úspěšnosti snah o získání vojáků nabízením tučných finančních bonusů. 
Na druhé straně pak může být k částečné mobilizaci ruské vedení dohnáno ukrajinskými úspěchy na bojišti, byť v takovém
případě může mobilizace přijít pro Rusko pozdě. 
Na Ukrajinu už přišlo hodně vojenského vybavení, dokázala by nyní Ukrajina být soběstačná, kdyby Západ polevil? 
Myslím, že Ukrajina bude i nadále masivní dodávky potřebovat, minimálně pak dodávky munice. Ostatně jeden z důvodů, proč
je klíčové, že na Ukrajinu začaly být dodávány zbraňové systémy západní provenience, je, že Západ je pro ně výrazně lépe
schopen dodávat i munici. Její spotřeba bude obrovská, a to i v případě, že válka poleví a bojové linie se stabilizují. 
I když nastane pat, obě strany budou dále ztrácet techniku a spotřebovávat především dělostřeleckou munici. Ukrajina krom
toho chce vyzbrojit další útvary. S pokročilejšími zbraňovými systémy, které se na Ukrajinu dodávají, také bude otázka, do jaké
míry je Ukrajinci budou schopni sami udržovat nezávisle na pomoci Západu. Možná je budou muset poslat na Západ kvůli
údržbě, nebo minimálně dostávat náhradní díly. 
Nemyslím si, že by Ukrajina v tuto chvíli byla nezávislá na tom, zda ji Západ bude dál podporovat. 
Nemluvě o ekonomické rovině, kde je pro ni válka samozřejmě katastrofou a její další ekonomické fungování bude ve velké
míře záviset na západní podpoře. 
Pokud má Ukrajina udržet současné obranné úspěchy a zahájit rozsáhlejší protiútoky, západní podpora musí pokračovat. 
Jak nyní vypadá informační válka? Když jsme spolu mluvili po prvním měsíci války, zmiňoval jste možnost, že se časem
neúčinnost ruských informačních operací změní, jelikož jsme ve fázi první emotivní reakce. Došlo k tomu? 
Myslím si, že účinnost se o tolik nezvýšila, respektive je otázka, co ohledně Ukrajiny zařadíme do informační války. Je řada věcí,
které Rusko dělá dlouhodobě a jejich úspěšnost možná do takové míry nesouvisí s válkou. Zatím ale nemám pocit, že by Rusko
bylo nějak výrazně úspěšnější ohledně změny západního veřejného mínění o tom, kdo je na Ukrajině agresorem. 
Na druhou stranu, pokud jde o nějaké podrývání stability Západu a západních společností v souvislosti s inflací a
ekonomickými problémy, které mohou podlomit ochotu dále podporovat Ukrajinu v pokračování v konfliktu, tam může mít Rusko
větší úspěch. V tomto ohledu ruská propaganda už skutečně benefituje z toho, že už měla možnost se nějak adaptovat na vývoj
událostí, na který předtím nebyla připravena. 
Zároveň je třeba si uvědomit, že dominantní postoj k ruské invazi, a tedy i receptivita k ruské propagandě, se výrazně liší
napříč různými regiony. Pohled na třetí svět, především Indii, Írán, arabský svět nebo Afriku, kde jsou silné antipatie vůči
Západu, odhaluje velmi odlišný obrázek. 
Co ještě můžeme od války čekat? 
Čekat můžeme skoro cokoliv. Myslím si ale, že v horizontu týdnů může dojít na postupné ukončení velké strategické ofenzivy
Ruska na Donbase – ať už úspěšné, nebo neúspěšné. Úspěšný konec by znamenal, že skutečně obklíčí a obsadí minimálně
město Severodoněck. Neúspěšný by vypadal tak, že vše zůstane zhruba tam, kde jsme teď. 
Zároveň – nebo o něco později – začnou nějaké ukrajinské protiútoky. Také si ale myslím, že nejpravděpodobnější varianta je
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stále ta, že se fronta na nějaký časový úsek relativně stabilizuje a my uvidíme, jak obě strany využijí času do další větší
operace. 
Jako další krok je pak podle mého názoru pravděpodobnější spíše ukrajinská ofenziva než ruská. Myslím si, že Ukrajina je v
ohledu realizování strategické protiofenzivy v lepší pozici než Rusko. Tohle je ale limit toho, kam až jsme schopni dohlédnout. 
Dlouhodobě se pak samozřejmě hovoří o tom, že na podzim začnou přicházet vážné problémy pro ruskou ekonomiku, protože
její stávající zdánlivé udržování v relativním zdraví nemůže fungovat navěky. 
Rusko nicméně může spoléhat na to, že západní jednota a ochota udržovat Ukrajinu ekonomicky a vojensky při životě s časem
poklesne. Dále také může spoléhat na to, že ruská schopnost působit ekonomické problémy v Evropě vzroste s nastávající
topnou sezónou, a Rusko tím pádem bude v lepší vyjednávací pozici. 
To se ale bavíme o dlouhém výhledu, který samozřejmě může být učiněn zcela irelevantním situací na bojišti. Pokud by třeba
Ukrajina v létě uspěla s velkou protiofenzivou u Chersonu a postupovala by na Krym, všechny tyhle úvahy trochu pozbydou
smyslu. 

Realistický pohled na válku. „Zveličujeme situaci Ukrajiny a podceňujeme Rusko“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Záviš Dobiašovský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 00:57 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Rubrika: Svět, Homepage, Krátké zprávy, Seznam cz , AVE: 30 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
Ruské tanky v rukou traktoristů, amatérsky prozrazené pozice techniky či blamáž při překračování řeky. Světem od počátku
invaze prolétají zprávy o neschopné ruské armádě v kontrastu s heroickými úspěchy Ukrajinců. Přirozená touha vidět agresora
na kolenou s sebou však nese i stinné stránky. Určit realitu konfliktu je totiž mnohem složitější, upozorňuje v rozhovoru pro
deník Echo24 bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

S ohlédnutím za třemi měsíci války varujete před přílišným, zkreslujícím optimismem. V čem se podle vás na válku díváme příliš
růžovými brýlemi?

Když to řeknu velmi obecně, jak už někdo zmiňoval, je to první tik-toková válka. Vidíme spoustu videí v přímém přenosu a
máme tendenci vidět to, co vidět chceme. Znásobují to i algoritmy sociálních sítí. Západ chce přirozeně vidět, že se Ukrajina
jako oběť agrese brání úspěšně. Tím pádem trošičku zveličujeme to, v jak dobré situaci je, a máme tendenci lehce podceňovat
Rusko. Navíc jsme si už vytvořili nějaký obraz na začátku, kdy Rusko skutečně vršilo taktické chyby, postupovalo podle velmi
nefunkčního plánu a teď snadno přehlédneme, že Rusko je schopné část těch chyb odstraňovat, a že Ukrajina neustále bojuje
v konfliktu proti zemi, která je mnohem větší, má mnohem víc obyvatel, měla před válkou mnohem silnější, lépe vyzbrojenou
armádu. Že ta situace pro ni vůbec není jednoduchá.

Může to v konfliktu hrát i nějakou pozitivní roli?

Pozitivní to v některých věcech určitě je. Je to také trochu výsledek toho, že Ukrajina velmi rozumně požádala mezinárodní
komunitu i veřejnost, aby nesdílela informace o ukrajinských jednotkách, ztrátách, vidíme v otevřených zdrojích primárně ztráty
ruské. Má to tu výhodu, že to Ukrajincům pomáhá udržovat vysokou morálku, víru v to, že vítězí, což je samozřejmě něco, co
potřebují. I pro Západ je potřeba věřit tomu, že západní podpora má smysl a ona dozajista ten vojenský smysl má. Takže ano,
to, že to naše vidění je mírně optimistické, není nutně špatně, ale zároveň bychom měli naše rozhodnutí o konfliktu přece jen
činit na základě nějakého střízlivého úsudku, co je a není možné.

Je vůbec možné skládat z dostupných informací reálný obraz situace?

Dá se poskládat nějaký obraz s určitou mírou abstrakce a přiznáním si, že nevidíme velkou část detailů. Stále platí mlha války.
S jistotou můžeme říct věci, jako že se Ukrajině podařilo vybojovat bitvu o Kyjev, tam už máme odstup. Co třeba nemůžeme s
jistotou říct je, jak se vyvine současná kampaň na Donbase.

Tedy zatímco Ukrajině odpouštíme detaily, u Ruska naopak.

Je to tak. Abychom mohli něco vyhodnotit analyticky správně, potřebujeme vidět celý obraz. A řada těch našich úsudků je z
výseků, z videa, kde jsme viděli zničený ruský tank. Ale nevíme, co se děje s dalším tisícem ruských tanků, nevíme, co se děje
se stovkami ukrajinských tanků. Proto jsou jedním z nejlepších podkladů mapy. Mapa je jen jedna, Kyjev je buď pod kontrolou
Ruska, nebo ho kontroluje Ukrajina. Může se o něj bojovat. Ale pokud byly kontinuálně týden v nějaké vesnici vidět jenom
ruské jednotky a ukrajinské ne, tak je poměrně jasné, že tuhle vesnici kontroluje Rusko. V tom je mapa spolehlivější, než něco
odhadovat z videí zničených tanků a tak dále.

Pokud bychom to vzali popořadě, jak je na tom tedy nyní reálně Ukrajina?

To je právě zásadní věc, kterou úplně přesně nevíme. Ukrajina z rozumných důvodů nezveřejňuje údaje o svých ztrátách. Ze
zpráv žurnalistů, kteří byli přímo na místě, víme, že ukrajinští vojáci mají stále vysokou morálku, ale zároveň na profesionální
úrovni také nepodceňují ruského protivníka. Máme zprávy, že Ukrajina přece jen netrpí přebytkem zbraní, netrpí přebytkem
munice, situace není až tak růžová, potřebuje další západní dodávky. Protože ukrajinská ekonomika utrpěla v principu velmi
těžké rány a těžko dokáže podpořit tu zmobilizovanou ukrajinskou armádu.

A Rusko? Jak jste naznačoval, svět oblétají často zprávy či videa poukazující na neschopnost ruské armády, dá se říct, že se v
něčem už poučila, změnila taktiku?

První změnou taktiky prošli v principu už na začátku konfliktu, který ani armáda nepojala jako válku, ale spíš takovou velkou
protipovstaleckou operaci proti pučistům, kde si mysleli, že jen pozatýkají Ukrajince. Nebojovali podle své doktríny. Snahy dát to
dohromady trvaly a spousta věcí nefungovala. Ze všeho nejvíc dvě věci. Jednak logistika a jednak to, čemu se říká combined
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arms (vševojskový přístup), kdy jednotlivé druhy zbraní postupují společně a vzájemně se podporují tak, aby kompenzovaly své
slabiny a využívaly své síly. To je něco, v čem se dokázala ruská armáda minimálně částečně zlepšit. Podařilo se jim to
například v průlomu u Popasné, kde vytvořili, řekněme, údernou pěst svých nejlepších dostupných jednotek.

Přesto se mluví o velkých ruských ztrátách, o tom, že jejich jednotky nebudou do několika týdnů v bojeschopném stavu, o velmi
pomalém postupu v posledních týdnech. Podle vás je naopak situace na bojišti nyní v mnohém nejhorší od prvních týdnů. Jak
to tedy v současnosti vypadá?

Válka se mění v opotřebovávací, kdy se ani jedné z těch stran nedaří dosáhnout velkých průlomů, které by konflikt rozhodly.
Takže vrší ztráty. Mluví se o ruských ztrátách, ale Ukrajina, jak zmiňoval prezident Zelenský, také ztrácí 50 až 100 vojáků
denně. Když počítáme s nějakým obvyklým poměrem mrtvých a zraněných zhruba 1:3, tak to jsou další stovky zraněných každý
den. A i ukrajinská armáda se opotřebovává. Přesto, že se už několikrát mluvilo o tom, jak je na spadnutí ukrajinská
protiofenzíva, tak jsme ji neviděli a je otázka, jestli na ni má síly.

Dlouhodobě se mluví o tom, že Rusko už také nevydrží operační tempo, ale oni mají přece jen ještě značné možnosti. V Rusku
neproběhla mobilizace, nejede naplno válečná výroba a tohle všechno fyzicky mohou udělat. Je otázka, jestli to mohou udělat
politicky. Přesto, že jim sankce komplikují život, tak je nepravděpodobné si myslet, že to, co dokázali vyrábět za Sovětského
svazu, nedokáží vyrábět teď. Se sankcemi si dokáží poradit státy jako Severní Korea či Írán, které jsou, při vší úctě, z hlediska
průmyslového někde úplně jinde

Je mobilizace skutečně něco, co by dokázalo Rusku dodat čerstvé síly v nějakém kratším čase?

Ono se o tom někdy mluví černobíle – všeobecná mobilizace ano, či ne. Samozřejmě, že pokud by Rusko začalo mobilizovat lidi
úplně bez vojenských zkušeností, muselo by je vybavit věcmi ze skladu, které mohou být v ne úplně dobrém stavu, tak to
rozhodně bude trvat dlouho. Co ale Rusko může udělat jsou různé formy částečné mobilizace. Oni už trochu mobilizují, byť to
nedělají tak, že by lidem nařizovali, aby do armády vstoupili. Nabízí jim velmi lukrativní podmínky. Rusko může například změnit
zákony tak, aby mohlo nasadit brance. Částečně mohou zmobilizovat specialisty, kteří jim chybí, lidi, kteří nedávno z armády
odešli, protáhnout službu vojákům základní služby a tím si pomoci. Takové částečné posílení může přinést řádově až stovky
tisíc vojáků.

Jak si představit opotřebovávací válku? Co Ukrajinu čeká?

Základní charakter opotřebovávací války je v tom, že se tolik nemění kontrola území a zvítězí ten, kdo vydrží déle doplňovat
ztráty. Je velká otázka, která z těch stran to je. Rusko ještě má mobilizační rezervy, ale je otázka, zda je může využít. Ukrajina v
podstatě mobilizovala co se dá z hlediska zbraní, z hlediska lidí určitě ještě rezervy má, ale potřebuje pro ně zbraně. Ty jí
mohou nejrealističtěji dodat západní partneři. Za mě je pro Ukrajinu naprosto klíčové, aby západní pomoc z hlediska zbraní a z
hlediska munice vydržela. Bez toho Ukrajina v podstatě nemá šanci v konfliktu dál dlouhodobě pokračovat.

Má vláda jasnou koncepci, jak naložit s uprchlíky?
TISK , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: Týdeník Echo , Strana: 55 , Autor: Záviš Dobiašovský , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
26.05.2022 02:28 , Rubrika: Auto , AVE: 26 326,53 Kč , Země: Česko
MARIE JELÍNKOVÁ expertka na migrační politiku z Fakulty  sociálních  věd  UK

PRO

Vláda přišla se strategickými prioritami pro začleňování ukrajinských uprchlíků, které míří správným směrem. Pojmenovává v
nich klíčové oblasti, na co je třeba se zaměřit. A až na dlouhodobě obecně problematické oblasti (např. bydlení) se jí to
povedlo. Nyní jde o to, aby nezůstalo u pouhé strategie a vytyčených cílů. Vize je prvním krokem, za kterým musí následovat
realizace. A k realizaci vizí jsou třeba prostředky (finanční i personální), plán realizace (kdo, co a kdy dělá a kdo za co
odpovídá) a v neposlední řadě i vůle odpovědných aktérů vizi uvádět v praxi. Na tom všem musí vláda a jistě i ministerstva a
kraje a obce nyní pracovat. Mimo praktické věci je třeba rozumět tomu, že vzájemné sžití se vyžaduje mimo prostředky i čas a
dobrou vůli na obou stranách. A že různé problémy, náročné situace a obtíže jsou přirozenou součástí vzájemného sžívání se.
Jde o to, problémy řešit, vědět, že jsou normální, a dát dobrému soužití šanci. Vizi máme, nyní jde o to, ji uvést do praxe. P

PROTI

DANIEL HŮLE expert organizace Člověk v tísni

Oceňuji vládu za její vstřícný postoj k lidem prchajícím před ruskou agresí. Zpočátku sice podcenila přicházející počty, ale
rychle se vývoji přizpůsobila. Populace se během měsíce rozrostla o několik procent a ta dětská i o víc než 5 %. Jenže
rozmístění uprchlíků od začátku nikdo moc neřídil a teď máme regiony, kde jsou absorpční kapacity zcela přehlceny. Jinde
naopak kapacita je, ale stát tápe, jak s tím naložit. Navíc si vláda vytyčila priority v pořadí: práce, bydlení a vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že polovinu příchozích tvoří děti a třetinu samoživitelky, měly by být priority řazeny opačně. Nejméně flexibilní
jsou totiž školy, ty snadno nepostavíte a je třeba vycházet z existujících kapacit. Dostupnost bydlení závisí na podpůrné politice
vlády a nejflexibilnější je oblast práce. S migrací totiž vzniká řada pracovních příležitostí. Bojíme se však centrálního řízení,
které si spojujeme s komunismem. Pokud řešení krize necháme na krajích, budeme mít 14 vzájemně nesolidárních systémů. P

O autorovi: Připravil Záviš Dobiašovský PARTNER RUBRIKY

Babiš by prezidenta zvládl. Ale kandidatura není dobrý krok
TISK , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 8 , Autor: RENATA KALENSKÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
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26.05.2022 02:28 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 85 316,49 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Kampaň Petra Pavla považuje politoložka Anna Shavit za „přechozenou“, Josefa Středulu má za zajímavého kandidáta a
billboardy „za Babiše bylo líp“ hodnotí jako profesionální. Z této trojice by volila Pavla.

Politoložka Anna Shavit radila v prezidentských volbách v roce 2013 Karlu Schwarzenbergovi, poté byla součástí
předvolebního týmu Andreje Babiše. V rozhovoru s Deníkem N mimo jiné popisuje, co patří do předvolebního manuálu, proč je
současná kampaň ANO cynická a jak na ni působí Josef Středula. „Musí si dát pozor, aby nebyl zarámovaný jako
prvorepublikový kavárenský levičák,“ říká.

* Je pro vás vzrušující sledovat rozbíhající se prezidentskou kampaň?

Na první dobrou vůbec. Když budu kritická, všechny kampaně jsou zatím takové nekampaně. V rozporu s tím musím říct, že
mám hluboký respekt k lidem, kteří se rozhodnou kandidovat. Můžeme je řadit do různých skupin: možný kandidát,
pravděpodobný kandidát, kandidát políbený Milošem Zemanem, kandidáti, které někdo nazývá podivíny. U všech je to velké
rozhodnutí. Říct svému okolí, že chci kandidovat na prezidenta, a v mnoha případech se pak postavit na ulici a začít sbírat
podpisy… Jenom si představte, že někomu na ulici řeknete: „Dobrý den, jmenuju se tak a tak a kandiduju na prezidenta.
Podepíšete mi tady papír?“ Můžeme se tomu smát, ale za mě je to opravdu poměrně odvážné rozhodnutí. Také není lehké
sestavit tým, sehnat finanční prostředky a tak dále.

* Já bych ze sebe takovou větu nedostala.

V mnoha případech se na to musíte připravit. Jde to natrénovat, naučit se to. Ale zpět ke kampaním: zatím je to takové
nerozběhnuté. Je tu výrazná disproporce mezi kandidáty, kteří musí sbírat podpisy, a těmi, kteří počítají s politickou podporou,
ať ze Senátu, či Poslanecké sněmovny. Ti, kteří budou mít politickou podporu, tedy podpisy, ještě nejsou vidět.

* Co se týče kampaní, vnímám především neprezidentskou nebo kdovíjakou kampaň Andreje Babiše. Jak ji hodnotíte?

Jedna věc je, jak je udělaná z hlediska marketingu a kvality, a jaká je z hlediska obsahu. Samozřejmě profesionálně to lze
chválit. Na druhou stranu je země zaplevelená mnoha dalšími billboardy různých kandidátů a uvidíme, jak to obstojí.

* Vážně? Myslíte, že je profesionálně dobře, když…

Má to dvě roviny – obsahovou a vizuální. Vizuálně to působí dobře a jasně. Co se týká obsahové roviny, hlavní sdělení je
nepravdivé a v mnoha ohledech cynické. V kampaních, které mají vliv, je dobré se držet pravidla, že sdělení musí být alespoň
částečně pravdivé, aby fungovalo.

* Narážíte na to, že lidé, kteří jsou na billboardech, nejsou jen obyčejní občané, ale podporovatelé, nebo přímo členové a
funkcionáři hnutí ANO?

Ne, řeším obsah. Fotografie, respektive lidi na fotografiích, nevnímám jako problém.

* Vážně? Vždyť je to vylhané.

Ale kdo to řeší? Koho to opravdu zajímá? Vizuální rovinu a fotografie rozebírají buď lidé z reklamy, či média. To sdělení má být,
že obyčejní lidé říkají, jak se mají, a ve skutečnosti jsou to lidé, kteří mají blízko k ANO.

* Předseda hnutí ANO v Chrudimi…

Já chápu meritum věci a debata o etice je namístě. Jenomže tady se v rámci debaty o fotografiích vytratil hlavní problém.
Problematické sdělení je, že za Babiše bylo lépe a teď je špatně. Zcela to opomíjí fakt, že ANO bylo osm let ve vládě a to, na co
si lidé na billboardech stěžují, je do velké míry právě důsledek Babišovy vlády. Problém tedy není samotná negativní vymezující
se kampaň či fotografie lidí. Běžného občana v Teplicích či Chrudimi tohle vůbec nezajímá. Podobná debata se tady naposledy
vedla v souvislosti s kampaní sociální demokracie, když v roce 2010 nakoupili fotky z fotobanky a byl hrozný skandál z toho, že
tam mají genericky pěkné lidi. Ale i to je vlastně malicherné.

* Nápad ANO tedy oceňujete?

Nikdo s takovým nápadem dlouho nepřišel. Vybrat přesně cílové skupiny, dát smutnou černobílou fotku… Babiš říká, že to je
první kampaň bez něho, zároveň ho tam doslovně připomíná slogan z kampaně 2013. Babiš vyplnil mediální prostor. Na chvíli
se stalo, že se nemluvilo o Ukrajině ani o ničem jiném, jen o Babišovi.

* Snaží se to vzbudit nostalgii u lidí, kteří mu tehdy uvěřili. Z onoho „Ano, bude líp“ udělal „Už líp bylo, se mnou“.

To považuji za cynické, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžeme říct. Uvidíme, jaký to bude mít efekt. Zase bych od toho
tolik neočekávala. Nevím, jestli to je zahájení prezidentské kampaně, ale určitě se jim to neztratí. Budou komunální a senátní
volby. To, že jsou jako opoziční strana ve veřejném prostoru, je pro ně cenné.

* Řekla byste, že Andreje Babiše opoziční role vlastně baví?

Nevidím mu do hlavy. Myslím, že se v tom do určité míry zorientoval, ale on je exekutivec a mikromanažer, takže si neumím
představit, že by ho to bavilo dlouho.

* Bavila by ho prezidentská funkce?
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Bavila, nebavila… Těžko říct. Určitě by to zvládl. Pořádal by státní večeře, to on má rád, uděloval by státní vyznamenání a
podobně.

* Neumím si představit, že by ho to uspokojilo.

Asi by prezidentství po svém posunul dál. Vždycky si zakládal na tom, že se potkával se světovými lídry.

* Rád například zdůrazňoval své kontakty s Viktorem Orbánem. Je Babiš člověk, který si nechá poradit? Třeba Jiří Paroubek
byl prý v tomto ohledu tvárný, zatímco Miloš Zeman nebo Karel Schwarzenberg nikoli.

Jedna věc je nechat si poradit, co máte říkat v kampani, co vyplynulo z výzkumů, na co dávat důraz a co dává smysl. Druhá věc
pak je to udělat. Politici si v mnoha situacích nedají poradit. A to mluvím výlučně o volebních kampaních. Já jsem nikdy
nepracovala jako vnitropolitický nebo zahraničněpolitický poradce. To není moje parketa. Moje rady se tedy týkají toho, v čem
si lidé obvykle poradit nechají.

* Například? Vykládala jste Babišovi ústavu?

Tu jsem mimochodem vykopírovala i knížeti. To říkám proto, abychom zase nepodléhali představě, že kandidatura začíná
čtením ústavy. V případě kampaně jde často o vysvětlování jednotlivých kroků a proč je nutné je udělat. Období volební
kampaně je většinou čas, kdy si mnoho politiků rádo dá poradit. Babiš v roce 2013 s týmem úzce spolupracoval, kampaň a
obecně vstup do politiky ho bavily, byl to pro něj nový svět.

* Nemusí na vás působit jako intelektuál, ale je nesmírně inteligentní a učenlivý.

Já to nezpochybňuju.

* Pro něj to byla nová parketa, tak byl ochotný naslouchat. Zajímaly ho různé věci související i s historií, ale v jeho případě se
vždycky ukazuje, že on není žádný bytostný demokrat, který by rozuměl tomu, proč je demokracie potřeba.

Stát jako firma.

* To není jen koncept stát jako firma. Takhle to vnímá v podstatě dost lidí na světě, kteří jsou úspěšní a něčeho dosáhnou.
Mnoho lidí z byznysu má pocit, že veřejné prostředky nejsou využívány účelně, že je někde systémová chyba, kterou lze rychle
napravit. A často jde o hlubokou neznalost demokratických principů. Babiš je podle mého názoru člověk, který by byl úspěšný v
jakémkoli režimu. Kdyby vyrůstal formovaný americkou demokracií, bude americký demokrat. Lidí, kteří nejsou přímo
demokrati, je ve společnosti strašně moc a je dobře, když politický systém drží a nedovolí, aby tato skupina převážila.
Nedělejme si žádné iluze, že je Babiš jediný.

Když říkáte, že nevíte, zda by ho bavila prezidentská funkce, například ústavní právník Jan Kysela je přesvědčen, že Babiš by
se jako hlava státu snažil systém změnit na poloprezidentský.

* To zcela jistě a maximálně. On je exekutivní typ za každou cenu. Určitě by pokračoval v české tradici přizpůsobování si
prezidentství sobě a podle mě by do toho určitě mluvil premiérovi. Nebo by se s ním vůbec nebavil, dělal by věci sám a inicioval
by je bez ohledu na to, jestli na to má, nebo nemá ústavní právo.

Ohebnost pravomocí zkoušel i Miloš Zeman. A vlastně všichni jeho předchůdci.

* Zeman je v něčem pořád ještě stará škola. Ví, že politika funguje nějakým způsobem, je to bytostný politik. Klaus to také dělal
a bral to stejně. V tuto chvíli by u Babiše stačilo, kdyby byl energičtější než Zeman. Asi by objížděl regiony, byl by vidět, měl by
zase ohromný mediální prostor, který s tím přichází, zahraniční návštěvy, tým na Hradě…

Bylo by to dobře? Mám z toho až osvěžující dojem.

* Nemyslím si, že je dobré to modelovat jen na Babišovi. Může přijít někdo jiný, lepší, horší. Zeman představuje první dvě
volební období přímo voleného prezidenta, která poměrně jasně rozdělila populaci na dva tábory. On sám k tomu aktivně
přispíval. Mnozí si tak zvykli, že vlastně nemáme prezidenta. Byl to zvláštní polostav, kdy tam někdo sedí, ale není to tak úplně
potřebné. A samozřejmě události posledních dní ukázaly, jak může být osvěžující a důležité, když prezident opravdu funguje.

Kvůli Ukrajině?

* Určitě se nabízí Ukrajina. Zeman samozřejmě sehrál velkou roli v migrační krizi, ale během pandemie jsme si tu v podstatě
zvykli žít bez prezidenta. Bylo by pěkné mít prezidenta, za kterého se nemusíme… Mohla bych říct stydět, ale bylo by to hloupé,
protože jsou tu lidé, kteří se za něho nestydí, a já nechci společnost takto rozdělovat. V každém případě by bylo skvělé, kdyby
tam byl někdo, kdo by respektoval ústavu a politický systém. A měl dobré vztahy s vládou.

Za premiéra jste chtěla Petra Fialu. Máte svého kandidáta na prezidenta, který by splňoval to, co tu popisujete?

* Myslím, že za osm let by to klidně mohl být právě Fiala. Mimochodem, mě učil v prvním ročníku politologie na Masarykově
univerzitě. Spekulovat o jeho prezidentských ambicích je předčasné zejména ve chvíli, kdy není jasné, kdo bude kandidovat.

PAVLOVA PŘECHOZENÁ KANDIDATURA

Zkusme mluvit o těch, o nichž se nejvíc diskutuje. Ať už potvrdili, nebo ne. Zatím probíhaly průzkumy, zda má větší šanci Andrej
Babiš, nebo Petr Pavel. Teď do toho nejspíš dost zasáhne Josef Středula. Jak ty šance hodnotíte?
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* O Středulově kandidatuře se špitá tak tři roky. Je to zajímavý kandidát.

Marketingový odborník Petros Michopulos tvrdí, že největší šanci na výhru má právě Středula.

* To už opravdu dlouho říká víc lidí. Náš pravicový odborář Středula…

Ale zase s polibkem od Miloše Zemana.

* Mnoho dalších se vyjádřilo o jeho kandidatuře pozitivně, dokonce i Miroslav Kalousek. A má podporu odborových svazů.

Kdo by měl největší šanci? Pavel, Středula, nebo Babiš?

* Myslím, že se to tam může překvapivě prolínat a určitě to změnilo dynamiku. Středula má silný příběh a bude mít podporu i
tam, kde s ní mohl počítat Babiš.

Jaký je v kostce příběh, který by nabízel?

* Zastupuje zájmy velké skupiny lidí v České republice. Zároveň to umí i v Bruselu. Rozhodně je schopný přesně a jasně
formulovat, že jsou tady skupiny lidí, kteří ho potřebují. Budí dojem, že je schopen vyslechnout hodně lidí a skupin, na něž se
zapomíná. Mediálně se velmi ujal argument, že umí reprezentovat všechny skupiny. Nemyslím si ale, že je to jediný správný
pohled na věc. Je to zjednodušená argumentace. Nevím, jak bude Středula v kampani vystupovat dál, ale bude si muset dát
pozor na to, aby nepůsobil příliš salonně a luxusně.

Jak se daří Babišovi, že salonně nepůsobí? Stačí, že si vezme kšiltovku? Čau lidi?

* Ne, on je v mnoha věcech takový obyčejný. Pro mě nebyl šok, že získal takovou přízeň, i když je to bohatý člověk.

A Petr Pavel? Pomůže mu válka na Ukrajině?

* Myslela jsem si, že ano, ale evidentně je jako bývalý voják ve složité situaci a tweetovat jednou za tři dny… Sice se
prezidentské volby nedělají na Twitteru, ale na ulici, není však prostě vidět. U něho je to přechozený vztah, přechozená
kandidatura. Je asi logické, že plánuje vyhlášení kandidatury na poslední chvíli. Z logiky kampaně je dobré začít relativně
pozdě, ve chvíli, kdy je jasné, kdo je konkurence, jaké je rozložení politických sil a jaká je vnitropolitická situace. Ocenila bych
ale, kdyby nějaký kandidát konečně jasně řekl: „Chci být prezident.“

V čem spočívá kouzlo toho, jestli je kandidát na prezidenta levicový, nebo pravicový?

* Myslím, že to není přesné označení. Jde o to, jaké skupiny dokážete oslovit. Ve Středulově případě je to teď téma, mediální
zkratka je: konečně máme levicového kandidáta a vyřešíme tím problém propadu dvaceti procent hlasů v populaci, která nemá
politické zastoupení.

Něco jako Robert Fico, o němž Milan Kňažko říká, že to je kaviárový socialista?

* Neznám dobře Josefa Středulu, abych ho srovnávala s bývalým slovenským premiérem, kterého o dva hlasy nevydal
parlament do vazby. To mi přijde nefér. Může to být zajímavé. Bude si ale muset dát pozor, aby nebyl nakonec zarámovaný
jako prvorepublikový kavárenský levičák.

Koho byste si vybrala?

* Kdybych si z těch tří měla vybrat, samozřejmě si vyberu Petra Pavla. A kdybych měla jít volit, v prvním kole – kdyby byli na
kandidátce jen tito tři – si vyberu také jeho.

Proč?

* Jeho pozice v NATO, prodemokratický kandidát s jasnými hodnotami. A co se týče Babiše, nemyslím, že jeho kandidatura je
dobrý krok (Andrej Babiš chce až v září oznámit, zda bude na Hrad kandidovat. Považuje se však za nepravděpodobné, že by
do voleb nešel, pozn. red.).

*

Myslíte, že se bude v případě Petra Pavla hodně diskutovat o tom, že byl v KSČ?

Že se ten argument objevuje, znamená, že to není malé téma. Navíc i ve světle toho, co se děje na Ukrajině. Postsovětská
nostalgie, která na nás vane z Ruské federace, rozhodně k smíchu není. Nicméně se domnívám, že Petr Pavel neměl tehdy v
armádě na výběr nic jiného. Odčinil to svou prací pro NATO.

* Dá se čekat, že kandidáti budou v souvislosti s reakcemi svého publika upravovat své výroky o Ukrajině?

Uvidíme. Nemusíte upravovat výroky, stačí něco zdůrazňovat. Navíc, co se jednou dostalo do veřejného prostoru, zpět
nevezmete. V případě Ukrajiny bude spíše otázkou, jaká bude vnitropolitická situace a nálada v zemi. Co budou voliči
považovat za důležité. Jestli nárůst cen, ekonomickou situaci rodiny a tak dále. Jsem zvědavá, kdo všechno nakonec dokáže
sebrat podpisy. Získat padesát tisíc podpisů je samo o sobě volební kampaň. Vyžaduje to tým, logistiku, velké nasazení a také
hodně peněz a času. Na druhou stranu ne každý, kdo získá podpisy, bude schopný kandidát.

SILNÝ PŘÍBĚH A MÍT RÁD LIDI
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* Kdyby vás někdo najal, čím byste se snažila voliče oslovit? Co by teď na ně fungovalo?

Funguje, když je kandidát autentický, má silný příběh a opravdu má rád lidi. Vážně. To nejdůležitější je vysvětlit, proč chce být
prezidentem, prezidentkou. Svým příběhem musí ukázat, jaké kroky k jeho rozhodnutí vedly. U politiků, jako jsou Zeman a
Klaus, se prezidenství považovalo za vyvrcholení jejich kariéry. To považuji za strašně hloupé. To je v podstatě odměna za to,
že tady veřejný prostor tak dlouho spravovali. Samozřejmě, politik má výhodu, že nemusí vysvětlovat, proč je v politice či proč
kandiduje. Stejně tak poměrně jasný příběh mají lékaři či učitelé, ti také nemusí obhajovat, že jejich práce pomáhá. Příběh
doktora se píše sám. Musíte umět vysvětlit, co vás v tuhle chvíli vede ke kandidatuře, co byla ta poslední kapka v plném
poháru, kdy vše přeteklo, a vy tak musíte „přinést změnu“. A také by měl kandidát umět vysvětlit, jak to v Česku bude vypadat v
roce 2028.

* Ale to jsou přece jen sliby, které s realitou nemívají nic společného. To nevadí?

Ano i ne, je to dost zajímavé. I z toho důvodu sehrávají ve volbách tak důležitou roli průzkumy veřejného mínění, schopnost
data analyzovat a pak se jimi řídit. Netroufám si od boku říkat, co lidé chtějí slyšet kromě toho, že bude líp a že mají nárok na
lepší budoucnost. Pozitivní sdělení často fungují lépe. Lidé chtějí cítit, že je někdo reprezentuje. V americké angličtině na to
mají pekelnou větu „I hear your voice“. Víme o vás, slyšíme vás, váš hlas je slyšet. Proto je důležité, že se kandidát s lidmi
potkává v rámci kontaktní kampaně. A nemusí jim postavit novou fotbalovou halu. Zásadní je, že je vyslechne a dá jim najevo,
že to, co říkají, je zajímavé, relevantní a inspirující. Případně je ubezpečí, že jejich obavy jsou namístě – ukáže tím empatii. To
často stačí. Samozřejmě ale mluvíme o tom, že byste měla být z těch osmi a půl milionu lidí, kteří mají volební právo, schopna
oslovit aspoň čtyři miliony. Pochopitelně dojde k tomu, že začnete zjednodušovat. Ale používání různých typů sdělení je
důležité. Musíte oslovit různé skupiny, namátkou například střední třídu, příhraniční regiony, matky samoživitelky, digitální
nomády, pracující, a to všechny v jedné větě.

* Takhle jednoduché to ale nebude, ačkoli to tak zní.

Co mi přijde problematické, je vytváření si dlouhodobé voličské báze lidí, kterým říkáte, že mají být nespokojení a že se mají
špatně. Bylo by fajn, kdyby se tohle trošku změnilo. Kdyby se tento narativ změnil, kdyby se přestalo lidem říkat, že se mají fakt
špatně a kdo za to může. Kdyby se místo toho začala nabízet cesta ven. A to všechno s respektem a pochopením. A při vědomí
toho, že jsou místa, kde je to komplikované. Bylo by zkrátka fajn přestat z lidí dělat nemohoucí a neschopné.

* Nedělá podle vás právě tohle Andrej Babiš?

Myslím, že to se stane mnohým lidem – že vstoupí do politiky i s velkou mírou idealismu a chutí věci měnit, ale pak zjistí, že to
není tak jednoduché. Že tu fungují nějaké mechanismy. Dojde vám, že plno věcí, které jste chtěla prosadit, prosadit nemůžete,
protože to takhle nefunguje.

* Touto zkušeností projde každý.

Touto zkušeností projde každý napříč politickým spektrem. K tomu zjistíte, že některá témata vám uberou politické body a je
fakt těžké to prosazovat a nesklouznout k tomu záplatování dálnice. Což se prostě děje. Tohle se týká pravice i levice.

PRÁCE PRO JOUROVOU BY BYLA ZAJÍMAVÁ

* Z toho, co říkáte, mi stejně vychází, že největší šance by mohl mít Středula.

Jeho velká výhoda bude, že bude mluvit ke skupině lidí, která se cítí být nereprezentovaná. Babiš byl premiér a nemůže přijít s
nějakým úplně novým příběhem o sobě. A generál je generál. Jeho sdělení bude, že jeho kandidatura je služba a má povinnost
to udělat. Středula může působit svěžím, neotřelým dojmem, ale kampaň je běh na dlouhou trasu. V tuto chvíli pořád není
jasné, kdo všechno bude kandidovat. U Středuly víme, že nebyl komunista, domluví se v cizině, zastupuje nás v Bruselu. Ale já
přesto pořád nevím, proč chce být prezident.

* Protože má rád lidi? A má rád lidi Babiš?

Babiš si to asi myslí.

* A má?

Jeho „mít rád“ je asi jiné než moje nebo vaše. Uvedu příklad: Pokud bude pro Babiše důležité opravit silnici, udělá to za každou
cenu, bez ohledu na ostatní témata a také jestli o to stojíte, nebo ne. A co se týče hodnot, Babiš je určitě prozápadní, rozhodně
není proruský, ale pro něho je opravdu důležitější oprava té silnice. Je škoda, že svůj tah na branku nepoužil třeba ve školství.
Pro Babiše je školství důležité, mnohokrát v rozhovorech zdůrazňoval, že jeho děti mají výborné vzdělání, ale proč se tady ve
školství moc neudělalo, je další věc.

* Třeba jeho marketingový tým řekl, že to nebude na voliče zabírat.

Ve všech průzkumech v Česku i na Slovensku lidé při otázce, co je pro ně důležité, zmiňují školství a také soudnictví až na
posledních místech. Na prvních místech je na Slovensku ekonomická situace. U nás to je korupce, což je už takové klišé, a na
druhém místě také ekonomická situace.

* Jenže není tohle výsledek rétoriky politiků? Když o tom oni nemluví, lidé to také hodnotí jinak. To je bludný kruh.

Jsem přesvědčena, že kdyby někdo na sílu prosadil, aby tři měsíce na každé titulce novin bylo české školství, tohle téma by se
etablovalo.
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* Takže za to mohou média?

To ne. Nemyslím to směrem k novinářům. Mohl by to někdo takhle psát, ale bude méně prodávat. Chci jen říct, že politik
skutečně může agendu nastavit. Ještě k těm kandidátům: tady je samozřejmě ohromná touha po české Čaputové. Je otázka,
jestli bude kandidovat Danuše Nerudová, nebo ne. A zajímavá kandidátka by mohla být Věra Jourová.

* Ta to nepotvrdila.

Myslím, že ta by do toho chumlu kandidátů mohla vnést další rozměr. Má fantastický osobní příběh včetně toho, že je úspěšná
eurokomisařka.

* Byla neoprávněně ve vazbě…

Ano, v rámci boje s korupcí. Když její dcera chtěla jít studovat práva, vystudovala je s ní. To celé je ohromný a silný příběh. Do
toho je nesmírně kultivovaná a budiž nám inspirací. Tahle žena po čtyřicítce rozhodně neustrnula, naopak se posunula dál.

* Pro tu byste pracovala?

Umím si představit, že pro Věru Jourovou by bylo zajímavé pracovat. Asi bych ráda pracovala pro nějakou ženskou kandidátku
a ona by byla fantastická. Nejsem první ani poslední, kdo to říká. To rozhodnutí musí udělat ona. No a kdo dál… Danuše
Nerudová – velmi hezké, jasné, neotřelé názory. Zatím není její kampaň příliš vidět. Dalších kandidátů je hodně a u mnohých
není vůbec jasné, proč se rozhodli kandidovat a k čemu jim to rozhodnutí pomůže. A mnoho z nich selhává právě v odpovědi
na jednoduchou otázku: proč kandiduji na prezidenta či proč mě volit. Středula je v jedné věci talentovaný – bylo to jak z
učebnice, ale řekl, že český volič je chytrý volič. Volič, který umí svým rozhodnutím vyvažovat politické rozdělení sil. To je jak z
volebního manuálu, jak mluvit na voliče v kampani.

* Co je ještě součástí takového manuálu?

Napadá mě příklad, který jsme s kolegou používali na Slovensku v kampani proti Kotlebovi. Kandidát potřeboval získat i jeho
voliče. A bylo nutné, aby jim byl schopen sdělit, že nejsou hloupí, protože volili Kotlebu, a že nejsou hloupí, pokud vidí a cítí
problémy. Jejich chyba byla v tom, že naletěli a špatně si vybrali. Rada či tip pro kandidáta zněly: „Říkejte lidem: ‚Na to, co
chcete, máte oprávněný nárok, ale uvěřili jste špatnému politikovi.‘“ V čase kampaně musíte voličům říkat: „Máte nárok,
zasloužíte si, musíte mít, patří vám to.“

Problematické sdělení je, že za Babiše bylo lépe a teď je špatně. Zcela to opomíjí fakt, že ANO bylo osm let ve vládě a to, na co
si lidé na billboardech stěžují, je do velké míry právě důsledek Babišovy vlády.

Anna Shavit Působí jako odborná asistentka na Katedře marketingové komunikace Fakulty  sociálních  věd  UK . Věnuje se
výzkumům volebních kampaní a vládní komunikaci. Pracovala na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga a na kampaních
hnutí ANO v letech 2013 a 2017. V posledních volbách konzultovala volební strategii pro KDU-ČSL v rámci koalice Spolu. Na
Slovensku radila současné vládní straně Sloboda a Solidarita. Nevím, jak bude Středula v kampani vystupovat dál, ale bude si
muset dát pozor na to, aby nepůsobil příliš salonně a luxusně. U Středuly víme, že nebyl komunista, domluví se v cizině,
zastupuje nás v Bruselu. Ale já přesto pořád nevím, proč chce být prezident.

O autorovi: RENATA KALENSKÁ, redaktorka
Foto autor:   FOTO: LUDVÍK HRADILEK, DENÍK N
Foto popis:   Anna Shavit a Petros Michopulos na lednové debatě Deníku N v Knihovně Václava Havla v Praze.
Foto autor:   FOTO: GABRIEL KUCHTA, DENÍK N
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Mohou Ukrajinci ruské okupanty nakonec úplně vyhnat? Ano, ale...
TISK , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 15 , Autor: Jan Kofroň , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Názory , AVE: 105 219,18 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Válka 

Válka na Ukrajině zuří tři měsíce. Kvůli mimořádné intenzitě bojů ji lze označit za nej významnější evropský konflikt po roce
1945. Při odhadech dalšího vývoje se hodí provést malou reflexi toho, co jsem o průběhu konfliktu soudil před jeho započetím. 
Čekal jsem, že intenzivní válka (řekněme na východní polovině Ukrajiny) může, bude-li se Rusům velmi dařit, trvat třebas jen
dva až tři týdny a ruské ztráty budou kolem tří tisícovek mrtvých. Když se Rusům dařit nebude, válka se klidně protáhne na dva
až tři měsíce a útočník bude mít 10 tisíc mrtvých a několikanásobek raněných. Po třech měsících války, v situaci, kdy ruské
ztráty pravděpodobně přesahují 15 000 mrtvých a kdy ani Charkov, ani Kyjev, natož Oděsa či Dněpropetrovsk nejsou přímo
ohroženy, musím říci: Ukrajincům se daří nad očekávání dobře. Ne, není to tak, že by Ukrajinci vyhráli, ostatně přišli o více než
20 procent území. Ale minimálně se povedlo zajistit přežití nezávislé Ukrajiny a to není málo. Mají však Ukrajinci šanci svou
situaci ještě vylepšit? 
Počáteční chyby Rusů, tedy příliš optimistické předpoklady plus zanedbání plánování a logistické přípravy, daly Ukrajincům
šanci maximalizovat ruské ztráty a minimalizovat jejich uzemní zisky. Rusové se však přinejmenším z části svých chyb učí.
Omezili rozsah operace, snaží se postupovat metodičtěji, využívají své silné dělostřelectvo. K excelenci mají daleko, ale bizarní
momenty prvních týdnů již nevidíme. Ukrajina se sice udržela ve hře, ale za cenu nemalých lidských a materiálních ztrát. A
spolu s tím, jak obránci ztrácí svou původní techniku a spotřebovávaj 
í munici, roste význam západních dodávek zbraní (zejména těžší techniky), které jsou teď klíčové. 
Ruské vítězství ve smyslu svržení vlády je nyní zřejmě mimo hru, lze si všakpředstavit, že Rusové dosáhnou série velkých
vítězství a budou schopni ovládnout například jihovýchodní třetinu Ukrajiny. Cesta k tomuto scénáři je však poměrně složitá.
Ukrajinci by museli utrpět zdrcující porážku (například v Donbasu), která by vyřadila významnou část jejich armády. Jenže v
Donbasu se sice rýsuje postupné vytlačení Ukrajinců z oblasti, ale na nějaký velký průlom a obklíčení to nevypadá. Ukrajinci
tak sice podle všeho přijdou o další část území, ale bojeschopnost si uchovají. A jelikož ztráty Rusů nejsou malé, lze čekat, že
jejich útočné schopnosti se také během pár týdnů vyčerpají. 
Rusové by mohli situaci změnit, kdyby buď vstoupili do válečného stavu, nebo změnili regule nasazování sil (nyní nemohou
využívat branců, což výrazně omezuje nahrazování ztrát). K tomuto kroku se Putin zatím nemá, protože smrt tisíců branců by
režim musel vyvážit jednoznačným vítězstvím. A to není zdaleka jisté. A mimochodem, čím později Rusové tento krokučiní, tím
menší okamžitou výhodu jim přinese. 
Aniž bychom si představovali ukraj inskou armádu před branami Moskvy, lze si představit, že získá zpět území ztracené po 23.
únoru. Neznáme přesně ukrajinské ztráty, takže se špatně odhaduje, nakolik je v následujících týdnech reálné očekávat, že si
Ukrajina dokáže vytvořit dostatečnou převahu. Zároveň Ukrajinci doposud ukázali, že jsou schopni se účinně bránit, ba i
podnikat lokální protiútoky. Jenže to je trochu jiná disciplína než velká útočná operace. V té by se totiž role prohodily a byli by
to Ukrajinci, kdo by musel řešit všechny problémy, které doteď museli řešit Rusové. 
Zároveň právě při útočných operacích se nejvíce projeví, že Ukrajina má nyní jen málo letadel a vrtulníků, a ty by musely začít
operovat nad obrannou zónou Rusů s množstvím protileteckých systémů. 
Ano, Ukrajincům se může začít dařit postupně Rusy vytlačovat z dobytých území, ale rychlé vítězství bych nečekal.
Nejpravděpodobnější tak je, že se na čas dostaneme do fáze poměrně statické války. Konflikt se změní na klasickou
opotřebovávací válku. A v ní bude o relativním úspěchu Ukrajiny rozhodovat ekonomická a vojenská podpora Západu. 

O autorovi: Jan Kofroň, autori@hn.cz A u to r p ů s o b í na In s titu tu p o lito lo g ic k ý c h s tu d ií FSV UK

Tragická střelba v texaské škole
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 583 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Srdcervoucí krveprolití v texaském Uvalde. 19 dětí a 2 dospělé zastřelil osmnáctiletý mladík, než ho zneškodnila policie. Podle
úřadů se na čin připravoval. Svůj záměr zveřejnil krátce před útokem na Facebooku. Motiv je zatím neznámý. Osvětlit by ho
mohlo svědectví jeho babičky, kterou postřelil, než vyrazil k budově školy. Prezident Joe Biden opět vyzval ke změnám zbrojních
zákonů. Texaský guvernér je nedávno naopak uvolnil.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Bolest, kterou nechce pocítit nikdo. Rodiny oplakávají své zavražděné děti. Rodiče se ke škole rozběhli ihned, jak se dozvěděli
o střelbě. Podle úřadů zabíjel osmnáctiletý mladík. Na místo podezřelý dorazil v autě, naboural a sjel do příkopu.

Pete ARRENDO, velitel místní policie 
Děti do této školy chodí do druhé, třetí a čtvrté třídy.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Otec a Mary Joe na tragickou zprávu čekal 7 hodin. Xavier se nemohl dočkat, až přestoupí na druhý stupeň. Kromě žáků
útočník zavraždil i 2 zaměstnance školy. Třiačtyřicetiletá Iva Mayrelesová učila čtvrtou třídu. Profesi se věnovala 17 let. Ráda
sportovala, zůstali po ní dcera a manžel.

Chris OLIVAREZ, příslušník texaského bezpečnostního oddělení 
Střelec se dokázal dostat do třídy, zabarikádoval se tam a pak začal střílet.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Útočníka zneškodnili zasahující policisté, které v přestřelce lehce zranil. Zabíjel nejspíš pistolí a útočnou puškou. Podle
vyšetřovatelů zveřejnil 3 dny před tragédií na sociální síti tenhle snímek.

Greg ABBOTT, guvernér Texasu 
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Podle dostupných zpráv jde o studenta, šlo o studenta střední školy v Uvalde a je to americký občan.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Patnáctitisícové Uvalde v Texasu, poklidné město, které znal dosud jen málokdo. Jeho název se zařadí na seznam dalších
poklidných amerických měst, které zasáhla hromadná střelba.

Adele MARTINEZOVÁ, obyvatelka Uvalde 
Mám zlomené srdce. Soucítím s rodiči tady v Uvalde. Nikdy jsem si nemyslela, že se něco takového stane v malém, a tak
přátelském městě, jako je Uvalde.

Greg ABBOTT, guvernér Texasu 
Musíme udělat vše, co je třeba, aby se takové zločiny v budoucnu nikdy neopakovaly a abychom dokázali zajistit bezpečí a
ochranu našich škol.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Nakolik omezit dostupnost zbraní. Debata, která se ve Spojených státech rozvíří po každém podobném masakru. Výrazně se to
dosud nepodařilo ani demokratickým prezidentům.

Joe BIDEN, americký prezident 
To, že osmnáctileté dítě může vstoupit do obchodu se zbraněmi a koupit si dvě útočné zbraně, je prostě špatné. Na co jiného,
proboha, potřebujete útočnou zbraň, než na to někoho zabít?

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Joe Biden Američany vyzval, aby se postavili zbraňové lobby. V jeho projevu se mísily hněv a lítost nad oběťmi, za které budou
jejich blízcí cítit nesnesitelnou bolest, a na kterou není lék. Lukáš Mathé, Česká televize.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tragédie pronikla i do vrcholového sportu. Trenér San Franciských Golden State Warriors odmítl mluvit před zápasem o
basketbalu. Namísto toho přednesl emotivní řeč o zbraních a násilí ve společnosti.

Steve KERR, tréner Golden State Warriors 
Zatímco jsme odešli z rozcvičování, zabili 640 kilometrů odsud 14 dětí a učitele. Za posledních 10 dní zabili staré Afroameričany
v supermarketu. V Buffalu zabili Asiaty v kostele. Asijské věřící zabili v kostele v jižní Kalifornii. A teď zavraždili děti ve škole.
Kdy už s tím něco uděláme? Jsem z toho unavený. Jsem unavený tu vyjadřovat soustrast zničeným rodinám. Jsem unavený z
minut ticha. Stačilo! Je tu 50 senátorů, kteří právě teď blokují odhlasování zákona o prověřování uchazečů o nákup zbraní,
který sněmovnou prošel už před několika lety. Padesát senátorů ve Washingtonu nás drží jako rukojmí. Nechtějí o tom ani
hlasovat navzdory tomu, co Američané chtějí. Nechtějí o tom hlasovat, protože se chtějí udržet u moci. Je to k pláči. Už toho
mám dost!

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A svůj komentář připojí Jan Hornát z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  na  Karlově  Univerzitě , Dobrý
večer.

Jan HORNÁT, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Po tolika střeleckých útocích a v podstatě nulovém posunu amerických zbraňových zákonů to vypadá, že se ani tentokrát nic
nezmění. Jak to vidíte Vy? Je opravdu zásadní změna neprůchodná, i když jí chtějí zjevně voliči i prezident?

Jan HORNÁT, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já se domnívám, že opět se zásadní změny nedočkáme a samozřejmě těch důvodů, proč tomu tak je, je je řada. Jeden z těch
důvodů, které institucionální, vlastně politický, ten jsme slyšeli v příspěvku. Další důvody jsou i otázka vlastně vůbec shody
napříč politickým spektrem, ale i mezi voliči ohledně příčin těchto, těchto tragédií, kdy republikáni se spíše přiklání k tomu, že ty
příčiny jsou spíše sociálně společensko-kulturního charakteru, že by se americká společnost spíše měla zaměřovat na
mentální zdraví, že to teda nejsou ty zbraně, které zabíjí, ale spíše vlastně ti ti lidé, kteří ty zbraně drží. A na druhé straně jsou
teda demokraté, kteří říkají, že primárně se musíme zabývat těmi zbraněmi a vzít zbraně většímu množství, množství lidí. Takže
je to i debata vlastně o těch příčinách jako takových a druhý bod je pak otázka amerického federalismu, protože tak jak je
vlastně, když to zjednoduším, jak napsala americká ústava, tak to svědčí spíše tomu, že vlastně to jsou americké státy,
jednotlivé státy, které mají regulovat zbraně, nikoli federální vláda. A vlastně napříč Spojenými státy teda vidíme, že například
stát jako Kalifornii mám mnohem, řekněme, rigid..., rigidnější a striktnější pravidla pro to, kdo si tu zbraň může koupit, kdo, kdo
může mít licenci. Na druhé straně máme stát jako jižní Dakota, například, které mají velmi, velmi volná, velmi volná pravidla.
Takže jako napříč Spojenými státy, v jednotlivých státech jsou velmi různá pravidla, velmi různá regulace ohledně toho, kdo ty
zbraně může mít a vlastně ta debata je o tom, do jaké míry federální vláda vlastně do těchto regulí může zasahovat. A zatím
vlastně i v minulosti ve své podstatě Nejvyšší soud potvrdil, že to spíš mají rozhodovat ty státy a nikoliv federální vláda, takže
tady vidíme i analogii s tou současnou debatou o právech na potraty, kde vlastně je to zase otázka, do jaké míry tu má být
federální vláda, která do toho vstupuje a do které, do jaké míry si to můžou vlastně na lokální úrovni regulovat ty dané státy.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ano, zůstaňme, prosím, u těch zbraní, byť i to druhé téma je závažné. Může podle vás tento tragický případ zasáhnou do
podzimních kongresových voleb? A nepomůže až emoce pominou a překryje je všední den. Nepomůže nakonec to
demokratické volání po omezení prodeje zbraní paradoxně republikánům, kteří toto právo hájí?

Jan HORNÁT, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já jsem bohužel v tomto skeptický. Mně opravdu přijde, že ve Spojených státech, ačkoliv se to zdá vlastně z naší perspektivy
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nepředstavitelné, tak i takto tragické útoky a události se staly do jisté míry všedními a a i tak, jak se bavím s Američany s
kolegy profesory vlastně, tak sami uznávají, že se v podstatě ta společnost otupěla, i oni se otupělí vůči, vůči těmto tragédiím a
masakr z roku 2012 v Sandy Hook také nepřinesl nějaké výrazné změny. Takže já se domnívám, že tahle tragédie bohužel v
něm cynicky, ale bude ve veřejném prostoru ještě několik týdnů, dva. tři měsíce a pak už budou další témata, který americká
společnost bude řešit a nedojde k zásadnímu posunu.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Pane hodláte, prozatím děkuju. Ještě s námi zůstaňte u druhého tématu.

Trumpova moc v Republikánské straně
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 259 096,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Jakou moc má bývalý prezident Donald Trump v republikánské straně? Částečnou odpověď na to přinesly výsledky květnových
primárek v několika státech. Ve dvou třetinách slavili vítězství kandidáti podporovaní Donaldem Trumpem. V nejsledovanějším
státě Georgii ale ztroskotali. Neúspěch zaznamenala tato republikánská větev i v souboji o guvernérský post. Trampův favorit
David Perdue výrazně prohrál s úřadujícím guvernérem Brian Kempem. Toho naopak podpořil bývalý viceprezident Mike Penc.

Brian KEMP, guverném státu Georgie 
Díky vaší podpoře dnes republikáni v Georgii přišli k urnám a s převahou rozhodli o dalších čtyřech letech pokračování naší
vize pro tento skvělý stát.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Pane Hornáte, některá americká média mluví po vnitrostátních primárkách o ponížení Donalda Trumpa, který naopak mluvil o
úspěšném večeru. Co doopravdy tedy ukázaly o postavení bývalého prezidenta v Republikánské straně a o tom, zda mu roste
konkurence třeba v podobě jeho bývalého viceprezidenta Pence?

Jan HORNÁT, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já osobně bych asi nepřeceňoval výpovědní hodnotu těchto primárek právě ve vztahu k Trumpově osobě. Nicméně to, co si
myslím, že ty primárky ukázaly, že ten, ať již to můžeme nazvat, Trumpův odkaz v republikánské straně, že a vlastně udal jí
směr do jisté míry. A že ta agenda, ta témata, která Trumpovo prezidentství přineslo zajímají americkou společnost, zajímají
republikánské voliče a rozhodně chtějí, aby ta témata zůstala na stole. Nemyslím si, že to v tuhle chvíli úplně vypovídá o tom,
jaký perspektivně by mohl mít Donald Trump podporu ve vo..., v prezidentských volbách 2024, ale minimálně ta agenda té, ty
politické cíle vlastně, které on měl jako prezident, ty zůstanou a už jsou, už jsou v podstatě internalizovány, už jsou součástí
Republikánské strany.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Řada kandidátů, i těch, které Trump přímo nepodporuje, přebírá ovšem Trumpovu rétoriku a jeho témata. To známé heslo
Amerika na prvním místě. Dá se říct, že bývalý prezident stranu trvale změnil, že jí stále ovládá?

Jan HORNÁT, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Určitě. Ne příliš v tom smyslu, že ji ovládá, ale jak jsem zmiňoval, ta témata, která on přinesl, respektive to rámování těch témat,
tak tak tam zůstávají. A koneckonců i do jisté míry to přebírá i ta demokratická strana. Když se podíváme přes, jak jste
zmiňovala to heslo Amerika na prvním místě, to bylo, řekněme, zahraničně politické heslo do jisté míry, ale současné rámování,
řekněme, americké zahraniční politiky právě Bidenovou administrativou je zmiňováno jako za zahraniční politika Spojených
států pro střední třídu, což je v podstatě do..., dost podobné tématu, které, které formulovala Trumpova administrativa. Takže
myslím si, že v tomhle tom ten nečekaný vlastně volební úspěch Donalda Trumpa, tím, že se stal prezidentem, transformoval
celé to politické spektrum ve Spojených státech a i ti demokraté vlastně se, ačkoliv by to asi nepřiznali, ale museli se vlastně
nějakým způsobem inspirovat Donaldem Trumpem a...

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Politikou Donalda Trumpa. Uvidíme, na jak dlouho. Jan Hornát. Díky za vaše pohledy. Hezký večer.

Jan HORNÁT, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuji za pozvání.

Ruská blokáda ukrajinských přístavů
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 03:54 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 471 488,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
S blížící se sklizní na Ukri..., na Ukrajině rostou ve světě obavy z nedostatku jídla. Okupace černomořských přístavu Ruskem a
jeho blokáda těch, které jsou stále pod kontrolou Ukrajiny, uzavřela exportní cesty. Běžně Ukrajina vyváží každý měsíc 5 milionu
tun pšenice. Kvůli válce množství kleslo na 200 000-1 000 000 tun.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Rezavějící obrněnec tam, kde by měla zlátnout pšenice. Vět, jak z protiválečného románu Pole orná a válečná Vladislava
Vančury. Před válkou vypěstovaly Ukrajina a Rusko celou třetinu světové pšenice. Ukrajina je klíčovým exportérem kukuřice a
slunečnice.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Ruské dělostřelectvo dnes záměrně bombarduje sklady obilí na Ukrajině. Ruské válečné lodě v Černém moři blokují ukrajinské
lodě plné pšenice a slunečnicových semen.
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Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Zatímco ruská válka dál zuří, času do sklizně kvapem ubývá. Zbývá pouhých 6 týdnů. Ukrajinské úřady přitom odhadují, že kvůli
bezohlednému postupu agresorů a zaminování rozsáhlých oblastí, se v zemi nazývané obilnicí Evropy, bude sklízet jen 70ti %
polí.

David BEASLEY, ředitel programu OSN pro výživu 
Udržovat zavřené přístavy, když teď v červenci a srpnu přichází na Ukrajině období sklizně, znamená vyhlášení války globální
potravinové bezpečnosti. Nebude možné dostat úrodu z polí a Ukrajina pravidelně vypěstuje dostatek jídla pro 400 milionů lidí.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Satelitní snímky odhalují, jak okupanti masivně rabují ukrajinská sila a sklady potravin. Západ ostře odsoudila zneužití jídla jako
prostředků dobyvačné války Moskvy. Ta kontruje návrhem, že umožní neutrálním zemím proplout humanitárním koridorem v
Azovském moři, ovšem ne zadarmo.

Andrej RUDĚNKO, náměstek ruského ministra zahraničí 
Opakovaně jsme uvedli, že řešení potravinového problému vyžaduje komplexní přístup, a to včetně zrušení sankcí, které byly
uvaleny na ruský export a finanční transakce.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Pro vývoz jídla na světové trhy nabízí Rusko okupovaný Mariupol. Po skoro týdenním odminování je přístav údajně bezpečný a
funguje normálně.

Igor KONAŠENKOV, mluvčí ruského ministerstva obrany 
Odminování a demilitarizace námořního přístavu města Mariupol Doněcké lidové republiky, osvobozeného od ukrajinských
ozbrojenců, jsou dokončené.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Napadená země má ve skladech ještě 20 000 000 tun jídla, celou třetinu loňské produkce. Ruská okupace přístavu v
Azovském moři a námořní blokáda černomořské Oděsy přetnuly tradiční cestu ukrajinským exportérům. Británie chce předejít
potravinové krizi vysláním válečných lodí. Nabízí se i alternativa po železnici do Evropy a baltských přístavů. Podílí se na tom i
České dráhy. Je ale o dost dražší.

David BEASLEY, ředitel programu OSN pro výživu 
Už před Ukrajinou jsme na planetě Zemi čelili mimořádným potravinovým krizím. Náklady na palivo, ceny komodit, náklady na
dopravu se už zdvojnásobily, ztrojnásobily, zčtyřnásibily.

Jakub SZÁNTÓ, zpravodaj ČT 
Už teď panují obavy, že výpadek ukrajinského exportu v kombinaci s vleklým suchem budou mít zásadní dopad na trhy v Africe
a Asii a jejich důsledkem může být prudký nárůst migračního tlaku na Evropu. Něco, co by pro Kreml bylo vítaným dopadem v
jeho gradujícím nepřátelstvím se Západem. Jakub Szántó, Česká televize.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A teď se k nám připojil Michael Romancov, politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezký večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Rusko, jak se zdá, podmiňuje uvolnění námořních cest výměnou za uvolnění sankcí. Jak silná je to pro západ a svět páka,
anebo můžeme říct forma vydírání, jak jí nazývá Kyjev?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Nepochybně se jedná o formu vydírání a já pevně doufám, že na to západ nepřistoupí. Nechme se samozřejmě překvapit, jak v
tomto ohledu budou pokračovat jaksi jednání mezi představiteli západních států, respektive mezi nimi a představiteli takových
mezinárodních organizací, jako je třeba OSN atakdále, vedle jaksi toho, řekněme, ruského vydírání, by mělo také dojít na to, že
i jaksi západ se jaksi pokusí tu situaci změnit ve svůj prospěch, respektive ve prospěch světa prostřednictvím nabídky,
řekněme, vlastního silového řešení.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Hm, k silovému řešení se, doufám, dostaneme. Ale ještě k této ruské nabídce, pokud to tak můžeme nazvat. Očekáváte, že se
na tomhle požadavku může začít drolit ten dosud víceméně jednotný postoj většiny světa k ruské agresi? Dá se počítat se
silným tlakem třeba afrických zemí na ústupky západu vůči Rusku?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já se obávám, že o žádném jaksi silném postoji světa vůči ruské agresi bohužel nemůže být řeč. Sice je pravda, že...

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vychází pouze například z hlasování v OSN, ale jinak samozřejmě ty postoje se liší.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, přesně tak. Jako v OSN, kde ale jako, v uvozovkách, to nikoho moc nestojí, tak tam už jako několikrát ta jednota byla
dosažena, ale koneckonců to platí pro rok 2014, kdy Rusko poprvé napadlo Ukrajinu. Ale pokud jde o sankce, které by
nějakým způsobem právě na Rusko doléhaly, tak tam o té podpoře nemůže být zač, řeč pardon. Spíš jde o to, jakým způsobem
právě bude zbytek světové komunity tlačit na západ v souvislosti s tím, co požaduje Rusko a a jakým způsobem my mu
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odpovíme, tomu zbytku světa, například v tom ohledu, že ruské ambasády v Africe a v Asii už několik týdnů vlastně tvrdí, západ
vás chce vyhladovět a nezaznamenal jsem zatím, že by třeba ty vlády států, řady států v Asii nebo v Africe se vůči tomuhle
tomu nějakým způsobem ohrazovaly.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Británie teď uvažuje o možnosti předejít potravinové krizi vysláním svých a také dalších spojeneckých válečných lodí do
Černého moře, které by eskortovaly z Oděsy obchodní lodě s obilím. Je tenhle britský návrh podle Vás reálný? Může být
řešením této situace?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak nepochybně reálný z toho hlediska, že existují kapacity námořní, které by tohoto byly schopny. Ono by to pochopitelně
naráželo na celou řadu problémů. Za prvé by tady byly ty obavy z další eskalace, což je pochopitelně možné. Je tady otázka,
jak tohle to skloubit dohromady jaksi z právního hlediska, pokud jde o konvenci z /nesrozumitelné/ a je tady samozřejmě otázka
jaksi, jakým způsobem by na to reagovalo Rusko. Nicméně z historického hlediska takovéhle věci už jaksi se staly i v minulosti.
V řadě jaksi sdělovacích prostředků je možné si najít srovnání téhle situace s tím, co se dělo v kontextu tzv. války v zálivu v
roce, nebo v osmdesátých letech, kdy spolu válčily Irák, Írán, nicméně Rusko je jaksi úplně jinak silný aktér, než kdy byl nebo v
blízké budoucnosti Írán bude.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Budeme to dál sledovat i s Michalem Romancovem. Děkujeme za Váš čas, pěkný večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já děkuji za pozvání.
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Minulý díl seriálu Boom kryptoměn a proces digitalizace peněz ukázal, jak kryptoměnová ekonomika kolonizuje sociálně i
politicky slabé státy globálního Jihu. Šoková doktrína v těchto oblastech poskytuje kryptoměnám velký manévrovací prostor pro
různé sociální i ekonomické experimenty, ovšem mnohdy na úkor místních obyvatel.

Tentokrát se ale zaměříme na konfrontaci kryptoměn s mnohem silnějšími státy globálního Severu. Podíváme se, jak se
nejsilnější politické celky vyrovnávají se subverzivním charakterem kryptoměn a jak se snaží zvládat některé negativní dopady
této technologie na své obyvatele. To se netýká pouze regulace rizikového investování, ale i energeticky náročné těžby. Právě
omezení těžby může v některých oblastech situaci paradoxně ještě zhoršit.
Naštvaný stát
Bitcoin vznikl jako decentralizovaná alternativa vůči státem regulovanému finančnímu systému, což ho od začátku stavělo do
poněkud prekérní pozice – zejména proto, že moderní stát si nárokuje celou řadu monopolů na sociální procesy. Nejznámější je
asi monopol na násilí, ale státy si běžně udržují i monopol na vydávání měny. Proto vžitý název „kryptoměny“ hrozil přilákáním
nežádoucí pozornosti úřadů, které by mohly státní monopol na vydávání měn začít vymáhat.
Snaha regulovat nežádoucí faktory těžby kryptoměn se přelévá z ekonomicky a politicky silnějších zemí do slabších, periferních
regionů, které se pak potýkají s nežádoucími dopady.
Dlouho nebylo jasné, jak se jednotlivé jurisdikce k bitcoinu postaví, zda jej označí za nezákonný, či zda mu vymezí určitý prostor
pro vlastní fungování. Přestože přímo ovlivňovat bitcoin z pozice státního regulátora je díky jeho důmyslnému designu obtížné,
státy si nakonec našly způsoby, jak kryptoměny kontrolovat.
Hedvábná stezka
Jedním z prvních momentů, kdy stát výrazně zasáhl do kryptoměnové ekonomiky, byl případ Silk Road. Toto darknetové tržiště
fungovalo mezi lety 2011 a 2013 a za dobu své krátké existence odbavilo transakce v hodnotě milionů dolarů pro více než sto
tisíc uživatelů. Nejčastěji obchodovaným artiklem na Silk Road byly ilegální substance a návykové látky, dále pak padělané či
kradené osobní dokumenty typu řidičských průkazů, ale také legální zboží jako například knihy.

Silk Road nesloužil k nákupu dětské pornografie, zbraní ani sjednávání nájemných vražd, jak je tržišti občas mylně připisováno.
Toto tzv. blackmarketové zboží a služby se ovšem prodávaly na obdobných stránkách, které ke svému fungování také
využívaly anonymní nebo pseudonymní kryptoměny. Častým jevem blackmarketových tržišť bylo, že jejich provozovatelé po
určité době ukončili činnost, přičemž zcizili kryptoměny svých uživatelů.

V říjnu 2013 byl jako provozovatel Silk Road americkými úřady identifikován tehdy devětadvacetiletý Ross Ulbricht. Ulbricht byl
za praní špinavých peněz, obchodování s narkotiky a hacking na jaře roku 2015 odsouzen ke dvěma doživotním trestům bez
možnosti propuštění. Ulbricht má ovšem dodnes mnoho zastánců mezi libertariány a anarchokapitalisty, kteří nejčastěji
argumentují, že vytváření darknetových tržišť snižuje některé negativní dopady spojené s prodejem drog, zejména násilí gangů.
Nicméně samotný Ulbrichtův příběh ukazuje, že je to pravda jen zčásti. Sám Ulbircht se během své krátké kariéry pokusil fyzicky
odstranit minimálně pět lidí, kteří nějakým způsobem intervenovali do jeho podnikání. K vraždám, které si objednal, naštěstí
nikdy nedošlo, to ale Ulbricht v té době netušil. Americký politolog Henry Farrell tak argumentuje, že z provozovatelů darknetů
jako Ross Ulbricht se paradoxně stali podobní autoritáři jako ti, proti kterým vedli svou svatou válku, pouze v menším měřítku.

Lze tak konstatovat, že i když darknetová tržiště mohou snižovat některá rizika plynoucí z ilegálního statusu narkotik, jejich
„pozitivní“ efekt je bez legalizace těchto látek spíše zanedbatelný. Když si k tomu přičteme zboží a služby obchodované na
blackmarketových tržištích, tedy onu zmiňovanou dětskou pornografii, zbraně a nájemné vraždy, lze tato tržiště bez váhání
označit za společensky škodlivá. Ne snad, že by tyto jevy bez blackmarketových tržišť neexistovaly, nicméně se díky existenci
těchto platforem stávají dostupnější. Navíc se nedostatek důvěry uvnitř samotných tržišť může stát záminkou pro vnitřní erupci
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násilí, tak jako tomu historicky bylo i u jiných zločinných organizací.
Špinavé peníze
S postupným rozmachem kryptoměn, a především kryptoměnových burz a směnáren, přibyl do celého ekosystému další bod
kontroly, který mohli státní regulátoři efektivně využít. Právě místa přechodu mezi kryptoměnami a reálnou ekonomikou jsou
stále častěji objektem regulace a státních intervencí.

Mnoho kryptoburz a směnáren tak začalo vyžadovat od svých zákazníků dodržování tzv. AML/KYC pravidel. AML/KYC je
zkratka pro pravidla „anti-money laundering“ (proti praní špinavých peněz) a „know your customer“ (znej svého zákazníka),
která jsou vyžadovaná po finančních institucích z důvodu předcházení poskytování finančních služeb organizovanému zločinu.
Pokud si dnes chcete založit uživatelský účet na některé z největších kryptoměnových burz, můžete očekávat, že po vás bude
vyžadovat kopii nějakého dokladu spolu s fotografií. To, jak moc jsou tato pravidla účinná či nikoliv, by vydalo na celou knihu,
nicméně jejich aplikace může sloužit k regulaci určitých finančních operací.

V souvislosti s bankovním systémem tak vzniká to, co jiný francouzský filosof Gilles Deleuze nazýval „společností kontroly“.
Tento koncept navazuje na Foucaultovu panoptikální společnost a ukazuje, jak se její principy mohou rozšířit mimo moderní
instituce škol, nemocnic či věznic a skrze trasování transakcí, pohybů a interakcí prorůst celou společností. Úkolem kryptoměn
bylo tento způsob dohledu znemožnit, nicméně kontakt s reálnou ekonomikou tento únik ze společnosti kontroly nadále
znemožňuje.

Tím, že je blockchain transparentní a nezaměnitelná účetní kniha, naopak sám stojí na principu permanentní kontroly transakcí
mezi jednotlivými uživateli. Jediné, co dohlížecí aparát potřebuje, je spojit jednotlivé adresy s jejich držiteli. Takový přímý vztah
legální a bitcoinové identity sice není součástí původního designu bitcoinu, nicméně díky nástrojům jako AML/KYC ve spojení s
forenzní analýzou blockchainu je stále snazší tyto dvě identity propojit. Avšak efektivními nástroji k odhalování kriminality v
kryptoprostoru zatím disponují pouze některé státy. Pro investory je tak prostor stále dost nečitelný a není jasné, jakých práv a
záruk se mohou dovolávat v případě, že se stanou obětí podvodu.
Zrazení libertariáni
Kryptoměny se tak stále nacházejí na staronovém rozcestí mezi (anonymní) svobodou a (kontrolovaným) bezpečím, přičemž
ideologové a libertariáni volí spíše svobodu a vlastní soukromí, zatímco investoři a pragmatici spíše bezpečí svých investic. K
velké nelibosti některých libertariánů se po nedávném pádu kryptoměnového páru terra/luna na stranu pragmatiků přidal i
jeden ze zakladatelů druhé největší kryptoměny ethereum Vitalik Buterin. Zatímco libertariáni prosazují, že za ztrátu si nese
odpovědnost každý sám, Buterin se nechal slyšet, že drobní investoři by měli být vyplaceni, podobně jako tomu je u
standardního pojištění vkladů.

Právě krach luny a velký propad terry, který ovlivnil i cenu bitcoinu, přilákal v poslední době pozornost státních regulátorů. Není
se čemu divit, propad vykázal během pár dní ztrátu přibližně čtyři sta miliard dolarů (pro srovnání, české roční HDP tvoří
necelých dvě stě padesát miliard dolarů). Země G7 tak volají po tom, aby kryptoměny podléhaly podobným regulacím jako
ostatní finanční instrumenty. Návrh regulace v Evropské unii například požaduje, aby kryptoměnové směnárny a burzy byly
registrované. Nově vzniklé kryptoměny by měly poskytnout úřadům svůj whitepaper a jejich vydavatelé by měli v některých
případech doložit, že disponují dostatečným základním kapitálem.

Přesto někteří komentátoři současné návrhy na regulaci považují za nedostačující. Není prý jasné, proč si Evropská unie zvolila
cestu vytvoření nové speciální legislativy místo toho, aby kryptoměny inkorporovala do existujících regulačních struktur.
Kryptoměny by mohly být chápány jako finanční aktiva, a podléhaly by tak přísnější regulaci, než tomu je u nové legislativy.
Svobodný konvoj
Regulace přechodů mezi kryptoměnovou a reálnou ekonomikou umožnila například zmražení některých adres patřících členům
kanadského Konvoje svobody. Tato skupina řidičů nákladních aut, kteří na začátku tohoto roku protestovali v několika
kanadských provinciích proti tamním protipandemickým opatřením, nejprve získala několik milionů dolarů skrze standartní
dárcovskou službu GoFundMe, nicméně kanadské úřady donutily provozovatele platformy, aby peníze vrátil dárcům.

V reakci na to začali truckeři přijímat dary v podobě kryptoměn. Podařilo se jim touto cestou vybrat přibližně dvacet bitcoinů,
jejichž hodnota v té doby činila asi 880 tisíc amerických dolarů. Přestože se podařilo část bitcoinů úspěšně rozdistribuovat mezi
truckery, kanadská vláda byla schopna větší část bitcoinů zmrazit a menší zabavit. K zabavení došlo ve chvíli, kdy správce
peněženky, na kterou dary přicházely, předal kanadským úřadům přístupové údaje. Zmrazení proběhlo právě skrze směnárny,
takže truckeři bitcoiny sice stále kontrolují, nicméně adresy jejich peněženek byly označeny a je velice obtížné jejich obsah
směnit za některou z oficiálních měn. Držitelé peněženek tak sice mohou na uložených bitcoinech sedět několik let, ale původní
plán dostat k truckerům peníze, aby mohli pokračovat v blokádě, se nezdařil.
Čínské zákazy
Směna není jedinou aktivitou spojenou s kryptoměnami, která státním regulátorům leží v žaludku. V druhém díle tohoto seriálu
jsem hovořil o těžbě kryptoměn, tedy o vynakládání výpočetního výkonu na zápis transakcí do blockchainu. Vzhledem k
vzrůstající popularitě a ceně bitcoinu došlo i k nárůstu těžby. S tím design bitcoinové sítě počítá a automaticky upravuje
náročnost těžby, aby se bloky uzavíraly přibližně každých deset minut. Protože spolu těžaři, respektive těžební pooly, soupeří,
kdo dodá do sítě vyšší těžební výkon, šroubuje se spotřeba celé sítě neustále nahoru. Samotný bitcoin dnes podle odhadů
ročně spotřebuje tolik energie jako menší stát velikosti Švédska či Norska. Samozřejmě můžeme namítat, že i jiné systémy a
průmyslová odvětví spotřebovávají hodně energie, nicméně také je využívá mnohem více lidí.

Jedním z prvních států, které začaly těžbu kryptoměn drasticky omezovat, se v loňském roce stala Čína. Ta v červnu 2021
těžbu kryptoměn úplně zakázala. Čínští těžaři přitom do té doby ovládali bezkonkurenčně největší podíl globálního výpočetního
výkonu dedikovaného těžbě bitcoinu. Odhaduje se, že v roce 2020 činil čínský podíl téměř sedmdesát procent. To bylo
důsledkem celé řady faktorů. Čínští producenti výkonných procesorů a těžebního hardwaru dodávali na domácí trh levněji než
do zahraničí. Dále je v mnoha provinciích státem dotovaná produkce elektrické energie a v období dešťů docházelo také k
vnitrostátní migraci těžařů do okolí velkých čínských vodních elektráren. Ty důsledkem zvýšeného průtoku produkovaly velké
množství elektřiny, kterou neměly jak využít.
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Čínská vláda argumentovala právě přílišnou ekologickou zátěží těžby a uváděla, že zákaz jí má umožnit splnit vlastní cíle zelené
transformace. Ovšem čínský zákaz těžby měl za následek zhoršení ekologických dopadů těžby v ostatních státech. Studie týmu
nizozemského výzkumníka Alexe De Vries ukazuje, že poměr obnovitelné energie v globální těžbě bitcoinu klesl z
odhadovaných 41 na pouhých 25 procent. De Vriesova studie uvádí, že těžba bitcoinu v současnosti uvolní do ovzduší až
šedesát pět milionů tun oxidu uhličitého ročně, stejně jako celé Řecko. Navíc se zdá, že těžaři se i přes nelibost úřadů do Číny
vrací. Těžařům se daří státní zákazy obcházet a Čína nyní okupuje druhou příčku v žebříčku těžebních destinací hned za
Spojenými státy.
Americká moratoria a evropská střídmost
Právě Spojené státy převzaly štafetu v prvenství světové těžby, a to i díky odstavené infrastruktuře plynových a uhelných
elektráren, které těžaři revitalizovali. V americkém státě New York tak jedna tato bývalá elektrárna v podstatě vyhladila všechen
život v přilehlém jezeře. Protože těžba bitcoinu produkuje velké množství odpadního tepla, voda, která byla využívána k
chlazení těžebních strojů, byla po ohřátí vypouštěna do jezera, jehož teplota výrazně stoupla, což v podstatě zlikvidovalo tamní
ekosystém.

Také město Plattsburgh ve státě New York mělo problémy s těžaři. Místní si stěžovali na neustálý hluk chladicích větráků a
zároveň město muselo kvůli prudkému nárůstu elektrické spotřeby začít kupovat elektřinu na energetické burze, což se
zásadně promítlo do účtů za energie běžných občanů. Město nakonec uvalilo na těžbu kryptoměn osmnáctiměsíční moratorium,
které mělo sloužit k promyšlení strategie, jak s těžaři ve městě pokojně žít. Moratorium bylo nakonec ukončeno o sedm měsíců
dříve a nové regulace obsahovaly i povinnost těžařů doplácet městu za energii v případě, že ji město bude muset nakoupit na
burze.

Po vzoru Plattsburghu teď chystá tříleté moratorium na všechny nové těžařské operace celý stát New York. Návrh na toto
moratorium zatím neprošel schválením ve státním senátu, ale regulační nejistota už nyní odrazuje od investic do těžby.
Případné schválení moratoria by podle některých těžařů mohlo navíc nastolit nový precedent i pro ostatní americké státy.

I Evropská unie se pomalu chystá k regulaci těžby kryptoměn. Švédsko v loňském roce volalo po jejím úplném zákazu s tím, že
tamní těžaři poptávají obnovitelnou energii, která je podle švédských úřadů potřebná jinde. Podobně jako Čína i Švédsko
argumentovalo, že rozšíření těžby by mohlo ohrozit dosažení cíle uhlíkové neutrality, ke které se Švédsko zavázalo v rámci
Pařížské dohody. Nicméně Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu letos návrh na plošné omezení těžby v
Evropské unii nepřijal. A dříve zmiňovaný návrh, který přijat byl, obsahuje pouze požadavky na ekologickou udržitelnost těžby.
Potíže zoufalé periferie
Čínský zákaz těžby měl za následek také velký přesun těžebních operací do přilehlého Kazachstánu. V důsledku několika
faktorů včetně zvýšeného odběru v celé oblasti střední Asie (spolu s Kyrgyzstánem a Uzbekistánem) začalo počátkem tohoto
roku docházet k velkým výpadkům dodávek elektrického proudu. V Kazachstánu proto vypukly velké občanské protesty a
nepokoje, v jejichž důsledku se nakonec kazašská vláda rozhodla omezit dodávky proudu těžařům.

Podobné problémy měla i Irkutská oblast v Rusku, kde místní energetická infrastruktura přestala zvládat vzrůstající nároky sítě.
Irkutská oblast sousedí s Čínou a protínají jí hlavní obchodní cesty spojující Čínu s Ruskem. V důsledku přesunu těžby zde
vzrostla spotřeba elektrické energie až čtyřnásobně. S nárůstem energetické spotřeby měly problémy i jiné periferní oblasti,
jmenovitě Írán a Kosovo. Obě tyto země musely z důvodu excesivní spotřeby těžbu kryptoměn dočasně zakázat.

Můžeme tedy pozorovat, jak se snaha regulovat nežádoucí faktory těžby kryptoměn přelévá z ekonomicky a politicky silnějších
zemí centra do slabších, periferních regionů, které se pak potýkají s nežádoucími dopady. Tento jev se samozřejmě netýká
jenom kryptoměn. Jedná se o důsledky, které doprovázejí i mnoho jiných modernizačních procesů od migrace přes likvidaci
odpadu až po znečištění ovzduší.
Digitální eura
Spekuluje se také, že státní regulace kryptoměn, včetně čínského zákazu těžby, mají za úkol snížit konkurenci pro chystané
státní digitální měny. Čína spustila svůj digitální jüan během zimních olympijských her v Pekingu začátkem tohoto roku.
Evropská centrální banka plánuje začít vyvíjet digitální euro v příštím roce. Pokud půjde vše podle plánu, funkční by mělo být v
roce 2025. Rusko slibuje vlastní digitální měnu už několik let, nicméně vzhledem k probíhající válce a ekonomickým sankcím
není jasné, v jakém stadiu se v současnosti tento projekt nachází. Spojené státy po digitálním dolaru zatím jen pokukují – jeho
vývoj, zdá se, brzdí především republikánští zastupitelé.

Ohledně zavedení digitálních peněz a postupného vytlačení hotovosti z oběhu panuje řada obav a kontroverzí. Tou
nejzávažnější by asi mohlo být efektivní zmrazení šedé ekonomiky. Byť se to ve světle tohoto textu může zdát zarážející, šedou
ekonomiku není možné chápat jako čistě negativní sociální fenomén. Naopak se mnohdy jedná o jediný záchranný
mechanismus populace deprivované chudobou, exekucemi a předlužením. Marginalizované skupiny, kterým je z různých
důvodů odepírán přístup na trh práce či k legitimním nástrojům spoření, se k šedé ekonomice neuchylují z důvodu honby za
ziskem či obcházení daní, ale proto, aby vůbec byly schopny přežít. Státní digitální měny, které budou pro státní správu plně
transparentní, tak potenciálně ohrožují skupiny nejslabších.
Nejasná budoucnost bitcoinu
Je jasné, že kryptoměny v důsledku mnohačetných problémů, které nevyhnutelně produkují, začnou v dohledné době podléhat
přísnější státní kontrole. Otázkou zůstává, jaký to bude mít efekt. Bitcoin jako první kryptoměna vznikl proto, aby byl centrální
autoritou nepolapitelný. Ve svých začátcích přežíval v libertariánském a cyberpunkovém podhoubí bez větší pozornosti úřadů.
Nicméně s rostoucí popularitou a průnikem do mainstreamu přicházejí i rizika a začíná být vyžadována určitá společenská
odpovědnost. Před regulátory dlouhodobě stojí dva potenciální scénáře: buď budou kryptoměny efektivně začleněny do
fungování standardních finančních institucí a regulačních režimů, nebo budou v podstatě zakázány, což bude mít za následek
jejich návrat do šedé ekonomiky a přeliv do periferií, které nedisponují prostředky k tomu negativní externality spojené s
kryptem zvládat. Ovšem vzhledem k množství investovaného kapitálu se návrat k hackerským kořenům nezdá příliš reálný. A
právě o propojení kryptoměn a soukromé sféry bude příští, poslední díl tohoto seriálu.

Autor je ekonomický antropolog. Působí jako doktorand na FSV  UK .

Text je součástí projektu Boom kryptoměn a proces digitalizace peněz, který vznikl za podpory české pobočky nadace Rosa
Luxemburg Stiftung.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 230 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


360° 21:15
TV , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 06:53 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 16 249 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dobrý večer jsem Pavlína Wolfová. Vítám vás u.

Pavlína WOLFOVÁ, moderátorka 
360 stupňů. Na CNN Prima News co se pro vás jde sledovali podívejte se. Na jednání se netrpělivě čekalo výsledek 0 odbory
se s vládou dnes neshodli na úpravách platů zaměstnanců. Vláda žádá o trpělivost, jenže budou mít dál trpělivost. Zaměstnanci
pozvání přijali odborářský předák Bohumír Dufek a poradce premiéra Štěpán Křeček.

Česko je potvrzený druhý případ opičích neštovic. Jak daleko jsme od epidemie. Američané už mobilizuje zásoby vakcín
vytvářejí očkovací plán. Němci objednali desítky tisíc dávek, proč my jsme v klidu.

Rusnokova drahota, Fialova neschopnost lídr opozičního hnutí ANO se dnes v pořadu k věci obul nejen do vlády. Dostanou
jednoduchá protivládní hesla cestování, byť nějaké počesku Andreje Babiše na hrad nebo jinam. Oto klempíř v debatě Radko
Kubičkem.

Dnes poprvé od začátku speciální operace navštívil Vladimir Putin zraněné ruské vojáky, kteří se vrátili z Ukrajiny. Může to být
jakkoliv významné, zeptám se bezpečnostního analytika Jana Ludvíka bývalého diplomata Petra Druláka.

Osmnáctiletý mladík z Texasu zavraždil 21 lidí v místní základní škole na místě zemřelo 19 dětí ve věku od sedmi do 10 let a 2
jejich učitelky. Vražedné zbraně si Salvador Ramos pořídil jako narozeninový dárek na začátku května, proč na to se ptá nejen
americký prezident Joe Biden.

mluvčí 
Odboráři neuspěli na dnešním jednání s vládou růstu platů státních zaměstnanců. Dohoda nenastala. Hrozí protesty, pokud se
7. června, kdy je plánována další schůzka, nedozvědí od vlády návrh řešení.

Josef STŘEDULA, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů 
Našli jsme žádnou dohodu. Dokonce vláda nepřišla žádná konkrétní návrhem. Požádala nás o to, aby se mohli poradit s tím, že
je v této chvíli dohodnu termín 7. 6. ve 13 hodin na ministerstvo práce sociálních věcí, kde se budeme o tomto jednat. Žádali
jsme vládu asi 4×, doteď předloží nějaký návrh, ale vláda nám odpověděla pouze v tom slova smyslu, že jsou připraveni řešit
platovou situaci zaměstnanců, ale nesdělili žádnou formu. My jsme řekli mnoho na toto téma řekli jsme, že my nepožadujeme
nárůst platů, my požadujeme to, aby platy neztratili svou kupní sílu. Jsme připraveni jednat tak stejně o možnosti paušálu jako
jsme připraveni jednat o možnosti tarifů. Upozornili jsme vládu v této chvíli má takřka 100 tarifů, které jsou pod úrovní minimální
mzdy a že to považuju za velmi vážné. A že nervozita, která je mezi zaměstnanci státu, je obrovitá, takovou jsme ještě nezažili
ani ve z těch kritických letech 2009-2012. Takže proto ten termín pro to relativně krátký úsek. Vláda požádala v této věci o
trpělivost. My jsme upozornili, že za trpělivost má také své své zákonitosti a hranici, kterou neumíme odpovědět, doufáme, že
zaměstnanci ještě těch 13 dnů trpělivost mít budou. A pokud toho 7. 6. k dohodě nedojde. My budeme diskutovat i o dalších
akcích.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí ČR 
Chceme pomoci lidem to vláda určitě chce. Vnímáme tu situaci na druhé straně je to vždycky jenom na otázce dalších výdajů,
které jdou na vrub dluhu tohoto státu, které budeme muset jednou všichni zaplatit a pak je to otázka, že NATO musí mít firmy a
musíme také říct, že ty firmy, když přistoupíme k nějakému zvýšení minimální zaručené mzdy, že ty firmy nebudou jako následný
krok, a to bude propouštět lidi. Je potřeba udržet nízkou nezaměstnanost. Je potřeba to, aby lidé měli práce by mohly být sami
sebe své rodiny. Já bych chtěl připomenout to, že vláda za prvé více než 400 000 lidí od 1. ledna jejich platy zvýšila, takže dali
jsme kroky, které vedly ke zvýšení platů v letošním roce, pak jsou tady konkrétní kroky, které pomáhají mnoha rodinám těch,
kteří pracují ve veřejné nebo privátní sféře, takže není to tak, že by vláda se nesnaží a tím lidem pomáhat i o tom dneska mluvili
a mluvili jsme i o nějakém výhledu dalších kroků pomoci, které plánuje vláda řekne v druhé polovině roku, a to je potřeba do té
debaty, když se bavíme o reálné kupní síle. Těch platů také zahrnout a mysl se dohodli, že další daň bude zhruba za 2 týdny,
tak já bych ráda by pan předseda Středula si některá prohlášení nedával do kontextu své kampaně. Na úřad prezidenta, ale
dobro, aby opravdu vnímat tu realitu, ve které tento stát jde, a to je tak Tatry prakticky 80 nebyla. Ano, čili bezprecedentní
inflaci, ale víme také to můžete stát dneska nejvíc založen historii, to tempo zadlužování opravdu extra vysoké a my musíme
hledat řešení, které nějakým způsobem Balance na základě toho jak jakým způsobem pomáhat a na druhé straně, jaké výdaje
bude mít dostal zatížení budoucího, který bude muset všichni ty děti. Ti zaměstnanci jedno zaplatit.

mluvčí 
A se mnou ve studiu už jsou pánové Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů. Dobrý večer, víte, dobrý večer.
A Štěpán Křeček poradce premiéra Fülle. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Dufku, z odborářských úst je znatelná frustrace.
Předpokládám, že je sdílíte, proč.

mluvčí 
Ano, protože obrovsky roste inflace, propadají se platy zaměstnanců klesá životní úroveň. Vláda neustále vypráví o tom, jak je
komu pomáhá. A myslím si, že největší jako pomoc by byla, kdyby dokázala začít krotit inflaci a vrátila republiku k takovým tím
správným dodavatelsko odběratelských vztahů, které tady byly v minulosti.
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mluvčí 
Tlačili jste na to, že je potřeba začít jednat, tedy dnes započala jednání, není to tedy jistá naděje, že se dohodnete?

mluvčí 
Tak já musím sdělit takové to. Ale tajemství s ministrem zemědělství cyklo uši dáme skoro 3 měsíce. Ten člověk vůbec nechápe
realitu, co se tady v Evropě děje. A ona je naše trpělivost, jako má své meze, takže 8. června bude velká akce zemědělců a
uvidíme, jestli se vláda vzpamatuje nebo ne.

mluvčí 
Připomínám, že další setkání pánů s vládou by mělo proběhnout 7. června, co když se nedohodnou, jak se díváte na tu
možnost, že 8. června přijdou do ulic zemědělci.

mluvčí 
Já se obávám, že se nedohodnou, protože požadavky odborů jsou absurdně vysoká. A ve chvíli, kdy jsou vyšponované do
nerealistických výšin vzhledem k tomu, jak máme velký schodek státního rozpočtu, tak pak jenom se ptát, proč přichází s
nereálnými požadavky. Já se domnívám, že to je záminka pro to, aby ty požadavky nebyly naplněny, a proto, aby se svolali
demonstrace proto, aby začala kampaň lídra odboru pana Středuly.

mluvčí 
Máte s tím, co dělat důležitá otázka.

mluvčí 
Zda je ohradil, nespojujme odbory do jednoho pytle. Naše centrála se chová úplně jinak, než se vůbec nelíbí, že jest spojujete
kandidaturu pana předsedy Středuly s naší odborovou centrálou bysme se k tomu nevyjadřovali, ani se k tomu vyjadřovat, tak
zatím momentálně nebudeme. A řekněme si. Tak odbory přece jsou od toho, aby zastupovali zaměstnance, když se
nedohodnou, tak legitimně, že použil ji nátlakové akce, ale proč se tomu vláda diví, tady jsou vlády pravicové, které neustále
furt něco od občanů chtěli. A myslím si, že všichni musí poslouchat, tak čekají, že to pravicová vláda měla být pravicový
myšlenky a měla by také poslouchat občany a ne si dělat sama, co chce, myslím si, že všichni budou na to Cale.

mluvčí 
Pojďme k meritu věci, jak reálné je, pane Křečku, nyní jakékoliv plošné zvyšování mezd?

mluvčí 
No samozřejmě, že most by se měly zvyšovat stejně tak platy by se měly zvyšovat, protože ta inflace opravdu skutečně velice
vysoká. Část inflace by se měla kompenzovat zaměstnancům tak, aby se životní úroveň nepropadala příliš rychle. Nicméně
představa, že by se kompenzovala celá ta inflace by znamenalo další velký zásah do státního rozpočtu, který si ten rozpočet v
tuto chvíli nemůže dovolit. A navíc by to znamenalo vlastně dávat na dluh další peníze do ekonomiky a vyvolávali bychom
znovu inflaci a i kdybychom tedy v tom prvním Kroce odborů vyhověli a vyšlo, vyšly by se mzdy platy o velikost inflace, tak ale
stejně by to vyvolalo další inflaci. A v tom dalším kroku už bysme stejně vyhovět nemohli a otázka, jestli teda to vám šponovat
dal a dále, anebo jestli bychom už vrtu přítrž tomu neměli, byla v tom prvním Kroce. Tzn. že by se kompenzoval jenom část té
inflace, ale ne samozřejmě zcela.

mluvčí 
Jak byste si to představovali, kolik.

mluvčí 
Tak. Já se tady odvolám, když dovolíte na mé vystoupení před tripartitou. My jsme navrhovali, aby navýšení platů státních
úředníků bylo 8 % což si myslím, že je velice reálné a řeknu dané době, ale musím se ohradit k jedné věci. Přece tady roztáčí
inflaci jenom platy zaměstnanců občanů České republiky tady stáčí, řeknu inflaci, nezodpovědná prostě politika vlády, politika
ČEZu, politika supermarketů, kteří neúměrně ač nemusí. Zvyšují neustále šroubují ceny a tato vláda udělala 1 krok si řekl, že
zkrotí jsme tady také slyšeli dluh státu navýšením inflace. Tím se dostane do, řeknu státní kasy daleko víc peněz. A oni budou
potom ty největší Kingové, kteří dokázali zkrotit, řeknu ten státní dluh, ale vždyť ten státní dluh udělal i tato koalice, protože to
byl sami COVID samý dotace a nakonec jsme vypláceli támhle kasinům půl miliardy a podnikům, tedy si to vůbec nezasloužil,
aby dostali jedinou korun.

mluvčí 
Rok NATO bylo říkáno, tedy té předchozí vládě. Pojďme k věci, říkáte 8 % máte spočítáno, protože když dojde na zvyšování
mezd třeba ve veřejné sféře, tak s tím logicky budou narůstat různá pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění s tím logicky
se nějakým způsobem změní struktura těch mezd, protože v naší společnosti v naší realitě. Je to navázáno, tam dojde i za ve
změnách v zákonech tzn. umíte si představit, když se to hledá do pohybu, co to bude znamenat ekonomické. A máte spočítáno
spočítá tzn. to, co říká pan Křeček není pravda?

mluvčí 
My to samozřejmě není pravda, protože velká část inflace tak dovezená. Dokonce řeknu, první inflační kroky udělal ČEZ nám
zdražilo všem energie, protože prodává nesmyslně, to nám taky nikdo ani nesdělil. Elektriku na nějaké pofiderní burze v Lipsku,
kde se ani neprodává veškerá energie vyrobená v elektrárnách a vlastně to byl ten první krok, který to všechno nastartoval,
proč si k tomu přidal plyn. A dneska, a to já jsem varoval současnou vládu. Na posledním jednání tripartity jsem upozorňoval,
že cena inflace ještě není zaplacená, protože teď přijde obrovské finanční, řeknu skok, a to je to, proč to souhlasím. S těmito
názory to budou ceny potravin, to se teprve budete divit, kolik, co všechno bude stav?

mluvčí 
Já bych chtěl ohradit vůči tomu, že lžu já nikdy nelžu. A nemám zapotřebí, abychom koly lhal, to není věc, proč jsem příjmů
funkci poradce, abych někomu lhal. Já se naopak snažím říkat pravdu, někdy mi to vyčítáno, že jsem příliš upřímný, ale jde o
to, že vláda vládne 4 měsíce, takže nebo jako za tu dobu, kdy vládne 5 měsíců, nemohla přece změnit zásadně situaci v této
zemi. A ta inflace, která teď tady je a ještě dál poroste, ta vytvářela. Ta to podhoubí pro to inflaci vytvářela ta předchozí vláda.
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To je naprosto evidentní samozřejmě ještě do toho přišel faktor Putin, ale to, že tady kromě té zahraniční inflace máme silné
domácí tlaky, to je nepopiratelná. To jsme se v loňském roce zadlužovali nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. To je fakt, že
znám nemovitosti, rostly nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. To je taky fakt, a to jsou silné domácí faktory, které také tlačí
na tu inflaci a nemůže za to. Ta současná vláda to tady vznikalo roky a teď se s tím utrhla lavina. Samozřejmě, že bychom se
měli snažit tu lavinu co nejdříve nejrychleji zastavit, ale nejde o měsíce. Může.

mluvčí 
Se říct, že už před válkou byla inflace něco kolem 11 % už vy jste byli na poplach, že to nebude dobré. Ten Putin, řekněme, ta
čistě teoreticky, když se podíváš, nezmenší, přidal nějaká 3 % 3,2 k té inflaci. Tyhle požadavky odborů visí ve vzduchu dlouho
přesto znovu se ptám, když vidíte, že situace se dál komplikuje, jsou ty vaše požadavky reálné, respektive realistické.

mluvčí 
Napřed odpovím, v čem byla lež lišit v tom, že tady se neustále říká, že zvednou-li se platy nebo minimální mzda, že to dal
roztočí inflaci. To není pravda, ano samozřejmě jsou to inflační tlaky, to nepopírám, je tady také tzv. a to jsem díky tady v tom
studiu inflační očekávání. Můžu vám dám příklad, protože vybavujeme dětské tábory věc, mám z gastra, tak v pátek jsem měl
připravenou objednávku do jedné firmy. Ejhle v pondělí tato objednávka už nebyla pravda, protože jsem zapomněl poslat a bylo
dneska o 50 % dražší. Můžete mě říct, proč zeptám se, proč je dneska drahý chleba, proč drahé máslo, když máme největší
výrobu mléka, protože jsou to inflační očekávání a podnikatele zvedají neúměrně ceny. A řeknu výmluvy, které tady jsou
jednou, je to energie podruhé je to plyn potřetí je to benzín nafta, ale vy musíte pochopit všichni jednu věc. Je tady spousta
dneska domácnost, kteří jsou na hraně. A ta vláda může říkat ano souhlasím 4 měsíce, ale víte ona, kdyby vyslal jasný signál,
že si něco chce dělat. Ale řeči o tom, co říká pan ministr Jurečka, že dali 5000 dneska jsem se dozvěděl, že o tom dál diskutují,
a tak dál. Zkuste si požádat o tu dávku, zkuste další věci. Vy jste se ptala, že tady máme, řeknu další dávky. Já tak já nechápu,
proč jsou navázány třeba na minimální mzdu král to, že islamizace neomezil hoří mé nedělat chodící pro dávky.

mluvčí 
Pojďme se na to podívat trošičku odjinud. Tatáž otázka ta inflace už tady byla před válkou, přišla válka bylo jasné, že se to
někam pohne, že to nebude pravděpodobně k lepšímu, proč na to nejste připraveni. Vždyť odboráři tlačí od začátku, bylo
jasné, že k této debatě by mělo dojít, přesto ta debata dnes vypadala jenom, jako že jste si vyjasňovali názory, ale řešení jste
nenabídli, tak se ptám, proč jste nenabídli?

mluvčí 
Víte, já se opravdu obávám, že ta debata je záminkou pro zahájení kampaně. Josefa.

mluvčí 
Ceny nejde pozná.

mluvčí 
Věc, ale to je no, ty požadavky jsou tak absurdně vysoké, že nelze vyhovět a po tom každé to jednání bude samozřejmě
interpretováno tak, že vláda nevyhověla odborům. Proto stejně budou ty stávky a já se obávám, že tady osobní ambice
jednoho člověka si beru jako rukojmí celou Českou.

mluvčí 
Republiku to pan.

mluvčí 
Rozum proti slovům odbory jako to je 1 odborová centrála. Nedávejte nás do jednoho pytle, potom se divíte, že ta rétorika je
potom vyhraněná, protože my jsme nic takového neřekli, aby neustále tady mluvíte o odborech. Mluvíte tady o šéfovi odboru
tady není žádný šéf odborů je tady představit, že.

mluvčí 
V nejvyšší největší nejsilnější odborové nás vybrali již ze.

mluvčí 
Středu loni, protože třeba jsem dokázal podepsat kolektivní smlouvy v zemědělství od roku 90 nikdy se nám nestalo, že by jsme
se nedohodli. Vždycky jsme se dohodli a vy mě jistě dáte zapravdu, že tady byly opravdu složité roky. Dobrá navážete vědci
kolem, řeknu dnes na produktivitu práce, tak se prostě dohodnete s tím podnikatelů.

mluvčí 
Jednání jsou na stole, vy jste mimo jiné kritizoval ten pětitisícový příspěvek, to je také vzkaz, proč jste o tom dnes vlastně,
protože posunuli to rozhodnutí, proč se o tom dál 1. Je to nějaká formální chyba, anebo ještě otázka, jestli.

mluvčí 
Jsou tam záležitosti, které se potřebují doladit, abych jmenoval třeba jednu, tak otázka, jak se to třeba bude vyplácet lidem,
kteří využívají paušál. Tam přesně nevíme, jaká je výše jejich příjmů, takže jsou tam ještě detaily, které se musí odladit.
Nicméně to není zásadní, stejně se to naše.

mluvčí 
Zásadní vzkaz lidem, kteří na tu dávku čekají brzo.

mluvčí 
To o čem to načasování se stihne na tom se nic nemění. Bude projednávat zrychleně tak, aby ty termíny byly dodrženy takže.

mluvčí 
Tak 10 omezíte na ten koš těch lidí, kteří na to dosáhnout?
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mluvčí 
Já si myslím, že smyslem té dávky, aby se také pomohlo i střední třídě. My jsme se doposud zaměřovaly hlavně na sociálně
nejslabší, ale skutečně ta inflace tak vážný problém, že zasahuje i střední třídu a zjišťujeme, že problémy v rodinách jsou často
ještě větší, než co se týče důchodcovských rodit. Tam na ně zákon myslí, ale když se pak rozpočtu příjmy rodin s dětmi na
jednotlivé členy domácnosti, tak tam opravdu je ten problém mnohých rodinách velký. Proto by to mělo zasáhnout i střední
třídu a nastavuje se to tak, aby pak nevznikaly problémy přitom vyplácet.

mluvčí 
Pojďme hovořit o lidech, jak daleko jsme od sociálních nepokojů. Vy říkáte, že 8. června půjdou do ulic zemědělci, co bude dál.
A čemu to poslouží, je vyšší tlak.

mluvčí 
Nám, že my máme celý scénář udělaného samozřejmě říkat nebudu vláda nám taky neříká svůj scénář. Já jsem rád, že tady
zaznělo, že inflace opravdu velký problém a musím říct, že jsi možná vláda stanovila termíny a ani nechci zpochybňovat. Nechci
bejt úplně radikální, ale nestálo za to zamyslet nad tím, že to je vláda, která by měla. Na druhé straně pomáhat občanům a že
by se taky mohla hodit za velký platy, co tam mají a ne, že to neustále odkládají té požár bytu vyplatily v dubnu. A možná to dali
někomu navíc ono těch lidí, co mají paušál za tolik není a prostě nad tím, když to řeknu, dneska mávla rukou, protože ty
nejchudší potřebujou si to vždyť, kolik je tady lidí, který zneužívají dávky za 20 let kvanta a nejenom to nikomu nevadilo. Seděli
tam pravicový vlády vyplácely stejně. Dneska budete říkat, že potřebujete doladit tohle, jenže ty lidi potřeba zaplatit elektriku a
četl jste dneska vyjádření ČEZu. Zase zvedají cenu elektrické energie pro lidi, kteří nemají zastropovat, vždyť to je hanba
tohoto státu prostě.

mluvčí 
Hovoříme-li o sociálním smíru, jakých okolností podle vás udržitelný v této situaci odbory tlačí?

mluvčí 
Já doufám, že i když se svolá několik demonstrací, že to v zásadě nenaruší sociální smír v celé společnosti. Ale.

mluvčí 
To být tak na tu vládu, která bude rozhodovat jinak půjde víc na ruku odborům. Já schůzi zřejmě bude sledující.

mluvčí 
Tím, že v době, kdy máme za hranicí válku v době, kdy skutečně ty ceny explodují do neuvěřitelných výšin. Tak nálada ve
společnosti ústa žádnou nechce, aby se tady zapálil ten doutnák, aby prostě se ambice některých lidí neporušovali navzájem
celé republiky. A doufám, že najdeme společnou řeč samozřejmě není smyslem vlády ministra a jeho boj lidem, že.

mluvčí 
Ten protinávrh tem těm osmi procentům?

mluvčí 
Tak to teprve sdělí odborům a doufám, že se najde nějaký rozumný kompromis. Já si myslím, že také se musí kompenzovat
podstatná část inflace, že zkrátka zaměstnanci by neměly být biti. Víte, když třeba firmy mají vyšší platby za energie, tak co
berou jako danou věc a zásah, že proti tomu neprotestují, ale když se pak mají navyšovat mzdové náklady ve firmách, tak
najednou. Slyším, že to je něco, čím se dá hýbat, proti čemu se dá protestovat. Já bych chtěl, aby firmy je stát přijal to, že
zkrátka ty mzdové náklady musí vzrůst a musí se stát firmy podílet na tom, aby lidem připutovalo více peněz, aby tu situaci
zvládli, ale zároveň to navýšení nemůže být tak velké, aby to ty firmy poslal do krachu, nebo aby stát tak dramaticky
prohluboval schodek. Takže na to bude dál roztáčet inflační spirálu.

mluvčí 
Pánové, díky by to budeme dál sledovat. Příště si to řeknem. Díky, že jste to byl hezký večer. Na.

mluvčí 
Shledanou.

Pavlína WOLFOVÁ, moderátorka 
Andrej Babiš má zase čas, protože už není premiéru už jenom poslanec, tak se potkává s občany a z obytného vozu pak vysílá
nesouhlasné signály směrem k vládě. Jaký to bude mít efekt, no a Česko má další případ opičích neštovic. I to bude téma 360
stupňů, počkejte se na to.

mluvčí 
Sledujete CNN Prima News 360 stupňů díky za to jako asociální a neschopnou tak označil Andrej Babiš současnou vládu v
dnešním pořadu k věci. Vytýkají, že společně s Českou národní bankou není schopná řešit vysokou inflaci zdražování a také
problém uprchlíků na hlavním nádraží.

mluvčí 
Za 90 dní nebyla tato vláda schopna vyřešit ty uprchlíky, tedy tam vlastně spíš na hlavách ku.

mluvčí 
Takhle se v našem studiu pustil Andrej Babiš do vlády. Ta ale útok odráží ústy svého místopředsedy Mariana Jurečky.

mluvčí 
Ono by, jak se říká lidově Andrej Babiš by upadla pusa, kdyby řekl také něco pozitivního v tom, že tady přes 300 000 lidí, kteří
přišli, kteří tady jsou, bydlí, chodí do školy. Jazykově se vzdělávají a přes 57 000 lidí z nich pracuje.

mluvčí 
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V Babiš vládě také vyčetl, že dostatečně nebojuje s vysokou inflací spolu s kabinetem označil za viníka končícího guvernéra
České národní banky Jiřího Rusnoka a jeho politiku vysoké úrokové sazby.

mluvčí 
Je to Rusnokova drahota a Fialova neschopnost lidem vrátit peníze, proč naše firmy mají platit 5,70 % úrok, proč mají platit lidi
tolik na hypotéku 6 7 % jak kdyby premiér, tak křičí.

mluvčí 
Naši pomoc je cílená, víme, co děláme, směřujeme ty peníze těm, kteří opravdu potřebují. Nevydáváme plošně a neděláme
opatření, která zvyšují inflaci, zvyšují drahotu a v důsledku ohrožují lidi a já myslím, že jednu věc pan bývalý premiér Babiš
nikdy nepochopil. Ty peníze, které vláda má k dispozici, nepatří vládě, nepatří premiérovi nerostou na stromech, nejsou někde
ve státě, netiskne banka ty peníze dávají státu lidé.

mluvčí 
Pan Babiš by ať už jako ekonom nebo alespoň díky opakovanému vysvětlování České národní banky již měl vědět, že zvýšení
sazeb snižuje inflaci za rok až za rok a půl a že se proto kroky či nebyl ještě nemohli inflaci plně projevit. Uvítal bych, kdyby pan
Babiš přestal ohledně inflace a boje nebo proti ní mást veřejnost. Dle mého osobního odhadu bychom bez zvyšování
úrokových sazeb v uplynulých 11 měsících měli dnes inflaci mezi 20 25 procenty a kurz koruny by byl 30 Kč za euro.

mluvčí 
Jakub Říha, CNN Prima. News.

mluvčí 
Ve studiu už vítám politického marketérů od klempíře, dobrý známky. Dobrý večer a komentátor Českého rozhlasu plus Radko
Kubička, vítám tě. Dobrý den. Oto Andrej Babiš má zase čas. Naposledy měl tolik v roce 2013 a objíždí obytným vozem má
zemi, co jste cesty vyplyne, co mi slušnou?

mluvčí 
Já si ve své zve v čele paměti ještě marně pamatuju. Lehce jo, že poslanci ANO hrozně vyhlásil valy poslat ne ano hnutí
vyhlásilo poslance. Poslanci za vládní koalici, že nechodí do práce, že tam nejsou a teďka vidím, že jejich šéf pracovní době
objíždí nějakým velkou traktorem prostě české české luhy Háje a je tam jako táborový řečník, dští oheň a síru na vládu místo
toho, aby chodil do práce a schvaloval zákony pro blaho této země. Jo, on si počíná jako táborový řečník ne jako námi placený
poslanec.

mluvčí 
Jenomže ono to funguje nebo na.

mluvčí 
Určitě funguje navíc. Tam je to hnutí ANO, že za něj a ti nemají šanci skoro nic prosadit, protože jsou pochopitelně v menšině
vláda mám. Vláda má většinu, tak je možné v zásadě říci, že ten lídr jednoduše dělá nějakou volební kampaň, ale je otázka, co
tím chci dělat, jo, protože my jsme tady se bavili, jestli to je teda jeho prezidentská kampaň, si to teda řekl zcela jasně, že to je
prezidentská kampaň, anebo je to kampaň před komunálními volbami. Já a senátními, takže tam je to otázka, jestli to chce
udělat, protože já si myslím, že už se tolik personifikuje, když bezesporu ta kritika vlády tam bude jasno, co se týče prezidentské
volby, tak to vypadá, že Andrej Babiš se opravdu připravuje na ten svůj hlavní majstrštyk. To bude tedy ta prezidentská volba,
tam bude samozřejmě hodně záležet na tom, kdo bude proti němu. A tam se teprve tedy ukáže, co tedy no a koneckonců, ale
voliči mu to mohu říci, to je otázka, jestli, jestli jim to vadí, že mohu říci. Pane Babiši, proč se tady na tom náměstí, proč nejste v
parlamentu, že on ale zjevně to nevadí, takže když jejich voličů to nevadí. No tak co s tím naděláte, že.

mluvčí 
Jo, minulý za řešilo 540 omluv. Je to největší absentéry ve sněmovně. Na druhou stranu neměl by být v zásadě prací toho
poslance, že mluví s těmi lidmi zjišťuje, jak jsou na tom.

mluvčí 
Ale měli by v práci si tohleto v práci, tak já si dobře.

mluvčí 
Já myslím, že mítinky jsou taky práce, že opravdu.

mluvčí 
Každý každodenní mítinky ukáže za 10 Meghan jsou samozřejmě.

mluvčí 
Super, ale říkám. Otázka, jestli to bude fakt efektivní, protože třeba já si třeba osobně myslím, že Andrej Babiš už se nikdy
nestane premiérem, že jo, protože nemá spojence, ty jsi odrovnal. Už nikdy žádné mít nebude, že to je naprosto zřejmé, ale
jestli bude prezidentem tak, jak říkám, to rozhodne to, kdo proti němu bude stát. No a pak bude skutečně zajímavé to zhodnotit,
jestli ta kampaň byla účinná, nebo ne, jestli se, jestli se to tedy stane.

Pavlína WOLFOVÁ, moderátorka 
Kam míří.

mluvčí 
Já si kladu otázku, proč on chce být prezidentem jeho možná, že by mu chyběla světla poslaneckých ramp. Já ty mítinky
televizní štáby řeči v rozhlase, anebo na druhou stranu možná, že se trochu obává toho pověstného ramene spravedlnosti, že
jo, protože Agrofert Čapí hnízdo ještě nedošel 3 haló. Bude to trvat, jak někdo vyjádřil, a když to náhodou nedopadne voleb,
řečeno, dopadne a na něj to dopadne, tak bude mít problém, když odsoudí, bude jednat s bankama, jak se vrátí do Agrofertu.
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Co s ním bude on prostě tím prezidentem musí být.

mluvčí 
Vědomi připomněl, že dnes Lucie Hrdličková pořadu k věci ptala, kdy oznámí kanálu říkal, že pokud tak až na poslední chvíli,
což chytré.

mluvčí 
Krajem, k čemu to je tady tohleto jako říkám, tak můžete vypadat, že to je třeba kampaň před komunálními volbami. Třeba chce
být primátorem Prahy, já nevím, jako to je no 9 teda samozřejmě zvláštního, ale nicméně já myslím, že k tomu směřuje. Není to
asi jenom, protože chce tu beztrestnost, i když možná tam také hraje roli bezesporu, ale na druhé straně to jakousi logiku má.
Já jsem vám vlastně říkal, že, že prezident by měl být silná politická figura. Já neuznávám prostě nějaké politické rychlokvašky,
které nemají žádné politické zkušenosti a myslím si, že mnozí politikové, kteří takhle kariéru udělali, nechci teď jmenovat
konkrétně, takže úplně v tom jakoby neuspěli. No a máte Václava Klause, že Václav Havel byl něco jiného, když byl taky vlastně
vůdcem revoluce, ale nebyl premiér. Václav Klaus byl premiér Miloš Zeman také byl premiér, a tak tady máme kromě těch
neuznaných zdiskreditovaných premiéru, jako je jako je Sobotka Paroubek Nečas žiju tady tihleti, co odcházeli s určitou
ostudou, tedy de facto máme životaschopného jenom toho Babiše, takže z tohohle hlediska to jakousi logiku má jo, ale říkám.
Znovu je otázka ty politické strany, kteří proti němu něco postaví a my jsme se samozřejmě bavili, že největší politickou figurou
paradoxně a teď jsme tady pomlouvali zlehčovali, ale na té straně proti Babišovi vlastně paradoxně Petr Fiala žil. A ten ovšem
je předsedou vlády, a to by jako nebylo úplně dobré, kdyby kandidoval na prezidenta, tam by mohl být ten efekt. Tak.

mluvčí 
Hovořilo se i o tom, že to by byla.

mluvčí 
Aby podle náplně, ale asi největší figura jo, hele, já jsem Babiš ano, té, ale, ale on by vlastně opustil vládu znovu říkám, mohl
by tam být ten efekt, což kdysi ještě, když Fico byl premiérem a na Slovensku a kandidoval vlastně na prezidenta, tak většina
lidí říkala, mi ho nevolíme, protože chceme, aby zůstal premiér.

mluvčí 
Pánové, pánové, já bych ještě bude na ten efekt toho celého exkluzivní průzkum společnosti Stenmark pro CNN Prima News.
Lidé v průzkumu hodnotili politiky na škále od jedničky do pětky. Byly tam 2 pohledy z pohledu válečné krize a z pohledu
ekonomického z pohledu válečné krize. Stejně tak pohledu ekonomického nejhůře hodnotili nejhorší známkou označili
předsedkyně sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a prezidenta Miloše Zeman. Zaslouží si to tihle 2 v tuto chvíli.

mluvčí 
To je to je docela jako relevantní otázka. Ten ta odpověď možná je v průzkumech, kdy Topka má 3 % a Miloš Zeman
dramaticky klesá, protože zřejmě dotazovaní lidé nejen oni, protože to určitě špatný vzorek. Tito lidé chtějí jiné lídry, chtějí jiné
politiky.

mluvčí 
Najatí rovnou řeknu, že chtějí Petra Fialu nebo Andreje Babiše ANO pohledu třeba z pohledu vážné krize jedničkou je Petr
Fiala ze 14 procenty. Andrej Babiš dostal 12 % v témže průzkumu. Stejně jako mimochodem Tomio Okamura, to hovoříme o
pohled na válečnou krizi.

mluvčí 
Velmi jsme se tady o tom bavili na minulým našim sešli, abysme si říkal, že Petr Fiala vlastně dnem neměl nebo asi neudělá tu
kandidaturu. Ten krok by nesmírně oslabil vládu. Vlastně by to nemuselo vyjít a bylo by to velmi, tak se říká ten ten slovenský
model Leon a on je opravdu velmi silné jako premiér. Nevím, jak byl silný jako prezident, protože ten prezident zase jsme si
říkali, tehdy je je přední herec ve státě, je to figura, jo, která má nějaké omezené pravomoce, ale Petr Fiala je velice zdomácněl
v těch exekutivních vládních úkolech. Tomu strašně jde. Já jsem viděl, když jsem říkal, viděl na nějakém rozhovoru, tak jsem
vlastně viděl hodně jiného. Kvalitativně mnohem lepšího politika, než byl před rokem. Ono se to prostě on to vstřebalo se to
naučil. On proto byl narozený a on se chová perfektně, je to perfektní premiér této země. Nevím, jestli by byl perfektní
prezident.

mluvčí 
Když se vrátím k tomu průzkumu STEMu pro CNN Prima News v případě řešení ekonomické situace získal nejvíc hlasů Andrej
Babiš a hned za ním tedy je Petr Fiala, takže si vyměnili to místo, když se předtím lidé dívali na po pohledem válečné krize. O
čem to svědčí?

mluvčí 
Tak svědčí o tom, co jsme tady říkali už několikrát, že Andrej Babiš přicházel s tím, že když byla nějaká krize, největší byla ta
covidová, takže vypůjčil nekryté peníze, rozházel to mezi všechny lidi, že jo, což jako mohlo na první pohled vypadat výborně,
že prostě ti, kteří neprovozují žádné provozovny, protože mají zavřené, tak mají vysoký příjmy zisky, že jo, a to toalet.

mluvčí 
Lidé mu věří, lidé mu věří, ale kazí pohled na Rusku než Petru Fialovi, co se týče ekonomických věcí.

mluvčí 
Petr Fiala dohání nás teprve Fiala to dohání tím, že taky už rozhazuje tahleta vláda, že, že taky už si půjčuje nekryté de facto
peníze a rozhazuje. Já si myslím, že tam by měla být přece jenom nějaká lepší vize a jestliže lidé teda chtějí, aby se rozhazovali
peníze, tak vidíme, k čemu to vede, rozhodíte 100 020 1000 vám vezme inflace, že takto zbytečné.

mluvčí 
Ještě mám jedno téma, pardon, pojďme nahrát, i když jiní z něj odcházejí. Čím si vysvětluješ odchod čtyř členů poradního týmu
prezidenta pánů dlouhého Rusnoka Hanáka a teď připomínám, že v tom poradním týmu pana prezidenta v tuto chvíli už jsou
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jenom pan Mynář pan Nejedlý. Bývalá ministryně spravedlnosti Benešová někdejší ministr zemědělství Josef Toman.

mluvčí 
Tak já to vezmu z pohledu médií ho z pohledu médií zůstaly v okolí prezidenta jenom takzvaní, tak si dští lidé, jo. A ti, kteří mají
nějaký nějaké, řekněme, vize éře třeba pan Rusnok, že jo, který vedl poslední učiním. Určitě bude chtít mít nějakou další
budoucnost, protože je to. Není to muž, který řekl zdaleka ještě všechno, tak odešli, protože lidově řečeno, ten prezident nemá
co nabídnout. Já už tam zůstala jenom ta squadra, která vlastně, když to přeženu, nemůže z hradu vystrčit nos.

mluvčí 
Tak prezident zcela defenzívně politicky naprosto jasně vidět, proto se třeba ocitli vedle Markéty Pekarové Adamové, která
teda nikdy nebyla vlastně příliš schopná politička. Spíš bych řekl, že anti politička nějakého toho druhu, jak byl Nečas Sobotka,
on tady tihle ti, kteří teda nedopadly úplně dobře, ale byli šéfy šéfy velkých stran samozřejmě na šéfku Malé Strany, která.

mluvčí 
Má zrovna 2 premiéry na to, že si označil. No.

mluvčí 
Ale takové předsedkyně Poslanecké sněmovny a také.

mluvčí 
Příběhy vlastně to vypadalo chvíli.

mluvčí 
Dobře, to je taky velká figura, že jo, ale obávám se, že se tam je to ještě horší, protože z pozice premiéra přece nemůžete dělat
nějakou politiku, ale z pozice předsedy Poslanecké sněmovny v podstatě žádnou podrazila.

mluvčí 
Mi na ten hrad tak tak teď na okno sdělit ti, kteří měli jakousi jakýs takýs respekt. Tihle lidé mají respekt já v médiích. Nicméně.

mluvčí 
Já si myslím, že nová, že to není tak úplně přesně tady říkal kolega, že by byly úplně to křičí, takto křičí tam byly už předtím.
Zůstávaly tam, protože koneckonců prezident měl v určitém směru spoustu toxických názorů, takže tady tihle odkázal odcházejí,
tak to nejsou ty ne to příští to jsou taky, řekněme, z toho pohledu. Už tyto křičí, ale já si hlavně myslím, že tam jde hlavně o to,
že ten prezident prostě v defenzívě, když jsem slyšel ty lidi odcházeli, tak říkali, že už je to jako nebaví, že, že tam něco řeknou.
Stejně to k ničemu, že jo, tak já předpokládám, že prezident právě, protože vlastně dneska žádnou politiku nedělá dřív to byla
veliká politická persona, že ho Miloš Zeman ten něco prohrál. Hned zase šel do nějakýho. Ale.

mluvčí 
On jasně burzy může něco, ale už to může ovlivnit výběr členů bankovní rady bankovního světa kormidlem v zásadě udělal.
Není samozřejmě někdo, kdo už jde.

mluvčí 
Samozřejmě udělal, ale já předpokládám, že tam účastníky jako vlastně neradil dobře, kdyby se radil, tak asi ne ne nejmenuje
toho, který to prostě mě mám pocit, že ty lidé spíše odcházejí proto, že už to nemá smysl.

mluvčí 
Anebo taky chce, anebo taky se říká, že my krysy opouštějí potápějící se Lora, ale to.

mluvčí 
By bylo dost teda jakoby svědčila dost hnusně teda, že tam vydržely tak dlouho a teď najednou odcházeli.

mluvčí 
Kde je pravda, kdo z nás staví?

mluvčí 
Tak to se zeptejte jejich přímo, že o tomhle účet zajímá.

mluvčí 
Pánové řeknou nějaké, že se to byly, přeju vám hezký večer oběma těším se na viděnou.

mluvčí 
Na shledanou. Nashle.

mluvčí 
Je západ ještě v praxi jednotný. Já to tedy nevidí slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který si postěžoval, že
Evropská unie nedokáže přijmout další sankce vůči Rusku. To zatím pomalu ale jistě získává území Donbasu, kde hrozí další
válečné hrůzy jako Mariupolu.

mluvčí 
Těžké bombardování, zranění civilisté a hromadné evakuace. Záběry jako z nejhorších dnů obléhání Mariupolu. Jenomže tohle
je severo Doněck, který se dostává do úplně stejné situace. Ruská armáda téměř obklíčila a město má na dostřel už i běžných
minometů. Hell.

mluvčí 
Je to peklo, víte, že tohle je peklo za prvé každý den bombardování za druhé spousta smrti za třetí humanitární problémy. Na
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ulicích.

mluvčí 
Mají teď to vypadá jakoby fronta byla všude kolem města. Je prakticky obklíčené, jsou tam tanky, vidíme nákladní vozy
rozmístěné kolem města, takže je mi celkem jasné, že brzy padne.

mluvčí 
Rusové tu naplno předvádějí svou aktuální taktiku vesnici za vesnicí město za městem rozstřílet obklíčit a obsadit. Malé ale
jistější zisky. Obránci se podobných sevření na několika místech Donbasu stahují.

mluvčí 
Moje strana divu.

mluvčí 
Moje země umírá. Je to vážně těžké. Je to neštěstí, je to špatné, mám strach.

mluvčí 
Rusku trochu hraje do karet, že se Evropská unie nedokáže dohodnout na embargu na jeho ropu. Vetem dnes otevřeně
pohrozilo Maďarsko. Od.

mluvčí 
Maďarů Los Maďarsko nebude hlasovat pro bruselský návrh ropného embarga, dokud kvůli němu nebude možné zásobit
Maďarsko energií.

mluvčí 
Maďarsko také dnes vstoupilo do nově zavedeného stavu válečného ohrožení. Co chystá zaopatření, má oznámit dnes.

mluvčí 
Jo a Maďarsko se musí držet stranou této války a ochránit finanční zabezpečení rodin. To si vyžaduje prostor pro manévrování
a schopnost okamžitě jednat.

mluvčí 
O embargu na ropu ale neholduje ani Německo. Rusko zatím vzkázalo, že je ochotné otevřít koridory pro ukrajinské lodi
vyvážející potraviny, zejména pšenici. Podmínkou je ale zrušení západních sankcí a odminování zablokovaných ukrajinských
přístavů. Jakub černý, CNN Prima. News.

mluvčí 
To bylo shrnutí našeho tématu je ve studiu, vítám Jana Ludvíka z katedry fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý
večer. Díky, že jste tady. Prezident Zelenský říká řešení se najde až Vladimir Putin, pochopí realitu, odpovídá to, co řekl stavu
věcí?

mluvčí 
Těžko říct, protože my sami nevíme, jaká ta realita té frontě vlastně je. Můžeme předpokládat, že prezident Zelenský tu realitu
na jednu stranu zná mnohem lépe, než známe my. Na druhou stranu prezident Zelenský taky stále je součástí a informační
války vlastně hlavní figurou a ve které potřebuje Ukrajina neustále a přesvědčovat západ, aby ji a vytrval v té pomoci Ukrajině,
protože bez té západní pomoci má Ukrajina velmi špatnou perspektivu z hlediska vojenského.

mluvčí 
Co fakticky vlastně víme, teď se ptám odborníka z fakulty bezpečnostních studií, co můžeme říct o té situaci tak, aby byla pro
nás čitelná, abychom se uměli dát ten rastr, když co říká pan Želenský, když říká pan Putin?

mluvčí 
My můžeme s jistotou říct, že Ukrajině se úspěšně podařilo odrazit ten prvotní nápor. Rusko změnilo ty svoje vojenské cíle. Není
tak úplně jisté, jak moc vlastně Rusko zmínil ty politické síly, hodně se mu o tom, že Rusko ty své cíle zmenšuje zmenšuje, ale
ve skutečnosti to jsou vojenské cíle, které zmenšují. A Rusko neusiluje a ani o dobytí Kyjeva neusiluje ani o velké obklíčení a
těch ukrajinských se na Donbase ale pomalu opotřebovává. A jakto případné vítězství, které nevíme, jak dopadne, jak by
promítly do těch politických cílů, tak to je druhá věc. A pokud by se Rusko skutečně podařilo tu krajskou armádu potřebovat, a
to je ta největší neznámá, kterou nevíme, v jakém stavu vlastně ukrajinská armáda je. Jak velké měla ztráty, jak velké ztráty a
měla v technice, jak moc je schopná ty ztráty doplňovat, tak pokud by skutečně na tom a byli hůře než třeba prezentují, tak
reálně hrozí, že by se ta fronta mohla úplně nejhorším případě i zhroutit, ale my nemáme. Dost dobré informace, abysme
věděli, jestli vlastně Ukrajina stojí krok od nějakého protiútoku, anebo naopak těsně před zhroucením můžou být v podstatě
kdekoliv v tom intervalu.

mluvčí 
Pojďme se teď bavit o těch prohlášení, která jsou bez debat, tak jak byla položena. Pan Želenský chce jednat výhradně s
Vladimirem Putinem už nechce dál jednat přes prostředníky. Je to realistický požadavek, může se to za této situace, kterou jste
popsal ho stát?

mluvčí 
Může se stát, ale je to spíše nepravděpodobné. A prezident Zelenský v podstatě dlouhodobě volá po osobním jednání mezi
ním a Vladimírem Putinem. Nepostrádá to dobrý důvod a je jasné, že v tom a zejména v tom ruském systému je prezident Putin
zcela klíčovou osobou, která může změnit ty ruské politické cíle. A možná slovenský skutečně věří, že dokáže Putina v nějakém
osobním jednání přesvědčit k tomu, aby ustoupil od svých požadavků, aby nalezli nějaký kompromis. Zároveň tím, že po tom
jednání volá, tak hnutí Vladimíra Putina, aby jednání odmítal.
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mluvčí 
V tuto chvíli se k nám připojil Petr Drulák. Bývalý diplomat, dobrý večer. Díky, že jste s námi. Díky, že jste se připojil, už jsem se
vás na to ptala několikrát taky přeju dobrý večer. Bude jednat Vladimir Putin s panem Zelenskyj. Ptal jsem se v různých fázích
války. Teď jsme tam, kde jsme může teď to jednání bez prostředníků, ale napřímo skutečně nastat.

mluvčí 
Já myslím, že teďko ještě skutečně nastal čas na jednání, až ten čas nastane, tak napřed začne jednat na nižší úrovni. A
samozřejmě pak ta finální dohoda se bude dělat na nejvyšší úrovni mezi prezidenty mezi prezidentem Putinem a prezidentem
Zelenským, ale v této chvíli je zřejmé, že ani jedna ze stran ani Rusové ani Ukrajinci vlastně o jednání zájem nemají, protože
každý z nich je přesvědčen, že dokáže vojensky si vynutit takovou situaci, která bude pro něho výhodnější, než je ta současná.

mluvčí 
Já bych se přesunula do Davosu, tam nelze přehlédnout prohlášení Henry Kissingera, které tak rozhněvalo ukrajinskou
reprezentaci řekl, že by se Kyjev měl vzdát části území, řekl něco. O čem se čekalo, že někdo řekne nebo o čem se čekalo, že
to nikdo nahlas takhle natvrdo nevysloví. Ptám se vás, pane Druláku?

mluvčí 
Já bych řekl, že to, co to, co řekl Henry Kissinger, je racionální očividné a je vlastně zajímavé, že tato řekl bych až banální
pravda vyvolává tak obrovskou odezvu, protože pouze ukazuje, jak se vzdálil ten politický diskurz. To, jak politici mluví, uvažují
od té základní reality. A ano samozřejmě, že se dá očekávat, že Ukrajina bude muset počítat s nějakými územními ztrátami a že
je na místě tyto věci uznat a začít o tom nějak racionálně vyjednávat. Takže Kissinger pojmenoval pouze to, co je očividné, ale
západní politici ukrajinští politici žijí v nějakém světě, kde určité základní zákonitosti zákonitosti prostě neplatí.

mluvčí 
Jen Ludvíku, jak reálné je, že by to dopadlo jinak, než jak o tom mluvil Henry Kissinger?

mluvčí 
Jak jsem říkal, nevíme, v jakém stavu je vlastně ta ukrajinská armáda, jestli má realistickou perspektivu a osvobodit a ta území,
které Rusko okupovalo, je potřeba připomenout Henry Kissinger. Mluvil o tom, že se Ukrajina má vzdát nějakých území, tak
nemluvil územích, která.

Ruská armáda okupovala v té současné válce ale velmi pravěkým hovořil o těch územích, která kraj v podstatě už přišla v roce
2014. Tím, že ten klíčovým kamenem úrazu je nepochybně Krym, který Rusko anektovalo, který Rusko považuje za své území
a a tam skutečně velmi obtížné si představit, že Ukrajina získá a zpátky vojensky a dokáže se vyhnout tomu, aby Rusko tu válku
ještě dalším výrazným způsobem eskalovalo.

mluvčí 
Pane Druláku, znovu vrátím do Davosu slovenský ministr zahraničí. Tam dnes řekl, pokud Ukrajina selže Slovensko je na řadě,
jak vážná hrozba tohle podle váz je, když jsme u té reality je to. To, co máte říkat Slovensko a mimo jiné upozorňuje na to, že
skutečně musíme přece dělá kompromisy a tam už míří do oblasti energií?

mluvčí 
Já bych řekl, že obava, že by Slovensko se stalo obětí ruské invaze příliš odůvodněná není. Samo Rusko má obrovské
problémy s naplněním svých plánů na Ukrajině nedávalo nijak najevo nějaké agresivní plány vůči Slovensku či jakémukoliv
dalšímu členskému státu aliance, takže já nepovažuju ten výrok slovenského představitele slovenské vlády za odůvodněný
nebo podloženy.

mluvčí 
Pane Ludvíku, od začátku války poprvé Vladimir Putin navštívil dnes zraněné vojáky v nemocnici. Lze z toho cokoliv číst?

mluvčí 
Ne.

mluvčí 
Zázrak na rovinu proto, že jsem se dívala dnes na ty události a ruská armáda. Domnívají se analytici je jaksi, řekněme, na
začátku prvního většího úspěchu své ofenzívy v Donbasu. Mluví se o tom, že uzavírá obklíčení ostřelované měst, sever
Doněcké a lesy chance. Poučila se z neúspěchu, lze to tak říct.

mluvčí 
Lze říct, že velmi pravděpodobně ruská armáda v tuhle chvíli a je v dobré situaci v tom severočeském výběžku a velmi
pravděpodobně nebo velmi jako reálně hrozí, že se jim podaří skutečně. Ten vedl Doněck odříznout. Ukrajinci stále mají
možnost se z toho území stáhnout, což a strategicky v zásadě dává smysl, a protože jinak by se tam ho pak další mariupol, kde
sice budou hrdinně bránit, ale ve výsledku se budou muset vzdát, což Ukrajinu bude stát další a další síly, ale přece jenom
nějaké spotřebovávat válce se státem, který je násobně větší. Má násobně větší populaci, a přestože dostávají Ukrajinci
zbraně ze západu a mobilizovali, tak Rusku pořád má velký potenciál, který může minimálně fyzicky otázka, jestli politicky a do
té války povolat.

mluvčí 
Podle analytiků se údajně na té bitvě severu na ně ukazuje, jak bude konflikt v Doněcku vůbec probíhat v následujících
měsících. Je to tak?

Ta vás, pane Ludvíku.

mluvčí 
Velmi pravděpodobně ono totiž to, co tam vidíme, že ruská armáda se vracím k tomu, aby bojovala podle své doktriny, takže
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když své bojují tak, jak je předepisuje do nějaké nejlépe velké překvapení. Velké překvapení bylo to, že na začátku války to
nedělali a velmi tvrdě, co zaplatili. Rusové zpomalili ten svůj postup a postupují metodicky postupují s velkým důrazem a na
palebnou sílu dělostřelectva. Když se podíváme v podstatě jakékoliv a rozhovory a například novinářů a Matyáš zrno o tom
mluvil a dneska tady na CNN Prima News a s ukrajinskými vojáky, tak mluví to je ruské a dělostřelecké palbě s velkým
respektem. A.

Díky tomu Rusko taky snížilo ten svůj ty své ztráty. Pořád jsou velké, ale zároveň velké ztráty má už Ukrajina. A ta válka se
skutečně mění do války opotřebovávat Sea a je otázka, kdo vydrží Dell.

mluvčí 
S 1 000 000 potřeboval vacích války Ukrajina, jedete na uhlí plyn, pane Druláku, pojede na plný plyn dál také její podpora ze
strany spojenců?

mluvčí 
Tak já myslím, že Spojené státy ukazují, že jsou vlastně ochotně poměrně dost do té války investovat. Týká se to i dalších států
NATO, takže z tohohle hlediska tedy nevidím vlastně nějaký posun nebo nějakou změnu. Ano, myslím si, že ta podpora bude
pokračovat.

mluvčí 
Jak dlouho ještě?

mluvčí 
Tak to bude záležet také na vývoji na tom, co se bude odehrávat na tom bojišti na tom, v jakém stavu bude infrastruktura
ukrajinská, protože ty zbraně je potřeba samozřejmě fyzicky na tu Ukrajinu dopravit a otázka, jestli Rusové nebudou intenzivněji
útočit právě na ty zas na ty zásobovací cesty. Bude to prostě záviset skutečně na tom průběhu těch vojenských operací.

mluvčí 
Pánové, děkuji vám za váš čas. Díky, že jste s námi byli hezký večer.

mluvčí 
Hezký večer, děkuji na shledanou.

mluvčí 
A teď k jinému tématu. Česko má další případ opičích neštovic. Pozitivní test osoby, která s prvním nakaženým sdílela 1 pokoj
se potvrdil hned dnes odpoledne spolubydlící bylo ale víc a i ti mají příznaky nemoci jejich výsledky. Testů se čeká právě teď
jsem měl ve vysílání je přednosta infekčního oddělení. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý, dobrý večer.

mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
Druhý případ opičích neštovic základní otázka jsou opičí neštovice příští COVID.

mluvčí 
Tak to v žádném případě. Ta nakažlivost je naprosto rozdílná přenos těch opičích neštovic je blízkým kontaktem, jestliže se
někdo opravdu dotýká toho druhého, je s ním na velmi blízkou vzdálenost velmi dlouhou dobu, čili ta nakažlivost covidu nebo
do pravých neštovic nebo planých neštovic nebo třeba páníček naprosto nesrovnatelná. Takže nebojme se toho.

mluvčí 
Tak do toho vložím takovou otázku spíš z oboru marketingu. Musím zeptat, začíná tedy znovu nějaký strach z epidemie, nebo je
to jen nějaká naše přecitlivělost, mediální přecitlivělost na ta témata normálně bychom to nezaznamenali, kdybychom neměli
ten COVID stále v zádech?

mluvčí 
Tak možná začíná okurková sezóna. Možná, že ty opičí neštovice dohromady docela lákavý marketingový název, ale teď vážně
sledujeme to s pozorností, je to něco, co jsme tady nikdy nezažili. Ty předchozí případy byly vázané na nějaký kontakt s
Afrikou, buď tedy to přivezli lidé z Afriky nebo nějaká importovaná zvířata. Nějací hlodavci Afriky, které kdosi dovezl do Ameriky
a tam se pak nakazili lidé. Tady se šíří nákaza mezi lidmi, a to nové. Nevíme úplně, proč ten virus se možná trochu změnil,
možná jsme my nějak jinak vnímaví a možná také se vracíme k normálnímu životu lidé cestují. Dohánějí to, co ty předchozí 23
roky nestihli, takže možná chovají trochu více rizikově.

mluvčí 
Pane primáři, pak by ale vysvětlete, pokud není důvod k nějaké panice, možná jen dobré ostražitosti, proč Němci už nakupují
vakcíny v desítkách tisíc, jaký 50 000 vakcín, proč Američané mobilizují zásoby vakcíny. U nás zatím nic neděje. My
neobjednáváme nic nemáme, je to moudra?

mluvčí 
Tak příští týden v úterý bude jednání na ministerstvu, kde se odborníci budou domlouvat na tom, jakou strategii, jak z hlediska
izolací karantén těch opatření konkrétních pacientů, jestli třeba potřeba, aby kontakty těchto nemocných byly 3 týdny zavřené
doma. Ta druhá otázka potom je, zda skutečně bude potřeba objednat nějakou vakcínu nebo protivirové léky. Zatím ten
průběh onemocnění lehký. Ty dosud při popsané případy v Evropě nic takového nepotřebovali. Vlastně ti lidé se uzdravily
samy, takže doufejme, že to nebude potřeba.

mluvčí 
Objevily se debaty, jak moc jisti nějakou částečnou ochranu si můžeme být my, které ještě očkování proti pravým neštovicím
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potkalo někdy před rokem 1980. Je možné, že to očkování, kteří mají proti pravým neštovicím, že by to mohlo fungovat?

mluvčí 
Tak o tom se vedou odborné debaty. Je to samozřejmě strašně dávno. Víme, že očkování obecně vyhasíná ten jeho vliv se
vytrácí. Nicméně určitá imunitní paměť, ta buněčná imunita může být zachována, takže nějaká míra ochrany proti závažnému
průběhu zachována být může, ale určitě bych na to příliš nespoléhal.

mluvčí 
Včera tady kolegovi Michalu poroby řekl prof. Roman Prymula, že se to onemocnění nešíří komunitně. Já jsem četla tu zprávu,
že se vlastně od sebe nakazili ti lidé, kteří někde bydleli v nějakém zařízení společně šíří nebo nešíří se ty neštovice komunitně
má mít strach ten, který kohokoliv z těch lidí, kteří jsou teď v hledáčku epidemiologů potkal.

mluvčí 
Tak šíří mezi lidmi, šíří se bez toho, aby aniž by byl známý nějaký kontakt s tou Afrikou, ať už nějakými cestujícími z Afriky nebo
s těmi zvířaty. Takže v tomto ohledu je to nové. Na druhou stranu nemějme obavy z nákazy třeba v tramvaji nebo v
supermarketu nebo v nějakém dětském kolektivu. Postiženi jsou zatím dospělí lidé, takže bychom určitě chtěli uklidnit třeba
rodiče. Někdy, když vidíte potom to děcko s neštovicemi, u nás už na oddělení objevily vyplašení rodiče s dítětem, které měl
neštovice a ptali se za to nemá něco společného s tím opičím virem. Takže je potřeba uklidnit, že děti se to zatím vůbec netýká.
Skutečně ta nakažlivost je je velmi malá.

mluvčí 
Mimochodem, jak to má ten rodič za této situace a za této mediální situace rozeznat, jak to vlastně vypadá, pokud tedy něco o
tom víme a nevím 200, jestli víme jako ten virus mutuje.

mluvčí 
Tak ten klinický obraz je velmi rozdílný ty než to vždycky jsou větší. Ty případy, které jsou nyní v Evropě, tak věc většinou
nemají takový ten hustý výsev, který vidíme u těch dětiček. A já bych se toho vůbec neobával, jestliže se jedná o typické Plané
neštovice, takto lékaři poznají. My jsme připravili velmi podrobný návod pro české lékaře, takže všichni dostali ty noty, aby
věděli, jak ta onemocnění rozeznat, jaká provést, případně vyšetření. A jak se takovému případu postavit, takže znovu říkám,
nebojme se toho, a dokonce bych před tou panikou trochu varoval, protože vezměme si, že každoročně bývají desetitisíce
případů planých neštovic v České republice. Před covidem to bylo přes 40 000 případů v těch covidových letech, kdy jsme
nosili respirátory, děcka nechodily do kolektivu. To bylo něco přes 10 000, ale jistě se vrátíme k těm vyšším počtům. Případů je
stále dost, takže nezaměňujme to nemějme z toho obavy.

mluvčí 
V roce 2003, jak jsem se dívala, se ty opičí neštovice, o nichž tady hovoříme, objevily v USA, jestli mám správné informace, tak
se nakazilo tenkrát 50 lidí. Nikdo na ty neštovice nezemřel, lze z toho z té epizody americké před víc než vlastně 15 lety něco
vyvozovat.

mluvčí 
Také bylo to úplně jiný příběh. Byla to vlastně dovezená Gamby Sk Chris, která nějaký vzor shopech nakazila nějaká nějaké
domácí mazlíčky, které si pak koupili Američané domů. Nakazilo se 81 lidí, opravdu nikdo nezemřel. Ten průběh byl lehký. Tady
máme trochu jinou situaci v tom, že ten virus se opravdu šíří mezi lidmi tehdy k žádnému přenosu mezi lidmi nedošlo, takže
možná nějaké změně vlastností toho viru došlo. A mi proto upozorňujeme, dejme si, pozor, zejména na ty intimní rizikové, tedy
sexuální kontakty, blíží se léto, budeme hodně cestovat. Všude je to blízko do Londýna Lisabonu na Kanárské ostrovy. Je to
pár hodin letadlem a pokud někdo si tam nalezne nějakého náhodného partnera více partnerů skutečně nějaký nechráněný
pohlavní styk, tak to v této době může být opravdu riskantní.

mluvčí 
To jsme jiné ochrany než u ochrany horních dýchacích cest, přesto se na to zeptám, je to poslední otázka. To, že jsi to s tou
naší imunitou trošku pohrál COVID, a to, že jsme zachránili, že jsme teď náchylnější těm infekcím může za to jakkoliv promítnout
právě tady do toho rizika těch opičích neštovic.

mluvčí 
Myslím, že se to dotkne právě tím, že doháníme všichni chceme zažít to, co jsme ty 23 roky zažívat nemohli, takže jsem možná
někdy lidé chovají méně zodpovědně nebo budou chovat v létě méně zodpovědně. Určitě to platí o těch planých neštovicích,
protože ty děti, které se nestihli nakazit těch dvou covidových letech, takže se prostě nakazí v letech následujících, ale zase to
není nic zvláštního pana neštovice jsme prodělali všichni. Přečkali jsme to dobře, takže nebál bych se toho, že by ten COVID
něco dramatického změnil, ale znovu říkám, je to o tom chování o tom, abychom byli přece jenom trochu obezřetní opatrní
během těch následujících měsíců a zejména během zahraničních cest.

mluvčí 
To říká přednosta infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý. Díky, že jste s námi byla, přeji
vám pěkný večer.

mluvčí 
Děkuji, hezký večer.

Pavlína WOLFOVÁ, moderátorka 
Salvador most čerstvě osmnáctiletý kluk z Texasu nestřílel místní školu 19 malých dětí 2 učitelky. Oběti, které stojí na začátku
další debaty o tom, kdo proč a za jakých okolností má být v USA ozbrojen. Povede tentokrát tato debata k něčemu. Odpovědi
se pokusí publicista Daniel Anýž už za chvíli.

mluvčí 
Stále sledujete 360 stupňů 19 dětí a 2 dospělé zabil osmnáctiletý střelec vyzbrojený dvěma útočnými puškami. Na základní
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škole v městečku je velký v americkém státě Texas místní policie útočníka. Zabila motiv činu činu je zatím nejasný. Prezident
Biden chce regulovat prodej zbraní Daniel Anýž reportér aktuálně cz je se mnou ve vysílání dobrý večer Danieli.

Spojení ze.

Nezdařilo dobrý večer.

mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
Danieli, co se děje ve Spojených státech den po takové události, nevidíme to poprvé?

mluvčí 
No, já nechci bejt cynicky. Děly děje se obvyklý rituál. Politici posílají pozůstalým své myšlenky a modlitby. A demokraté se
budou snažit prosadit přísnější zbraňové zákony. A republikáni to nejspíše zablokují. Také se stalo mnohokrát předtím. Ten
včerejší incident byl nejtragičtější od roku 2012, co se týče střílení na školách, kdy v Connecticutu tam střelec před Vánoci toho
roku zabil 20 školáků a 6 dospělých. Tenkrát prezident Obama řekl, že veškerou vahou svého úřadu se za zasadí o zpřísnění
zbraňových zákonů. Pověřil tím svého tehdejšího viceprezidenta Joe Bidena, který se o to pokusil v senátu jako dlouholetý
senátor, který než přišel do Bílého domu, tak od roku 73 byl senátorem. Ale povedlo se mu vůbec nic. Teď Joe Biden říká, že
by se měli kongresmani postavit zbraňové lobby v USA, ale rozložení sil v senátu nasvědčuje tomu, že opět se nic nestane.

mluvčí 
Pojďme po té praktické stránce, když se tohle stane. Celý svět sleduje, co se děje dny NATO ve školách, co v rodinách, co v
kongresu a teď nemluvím, konkrétně o té oblasti, ale celé Spojené státy. Tohle sledují se zatajeným dechem, tedy ptám se,
přijímají se vzápětí alespoň nějaká opatření, hovoří se těm lidem, kterých se to týká?

mluvčí 
Samozřejmě, že ano, děje se to co. Já jsem zažil, když jsme viděli asi našimi dětmi ve Washingtonu, tak nacvičují situace, kdy by
do školy přišel střelec, když ta školní třída má nějakou zadní místnost, tak děti se uchýlil zadní místnosti, když nemá, tak se za
barikádu jí plat školními stolky. A učí se, jak v takové situaci jednat. Rodiče samozřejmě se svými dětmi o tom mluví stejně jako
školy, vymýšlejí opatření tam, kde ještě nejsou bezpečnostní detekční rámy, tak pravděpodobně budou instalovat. Vymýšlí se,
zda by neměly posílit školy ozbrojenou ochrankou a vzdá by se neměly zpřísnit zákony nebo naopak rozvolnit tak, jak se stalo
na Floridě postřílení na začátku roku 2018 v Parklandu na střední škole bylo 17 mrtvých, tak potom stát Florida přijal zákon,
podle kterého můžou být učitelé ozbrojeni. Teď ministr spravedlnosti Texasu řekl, že by to možná byla dobrá cesta tam, takže
kdy nůžky Americe jsou takto rozevřené, že na jedné straně by s demokraté chtěli zákony zpřísňovat republikáni tvrdí, že
řešením je o stroj jiná ochrana veřejného prostoru, včetně škol.

mluvčí 
Podíváme se na to ještě jinak. Ví se někdo zabývá se někdo těmi počty, kolik těchto masových střeleb Americe za posledních,
řekněme, za desítky let bylo, protože mně připadá, že o nich vysíláme prakticky opakovaně. Jenom někdy je to větší tragédie,
někdy menší, a to teď měříme jenom počtem obětí. Jak dlouho se tohleto téma řeší, kdo tehdy pojmenoval spočítal.

mluvčí 
Američané mají rádi statistiky, ať jsou to politické sportovní ekonomické, tak mají dobře udělané statistiky těchto incidentů asi
vyplývá, že těchto případů přibývá shodou okolností den před tím úterním střílením FBI vydala svoji statistiku. Nazývá tzv.
případy aktivního střílení, které nezahrnují drogovou kriminalitu, nezahrnují války gangů, ale opravdu tyto situace, kdy 1 nebo
více lidí v prostoru, kde je více lidí se snaží, který ohrozit zranit nebo zabít. A zjistili, že meziročně mezi roky 2000 2001 těchto
případů přibylo o 50 % ve srovnání s rokem lidí ze 17 92, kde takové, dejme tomu, i o ty menší vozovkách incidenty, kdy oběťmi
jsou 23 lidé. Jsou živnosti, že i ta společnost je posledních letech poškozená covidem poškozená situací po zavraždění George
Floyda. V roce 2020.

A ale i v dlouhodobějším horizontu tzn. od devadesátých let. Je tam nárůst těchto, jak to oni nazývají sami stříleček mas
šupinky, takže ten trend celkem jasný. A bohužel souvisí nebo bohužel prostě souvisí přímo i s tou Šidlo přítomností zbraní v
americkém prostoru. Američané dneska na 100 lidí připadá 120 zbraní.

mluvčí 
Já jsem se na to dívala USA to jsou 4 % světové populace vlastní polovinu všech civilních střelných zbraní na světě, a tak jsem
se dívala na číslo z loňského roku v roce 2021 zemřelo v Americe následkem střelby 45 000 lidí. Tedy ptám se, co Joe Biden,
který byl velkým spojencem v tomto smyslu právě Baracka Obamy vlastně za tu dobu, co je prezidentem, proto udělal, aby
tohle se nedělo.

mluvčí 
Ta smutná, ale upřímná odpověď nic. On ze své pozice vedoucího exekutivy vlastně našem pojetí premiéra vlády. Ne může
vydávat exekutivní opatření. Ten jsou ale omezená ve svém rozsahu a ve své platnosti, protože příští prezident, pokud to bude
republikány, je škrtem pera zruší. Jedinou cestou je opravdu kongres schválil toho, jakou legislativu jako zákon, jenže tak tudy
tudy cesta v současnosti nevede. Demokraté mají prostou většinu ve sněmovně dolní Sněmovně reprezentantů, což jim stačilo
k tomu, aby loni odhlasovali zákon, podle kterého by se měly zpřísnit prověřování žadatelů o zbraň tzn. že v tuto chvíli platí, že
tenhle si kupuje zbraně v klasickém kamenném obchodě, tak je takzvaně prohnat databází FBI. Za nemá nějaký trestný nebo
jiný záznam, co by bránilo, aby zbraň pořídil. Nicméně to se nevztahuje na prodej po internetu a tzv. Guns show prodejních
výstavách. Ten zákon, který prošel sněmovnou loni a teď v senátu by pokryl i tyto prodeje, nicméně při rovnosti hlasů 50 na 50
demokraté republikáni v senátu. Je to neprůchodné, protože bylo překonání té sluší bariéry, je potřeba 60 hlasů a jednak není
jisté, zda by to vůbec pozvedli ruku všichni demokraté. Tam jsou 23 lidé, kteří možná by proto nebyly a celkem jisté, že mezi
republikány by se těch 10 hlasů nenašlo, takže v tuto chvíli je ten proces jediný možný zablokovaný.
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mluvčí 
Daniely děkuju vám. Za to, co jste řekl, díky, že jste s námi byl, mějte se hezky.

mluvčí 
Děkuju pozvání, dobrou noc.

Pavlína WOLFOVÁ, moderátorka 
Zítra se dívejte v tomto čase na super debatu, jak krize na mém místě je Terezie Tománková a Petr Suchoň. My se těšíme 360
stupně zase na viděnou na shledanou.

NA OKRAJ DNŮ... URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.05.2022 , Zdroj: louc.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 08:11 , RU / měsíc: 1 715 242 , RU / den: 129 198 ,
Rubrika: LOUČ , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,44
Z informací o Ukrajině vybírám dva odkazy.
Tím prvním je twitterové vlákno Jana Ludvíka z Institutu politologických studií FSV  UK , které začíná větami "Západní veřejnost
žije iluzí, jak hodný ukrajinský David porazil zlého ruského Goliáše.... Začala opotřebovávací válka, hodně pomalá a vyhraje
ten, kdo vydrží déle…"
Ludvík zde dále připomíná, že ruská armáda se poučila z chyb, a že materiální převaha je stále na straně Ruska.
V této souvislosti mě zaujala zpráva ukrajinského generálního štábu, že "Moskva nemá dostatečné zásoby vysoce přesných
raketových zbraní, zintenzivnila proto využití letectva k podpoře pozemních jednotek."

x x x

Druhý odkaz směřuje na reportáž Sky News o otřesných podmínkách válečného života v Severodoněcku (jenž asi brzy padne
do rukou Rusů).
Kromě jiného se zde popisují ne příliš přátelské reakce místních obyvatel ve vztahu k britským reportérům: jeden jim vyčetl, že
Britové dodávají Ukrajině zbraně pro pokračování války, jiný obvinil britskou vládu, že těch zbraní nedodala dost na to, aby
válka už skončila.
Reportáž je bohatě ilustrována fotodokumentací a grafikou, stojí za zhlédnutí.

x x x

Jak už bývá v médiích pravidlem, stovky anonymních obětí na Ukrajině se v médiích vždy dostanou do stínu události s
adresným zabíjením, jakou byl včerejší masakr devatenácti dětí a dvou dospělých osmnáctiletým výrostkem ve škole v
texaském městečku Uvalde. Další z řady školního zabíjení.

x x x

Po koronaviru dnes už ani pes neštěkne. V médiích ho nahradila nová virová choroba - opičí neštovice, které včera dorazily
také do Česka.
Ministerstvo zdravotnictví již vydalo k nemoci informační materiál. Karanténa po blízkém styku s nakaženým trvá 21 dnů.
Očkování proti neštovicím u nás skončilo v roce 1980.

x x x

Na sítích se diskutovala funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy, který si na Twitteru
postěžoval, že dostává stížnosti, k jejichž vyřízení nemá kompetence. A tak si zde odkládám odkaz na rozhodnutí vlády z 24.
března 2022 o zřízení funkce, jakož i Statut, kterým byl Klíma do funkce vybaven.

x x x

Při inovaci a aktualizaci záhlaví Louče jsem zjistil, že letos v únoru skončil mediální web ceskamedia.cz. Kdysi ho provozoval
jihočeský podnikatel Jaroslav Berka.
Že skončila také istrategie.cz a Soukupův marketingsales.cz, to jsem věděl už dříve.
...
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Děkani tuniských právnických fakult odmítli nabídku připravit novou Ústavu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 09:03 , Celková návštěvnost: 65 876 , RU
/ měsíc: 36 945 , RU / den: 1 231 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Děkani tuniských právnických fakult a fakult sociálních věd odmítli prezidentovu nabídku podílet se na přípravě nové Ústavy.
Podobně se před nimi rozhodla i vlivná tuniská odborová organizace UGTT.

Prezident Kaís Saíd loni pozastavil práci Parlamentu a ochromil většinu demokratických institucí. Vládne pomocí dekretů a
minulý týden jmenoval profesora práv Sádika Bilajda do čela výboru, který má připravit text nové Ústavy. 
Podle tuniského tisku se mělo na přípravě Ústavy podílet několik výborů a v jednom měli být děkani fakult a zástupci šesti
národních organizací včetně UGTT. Několik desítek profesorů práv v prohlášení kritizovalo nezodpovědné „nakládání s
akademickými institucemi a zapojování mužů a žen z univerzit do politických projektů, které mohou vyvolat mylný dojem
legitimity těchto kroků“. 
Tuniská islamistická Strana obnovy An-Nahda, která měla po minulých volbách v Parlamentu nejvíc zástupců, považuje
Saídovy kroky za puč a nastolování vlády jednoho muže. Podle ní se prezident, který je původním povoláním právník, naprosto
odchyluje od ústavní legitimity. Saíd tvrdí, že Tunisku zachraňuje před vleklou politickou krizí. 
Zdroj: ČTK 
Foto: canva.com 

Expert: Ukrajina? Máme zkreslený pohled. Bez nás nevydrží URL
Automatický překlad
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Bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  upozornil, že český pohled na ruský vpád na
Ukrajinu je poněkud zkreslený. Je toho názoru, že v Česku se na situaci Ukrajinců díváme příliš optimisticky, zatímco sílu ruské
armády podceňujeme.

„Vidíme spoustu videí v přímém přenosu a máme tendenci vidět to, co vidět chceme. Znásobují to i algoritmy sociálních sítí.
Západ chce přirozeně vidět, že se Ukrajina jako oběť agrese brání úspěšně. Tím pádem trošičku zveličujeme to, v jak dobré
situaci je, a máme tendenci lehce podceňovat Rusko. Navíc jsme si už vytvořili nějaký obraz na začátku, kdy Rusko skutečně
vršilo taktické chyby, postupovalo podle velmi nefunkčního plánu a teď snadno přehlédneme, že Rusko je schopné část těch
chyb odstraňovat, a že Ukrajina neustále bojuje v konfliktu proti zemi, která je mnohem větší, má mnohem víc obyvatel, měla
před válkou mnohem silnější a lépe vyzbrojenou armádu. Že ta situace pro ni vůbec není jednoduchá,“ upozornil Ludvík v
rozhovoru pro server Echo24.cz, ve kterém se věnoval situaci na bojišti.

Pohled, který na válku šíří sami Ukrajinci, jim pomáhá udržet vysokou morálku. A Západ to vede k tomu, že má stále smysl
posílat Ukrajině vojenskou pomoc, že nejde o nějakou ztracenou válku. Přitom je třeba mít na paměti, že Rusko stále může do
války nasadit dosud nemobilizované občany a může vytáhnout další zbraně ze skladů. I když jejich kvalita může být různá.

Celý rozhovor naleznete zde

Skutečností je, že videa, která lidé vidí na sociálních sítích, ukazují např. zničení jednoho ruského tanku. Ludvík však upozornil,
že jeden zničený ruský tank nevypovídá nic o tom, jak se na bojišti daří stovkám dalších ruských tanků. Nevíme přesně, kolik
tanků ztrácí Ukrajina, kolik ztrácí vojáků, kolik západních dodávek zbraní bylo zničeno Ruskem a tak podobně.

„Za mě je pro Ukrajinu naprosto klíčové, aby západní pomoc z hlediska zbraní a z hlediska munice vydržela. Bez toho Ukrajina v
podstatě nemá šanci v konfliktu dál dlouhodobě pokračovat,“ uzavřel bezpečnostní expert.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 244 / 354

https://advokatnidenik.cz/2022/05/26/dekani-tuniskych-pravnickych-fakult-odmitli-nabidku-pripravit-novou-ustavu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fadvokatnidenik.cz%2F2022%2F05%2F26%2Fdekani-tuniskych-pravnickych-fakult-odmitli-nabidku-pripravit-novou-ustavu%2F
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Expert-Ukrajina-Mame-zkresleny-pohled-Bez-nas-nevydrzi-703500
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FExpert-Ukrajina-Mame-zkresleny-pohled-Bez-nas-nevydrzi-703500
http://www.newtonmedia.eu/


Michal Smetana: NATO znovu našlo smysl své existence. Zřetelně ho teď vidí i Švédsko a Finsko URL
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Finsko a Švédsko opustily svůj dlouho budovaný neutrální postoj. Kvůli ruské agresi na Ukrajině nyní volí bezpečnost v rámci
NATO. Jaký smysl v celkovém kontextu jejich rozhodnutí má? Co jejich vstupem získá Aliance? Jaké reakce lze očekávat ze
strany Ruska? Bezpečnostní analytik Michal Smetana v audiozáznamu ještě vysvětlí, co by mohlo změnit negativní postoj
Turecka či jak vnímá rozšiřování NATO Ukrajina.

„Rozhodnutí Finska a Švédska stát se členy NATO dává v současné situaci velký smysl. Jak pro dané dvě země, tak i pro
samotnou Severoatlantickou alianci,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost z
Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Rozhodně to bude znamenat přínos v řadě ohledů. Ať už z toho politického hlediska, tak i vojenského. Byť se obě země
vyznačovaly neutralitou ve své obranné politice, stály dlouhodobě jen krůček od formálního vstupu do Aliance a veškeré
požadavky kladené na členské státy NATO splňovaly dávno před tím.“

S otevřenou náručí

Neutralita Švédska i Finska sahá sice hluboko do historie, obě země ale s NATO velmi úzce a velmi dlouho spolupracují. „Obě
země jsou členy Partnerství pro mír od roku 1995. A zejména v posledních letech byla jejich spolupráce velmi úzká. Finsko se
podílelo na společných misích, je tam velmi vysoká interoperabilita. To znamená, že armády jak Finska a Švédska, tak armády
NATO a speciálně i Spojených států jsou velmi úzce provázané, technicky jsou velmi kompatibilní,“ vysvětluje Smetana.

Obě země jsou na vstup velmi dobře připravené i z hlediska politického a ekonomického. „Všechna kritéria splňují bez výhrad.
Jde o úplně jinou situaci, než byly předchozí fáze rozšiřování NATO, kde řada zemí musela své schopnosti dohánět. Obě země
jsou velmi vyspělé demokracie, které naprosto splňují hodnotovou část toho, co se očekává od zemí, které vstupují do NATO.
Obě jsou to bohaté země. A obě země jsou vojensky velmi silné.“

„Finsko je proslulé mimo jiné svým excelentním dělostřelectvem, má obrovské lidské rezervy a má velmi silné letectvo. Velkým
přínosem pro NATO ale bude i švédská armáda. Je sice o něco menší, ale má výborné námořnictvo, ponorky, rozsáhlé
letectvo. Bezesporu tedy jejich vstup bude pro NATO velkým přínosem. S výjimkou Turecka všechny země NATO Švédsko i
Finsko vítají.

Zamračený Kreml

Připojení Finska a Švédska k Alianci nese s nelibostí pochopitelně Kreml. Otázkou tedy je, zda lze očekávat komplikace ze
strany Ruska. „Nerad bych byl přílišným optimistou, ale v tomto případě si skutečně myslím, že nedojde k nějaké zásadní
změně. Rusko sice už dalo najevo svoji nelibost zastavením některých dodávek zemního plynu do Finska, ale i když to zní
apokalypticky, pro finskou energetickou bezpečnost to nic neznamená.“

„Hrozí možná větší nebezpečí kyberútoků. Opět to je ale věc, která tyto země zásadně nepoškodí. Moskva je podle mě v
zásadě smířená s tím, že toto je hotová věc.“ Co ale Rusko může nést nelibě, je podle Michala Smetany další fungování těchto
zemí v rámci Aliance. „Nelibě by neslo zejména budování permanentních základen NATO v těchto zemích. Není to sice teď na
pořadu dne, je ale třeba mít na paměti, že vstupem těchto zemí do Severoatlantické aliance celý proces nekončí.“

Atraktivní partner

Dle všeho se ale zdá, že se Aliance stává pro řadu zemí znovu atraktivní. Je možné, že se NATO otevře i dalším zájemcům?
„Myslím si, že NATO opět nalezlo svůj smysl existence. Je to něco, s čím Severoatlantická aliance bojovala od 90. let. V
momentě, kdy se rozpadl Sovětský svaz, padl i jeden z velkých důvodů, proč Severoatlantická aliance vlastně reálně kdysi
vznikla. Dlouhou dobu bylo NATO kritizováno za to, že vlastně úplně neví, co je jeho smyslem, proč by mělo nadále existovat,
pokud nemá jasně definovaného nepřítele.“

To se ale v tuto chvíli mění. „Ve chvíli, kdy máte definovaného hlavního nepřítele, na kterém se všichni shodují, a všichni
vnímají potřebu investovat jak do Aliance jako celku, tak do vlastních obranných rozpočtů, dává opět celá tato organizace
mnohem větší smysl. A tím pádem se stává atraktivnější i pro další státy,“ uzavírá Michal Smetana.
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Markéta Švarcová je socioložka působící v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení Gender a sociologie.

Profesně se zaměřuje na problematiku nerovností na trhu práce, především v oblasti podnikání. V rámci SOÚ mimo jiné
působila v projektech zaměřujících se na aspekty slaďování u migrantů a migrantek v ČR, analýzy inovativnosti
podnikatelského prostředí a genderově senzitivní vzdělávání. Byla součástí výzkumného týmu FSV  UK  evropského projektu
SIRIUS zaměřujícího se na integraci migrantů a migrantek na českém trhu práce podpořeného z programu Horizon 2020.
Působila a nadále spolupracuje s orgány veřejné správy v oblasti rodinné a sociální politiky. Je členkou European Sociological
Association, Platformy pro minimální důstojnou mzdu a hodnotitelkou projektů neziskového sektoru Active Citizen Fund v oblasti
gender a trh práce a genderově podmíněné násilí. Studuje doktorandský program FHS UK obor Historická sociologie. 

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 12:41 , Sledovanost pořadu:
24 178 , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 6 044 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,27
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
I po půl dvanácté zůstáváte v naší.

Společnosti díky za to dobrý den.

Požadavky odborů ve vztahu k inflaci jsou příliš vysoké. Myslí si to ekonoma poradce premiéra Štěpán Křeček. Podle něj by
zvýšení mezd platů zaměstnanců dále roztáčela inflační spirálu. Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek ale
vidí viníka zvyšování cen jinde. Za inflaci podle něj může vládní politika polostátní ČEZ nebo supermarkety zase svou cenovou
politikou.

mluvčí 
Obrovské roste inflace, propadají se platy zaměstnanců klesá životní úroveň. Vláda neustále vypráví o tom, jak je komu
pomáhá. A myslím si, že největší jako pomoc by byla, kdyby dokázala začít krotit inflaci a vrátila republiku k takovým těm
správným dodavatelsko odběratelských vztahů, které tady byly v minulosti.

mluvčí 
Tlačili jste na to, že je potřeba začít jednat, tedy dnes započala jednání, není to tedy jistá naděje, že se dohodnete?

mluvčí 
Tak já musím sdělit takové to. Ale tajemství s ministrem zemědělství cyklo uši dáme skoro 3 měsíce. Ten člověk vůbec nechápe
realitu, co se tady v Evropě děje. A ona je naše trpělivost, jako má své meze, takže 8. června bude velká akce zemědělců a
uvidíme, jestli se vláda vzpamatuje nebo ne.

mluvčí 
Připomínám, že další setkání pánů s vládou by mělo proběhnout 7. června, co když se nedohodnou, jak se díváte na tu
možnost, že 8. června přijdou do ulic zemědělci.

mluvčí 
Já se obávám, že nedohodnou, protože požadavky odborů jsou absurdně vysoká. A ve chvíli, kdy jsou vyšponované do
nerealistických výšin vzhledem k tomu, jak máme velký schodek státního rozpočtu, tak pak jenom se ptát, proč přichází s
nereálnými požadavky. Já se domnívám, že to je záminka pro to, aby ty požadavky nebyly naplněny, a proto, aby se svolali
demonstrace proto, aby začala kampaň lídra odboru pana Středuly.

mluvčí 
Máte s tím, co dělat důležitá otázka.

mluvčí 
Zda je ohradil, nespojujme odbory do jednoho pytle. Naše centrála se chová úplně jinak, než se vůbec nelíbí, že jest spojujete
kandidaturu pana předsedy Středuly s naší odborovou centrálou. Jsme se k tomu nevyjadřovali, ani si k tomu vyjadřovat teď
zatím momentálně nebudeme a řekněme si. Tak odbory přece jsou od toho, aby zastupovali zaměstnance, když se
nedohodnou, tak legitimně, že použil ji nátlakové akce, ale proč se tomu vláda diví, tady jsou vlády pravicové, které neustále
furt něco od občanů chtěli. A myslím si, že všichni musí poslouchat, tak čekají, že to pravicová vláda měla být pravicovým
myšlenky a měla by také poslouchat občany a ne si dělat sama, co chce myslet, že všichni budou na to Cale.

mluvčí 
Pojďme k meritu věci, jak reálné je, pane Křečku, není jakékoliv plošné zvyšování mezd.

mluvčí 
Samozřejmě, že kdyby se měly zvyšovat stejně tak platy by se měly zvyšovat, protože ta inflace opravdu skutečně velice
vysoká. Část inflace by se měla kompenzovat zaměstnancům tak, aby se životní úroveň nepropadala příliš rychle. Nicméně
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představa, že by se kompenzovala celá ta inflace by znamenalo další velký zásah do státního rozpočtu, který si ten rozpočet v
tuto chvíli nemůže dovolit. A navíc by to znamenalo vlastně dávat na dluh další peníze do ekonomiky a vyvolávali bychom
znovu inflaci a i kdybychom tedy v tom prvním Kroce odborů vyhověli a vyšlo, vyšly by se mzdy platy o velikost inflace, tak ale
stejně by to vyvolalo další inflaci. A v tom dalším kroku už bysme stejně vyhovět nemohli a otázka, jestli teda to vám šponovat
dal a dále, anebo jestli bychom už tu přítrž tomu neměli, byla v tom prvním Kroce. Tzn. že by se kompenzoval jenom část té
inflace, ale ne samozřejmě cela.

mluvčí 
Jak byste si to představovali, kolik.

mluvčí 
Tak. Já se tady odvolám, když dovolíte na mé vystoupení před tripartitou. My jsme navrhovali, aby navýšení platů státních
úředníků bylo 8 % což si myslím, že je velice reálné a řeknu dané době, ale musím se ohradit jedné věci. Přece tady nedostal
čí inflaci jenom platy zaměstnanců občanů České republiky tady stáčí, řeknu inflaci, nezodpovědná prostě politika vlády,
politika ČEZu, politika supermarketů, kteří neúměrně ač nemusí. Zvyšují neustále šroubují ceny a tato vláda udělala 1 krok si
řekl, že zkrotí jsme tady také slyšeli dluh státu navýšením inflace. Tím se dostane do, řeknu státní kasy daleko víc peněz. A oni
budou potom ty největší Kingové, kteří dokázali zkrotit, řeknu ten státní dluh, ale vždyť ten státní dluh udělal i tato koalice,
protože to byl sami jakoby samý dotace a nakonec jsme vypláceli támhle kasinům půl miliardy a podnikům, tedy si to vůbec
nezasloužil, aby dostali jedinou korun. Zrovna.

mluvčí 
To bylo dřív ano, tedy té předchozí vládě. Pojďme k věci, říkáte 8 % máte spočítáno, protože když dojde na zvyšování mezd
třeba ve veřejné sféře, tak s tím logicky budou narůstat různá pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění s tím logicky se
nějakým způsobem změní struktura těch mezd, protože v naší společnosti v naší realitě. Je to navázáno, tam dojde i za ve
změnách v zákonech tzn. umíte si představit, když se to hledá do pohybu, co to bude znamenat ekonomické. A máte spočítáno
spočítá tzn. to, co říká pan Křeček není pravda?

mluvčí 
No, to samozřejmě není pravda, protože velká část inflace tak dovezená. Dokonce řeknu, první inflační kroky udělal ČEZ nám
zdražilo všem energie, protože prodává nesmyslně, to nám taky nikdo ani nesdělil. Elektriku na nějaké pofiderní burze v Lipsku,
kde se ani neprodává veškerá energie vyrobená v elektrárnách a vlastně to byl ten první krok, který to všechno nastartoval
pocitům přidal plyn. A dneska, a to já jsem varoval současnou vládu. Na posledním jednání tripartity jsem upozorňoval, že cena
inflace ještě není zaplacená, protože teď přijde obrovské finanční, řeknu skok, a to je to, proč to souhlasím. S těmito názory to
budou ceny potravin, to se teprve budete divit, kolik, co všechno bude stav?

mluvčí 
Já bych chtěl ohradit vůči tomu, že lžu já nikdy nelžu. A nemám zapotřebí, abych komukoliv lhal, to není věc, proč jsem přijmu
funkci poradce, abych někomu lhal. Já se naopak snažím říkat pravdu, někdy je mi to vyčítáno, že jsem příliš upřímný. Ale jde o
to, že vláda vládne 4 měsíce, takže nebo jako za tu dobu, kdy vládne 5 měsíců, nemohla přece změnit zásadně situaci v této
zemi. A ta inflace, která teď tady je a ještě dál poroste, ta vytvářela. Ta to podhoubí pro to inflaci vytvářela ta předchozí vláda.
To je naprosto evidentní samozřejmě ještě do toho přišel faktor Putin, ale to, že tady kromě té zahraniční inflace máme silné
domácí tlaky, to je nepopiratelná. To je jsme se v loňském roce zadlužovali nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. To je fakt,
že znám nemovitosti rostly nejrychleji ze všech zemí Evropské unie té taky fakt, a to jsou silné domácí faktory, které také tlačí
na tu inflaci a nemůže za to. Ta současná vláda.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Rusko se snaží vyčerpat ukrajinské síly připravit protivníka techniku a unavit vojáky. Podle Jana Ludvíka z fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  se už ruská armáda nesnaží dobýt Kyjev nebo ukrajinské jednotky obklíčit. Odhadnout další strategii
ruských invazních sil, ale podle něj není jednoduché.

mluvčí 
My sami nevíme, jaká ta realita na té frontě vlastně je. Můžeme předpokládat, že prezident Zelenský tu realitu na jednu stranu
zná mnohem lépe, než známe my. Na druhou stranu prezident Zelenský taky stále je součástí a informační války vlastně hlavní
figurou a ve které potřebuje Ukrajina neustále přesvědčovat západ, aby ji a vytrval v té pomoci Ukrajině, protože bez té západní
pomoci má Ukrajina velmi špatnou perspektivu z hlediska vojenského.

mluvčí 
Co fakticky vlastně víme, teď se ptám odborníka z fakulty bezpečnostních studií, co můžeme říct o té situaci tak, aby byla pro
nás čitelná, abychom se uměli dát ten rastr, když něco říká pan Želenský, když říká pan Putin.

mluvčí 
My můžeme s jistotou říct, že Ukrajině se úspěšně podařilo odrazit ten prvotní nápor. Rusko změnilo ty svoje vojenské cíle. Není
tak úplně jisté, jak moc vlastně Rusko zmínil ty politické síly, hodně se mu o tom, že Rusko ty svoje cíle zmenšuje zmenšuje, ale
ve skutečnosti to jsou vojenské cíle, které zmenšují. A Rusko neusiluje a ani o dobytí Kyjeva neusiluje ani o velké obklíčení a
těch ukrajinských se na Donbase ale pomalu opotřebovává. A jakto případné vítězství, které nevíme, jak dopadne, jak by
promítly do těch politických cílů, tak to je druhá věc. A pokud by se Rusko skutečně podařilo tu krajskou armádu potřebovat, a
to je ta největší neznámá, kterou nevíme, v jakém stavu vlastně ukrajinská armáda je. Jak velké měla ztráty, jak velké ztráty a
měla v technice, jak moc je schopná ty ztráty doplňovat, tak pokud by skutečně na tom a byli dobře a nešel. Třeba prezentují,
tak reálně hrozí, že by se ta fronta mohla úplně nejhorší případě i zhroutit, ale my nemáme dost dobré informace, abysme
věděli, jestli vlastně Ukrajina stojí krok od nějakého protiútoku, anebo naopak těsně před zhroucením můžou bejt v podstatě
kdekoliv v tom intervalu. Pojďme.

mluvčí 
Se teď bavit o těch prohlášení, která jsou bez debat, tak jak byla položena. Pan Želenský chce jednat výhradně s Vladimirem
Putinem už nechce dál jednat přes prostředníky. Je to realistický požadavek, může se to za této situace, kterou jste popsal.
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mluvčí 
Ho stát?

mluvčí 
Může se stát, ale je to spíše nepravděpodobné. A prezident Zelenský v podstatě dlouhodobě volá po osobním jednání mezi
ním a Vladimírem Putinem. Nepostrádá to dobrý důvod a je jasné, že v tom zejména v tom ruském systému je prezident Putin
zcela klíčovou osobou, která může změnit ty ruské politické cíle a možná slovenský skutečně věří, že dokáže Putina v nějakém
osobním jednání přesvědčit k tomu, aby ustoupil od svých požadavků, aby nalezli nějaký kompromis. Zároveň tím, že po tom
jednání volá, tak nutí Vladimíra Putina, aby to jednání odmítal.

mluvčí 
V tuto chvíli se k nám připojil Petr Drulák, bývalý diplomat, dobrý večer. Díky, že jste s námi. Díky, že jste se připojil už zase vás
na to ptala několikrát taky přeju dobrý večer. Bude jednat Vladimir Putin s panem Zelenskyj. Ptal jsem se v různých fázích
války. Teď jsme tam, kde jsme může teď to jednání bez prostředníků, ale napřímo skutečně nastat.

mluvčí 
Já myslím, že teďko ještě skutečně nastal čas na jednání, až ten čas nastane, tak napřed začne jednat na nižší úrovni. A
samozřejmě pak ta finální dohoda se bude dělat na nejvyšší úrovni mezi prezidenty mezi prezidentem Putinem a prezidentem
Zelenským, ale v této chvíli je zřejmé, že ani jedna ze stran ani Rusové ani Ukrajinci vlastně o jednání zájem nemají, protože
každý z nich je přesvědčen, že dokáže vojensky si vynutit takovou situaci, která bude pro něho výhodnější, než je ta současná.

mluvčí 
Já bych se přesunula do Davosu, tam nelze přehlédnout prohlášení Henry Kissingera, které tak rozhněvalo ukrajinskou
reprezentaci řekl, že by se Kyjev měl vzdát části území, řekl něco. O čem se čekalo, že někdo řekne nebo o čem se čekalo, že
to nikdo nahlas takhle natvrdo nevysloví. Ptám se vás, pane Druláku?

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Bych řekl, že to, co to, co řekl Henry Kissinger, je racionální očividná. A je vlastně zajímavé, že tato řekl bych až banální pravda
vyvolává tak obrovskou odezvu, protože pouze ukazuje, jak se vzdálil ten politický diskurz to, jak politici mluví, uvažují od té
základní reality. A ano samozřejmě, že se dá očekávat, že Ukrajina bude muset počítat s nějakými územními ztrátami a že je na
místě tyto věci uznat a začít o tom nějak racionálně vyjednávat. Takže Kissinger pojmenoval pouze to, co je očividné, ale
západní politici ukrajinští politici žijí v nějakém světě, kde určité základní zákonitost zákonitosti prostě neplatí.

mluvčí 
Jen Ludvíku, jak reálné je, že by to dopadlo jinak, než jak o tom mluvil a Henry Kissinger?

mluvčí 
Jak jsem říkal, nevíme, v jakém stavuje vlastně ta ukrajinská armáda, jestli má realistickou perspektivu a osvobodit a ta území,
které Rusko okupovalo. Je potřeba připomenout Henry Kissinger, mluvil o tom, že se Ukrajina má vzdát nějakých území, tak
nemluvil o území, která.

Ruská armáda okupovala v té současné válce ale velmi pravěkým hovořil o těch územích, která kraj v podstatě už přišla v roce
2014. S tím, že ten klíčovým kamenem úrazu je nepochybně Krym, který Rusko anektovalo, který Rusko považuje za své území
a a tam skutečně velmi obtížné si představit, že ho Ukrajina získá zpátky vojensky. A dokáže se vyhnout tomu, aby Rusko tu
válku ještě dalším výrazným způsobem eskalovalo.

Veronika KUBÍČKOVÁ, moderátorka 
Detaily vládní pomoci v boji s inflací, ať už ty schválené nebo té, o které se zatím jenom mluví ve veřejném prostoru.
Nabídneme v poledních zprávách, tak se dívejte dál, zůstaňte v naší společnosti. Hezký.

Josef KLUGE, moderátor 
11 55 to je čas pro naše polední.

mluvčí 
Zprávy vítejte.

mluvčí 
Debata o mimořádném.

mluvčí 
Pětitisícové příspěvků.

Josef KLUGE, moderátor 
Pro rodiny odložena ministři našli v návrhu chyby. Projednají ho znovu za týden. Laboratoře prověřují další podezření na
nákazu opičím neštovicemi v Česku zatím.

mluvčí 
Potvrdily 2 případy. A ukrajinský prezident.

Josef KLUGE, moderátor 
Loňský odmítá postoupit Rusku obsazené území. Označil to za mnichovanství.
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Vláda odložila změnu zákona, podle které mají rodiny s dětmi.

Získat pětitisícový jednorázový příspěvek. Týká se to těch s příjmy do.

Milionů korun hrubého ročně. Potvrdil ministr práce asociálních věcí Marian Jurečka. Rozhodnout o předloze by se mělo příští
týden. Podle Deníku N se k návrhu sešla řada připomínek. Třeba ministerstvo spravedlnosti označuje za protiústavní. Vládě by
totiž umožnil příspěvek vyplatit opakovaně.

mluvčí 
Návrh zákona o tom jednorázovém příspěvku 5 000 Kč na děti. Dále ty další návrhy, které se týkaly podpory zkrácených
úvazků podpory rychlejší čerpání rodičovské a novely zákona o státní sociální podpoře a o hmotné nouzi, kde opravujeme
podmínky příspěvku na bydlení. Tak my jsme tyto návrhy dnes na vládě otevřeli ještě po dohodě s ostatními rezorty, kde je
potřeba dopracovat některé technické věci, a tak jsme se dohodli na přerušení s tím, že vláda všechny tyto návrhy zákonů by
měla uzavřít. Dá prodat na příštím jednání tím týdenním odložení neztrácíme žádný čas z hlediska projednávání v parlamentu.
Tam ten harmonogram jsme si povídali tak, abychom to stihli během července projednat.

Josef KLUGE, moderátor 
Všechny důchody tedy starobní invalidní pozůstalostní se od září znovu zvýší kvůli vysoké inflaci. Zásluhová část z nich
stoupne o 5,2 % v průměru o necelých 700 Kč. Mimořádnou valorizaci schválila vláda.

mluvčí 
Klíčová informace pro veřejnost je, že průměrně se od září znovu zvýší důchody v září to navýšení průměrné bude o 699 Kč a
důchody tak dosáhnou průměrné výše 17 900 Kč, což je oproti loňsku o 2,5 tisíce více to je nárůst během těch tří valorizací
letošního roku a je tu věc, která pomůže našim seniorů, kteří jsou v penzi zvládat důsledky inflace důsledky rostoucích cen.

mluvčí 
Důchody, které budou vypláceny záře v následujících měsících, tak se tedy rozlišovat procenticky částkou o 5,2 % na základě
jasného mechanismu, který určuje zákon, co je důležité, tak také to, že informace o nové výměře těchto důchodů bude Česká
správa sociální zabezpečení distribuovat od konce srpna tzn. v průběhu. Září by to oznámení o nové výměře důchodu napřít
všem uživatelům důchodů v České republice.

mluvčí 
Extrémní zdražování, které v Česku nemá za posledních 30 let obdoby, jak moc všichni shodneme, dá se tomu zabránit.
Zvládneme čelit dopadům války, jak začlenit válečné uprchlíky z Ukrajiny bez zvyšování napětí ve společnosti. Ministři Marian
Jurečka Martin Kupka, šéfové opozičních poslaneckých klubů Alena Schillerová Radim Fiala budou čelit otázkám nejen
moderátorů, ale i diváků a expertů přímo ve studiu. Sledujte super debatu, jak krize ve čtvrtek 26. května ve 21 hodin na CNN
Prima News.

Josef KLUGE, moderátor 
Jak si vedou čeští vrcholní politici během války v době ekonomické krize odpověděl na to exkluzivní průzkum agentury STEM
Mark. Pro naši televizi jako nejméně důvěryhodného hodnotili respondenti prezidenta Miloše Zemana a také předsedkyni
Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Naopak nejlepší hodnocení od lidí vysloužili premiér Petr Fiala. A jeho
předchůdce Andrej Babiš.

Jan SOCHA, redaktor 
Lepší nebo horší trojka, taková je průměrné.

mluvčí 
Hodnocení lidí z průzkumu společnosti STEM Mark, který zkoumal důvěryhodnost politiků.

mluvčí 
Hodnocení důvěry často převyšuje nedůvěra důvěrou už mnoho let. Jo, tady nějaká jakoby krize politiky krize hodnocení tý
politiky. Často jste netýká ani těch osobností jako individualit.

Jan SOCHA, redaktor 
Lidé v průzkumu hodnotili politiky podle důvěryhodnosti na stupnici od jedničky do pětky. Z pohledu válečné krize nejčastěji
označili nejhorší známkou předsedkyně sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a prezidenta Miloše Zemana stejně dopadl i
v případě jejich postojů ekonomické krizi.

mluvčí 
Je to jasný vzkaz hlavy státu, že Miloš Zeman není vidět. Veřejnosti to vadí chybí.

Jan SOCHA, redaktor 
Naopak největší důvěru lidí vzbuzují Petr Fiala Andrej Babiš. Co se týče jejich postojů řešení války na Ukrajině jedničkou
premiéra ohodnotilo 14 % lidí. Jeho předchůdce pak 12 % stejně jako Tomia Okamuru.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Já se podržím u toho, že ty průzkumy nebudu komentovat, ať jsou pro mě pozitivní nebo vyznívají tak, jak bych si třeba nepřál.

Jan SOCHA, redaktor 
Jakou známku byste dala Petru Fialovi za jeho postoje k uprchlické krizi ekonomické situace.

mluvčí 
Dvojku kasy jedničku.
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mluvčí 
2 dobře podle vás za.

mluvčí 
Vás úkony Slovanu.

mluvčí 
4 pro 4 Žid rádi mě.

mluvčí 
Za 3.

mluvčí 
Body za 3 zrovna.

mluvčí 
Tak asi jde něco udělat vy v případě.

Jan SOCHA, redaktor 
Řešení ekonomické situace se pořadí na prvním místě prohodilo a lidé nejvíce důvěřují bývalému premiérovi Andreji Babišovi.

mluvčí 
Si lidi si pamatují, co jsme udělali jako vláda, má zkušenosti z byznysu by se mysl financí byl jsem premiér, tak určitě asi jsem
byl na funkci kompetentní. Nu.

mluvčí 
Tomu bych radši ani žádnou známku nedala spíš 4 minus.

mluvčí 
-3. Pro premiéra je velmi varující, když že opozice je fakticky teď nejvíce oceňovaným ekonomické oblasti ekonomických
receptů ekonomického programu.

Jan SOCHA, redaktor 
Na předposledních místech se v průzkumu nejnižší důvěryhodností objevili třeba také Ivan Bartoš nebo Marian Jurečka Jan
socha, CNN Prima. News.

Josef KLUGE, moderátor 
Bezprecedentní zátěž spojená hned několika krizemi inflační uprchlickou nebo energetickou se promítá i hodnocení vlády.
Podle komentátora Petra Hartmana lidé současné vládě příliš nedůvěřují, a to především, protože vláda své kroky
nedostatečně obhajuje.
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Toyota představuje nové elektrické Traigo 24 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: praktickalogistika.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 17:01 , RU / měsíc: 6 552 , RU / den:
468 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Tříkolový elektrický vysokozdvižný vozík Traigo 24 s nosností 1,0 – 1,5 t s jednoduchým ovládáním se opírá o vynikající
manévrovatelnost, která se

nejlépe uplatní v těsných nebo jiných prostorově obtížných aplikacích. S naprostou jistotou zvládne nakládku z podlahy i pohyb
přímo na korbě nákladních vozidel. Výbornou provozní i nákladovou efektivnost vozíku umocňuje výkonná a úsporná li-ionová
baterie. 
Nová řada Traigo 24 s 24 V systémem je určena pro lehčí až středně náročné provozy, nabízí výběr ze tří nosností – 1, 1,25 a
1,5 tuny – a příznivou výšku zdvihu až 6,5 m. Snadné, citlivé a pohodlné ovládání s vynikajícím výhledem z vozíku ocení všichni
řidiči, kteří se musí vyrovnat s malým manipulačním prostorem, ať již ve výrobě, ve skladu nebo v prodejnách. Vozíky Traigo 24
myslí v první řadě na řidiče. 
Designéři pro ně připravili naprosto komfortní, pohodlné a přátelské prostředí postavené na praktické výbavě včetně nového
integrovaného barevného displeje a ergonomickém řešení klíčových prvků kabiny. Bez kompromisů v bezpečnosti (Toyota SAS
systém aktivní stability jistící stabilitu vozíku a ochranu řidiče během jízdy, během zatáčení i během zdvihu), spolehlivosti a
kvality založené 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. Síla, výkon, produktivita a odolnost vozíků Toyota Traigo 24, 48 a 80 již dokázala přesvědčit nemálo
zákazníků k přechodu na elektrický pohon.” 
Zvládnout práci už nemůže být jednodušší 
Extrémně 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 t, který ještě nikdy nebyl kratší a pohyblivější.
Traigo 24 přináší uživatelům svižný moderní nástroj, který svou práci zvládne jednoduše, efektivně a s nízkými provozními
náklady. 
Důrazem na pohodlí a ergonomický komfort 
Navzdory kompaktnímu šasi se obsluha může těšit na komfortní a ničím neomezený pocit pohodlí v sedačce i v celé kabině.
Různé ergonomické prvky omezují námahu a zvyšují klid a jistotu při řízení vozíku, produktivitu práce vylepšují příjemné
ovládací prvky a integrovaný displej s množstvím užitečných a nepostradatelných informací: výškou zdvihu, hmotností nákladu
nebo pozicí řídicího kola vozíku. Snížená palubní deska zajišťuje perfektní výhled na vidlice i 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 
Zákazník, kterému již nevyhovují tradiční olověné baterie, ať již z provozního, nákladového nebo ekologického hlediska, může
zvolit li-ionovou baterii. K dispozici je několik různých energetických balíčků s modulárními bateriemi vlastní výroby Toyota,
které se vyznačují vysokou hustotou energie. Jsou zárukou také vysoké stabilní účinnosti, redukcí emisí CO i provozních
nákladů. Toyota pomůže i 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 a působí jako chytrý propojený vozík, který umožní zákazníkovi monitorovat
klíčové činnosti vozíku a aktivitu jeho obsluhy. Analýza získaných dat vede rychle k vylepšením v oblasti bezpečnosti, využití
techniky nebo nákladů na škody eliminací nárazů nebo nesprávných postupů 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. Obsluhu musí před začátkem směny odpovědět na sérii
krátkých otázek, které si definuje sám provozovatel manipulační techniky podle povahy provozu. 
Další možnosti, jak vylepšit manipulaci 
Pro náročnější zákazníky se specifickými podmínkami nebo požadavky připravila Toyota výbavu na přání, která ještě více posílí
produktivitu Traigo 24 ve vybraných oblastech. Zmiňme 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
velmi 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 i jiná struktura nabídky kabin, která
zahrnuje i varianty bez dveří, s čelním sklem a střechou nebo canvas kabiny. 
Zdroj: Toyota Material Handling 

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 17:32 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:30 Živé vysílání , AVE: 17 703 675,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak míříme do Spojených států na projev amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena. V zahraniční politice Merze
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Ameriky vůči Číně.

mluvčí 
Až starý Liberec se ti právníci lidem.

mluvčí 
Děkuji za pozvání jsme šli manželé z chtěl bych poděkovat přátelům z asijské společnost VIG ve hře se naší podporovat mír
prosperitu jsou tyto svobodou ministr a udržitelnost šéfe, našich vzájemných mnicha o dotacích a chtěl bych tím všem
poděkovat a dur jako kolegům jako teoretikům, ale i velkým praktikům zahraniční politice. Jsem skutečně velmi rád. Vše zde
vidím i senátora Romneyho. Nejen.

mluvčí 
Uvedl Eichler.

mluvčí 
Je to člověk, kterého velmi obdivuji principiální člověk, který prokázal svoji sílu v tom tématu, o kterém budeme dnes hovořit
jsem do rád, že zde vidím i mnoho diplomatů, protože diplomacie je nezbytný nástroj pro a tím pádem utváření budoucnosti v
posledních dvou letech jsme bojovali s pandemií covidu.

Vláčeni zvlášť chystali jsme se na budoucnost.

mluvčí 
A vicekancléř a začali jsme se na řešení klimatické Chrise chtěli jsme budovat budoucnost té, která bude čistší a udržitelně
tuším, ještě jazzu a toto jsou problémy, které nemůžeme řešit sami. Musíme řešit se společně on to, co je diplomacie okres v
centru americké zahraniční politiky čekal Říma a list tipovat musíme využít technologie a vše, co máme k tomu, abychom
všechny lidi pouze bod vyhli, abychom jim vytvořili nové příležitosti, abychom bránili chyb a lidská Die fárá láká pruh, aby nikdo
nebyl utlačován, aby už už mohlo volně pobíhat převážet převáženo, aby všichni mohli efektivně spolupracovat, abychom jako
budoucnost vytvořili. Musí nést názor reformovat Němec pec vos v mezinárodní. Tu.

Volky řádové.

mluvčí 
Hážu volba pravidla garáž svět vytvořil po dvou světových válkách pro prevenci dalších konfliktů a pro podporu práva všech
zemí manžele. To je třeba hymnu Charta OSN Všeobecná deklarace lidských práv, které zasáhnou všichni suverenitu a na
lidská práva pro všechny to nejsou západní koncert jsem, že to jsou koncepce v zájmu světa, které sdílí Petr Nečas svět. A
nehledě na všechny výzvy a nehledě na rozdíly v našich ideálech snadno dosáhli velkých výsledky tahounů a předešli,
nicméně velkým válkám vybudovali jsme ven s tím celosvětovou ekonomiku. Později jsme mnoho lidí z chudoby. A když se nyní
díváme s hostem půjdou oni vznesli, tak chceme tento systém nejenom udržet, ale chceme modernizovat, aby zastupoval
hodnoty a naděje všech národů velkých malých verš v regionech. Krom toho občana, že se chceme, aby tento systém
odpovídal výlet vám současným i budou silným těch, které my jsme si před 70 lety nedovedli představit i to, že výsledky nejsou
garantovány, protože je žal samotná osnova toho mezinárodního řádu je pouze velkou hrozbou. Prezident Ruské federace
představuje osud velkou hrozbou svým útokem ženách včera měnu zaútočil na Chartu OSN na komunikaci na hranici
teritoriálních dali si tvoří dluhy, a proto se proti němu sjednotilo tolik spojenců, protože bydlíš tady jsou ohrožovány jejich
hodnot, kterému prý se tak krajinách zahrady statečně brání a je bezprecedentně podporována Spojenými státy a dalšími
zeměmi hnutí.

mluvčí 
Jsou on.

mluvčí 
Prezident Putin nedosáhla z ní žádného se svých strategických cílů místo toho, aby Vary nenarušil Jiřina a nezávislí uchráněny
na svůj posílil, posílil a na to a hor posílil nacistická Spojené státy a posílil i snahou rezortu zahraničních zemí.

mluvčí 
Popis a nebo zranit.

mluvčí 
Mezinárodní řád hory a do toho.

mluvčí 
Výbuchu čpavek občané.

mluvčí 
Je jedna z velkých výzev další výzvou je čínská lidová republika, která se snaží změnit světový Doležal Dvořák Novák na naší
se proto použít své ekonomické vojenské a dalších oddělení spát Peking scénář a s naší odvrátit od těch hodnot, které zastává
než 75 horalé.

mluvčí 
Šál jazz folk máme či koupit.

mluvčí 
A soudcům v té mnohé výzvy.

mluvčí 
Diovi čar, protože si horší.
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mluvčí 
Ale musíme říct, že Spojené státy a začínáš.

mluvčí 
Volnou. Nebo.

mluvčí 
Je budou muset vycházet od nás je to složitý Fatah a golf a jen za poslední rok našeho.

mluvčí 
Ani s ráz první vláda je hrozně.

mluvčí 
Záleží strategii.

mluvčí 
Vylézt šifrou si.

mluvčí 
Realizaci budoucnosti, kterou se finančním nevyhledávám konflikt a nukleární válku. Naopak chceme tomu všemu především
boj my nechceme bránit v Hejčíně, jak vy se stala velmožů ani nikomu jinýmu a v těchto komodit jsme nehty brání
ekonomickému tvoji zprávu svoje, ale musíme se bránit a pravidla, kdyby a která brání míra lidská práva, chceme umožnit lidem
všem zemím, včetně Spojených států a Číně, aby měl, kolik listovali, spolupracovali pro dnešní Čína je jiná než dotační námi
vyležet z 90 lety, kterou poprvé v historii navštívil. Prezident navrhne Nexen Čína tehdy bojovala za chudou bojují a se ladem.
Už dnes je to bohatá země. Je to druhá největší tedy ekonomika. Ovoce.

mluvčí 
Než nemoc.

mluvčí 
Velikánským vůně jsou ty moc se dopravním systémem. Android.

mluvčí 
Takáč další.

mluvčí 
Žáru technologiemi.

mluvčí 
Druhá, protože ale budou do čaje nerad, říkám i chlapců farem furt.

mluvčí 
Domino válka ale modernizuje. Se.

mluvčí 
Znám systém, než řekli, ale on nejenom se.

mluvčí 
Vyhlásí jednala dám své ambice stát se supervelmocí z nich a vedoucí. Jenže Yellow and pass ani Vlasty, jak to osmičky a do
garáže si čínského lidu a je to také díky Forda byly těch šatů mezinárodní Beno prostřední a zřejmě nikdo z tohoto prostředí
netěšil výzev než Čína rychlost a nabídl možnost toho anti Čína už vyrušil Lány.

mluvčí 
A zas. Tak.

mluvčí 
Můj úspěch další podpoře tohoto stabilního prostředí. A rozvoj těchto pravidel a získám Peking se za naší snad to zpravidla
narušit a komunistický režim v Číně je agresivnější ornice z Číny i mimo Čínu. Lze běží nová Marka sledoval břízy technologie a
ohrožuje Camus míra otce dcera jí ho bude v čínském a mouchy z Kampy názvy porušuje ona obchodní pravidla, ale od tyče
po celém světě a řekli. A.

mluvčí 
V Karolince se prý vyválet.

mluvčí 
Podporuje vlády, které narušují teritoriální sám.

mluvčí 
Prezenčním prezentuje integritou měl každý voják.

mluvčí 
A i když prezident Putin a připravoval inflaci zná Ukrajinu a prezident cizí mu vyjádřil jednoznačnou podporu. Prezident Biden byl
odvážnější.
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mluvčí 
Rozhodnutí, jestli v tomto.

mluvčí 
Týdně asi na důležité návštěvě a vy jako svého chování Číny by já měl být varováním pro všech změn George moment. A toto
je důležitý znamenal pro celý sud měst a těchto momentech je diplomacie a důležitá.

mluvčí 
Ano, stejný čas.

mluvčí 
Z ní Venuše nám rovnou dál pomůže nám formulovat naše obavy, pomůže nám náš nezralé pes řeknu s námi a chceme, aby
se lepší, když a naši přímou komunikaci s Pekingem a doufáme, že to bude možná kina, ale běží, ale nemůžeme. Co spoléhat,
že pěknější než svoji trajektorii se mění. My budeme měnit prostředí kolem Pekingu tak, aby nám mohl prosadit naše zájmy
prestižní a 1 se domnívá, že prašnost dekáda bude rozhodující smlouva, bude rozhodnutí. Uděláme doma to, co uděláme s
našimi spojenci, kteří na.

mluvčí 
Hraně naší.

mluvčí 
Poněvadž ovlivnit to naši budoucnost je u nás do dalších a led a budeme investovat budeme zvažovat naše zájmy toho budeme
soutěžit budeme investovat do naší konkurenceschopnosti do demokracie zvolen do technologií, ale až budeme ladil naše
zájmy s našimi spojenci tak, abychom bránili společné zájmy a na základě toho budeme schopni soutěž Team 6 s Čínou
konkurovat, jak při obraně našich zájmů. Ležíme na tyto co nejvíc vy se rozbaluje roli a se ji fondu jsou.

mluvčí 
Dovolují Zorka Čína a Novotný Janov. I schválené slávy. Oni.

mluvčí 
Jsou velké západ země.

mluvčí 
S motorkou efekty daní, které nám řekne on line toho.

mluvčí 
Mnoho letos sáhli.

mluvčí 
Do Open Society.

mluvčí 
A rezort ale nejdůležitější zní ozvěnou. Naše otevřená ras Al Invest společnost být až která prokázala v minulosti schopnost se
obrodit a schopnost čelit v lize ráno, ať už byly jakékoliv. Budeme investovat do naší vinou silných stránek euro druhé světové
válce mezi naším cílem investoval než do naší infrastruktury, tak jsme investovali, tak bude do.

mluvčí 
Areálu zvědy a zbytek ukončeny.

mluvčí 
Jsme množili už pracovních míst, investovali jsme do našeho vedení zájem a lépe. Vyhlašovali jsme tyto základy, jak náročné
dané, ale je čas útočiště v hodnosti.

mluvčí 
Uspořádat aspoň vláda.

mluvčí 
Přesunutá hájit tzn. začíná.

mluvčí 
Denní zprávy to základy.

mluvčí 
Modernizoval bezprecedentně už investuji tak a aby je aha, naše konkurenceschopnost se svojí uvolnila pytlačení.

mluvčí 
Ve sběru.

mluvčí 
Za podepsán baráž.

mluvčí 
Ale aport jako.

mluvčí 
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Zákon o největší investicí až do infrastruktury akce tu.

mluvčí 
Historii bude se.

mluvčí 
Profiloval silničnímu internetová dnes s CME hrozbu řešit bez sboru vlády určeny BIS není dobrá. Výuka ránu a školení. Zájem,
aby naživo ji pracovníci byli ti nejlepší, kteří v dolním navrhl zvířat a obsluhovat budoucnost ve smlouvě chceme investovat v
sanitkách. Do výzkumu jistý a vývoje před 60 let mzdy a možná nařčen, že vláda investovala téměř 2× víc se co se týče
procedurách. Být.

mluvčí 
Svoji a zdá se mi do výzkumu.

mluvčí 
A vývoje chceme se řekl část lze vrátit, zopakuje draží dříve, jsme byly první na celém světě, co se týče univerzity do výzkumu.
Teď jsme deváťáků šíje první až ta druhá.

mluvčí 
V Lausanne. Pokud budeme mít, aby se kongresu jednoznačně ale podporu, kterou nám pak čeká už.

mluvčí 
Podaří tento trend změnit.

mluvčí 
A železná běžní občané. To.

mluvčí 
Uděláme velký pokrok. Chyba mnozí Jícha oblastech, včetně.

mluvčí 
Umělého vystoupit z inteligenci. Vzájemnou peníze nám říct, oázu Jönköping hadr Jiří. Na.

mluvčí 
Shledanou. Také samozřejmě snaží vyvíjet nové technologie, ale se musí co řešit, aby tyto nové technologie, protože užívány
demokratickým za tím způsobem, takže senátor Romney a vzdal vší se s naší sankce na tom program.

mluvčí 
Displej ten hadr.

mluvčí 
Prosazovat v senátu. Návrh.

mluvčí 
7 let stará.

mluvčí 
Není potřeme potřebujeme, aby kongres vidím děd zlato zákony schválil prezident je mohl podepsat a nemůžeme to, co
všechno pro to vše vše hněv pohybu a polezu nepůjdeme polovodiče vyráží jen zde budou vyráběny někde žili. A čínská
komunistická Zdenka strana se načít omlouvala hrát proti těmto zákonům.

mluvčí 
Jsem vás zvou na roli mezi tato.

mluvčí 
Investice posmutnělý Ameriku. Oheň posílí nás také jako partnera spojence.

mluvčí 
I náš sen třeba hrazdy.

mluvčí 
A takovou kouzelnou věcí spojenou uznán pro Evropu sportů. Je to, že jsme tolik.

mluvčí 
Cílem všech úřadů.

mluvčí 
Talentovaných lidí z celého světa v rytmu a svobodám tu se Číny, kteří k oplácení naši společnost loni nehledě na pandemii
jsme vyndali ví vydal více než 100 000 až letos a čínským studentům během čtyř měsíců jsme nadšeni šéf. Se budují právě ve
Spojených státech. Stali sil, než jsme raritní šéf.

mluvčí 
Nejlíp tito talentovaní zájem.

mluvčí 
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A lidé tady nejenom.

mluvčí 
AM Done in byznys.

mluvčí 
Saturují ale i tady zůstávají tak jako to dělá 80 % čínských věští studentů.

mluvčí 
A stage v Mariánské Hory.

mluvčí 
Udál těšíme z toho všichni můžeme ochránit naší bezpečnost bez toho, abychom uzavírali dveře éra ač vitae rodič.

mluvčí 
Který nejdřív ne do Boloni.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak tolik, tedy část část projevu amerického ministra zahraničních věcí Anthonyho Blinkena k politice Spojených států
amerických Číně. Miloš Calda amerikanista institut mezinárodních studií katedry severoamerických studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  teď s námi ve studiu ČT24. Pane haló, dobrý den. Já vás vítám.

mluvčí 
Dobrý den. Tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Asi očekávaný projev Anthonyho Blinkena nebo jste v něm zaznamenal nějaký překvapení.

mluvčí 
Může říct, že tolik ne bylo to bylo to obráceně vlastně domácímu publiku by řek bych řekl do značné míry, kde vlastně, kde
Biden chce prosadit ten ten plán na tu. Myslím, že se tam anglicky říká blbá ber, jako kde jde o zlepšení té informační
infrastruktury, nejenom tedy fyzické, jako jsou silnice železnice, ale taky infrastruktury přenosu dát. No vlastně cítit taková paní
už já jsem to tak pociťoval takový jako optimismus, že ta Amerika zase jednou dokáže, že mají obrovský potenciál té z vědecké
tvořivosti a víš tak dále. Takže ono to oni se pokoušejí trošku změnit ten trend, který byl patrný v posledních, dá se říct, 30
letech nebo 25 letech, kdy průmyslové obory odcházeli. Oni si nechávali všechno vyrábět většinou v Číně a kdy prostě své
prostě po tom, kdy prostě ta americká průmyslová báze jaksi strádala, ať už formátu mělo své sociální důsledky, kde prostě s
tovární dělnictvo ty firmy. Jak se nebyly úplně úplně schopné tomu tomu čínskému tlaku konkurovat, ale oni ty Číňani aspoň to
stol jsem přestal vzal z toho blinkr na projevu. Oni jenže, které Číňani vlastně ne nebyli schopný prostě přijít s nějakým novým
produktem, který by prostě on ohromil nebo oslovil ty trhy vlastně vyráběli něco, co vymysleli Američani, ale laciněji, ale tohleto
musím taky zní taky začíná měnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A z toho, co říkáte, rezonuje to, co jsme slyšeli v závěru té pasáži, kterou jsme nabídli ve vysílání ta slova o investicích větších
investicích, které teď Čína má vyšší polovodiče a tyhlety věci tzn. my máme od Ameriky očekávat investice do vzdělání
investice do technologií. Investice do všeho, co Čína neumí, tak tomu rozumět.

mluvčí 
No, dá se to tak říct nálezy, co možná, že investice do všeho, co Amerika umí, ale za jako by zapomněla. Zapomněla dělat,
takže oni to prostě. Oni nevíme zřejmě asi tak aspoň doufám, je mi jasné, že, že takhle dál jaksi ne nemůže jít, takže nemůžou
té té Číně přenechat iniciativu fakt, že na tu Čínu ovšem tlačí i další státy, jako je třeba Indie nebo i další, které jsou schopny
vyrábět stejně kvalitně. Číňani Nelly lépe a za nižší ceny, takže ono ono ten ten ten globalizační proces myslím, že postihuje
začíná postihovat už Číňané, kteří mají prostě jaksi jde, kteří jsou. Jaksi už ne možná jsou vystaveni zase tak v konkurenčním
boji těch dříve chudších zemí, které zdá se v mnoha ohledech dohánějí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Máme očekávat nějaké vyhrocenější momenty, jako byly za noc za Donalda Trumpa typu cla nebo další ekonomické bariéry,
které by mohly v očích Američanů činu oslabovat minimálně komplikovat nějaký její další rozvoj, anebo spíš bude platit ta věta
Anthonyho Blinkena, tudíž politika Joea Bidena, že Spojené státy Čína prostě spolu budou muset nějak vycházet.

mluvčí 
Myslím si, že spolu budou muset nějak bych házet, ale ale že nebude to nikdy nějaká Procházka růžovým sadem. Oni prostě
jsou mají různé odlišné zájmy a v ten ty Číňani vlastně to je úplně jiný systém žel metod. Ten systém toho, že stát je vše, ale
jednotlivec nic, tak s totální dohled nad obyvatelstvem Mal tyhle věci, tak tohleto prostě možná je věc, která prostě jim do těch
Američanů více teď došla. Zajímavě jsem 1 moment, že že prezident Joe Biden vlastně ze jako by mu to možná, že to byla
jenom takový úlet, ale onomu do on jaksi se se vyjádřil, že v případě, že, že péči na ně napadli tady vám. Takže lžeme do, že by
Amerika reagovala vojensky a takovou dlouho dost dlouho zastával, no doktrinou, tzv. strategická ne nejednoznačnosti ztratí
Jack and Begin lety a tohleto prostě je nechávat toho protivníka potenciálního nejistotě. To prostě patří k tomu k tomu řemeslu
těch politik a prostě můžete mu klopil, co všechno chcete udělat, musí tónech a v nejistotě. Tím je to tím je prostě situace toho
protivníka obtížnější.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Měl jsem to tady tento moment Joea Bidena, tak já k němu tedy přeskočím hned a rovnou z té vaší úvahy, jestli to Bill nebo
nebyl úlet udělám otázku byl nebo nebyl to let, anebo to bylo cílené, že záměrně Joe Biden řekl to, co řekl tedy, že by vojenský
pomohl Taj Wanu v případě nějakého konfliktu s Čínou, aby Anthony Blinken dnes mohl říci, že ty země spolu budou nějakým
způsobem vycházet?
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mluvčí 
No, to možné. To je já do hlavy Joe Bidenovi nevidím stejně jako jediný granty nevidí do hlavy. Jakémusi Vladimíru Putinovi, ale
prostě je to, je to je je je možné to takto chápat, že on vlastně Terry, které jaksi mně mně řekl něco, co by možný na Plzni jako
nějaké plácnutí do vody, ale vlastně vlastně nahrál tím Lenky nové, aby to ještě nějakým způsobem srovnal. No teď.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ještě 1 moment toho projevu Anthonyho Blinkena. Někteří analytici na to vlastně upozornili už předtím Prem, že se to stane a
ono se to stalo v tom jeho vystoupení Blinken mluvil o tom, že nebudeme měnit prostředí kolem Pekingu prostředí, ve kterém
se Čína pohybuje. Jedno budeme soutěžit budeme investovat do technologií, budeme spolupracovat se spojenci a budeme
konkurovat Číně. Co přesně si pod tím máme představit, co bude vytváření nějakého vnějšího ekonomického tlaku na Čínu?

mluvčí 
Já se domnívám, že ano, že to, že tam tam máte kolem Číny v tom díle východ asijském prostoru, tam máte celou řadu
ekonomické neobyčejně schopných a v mnohém ohledu vzdělaných národů, jako jsou ta Jižní Korea nebo Japonsko a některé
další, tak oni to prostě musí. Musí brát v úvahu, to není už jenom ten americký svět. Oni tam musí prostě použít navazovat
možná nějaké kolo psát nějaké kontakty a nejenom kontakty, ale přátelství a svazky s těmito státy, které prostě, kde se to, bez
kterých se Američani asi neobejdou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ta cesta Joea Bidena teď do jihovýchodní Asie. Ta už v tomto smyslu přinesla nějaké konkrétní výsledky konkrétní obchodní
dohody, konkrétní obchodní nabídky vzájemné spolupráce.

mluvčí 
Tak o obchodních kontaktech, to by vám asi řekl, někdo je jiný lépe, ale rozhodně to dobře, že se tam takhle sešli a že tam
jakési takovéto, dá se říct, neformální spojenectví, které musím jsem anglicky, říká kód. Ze se prostě vytváří tohle je to, že je to
v zájmu všech těch účastníků nejenom tedy Spojených států Japonska, ale samozřejmě Austrálie nového Zélandu a volbě tam
jako přizval přizvaná k tomu taky Jižní Korea. To jsou, to jsou ekonomičtí giganti, aspoň tady ta Jižní Korea Japonsko, když to
možná v posledních letech tak nevypadalo. Japonsko je prostě ze země řež na špičkové vědecké úrovni, na která prostě umí
vyrobit prakticky cokoliv, byl jsem nejlepší kvalitě bez toho Japonska by přitom to byl loni jako se mrháním celami.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Amerikanista Jiří Pondělíček z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju za komentáře. Já se.

mluvčí 
Ale byl Miloš Calda.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Miloš stále já se omlouvám, původně byl do dohodnut Jiří Pondělíček na úvod vás představil správně na konci špatně. Tak
prosím, přijměte omluvu. Miloš Calda amerikanista.

mluvčí 
Se vůbec nic neděje. Ale.

mluvčí 
Omluva je na místě poděkování na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.
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2. 6.: Debata na téma Prevence digitální propasti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: pedagogicke.info , Autor: Janek Wagner , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 18:18 , RU / den:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Jakým tématům se budeme v diskuzi věnovat? Akce bude uvedena krátkým videovstupem digitálního experta z NPI, Ondřeje
Neumajera na téma digitální propasti a inkluzivnosti digitálního vzdělávání.

Představení intervence prevence digitální propasti z Národního plánu obnovy (definice digitální propasti a znevýhodněného
žáka, metodika). 
Pozitivní dopady intervence. 
Sociologický pohled na vyloučení žáka ze vzdělávání. 
Vyloučení žáka z pohledu školy. 
Příklady dobré praxe v práci se znevýhodněnými žáky. 
Kdy: ve čtvrtek 2. června 2022 od 16:00 
Kde: 
online na YouTube 
Kdo na akci vystoupí? 
Mgr. Josef Dašek, tajemník DigiKoalice, moderátor debaty 
Josef je tajemníkem DigiKoalice, která propojuje svět digitálního vzdělávání v České republice a na evropské úrovni je součástí
sítě Národních digitálních koalic. Vedle toho je i spoluzakladatelem českého Internetového institutu, který zkoumá vliv internetu
a nových technologií na náš každodenní život. Josef věří, že digitální svět třeba vnímat multioborově a v širších souvislostech.
Kromě toho rád cestuje a je velkým fanouškem anglického fotbalu. 
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant vzdělávání, lektor, didaktik, digitální expert v NPI 
Ondřej Neumajer se zabývá inovacemi ve vzdělávání, účelným využíváním digitálních technologií a vzdělávací politikou
směřující k celospolečenské změně. Působil jako zástupce ředitele na základní škole v Praze 12, jako náměstek ředitele
pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Mezi projekty, na kterých se podílel, patří například Metodický portál RVP.CZ
(VÚP) či soutěž o nejlepší školní web sCOOL web (EDUin). V roce 2014 vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT vytvořila
Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, následně se jako konzultant MŠMT podílel na její realizaci. Vyučuje didaktiku ICT
na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK, na částečný úvazek pracuje v neziskové organizaci Učitel
naživo. V Národním pedagogickém institutu České republiky má na starost digitální vzdělávání. Napsal několik knih, publikuje v
internetových a tištěných médiích. 
Ing. Lucie Gregůrková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání, MŠMT 
Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s
kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se také
na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské
komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení, a dalších mezinárodních fórech. 
Mgr. Zuzana Ramajzlová, vedoucí programu SOS Ukrajina, Člověk v tísni 
Zuzana Ramajzlová se věnuje od roku 2001 tématům, která se týkají nerovností ve společnosti a zejména ve vzdělávání.
Pracuje v organizaci Člověk v tísni, kde v současné době zajišťuje program SOS Ukrajina v České republice. Předtím zde vedla
vzdělávací služby pro sociálně znevýhodněné děti, koordinovala projekt pomoci romským obětem druhé světové války, řídila
vzdělávací program Varianty a byla metodičkou vzdělávacích kurzů pro učitele. V období pandemie COVID 19 se soustředila na
pomoc dětem, které se neúčastnily distanční výuky. V minulosti působila také jako ředitelka Centra pro integraci cizinců a
výkonná ředitelka MIDPOINT Institut při AMU. Dlouhodobě spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi. Je členkou
Odborné platformy APIV B. Vystudovala sociologii a sociální politiku na FSV  UK . 
Mgr. Jaroslava Nováková, MBA, zástupkyně ředitele, ZŠ Bohumila Hrabala 
Matka dvou dětí, nyní žijící v Říčanech. Vystudovala konzervatoř a Pedagogickou Fakultu v Plzni. V současné době pracuje
jako zástupkyně ředitele na Základní škole Bohumila Hrabala v Praze. Absolvovala nespočet kurzů týkající se školského a
projektového managementu, které završila studiem MBA. Mimo běžných činností zástupce ředitele se věnuje fundraisingu se
zaměřením na projekty z fondů EU, jejichž zpracováním a realizací umožňuje neustále rozvíjet kvalitu výuky. Dále se věnuje
počítačové gramotnosti pedagogů a žáků. 
Ing. Bc. Václav Nádvorník, zástupce ředitele a ICT metodik, ZŠ Londýnská 
Je 15 let zástupcem ředitele Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kde předtím působil jako učitel. Mimo svoji velkou zálibu –
práci pro Londýnskou se věnuje v projektu IKAP Ústeckého kraje rozvoji digitálních kompetencí žáků a pedagogů škol.
Pracoval ve skupině tvořící jednu z verzí kariérního systému učitelů a nyní se v projektu SYPO účastní tvorby Modelu systému
podpory začínajících učitelů a je členem Národního kabinetu informatiky a ICT. Působí též na pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity. Když mu jakožto velkému workoholikovi zbyde trochu času, rád jej věnuje své rodině. 
Zdroj: edu.cz 

May 
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Vzdělávání-bydlení-práce! To je správné pořadí, říká expert Člověka v tísni k prioritám státu spojených s uprchlíky
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: clovekvtisni.cz , Autor: Autor: připravil Záviš Dobiašovský, Echo , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
26.05.2022 18:18 , Celková návštěvnost: 50 000 , RU / den: 7 500 , AVE: 7 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Má vláda jasnou koncepci, jak naložit s uprchlíky? K tomu se vyjadřuje v Rubrice PRO A PROTI v týdeníku Echo expertka na
migrační politiku z Fakulty  sociálních  věd  UK  Marie Jelínková a expert na sociální začleňování Člověka v tísni Daniel Hůle.

Vláda si vytyčila priority v pořadí: práce, bydlení a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že polovinu příchozích tvoří děti a třetinu
samoživitelky, měly by být priority řazeny opačně. Nejméně flexibilní jsou totiž školy, ty snadno nepostavíte a je třeba vycházet z
existujících kapacit. 
PROTI 
Oceňuji vládu za její vstřícný postoj k lidem prchajícím před ruskou agresí. Zpočátku sice podcenila přicházející počty, ale
rychle se vývoji přizpůsobila. Populace se během měsíce rozrostla o několik procent a ta dětská i o víc než 5 %. Jenže
rozmístění uprchlíků od začátku nikdo moc neřídil a teď máme regiony, kde jsou absorpční kapacity zcela přehlceny. Jinde
naopak kapacita je, ale stát tápe, jak s tím naložit. Navíc si vláda vytyčila priority v pořadí: práce, bydlení a vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že polovinu příchozích tvoří děti a třetinu samoživitelky, měly by být priority řazeny opačně. Nejméně flexibilní
jsou totiž školy, ty snadno nepostavíte a je třeba vycházet z existujících kapacit. Dostupnost bydlení závisí na podpůrné politice
vlády a nejflexibilnější je oblast práce. S migrací totiž vzniká řada pracovních příležitostí. Bojíme se však centrálního řízení,
které si spojujeme s komunismem. Pokud řešení krize necháme na krajích, budeme mít 14 vzájemně nesolidárních systémů. 
Daniel Hůle, Člověk v tísni 
PRO 
Vláda přišla se strategickými prioritami pro začleňování ukrajinských uprchlíků, které míří správným směrem. Pojmenovává v
nich klíčové oblasti, na co je třeba se zaměřit. A až na dlouhodobě obecně problematické oblasti (např. bydlení) se jí to
povedlo. Nyní jde o to, aby nezůstalo u pouhé strategie a vytyčených cílů. Vize je prvním krokem, za kterým musí následovat
realizace. A k realizaci vizí jsou třeba prostředky (finanční i personální), plán realizace (kdo, co a kdy dělá a kdo za co
odpovídá) a v neposlední řadě i vůle odpovědných aktérů vizi uvádět v praxi. Na tom všem musí vláda a jistě i ministerstva a
kraje a obce nyní pracovat. Mimo praktické věci je třeba rozumět tomu, že vzájemné sžití se vyžaduje mimo prostředky i čas a
dobrou vůli na obou stranách. A že různé problémy, náročné situace a obtíže jsou přirozenou součástí vzájemného sžívání se.
Jde o to, problémy řešit, vědět, že jsou normální, a dát dobrému soužití šanci. Vizi máme, nyní jde o to, ji uvést do praxe. 
Marie Jelínková, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Týdeník Echo můžete číst v elektronické verzi zde 
úvodní foto: Pracovnice Člověka v tísni předává zapůjčený notebook matce ukrajinského školáka autor: Lukáš Hanusek) 

53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: MF ČR (Ministerstvo financí ČR) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 19:31 ,
Celková návštěvnost: 7 050 000 , RU / měsíc: 1 995 572 , RU / den: 151 154 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68 , Návštěvy za měsíc:
7 050 000
Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR , je zjistit názor relevantních institucí na
budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

53. Kolokvium proběhlo v květnu . Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 17 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu
a obchodu ; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka ; AKCENTA CZ; Citibank; Banka CREDITAS; CYRRUS;
Česká bankovní asociace; Deloitte ČR Generali Investments CEE, investiční společnost; Hospodářská komora ČR ; Institut
ekonomických studií, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ; Komerční banka ; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a
dopravy ČR UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přidány prognózy Evropské komise (European
Economic Forecast z května ) a Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z dubna 
Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci. 
Dokumenty ke stažení 

„Podpisy budu sbírat po práci.“ Zima popisuje, jak se chce ucházet o Hrad URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Adéla Karásková Skoupá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 20:06 , 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
Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta. Oznámil to v interview pro Deník a o svých
plánech promluvil i v online rozhovoru pro Blesk. Deníku N se s ním podařilo spojit v krátkém telefonickém rozhovoru, kde
odpovídá na dotazy o svých plánech i o kampani.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaké jsou plány Tomáše Zimy v dalších týdnech.
Jak hodlá získat peníze na kampaň.
Co považuje za klíčová témata, jimiž chce lidi oslovit.

Kdy padlo finální rozhodnutí, že budete kandidovat? Co bylo zlomovým momentem?
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Nenazval bych to zlomovým momentem. Bylo to do nějaké míry dozrávání, jednání s kolegy, s přáteli, s lidmi v České republice.
Dozrávání bylo poslední měsíc a mé vnitřní rozhodnutí padlo v posledních dvou týdnech.

Nebyl nějaký okamžik, kdy jste si řekl: Teď do toho opravdu půjdu?

Ne, toto je v životě každého velmi zásadní rozhodnutí. A já nejednám prvosignálně. Vždycky je to otázka diskuse, vývoje,
názorů, které člověk slyší, podpory, kterou dostává.

Vy už máte od roku 2018 zaregistrované některé domény, třeba prezidentzima.cz.

Neříkejme některé domény, říkejme jednu doménu, paní redaktorko. Já jsem vystudoval medicínu a to je věda exaktní, ne
empirická. Ano, to byla doména, která [lock]v době, kdy se objevily různé spekulace, byla zřízena. Je, dá se říci, umrtvena.

Přečtěte si takéOdborový předák je jako vojenský velitel, říká Středula. Funkci kvůli prezidentské kampani neopustí

V té době jste si ji zaregistroval, protože už jste věděl, že do prezidentské kandidatury půjdete?

V té době jsem ji zaregistroval, ale ještě jsem to nevěděl.

Chtěl jste tedy zabránit zneužití domény, jak jste říkal už tehdy, když jsme se o tom spolu bavili?

Přesně tak. Na tuto otázku se mě ptáte asi popáté, tak já vám odpovídám pořád stejně.

Oznámil jste, že se budete ucházet o důvěru voličů, o podpisy. Čili jaký je váš plán v následujících měsících? Jak bude probíhat
sběr podpisů? Odstoupíte z kolegia rektorky a zahájíte oficiálně kampaň?

Příští týden přeruším svoji činnost na rektorátě, s paní rektorkou jsme se domluvili na konci k 31. květnu, aby nemohly
vzniknout žádné pochyby. Novináři vždycky mají rádi pochybnosti a něco z nich vytvářejí.

Budu normálně ráno chodit do práce jako chodím posledních třicet let – před sedmou hodinou dorazím do nemocnice, kde
pracuji, kde mám pacienty a vedu ústav. Budu v tomto období také zkoušet studenty. Odpoledne nebo o víkendech budu jezdit
mezi lidi a získávat podpisy.

Budete kampaň dělat s nějakým týmem lidí? Jaké máte okolo sebe zázemí?

Mám kolem sebe pár přátel a známých. Tým se tvoří a někdo mi bude pomáhat.

Alespoň některé jména, která budou po vašem boku, můžete prozradit?

Jména vám zatím prozrazovat nebudu. Tým je relativně malý.

Třeba Martin Ayrer (bývalý vedoucí marketingu Univerzity Karlovy a exmluvčí vlády Bohuslava Sobotky), který u vás pracoval?

Nepracoval u mě, byl zaměstnancem Univerzity Karlovy. Je to můj kamarád a v týmu není. Vídáme se, před dvěma týdny jsme
se viděli třicet minut, vypili jednu kávu a snědli jeden věneček.

Vy jste mu místo v týmu nenabídl?

Nebavili jsme se o tom.

A co Anna Shavit, odbornice na politický marketing, s níž jste spolupracoval coby s členkou kolegia rektora?

Anička Shavit není členkou týmu. Viděl jsem ji naposledy před pěti týdny, kdy jsme si popovídali, co děláme, co dělají naše děti
a o plánech na Fakultě  sociálních  věd . Popovídali jsme si jako lidé, kteří spolu několik let spolupracovali.

Přečtěte si takéBabišova kandidatura není dobrý krok, Středula nesmí působit luxusně a salonně, říká politoložka Shavit

Dobře, můžete prozradit, odkud členové vašeho týmu pocházejí?

Jsou to lidé, kteří se věnují médiím, marketingu. Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti z různých oblastí lidského života a
společnosti.

Máte už svého mluvčího?

V tuto chvíli ne, mluvčím jsem si sám.

Budete usilovat o podporu parlamentních stran? Jednal jste už s nějakou?

Já se s politiky řady stran setkávám posledních dvacet let. Diskutuji s nimi různé otázky a oni se mě ptají na mé názory. Jak
jsem zmínil, primárně chci získat podporu občanů naší země.

Řekl jste si o podporu u prezidenta Miloše Zemana?

Když jsem byl u pana prezidenta, nebavili jsme se o tom.
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Univerzita Karlova rozjela za vašeho vedení akci „Česko! A jak dál?“ – akademici včetně vás objížděli republiku a bavili se s
lidmi. Spekulovalo se tom jako o kampani, která by vám mohla potenciálně pomoci v prezidentské kandidatuře. Jak reagujete
na tuto výtku?

Nijak na ni nereaguji, protože se o tom spekulovalo. Akcí, které byly za poslední dva roky, jsem se neúčastnil. Poslední akce,
které jsem se účastnil, byla v roce 2019. Nyní máme rok 2022.

Akcí se účastnila řada kolegů z jiných vysokých škol. Podobně byste mohla říct, že když jsem šel na primátorky fandit našemu
klubu, že jsem tam dělal politickou kampaň, nebo že když jsem šel podpořit náš hokejový tým, dělal jsem politickou kampaň.
Jsou to, paní redaktorko, spekulace.

Čím budete chtít lidi oslovit?

Budu chtít nabídnout svou znalost, zkušenost a to, že se snažím dávat lidi a týmy dohromady.

Přečtěte si takéBabiš je hypermotivovaný. Chce být prezidentem, aby neskončil ve vězení, říká strůjce Zemanova úspěchu

To je to, čím budete oslovovat běžné voliče?

Ano, tím budu oslovovat běžného voliče a každého občana. Prezident by měl být pro všechny občany, a ne že osloví polovinu
voličů a druhá bude stát na opačné straně barikády. To je špatně.

Jaká témata jsou pro vás klíčová?

To, aby se naši občané cítili dobře, v bezpečné, spokojené země bez extrémů.

Co myslíte těmi extrémy?

To, když se vyvolávají silné emoce jedné skupiny vůči druhé. V různých oblastech.

Co vás v tomto směru v posledních letech zasáhlo nebo se vám nelíbilo?

To je celá řada věcí, paní redaktorko. Stačí se podívat na titulky novin a médií a zjistíte, kolik titulků rozděluje tuto společnost.

Titulky rozdělují společnost?

Mluvil jsem o obsahu, který za nimi je. I když je pravda, že obsah a titulek se v některých médiích trošku liší, ale mluvím o
obsahu, který je náplní článku.

Jak plánujete financovat kampaň?

Z transparentního účtu, který zřídím příští týden.

Přečtěte si takéCením si Zelenského, i já jsem zažil situace na hraně, třeba kolem seskoků padákem, říká prezidentský
kandidát Janeček

Takže i o podporu v podobě peněz si řeknete lidem.

Ano, teď to financuji ze svých zdrojů a až se to bude rozjíždět, náklady budou vyšší, takže zřídím transparentní účet tak, jak je
vhodné, a tak, aby bylo toto všem zřejmé. S transparentností jsem nikdy neměl problémy.

Máte předem domluveného nějakého partnera?

S některými lidmi, kteří mě podporují, jednám. Jestli mě podpoří dále, to se uvidí.

Můžete prozradit jejich jména?

Určitě ne.

Neberete jako problém, že by šlo o vaši první volenou funkci a rovnou by to byl Hrad? Nechtěl byste zkusit předtím získat
důvěru lidí jinde?

Paní redaktorko, máte špatné informace. Byl jsem volen čtyřikrát. Dvakrát děkanem a dvakrát rektorem, to je primárně volená
funkce a volba je pak potvrzena v případě děkana rektorem vysoké školy a v případě rektora prezidentem.

Takže jsem byl čtyřikrát volen, v případě fakulty reprezentanty několika tisíců lidí a v případě univerzity reprezentanty, kteří
zastupují šedesátitisícovou komunitu studentů, pracovníků, učitelů a badatelů na Univerzitě Karlově. Takže jsem byl několikrát
volen a prošel jsem si volebním bojem.

Přeci jen je to trošku jiný vzorek populace než ta běžná.

Neodlišoval jsem, jestli je někdo vysokoškolsky vzdělaný, nebo ne. Vážím si každého člověka a mám řadu přátel mezi
zemědělci, dělníky. Toto absolutně nepřijímám.
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To jsem vám nechtěla podsouvat. Otázka spíš směřovala na to, že jste si nevyzkoušel volenou funkci takového formátu. Že
byste požádal třeba o důvěru město, kraj…

Pokud se podívám na volby před čtyřmi nebo pěti lety, myslím, že řada kolegů – profesor Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Michal
Horáček – také předtím nebyli voleni do zastupitelstev krajů nebo měst.

Také se pak prezidentem nestali.

O tom, jak to dopadne, rozhodují občané. Ale kandidovali a ne neúspěšně – profesoru Drahošovi chyběly k vítězství dvě
procenta. A Marek Hilšer, pokud si pamatuju, byl třetí.

Jak byste se chtěl poučit z jejich kampaní?

Samozřejmě, člověk se učí a vzdělává nejen v blízkých oborech, ale i v těchto věcech se dívá na to, co může udělat lépe, co si
myslí, že bylo třeba chybou a podobně. O tom byla napsána spousta článků, jistě se s tím seznamuji. Je dobré vyvarovat se
chyb, které dělali ostatní v minulosti.

S přispěním Hany Mazancové a Prokopa Vodrážky.
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Na Hrad se hlásí bývalý rektor Zima. Bude to Petr Pavel light, hodnotí politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.05.2022 , Zdroj: forum24.cz , Autor: Pavel Šmejkal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.05.2022 20:29 , Celková
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Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima oznámil kandidaturu na prezidenta a sdělil, že mu vadí rozdělená společnost.
„Myslím si, že bude maximálně takový kandidát Petr Pavel light. Akorát, že mu chybí ten příběh Petra Pavla, který má alespoň
vojenskou kariéru, na které může stavět,“ hodnotí politolog Sokol.

Tomáš Zima svoji kandidaturu oznámil v pořadu Epicentrum na Blesk.cz, kde uvedl, že by rád nabídl své služby občanům.
Podle něj totiž současná situace v zemi není úplně radostná. Nejvíce mu vadí, že společnost je rozdělena.

„Myslím si, že ta jeho oznámená kandidatura může sloužit jedině k propagaci jeho osoby. Nedokážu si představit, že by se mu
nějakým způsobem podařilo získat větší podporu v prezidentských volbách,“ uvedl pro FORUM 24 politolog Petr Sokol. Podle
jeho názoru jde o člověka, který je širší veřejnosti z politického ohledu v podstatě neznámý a navíc má za sebou onen veletoč v
období covidu.

„Chybí mi nějaký společenský nebo politický proud, kterému by byl blízký. On sice měl v období Babišovy vlády takové náznaky
toho, že objížděl republiku s Babišovými ministry, a mohlo se zdát, že by mohl být nějakým kandidátem blízkým hnutí ANO. Ale
na druhou stranu, ANO má své vlastní kandidáty – hlavního i náhradníky – takže tam prostor není,“ domnívá se Sokol, podle
něhož vzhledem k tomu, že byl Tomáš Zima v minulosti členem komunistické strany, nemá moc velkou šanci oslovit ani druhou
část společnosti. „Myslím si, že bude maximálně takový kandidát Petr Pavel light. Akorát, že mu chybí ten příběh Petra Pavla,
který má alespoň vojenskou kariéru, na které může stavět,“ dodává politolog Sokol.

Tomáš Zima v roce 1990 absolvoval studium medicíny a od tohoto roku působí na Ústavu lékařské chemie 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy. Od roku 1983 byl Zima, jenž se narodil v červenci 1966, členem Komunistické strany Československa, kam
vstoupil ještě před maturitou. V roce 1989 působil jako předseda celofakultního výboru Socialistického svazu mládeže na
Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V řadách KSČ vydržel do roku 1990 a od té doby do žádné jiné strany
nevstoupil.

V říjnu 2013 se stal poprvé rektorem Univerzity Karlovy a svoji pozici obhájil i v roce 2017. Během prvního volebního období
odsoudil hvízdání a pokřik studentů, jimž vadila přítomnost Miloše Zemana a dalších exponentů bývalého režimu na
vzpomínkové akci 17. listopadu na Albertově.

Ani druhé volební období se neobešlo bez kontroverzí. V lednu 2018 jmenoval Alici Němcovou Tejkalovou do funkce děkanky
Fakulty  sociálních  věd  UK , přestože proti její osobě protestovaly stovky akademiků kvůli jejímu publikování v tzv.
predátorských časopisech. O pár týdnů později se odmítl vyjádřit k plagiátorské aféře tehdejšího prorektora Martina Kováře,
následně nechal zpracovat posudky, které plagiátorství nepotvrdily, ačkoliv etická komise došla k závěru, že o plagiát šlo.

V říjnu 2019 pak uzavřela univerzita jeho jménem partnerství se společností Home Credit. Proti tomu se zvedla vlna protestů
mezi studenty i pedagogy, kteří kritizovali problematická ustanovení smlouvy a rizika ovlivňování akademické práce, neetické
jednání Home Creditu i napojení společnosti na Čínu. Zima smlouvu hájil, ale sám Home Credit v reakci na kritiku nakonec od
smlouvy ustoupil.

V roce 2020 vyzýval k rozvolnění proticovidových opatření a podle názoru některých odborníků šířil dezinformace, od jeho
vyjádření se distancovala i vědecká rada Přírodovědecké fakulty UK. V lednu 2021 se sám covidem nakazil, ale přesto se
počátkem června odmítl od svých předchozích výroků distancovat. Prohlásil, že se spletl pouze v tom, že koronavirus má menší
smrtnost než chřipka, a i nadále hájil svoji ideu promořování populace. V červenci za své vystupování v době pandemie covidu
obdržel ocenění Bludný balvan od Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Do dnešního dne svoji kandidaturu na prezidenta oznámili Karel Janeček, Josef Středula, Marek Hilšer, Tomáš Březina, Alena
Vitásková, Karel Diviš, Ivo Mareš, Klára Long Slámová a Josef Skála.

"Emeritní rektor Tomáš Zima podle mého názoru nemá potenciál výrazněji oslovit žádnou důležitou cílovou skupinu. Jeho vstup
do arény jen tříští beztak již dosti rozdrolené síly. Nedávám mu vůbec žádnou šanci zásadně promluvit do výsledku voleb,"
konstatuje politolog Ladislav Mrklas.
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Analytik: Zničené zbrojovky, poučené Rusko. Ukrajině se nemusí dařit tak, jak se zdá URL
Automatický překlad
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Na Ukrajině začala opotřebovávací fáze války. Rusové se podle bezpečnostního analytika z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Jana Ludvíka poučili ze svých chyb a bojují lépe. I když na sociálních sítích převládají informace o
úspěších Ukrajiny, realita může být jiná, upozorňuje Ludvík s poukazem na "válečnou mlhu".

Rusové podle Ludvíka zlepšili koordinaci a dokázali i přes značné ztráty v první fázi koncentrovat obrovské množství
dělostřelectva na Donbasu. Díky tomu se přibližují k vítězství v oblasti kolem Severodoněcku. "V opotřebovávací válce vítězí
ten, kdo vydrží déle vyzbrojovat frontu," vysvětluje Ludvík.
Právě v možnostech vyzbrojování mají Rusové stále velkou výhodu. "Zbrojovky tu jedou naplno, zatímco řadu těch ukrajinských
zničily ruské rakety Iskander," připomíná Ludvík. Ukrajina se musí spoléhat především na dodávky zbraní ze Západu.
V souvislosti s válečným zpravodajstvím Ludvík upozorňuje na zrádné algoritmy na sociálních sítích. "Negativní informace
vytěsňujeme, chceme vidět raději dobré zprávy o ukrajinských úspěších. To ale neznamená, že se Rusku nedaří. Spoustu
toho, co se na frontě děje, nevíme. Součástí války je i informační mlha," upozorňuje analytik.
Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Přepis: Jak to vidí Michal Smetana – 26. května 2022 URL
Automatický překlad
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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 Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKDobré
ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAlianční rozšiřování i turecké lavírování. I to budou naše témata. Přeji nerušený poslech.
/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaČeský velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch v rozhovoru pro DVTV mimo jiné řekl, že
Finsko žije vstupem do Severoatlantické aliance víc než hokejem. Čím víc Rusko vyhrožuje, tím víc se Finové utvrzují v tom, že
jejich rozhodnutí vstoupit do NATO bylo správné. Ví, že jim to zajistí maximální možnou bezpečnost. Pane Smetano, jak vy se
díváte na rozhodnutí Finska, ale i Švédska, které se také chce stát členem NATO?Michal SMETANA, Institut politologických
studií FSV  UK /nesrozumitelné/ respektuje to rozhodnutí, které v současné bezpečnostní situaci dává velký smysl jak pro dané
země, tak i pro samotnou Severoatlantickou alianci, protože to rozhodně bude přínosem z řadě ohledů, ať už z toho politického,
tak z vojenského.Zita SENKOVÁ, moderátorkaOd 90. let se obě země vyznačovaly neutralitou ve své obranné politice. Pokud
by nedošlo před těmi třemi měsíci k ruské invazi, zůstalo by vše při starém, neměly by tyto země ambici stát se členem Aliance?
Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKOna ta neutralita jde ještě výrazně hlouběji do historie než do pouhých
90. let, každopádně určitě to byl velmi silný impuls, velmi silným způsobem to ovlivnilo veřejné mínění v obou zemích, kde ten
posun skutečně v kontextu ruské invaze na Ukrajinu byl v řádu desítek procent. Takže ten zvrat byl velký. Pravděpodobně bez
toho by v tuto chvíli se ten krok neodehrál nebo se neodehrál tak rychle, jak se odehrál v tuto chvíli, protože ta rychlost je
skutečně bezprecedentní, takže určitě to byl zdroj toho, proč proč ta změna nastala až zas tak rychle.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaUrychlilo to.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKV každém případě. Ale je potřeba říci, že
jakkoliv my mluvíme o neutralitě formální, což je sice pravda, ale jak Finsko, tak Švédsko velmi úzce spolupracují s NATO velmi
dlouhou dobu, vlastně oba dva jsou členy Partnerství pro mír od roku 95 a v posledních letech ta spolupráce byla velmi úzká.
Finsko se podílelo na společných misích, na společných výcvikových misích, ale také je tam velmi vysoká interoperabilita, tzn.
že armády jak Finska například, tak armády NATO a speciálně Spojených států jsou velmi úzce provázané, technicky jsou velmi
kompatibilní, takže dlouhodobě se dá říci, že Finsko je už ten poslední krůček od toho formálního vstupu, ale jako fakticky
veškeré ty požadavky, které klademe na členské státy, NATO splňovalo.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMožná, než se dostaneme
ještě konkrétněji ke stavu vlastně síly armád těch obou zemí, pane Smetano, jak se ve Finsku projevovala v praxi ta nezávislost
a neutralita?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKV praxi. Formálně Finsko nebylo členem žádné Aliance,
má to své historické důvody. Vlastně Finsko po druhé světové válce se nestalo členem západního bloku, Finsko patřilo mezi ty
státy, které byly poraženy ve druhé světové válce a došlo tam k takové zajímavé situaci, kdy Finsko si do značné míry uchovalo
samostatnost vůči Sovětskému svazu, ale nikoliv kompletní samostatnost v zahraniční politice. Určitě znáte ten známý termín
finlandizace, který se v tomto směru dlouho používal. A i po pádu železné opony vlastně Finsko si dlouho zachovávalo ten
formální status, který z toho vyplýval, nějaká snaha si udržovat dobré vztahy jak se Západem, tak s Ruskem. Ale opět, Finsko je
součástí Evropské unie, /nesrozumitelné/ roku 95, na Finsko je aplikován článek Evropské unie, kdy se opět zabývá společnou
obranou, takže v tomto směru se rozhodně nedá mluvit o tom, že by byli někdy čistě neutrální /nesrozumitelné/. Samozřejmě od
začátku Finsko je velmi blízko západním státům jak teda v rámci Evropské unie, kde je formálním členem, tak v rámci NATO,
kde mělo velmi exkluzivní pozici a ta spolupráce byla skutečně velmi úzká.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKdyž jste zmínil pojem
finlandizace, tak ono to bylo, také se spekulovalo o jednom možném řešení pro Ukrajinu v jeden moment.Michal SMETANA,
Institut politologických studií FSV  UKSpekulovalo, ale myslím, že to je něco, co samozřejmě na straně Ukrajiny a na straně
mnohých analytiků nebylo považováno za skutečně ten žádoucí výsledek, ke kterému bychom měli směřovat.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaHranici Finska a Ruska tvoří téměř 1 400 km nebo 1 450, jak dosud Finové vůbec vnímali ruského souseda? Jak
vypadala ta komunikace nebo vůbec ty vztahy, pane Smetano?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKTak ono
je otázka, co se dá říct doposud.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTak řekněme, budeme to počítat do 24. února?Michal SMETANA,
Institut politologických studií FSV  UKNo, my jsme viděli už samozřejmě v těch měsících před 24. únorem, že se na to Finsko
koukalo, na tu situaci, se znepokojením. A pamatuju si, že už loni v prosinci v zásadě ve Finsku existovaly diskuze, že ta
možnost, že by Finsko teda přehodnotilo tu svoji dlouhodobě budovanou pozici, že formálně nebude součástí Aliance, si v
podstatě nechalo otevřené dveře k té variantě, že se o to pokusí. A myslím, že už v tu chvíli viděli určitou změnu toho
bezpečnostního systému v Evropě, která nadcházela v kontextu toho, jak Rusko se pokoušelo vlastně tím nátlakem,
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rozmisťováním vojsk kolem Ukrajiny dosáhnout nějakých zásadních změn. Takže i v této situaci, která už v tu chvíli byla
poměrně dost vyhrocená, možná jsme to nevnímali ještě tolik u nás, ale samozřejmě Finové, kteří jsou výrazně regionálně blíže
celé situaci, tak jsou na to citlivější. Ta druhá hranice, kterou zmiňujete, to je samozřejmě nějaký jako geografický faktor, se
kterým je nutné počítat, koneckonců Finsko a Rusko, respektive v té době Sovětský svaz, už spolu jednou válku přes tuto
hranici vedly, která skončila sice porážkou Finska, ale za velmi, velmi velkých ztrát Sovětského svazu, výrazně vyšších než na
straně Finska, což je taková jedna specifická historická epizoda, která v něčem možná mnohým připomíná některé aspekty
vlastně i války na Ukrajině. Takže určitě Finsko dlouhodobě tyto změny sleduje s nějakým určitým znepokojením, jakkoliv se
stále pokoušelo vlastně o udržování těch dobrých vztahů s Ruskem, každopádně po té invaze na Ukrajinu už tam ten zlom byl
příliš velký, a proto se Finsko odhodlalo k takto razantnímu kroku v tak rychlé době.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak řadoví
Finové vnímají vůbec Severoatlantickou alianci a to členství, které se přibližuje? Jaký vůbec mají vztah k obraně?Michal
SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKTo jsou dvě věci, co se týče samotné Severoatlantické aliance, tam skutečně
vidíme velmi vysoký nárůst té podpory, kdy to ani není o tom, že by možná Finové vnímali Severoatlantickou alianci dříve
kriticky a nyní ne, ale spíš o tom, že vlastně dlouhodobě přišlo, že ta pozice je pro ně mnohem výhodnější, lomeno bezpečnější
ve chvíli, kdy vlastně nebudou dělat žádné takovéto razantní kroky a budou se vlastně snažit s Ruskem udržovat spíše dobré
vztahy, které na tom byly založeny, ale nezkoušet je eskalovat nějakým rizikem zásadní zahraničně bezpečnostní změny, takže
to v každém případě. Co se týče obrany, tak to ještě úplně jiná otázka, protože Finové vlastně k otázkám obrany své vlastní
země mají pravděpodobně trochu jiný přístup než mnohé jiné evropské státy, jeden z toho je ten historicko-geografický, tzn.
společná historie se Sovětským svazem a zároveň ta geografická blízkost Sovětského svazu, nyní Ruska, kde to riziko je
samozřejmě úplně na jiné úrovni než u mnoha jiných evropských států. Takže jako ta ochota jednotlivých Finů, když se ptáte,
existuje mnoho a mnoho výzkumů veřejného mínění na to, bránit vlastní zemi, je vyšší než v mnohých evropských státech a
koneckonců Finsko má jako jeden z mála evropských států /nesrozumitelné/ brannou povinnost. A samotní jednotliví Finové
mají výrazně větší zkušenosti vlastně například s vojenským výcvikem, že je tomu v mnoha evropských zemích včetně České
republiky.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPlatí stejné nebo podobné, co se týče toho přístupu k obraně vlasti, také pro Švédy, pro
Švédsko?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKŠvédsko je určitě v některých věcech opět zase něčím
specifické, ale do nějaké míry to platí taky. Tam ta branná povinnost je trošičku komplexnější, vlastně dlouhou dobu byla
určitým způsobem pozastavená, respektive byla řešena spíše dobrovolníky a profesionální armádou, ale pokud se nepletu, od
roku 2018 se opět částečně spustila pro vybrané skupiny obyvatel. Takže i zde můžeme vidět vlastně větší zapojení jednotlivců
jednotlivců do možné obrany země a vlastně do samotného vojenského výcviku.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJak jsou, pane
Smetano, obě země, Finsko a Švédsko, připraveny na ten vstup? Leccos jste už naznačil. Jaká je ta síla jednotlivých armád v
těchto zemích, možná i ve srovnání s evropskými zeměmi?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKObě země
jsou velmi dobře připravené na vstup. Tam vlastně ta kritéria, která ty země musí splňovat, která jsou v zásadě ty tři hlavní,
jsou ta politická ekonomická a pochopitelně vojenská, protože NATO je vojenská aliance, tak obě dvě v tuto chvíli splňují bez
jakýchkoliv výhrad. Je to velmi jiná situace, než byly ty předchozí fáze rozšiřování NATO, kde řada zemí musela skutečně
nějakým způsobem dohánět alespoň v jednom z těchto aspektů ty své schopnosti. Politicky tam není co řešit, obě jsou to velmi
vyspělé demokracie, které naprosto splňují vlastně tu hodnotovou část toho, co se očekává od zemí, které vstupují do NATO,
takže tam je to bez problémů. Ekonomicky, kde očekáváme, že ty země musí nějakým zásadním způsobem přispívat do
společného rozpočtu NATO, tak tam opět není co řešit, obě jsou to bohaté země. A co týče vojenského, tak tam opět vedle
toho, jak už jsem mluvil o té interoperabilitě, tzn. mít vybudované takové schopnosti, které jsou velmi dobře kompatibilní se
schopnostmi NATO, tzn. že pokud je společná vojenská operace, tak se mohou velmi dobře doplňovat, tam je to opět na velmi
vysoké úrovni, ale samotné ty země jsou velmi silné. Finsko je proslulé mimo jiné svým excelentním dělostřelectvem, které je na
velmi, velmi vysoké úrovni, na jedné z nejvyšších v Evropě, má obrovské lidské rezervy, kdy je schopné vlastně velmi rychle
vystavět v případě války armádu, která se dostane skoro ke 300 000 lidem a ještě ji zvětší výrazně několik set tisíc rezervistů,
což je obrovské číslo v kontextu Evropy, má silné letectvo, celkově spoustu tanků. Skutečně jakoby ta finská armáda je pro
NATO velkým přínosem, ale švédská rovněž. Švédská je o něco menší, co se týče té lidské části, ale Švédsko má například
excelentní námořnictvo, ponorky v Baltském moři, má velmi rozsáhlé letectvo, /nesrozumitelné/ sami známe i stíhačky Gripen,
které jsme si sami pronajímali, jejich vlastní výroby, takže opět obě země jsou bezesporu velkým přínosem vojensky i politicky
pro Severoatlantickou alianci a s výjimkou tedy toho Turecka, které jste zmiňovala, které opět pro to má nějaké své specifické
důvody, tak v podstatě všechny země NATO se shodují na tom, že to skutečně přínosem je, a tyto země vítají.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaTak finský obranný rozpočet teď už vlastně přispívá nebo dává bezmála 2 % HDP.Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKAno, tam se to velmi posunulo nahoru, mimo jiné je tam k tomu řada faktorů. Samozřejmě
Ukrajina to velmi změnila tak, že ta dynamika nyní půjde nahoru bezesporu, ale Finsko opět dlouhodobě investuje do svých
schopností. Asi tou nejzásadnější změnou v těch posledních letech je nákup stíhaček F-35, které bude mít ve své výzbroji za
několik let. To jsou vlastně ty /nesrozumitelné/ ty vlastně nejlepší letouny, které bude Severoatlantická aliance využívat, jak
tedy Spojené státy, tak řada jejich evropských spojenců.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje bezpečnostní expert, expert na
mezinárodní bezpečnost Michal Smetana.Zita SENKOVÁ, moderátorka/znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaZhatí, pane
Smetane, přijetí Finska a Švédska do Aliance právě ten kritický postoj Turecka, jak už jste zmínil? Vlastně jako jediné z těch 30
členských států Aliance má k přijetí výhrady. Podle tureckého prezidenta Erdogana Helsinki i Stockholm otevřeně podporují
kurdskou Stranu pracujících PKK, kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci.Michal SMETANA, Institut politologických
studií FSV  UKTakhle, já doufám, že ten postoj Turecka ve finále to přijetí nezhatí, z pohledu Turecka se jedná o určitou
politickou snahu na této krizi nějakým způsobem získat body. Mně se líbilo to vyjádření, že škoda každé krize, která se
nevyužije, tak v tomto případě by to asi platilo rovněž, kdy těch faktorů, proč se o to Turecko snaží, je hned několik a je to
mnohem více o domácí politice Turecka, kde se vlastně snaží turecký prezident Erdogan vlastně na celé té situaci nabrat
některé politické body ve chvíli, kdy mu padá popularita v samotné zemi. Je to mnohem více rovněž o vztahu se Spojenými
státy a /nesrozumitelné/ tam jsou a i v rámci toho vztahu mezi Švédskem a Tureckem je bezesporu možné nalézt alespoň
takovou dohodu, aby to mohl turecký prezident představit doma jako své velké zahraničněpolitické vítězství a nakonec ten
vstup tedy schválit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTakže ten postoj Ankary se můžeme změnit. Respektive co by mohlo změnit
postoj právě ve prospěch těch dvou příštích s největší pravděpodobností nováčků?Michal SMETANA, Institut politologických
studií FSV  UKUrčitě to může změnit takový postup, který, jak jsem říkal, bude prezident schopen přednést jako své
zahraničněpolitické vítězství, ale zcela konkrétně, co může být, je například v případě Švédska, že padne to zbrojní embargo,
které Švédsko i Finsko, pokud se nepletu, uvalilo na Turecko právě v kontextu tureckých aktivit v Sýrii a bojů s kurdskými
skupinami, takže zbrojní embargo je jedna otázka. Může tam být opět nějaký přílib v tom, jak se staví tyto dvě nordické země k
těm kurdským menšinám, to je jako další krok. V případě Spojených států, tam je ten vztah opět velmi komplikovaný z mnoha
ohledů. Možná jste zaznamenala před pár lety vlastně tu kauzu, kdy Turecko se rozhodlo nakoupit protivzdušné systémy z
Ruska S400, což Spojené státy vnímaly velmi kriticky, a v důsledku toho právě zrušily účast Turecka na tom společném
programu souvisejícím se stíhačkami F-35, které jsem zmiňoval před chvilkou, což pro Turecko byla velká rána, protože
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Turecko potřebuje organizovat své letectvo a s tímto dlouhodobě počítalo, takže nyní se například mluví o tom, že by v
kontextu těchto vyjednávání mohly Spojené státy přislíbit nové stíhačky F-16, což by Turecku velmi pomohlo směrem k
vylepšení svého letectva, které potřebuje, a zároveň by se tím mohl potom prezident představit doma a v podstatě ukázat, že
toto vítězství je už dostatečným důvodem pro to, aby Turecko změnilo svoji pozici.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJiné výhrady
jiných zemí v rámci Severoatlantické aliance, co se týče vstupu těchto dvou zemí, už neregistrujeme?Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKZaregistroval jsem vyjádření chorvatského prezidenta, což trošičku vnímám jako bouři ve sklence
vody, protože potom ve všech médiích okamžitě proběhlo, že Chorvatsko bude další země, která bude blokovat vstup Švédska
a Finska. Nedomnívám se, že se tak stane, koneckonců názor prezidenta není ten klíčový a ve finále to bude vláda, která to
bude rozhodovat, a parlament jí to bude schvalovat, takže myslím si, že to je více o domácích politických hrách než o nějaký
skutečně snaze zablokovat ten velký zahraničněpolitický posun.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPřipojení Finska a Švédska k
Alianci nese s nelibostí pochopitelně zejména Kreml, Ruská federace. Jaké reakce lze očekávat, pane Smetano, nyní v té fázi
jaksi příprav ještě musí proběhnout ratifikace, což také nebude s největší pravděpodobnosti ze dne na den, potrvá to nějakou
chvíli, a pak po samotném vstupu po přijetí těchto zemí?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKNerad bych by
byl přílišný optimista, moc často nebývám, ale v tomto případě si skutečně myslím, že tam nedojde k žádné zásadně velké
změně. Jako Rusko už nějakým dílčím způsobem se vlastně snažilo dát najevo svoji nelibost, to v každém případě, určitě je
možné zmínit například to zastavení některý dodávek zemního plynu do Finska, což pokud se to takhle předloží, tak to zní
skutečně apokalypticky, ale ono ve finále je to pro tureckou energetickou bezpečnost skutečně velmi malé procento té energie,
kterou reálně potřebuje. Takže pro Finsko to neznamená žádnou zásadní změnu a zas takový zásadní problém, jakkoliv je to
komplikace. Takže ano, energetické dodávky je jedna cesta, jakými může Rusko vlastně tyto země nějakým způsobem trestat, a
diskutovaly se varianty například nějakých kyberútoků nebo nějaké větší snahy vlastně kontestovat ten informační prostor v
těchto zemích, ale opět jsou to věci, které tyto země nějakým způsobem zásadně nepoškodí, rozhodně to není nic, co by vedlo
některou z těchto dvou zemí k nějakému přehodnocení například toho kroku, to v žádném případě, já myslím, že Moskva je v
zásadě smířená s tím, že toto je hotová věc a že to nemá šanci nějak zásadně ovlivnit. To neznamená opět, že se nebude
snažit to kritizovat, že se nebude snažit nějakým způsobem proces znepříjemňovat, že to těm samotným zemím nějakým
způsobem nebude vracet právě v té formě, kterou jsem teďka popisoval, ale určitě bych neočekával nějaké jako dramatické
kroky v této chvíli.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje odborník na mezinárodní bezpečnost z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. /znělka/Zita SENKOVÁ, moderátorkaBývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský
premiér Anders Rasmussen pro list New York Times napsal, že Vladimir Putin svým způsobem tlačí Finsko a Švédsko do náručí
Aliance. Rozevře se ještě více, pane Smetano, pro další země?Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKTo je
zajímavá otázka. Ono je mimochodem potřeba říci, že jedna věc je, že Rusko se nějakým způsobem smíří se vstupem těchto
zemí do Severoatlantické aliance, které opět tak úzce spolupraco s NATO, že byly skutečně jenom ten jeden krůček od toho
formálního členství, ale druhá věc jsou ještě další aspekty toho jejich fungování v rámci Aliance. To si myslím, že třeba Rusko
by neslo výrazně neliběji a už to dalo velmi ostře najevo, bylo například budování nějakých permanentních základen NATO v
těchto zemích, což v tuto chvíli není rozhodně na pořadu dne. Ani jedna z těch zemí se k tomu nijak moc nestaví rozhodně
nadšeně, spíš si myslím, že k tomu nebudou chtít ani jedna přistoupit, ale také je potřeba mít na paměti, že vlastně tím vstupem
těch zemí do Severoatlantické aliance celý ten proces nekončí a všechny tyto otázky mohou být případně na stole. A myslím,
že snahou Ruska nebude v tuto chvíli nějak odstrašit vstup těchto zemí do NATO, protože to už bude považovat za hotovou
věc, ale například nějaké tyto kroky jako budování permanentních základem by se rozhodně snažit odstrašit mohlo. To je
jenom jako na úvod, ale vy jste určitě myslela i vstup dalších zemí a určitě se Severoatlantická aliance stává výrazně
atraktivnějším partnerem pro řadu zemí a nějakým způsobem se dá říct, že opět nalezla svůj smysl existence. Je to něco, s čím
Severoatlantická aliance vlastně dlouhou dobu bojovala, od 90. let, kdy se rozpadl Sovětský svaz a tím padl jeden z těch
velkých důvodů, proč Severoatlantická aliance vlastně reálně kdysi vznikala. A vlastně dlouhou dobu bylo NATO také jako
kritizováno za to, že vlastně úplně neví, jakým způsobem se ten vlastně smysl toho, proč by ještě mělo nadále existovat, pokud
nemá toho jasně definovaného nepřítele, vlastně celá ta série těch expedičních operací v různých částech světa rozhodně
nebylo něco, s čím by byli všichni její členové komfortní do zcela plné míry, a v mnoha ohledech tou nebylo ani něco, co by
dlouhodobě třeba veřejnost vnímala jako ten skutečně velký smysl existence pro Alianci. A to se v tuto chvíli mění. V tu chvíli,
kdy už máte skutečně toho hlavního velkého definovaného nepřítele, na kterém se v zásadě všichni shodují a všichni vlastně
vnímají tu potřebu investovat jak do té Aliance jako celku, tak do vlastních obranných rozpočtů, v tu chvíli opět celá tato
organizace dává mnohem větší smysl, a tím pádem se stala atraktivnější i pro další stát.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPro Rusko
to ale nebude moc atraktivní, když bude mít čím dál více zemí Severoatlantické aliance kolem sebe. V této souvislosti, pane
Smetano, vlastně jak to nyní vnímá a bude vnímat Ukrajina, která přece měla a má stejné ambice stát se členem
Severoatlantické aliance? Jaký je to signál přijetí brzké podle všeho Finska a Švédska pro Ukrajinu?Michal SMETANA, Institut
politologických studií FSV  UKTak tím, že vstoupilo Finsko a Švédsko, se pro Ukrajinu v zásadě nezměnilo samo o sobě zas
tolik. Ono Ukrajina samozřejmě může mít nějakou naději nebo představu, že by to v jejím případě také mohlo být podrobeno
nějakému zrychlenému řízení, pokud by k té dohodě došlo, ale opět, Ukrajina je zcela v jiné pozici než Švédsko i Finsko. Pokud
by se v zásadě kdykoliv od pravděpodobně 90. let jako dodneška rozhodlo v jakémkoliv bodě vstoupit, tak NATO by je vítalo s
otevřenou náručí, což nebyl úplně případ Ukrajiny. Pro Ukrajinu nastává opět velká otázka, jakým způsobem bude vypadat její
zahraničněpolitická orientace v budoucnosti. Vlastně v té první fázi války, kdy ještě ta diplomatická jednání mezi Ukrajinou a
Ruskem probíhala intenzivněji, než je tomu v tuto chvíli, tak tam padaly představy i z ukrajinské strany o tom, že vlastně členství
v NATO je možná něco, čeho se pravděpodobně dlouhodobě vzdá proto, aby si zachovala nějakou bezpečnost, ale i toto se
velmi mění, vlastně po třech měsících války můžeme říct, že ukrajinské představy o tom, co jsou ochotni obětovat jako za mír, i
mimo jiné po takových událostech, jako byly například masakry v Buči a další takové, tyto velmi silné události, které proběhly v
rámci války, to, myslím, vede k velké rekalkulaci o toho, co Ukrajina je ochotna vlastně podstoupit Rusku ze své budoucnosti,
takže zda i toto bude dlouhodobá mise Ukrajiny, se ještě uvidí podle toho, jak ta samotná válka dopadne. Samozřejmě nevíme,
jak se k tomu budou stavět ostatní státy NATO. Myslím, že jsou státy NATO, které by v tuto chvíli se k tomu stavěly výrazně
pozitivněji, než by to bylo před válkou, ale těch států, které by asi dělaly v tu chvíli problémem, by bylo více, než je tomu v
případě Finska a Švédska bohužel.Zita SENKOVÁ, moderátorkaOd vypuknutí války uplynuly 3 měsíce, ukrajinský prezident
Zelenskyj odmítl názor některých západních politiků i komentátorů, kteří Kyjevu doporučili postoupit území okupované Ruskem
výměnou za mírovou dohodu. Přirovnal to ke snahám britských a francouzských politiků, kteří v roce 1938 schválili připojení
části československého pohraničí k Německu v naději, že zabrání nové válce. V jaké fázi jsme nyní, co se týče toho konfliktu?
Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV  UKPo čistě vojenské stránce jsme v takové velmi specifické situaci, která
si myslím, že není úplně správně vždycky reflektována v médiích. Občas slýchávám takové názory o tom, že vlastně Ukrajina už
v tuto chvíli provádí protiofenzívu a vyhrává, občas slyšíme názory o tom, že se vlastně celý ten konflikt jako zastavil, že ta
válka je na nějakém mrtvém bodě, ani jedno z toho není jako pravda. Zatím v tuto chvíli tam skutečně probíhá ve východní
části Ukrajiny ten konflikt velmi dynamicky, zatímco ve zbytku Ukrajiny, například na tom jihu, je to v zásadě na nějakém mrtvém
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bodě, kdy se bude Rusko dlouhodobě snažit spíše bránit, takže uvidíme určitě nějaký dynamický vývoj i v příštích dnech a je to
asi téma, které bychom mohli rozebírat ještě poměrně dlouho.Zita SENKOVÁ, moderátorkaBudeme příště, pane Michale
Smetano. Odborník na mezinárodní bezpečnost a pedagog na Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  byl hostem dnešního vydání. Děkuji vám za to.Michal SMETANA, Institut politologických studií FSV
UKTaké děkuji.Zita SENKOVÁ, moderátorkaTěším se na slyšenou a přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Děkani tuniských právnických fakult odmítli nabídku připravit novou Ústavu URL
Automatický překlad
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Děkani tuniských právnických fakult a fakult sociálních věd odmítli prezidentovu nabídku podílet se na přípravě nové Ústavy.
Podobně se před nimi rozhodla i vlivná tuniská odborová organizace UGTT.

Prezident Kaís Saíd loni pozastavil práci Parlamentu a ochromil většinu demokratických institucí. Vládne pomocí dekretů a v
polovině května jmenoval profesora práv Sádika Bilajda do čela výboru, který má připravit text nové Ústavy. 
Podle tuniského tisku se mělo na přípravě Ústavy podílet několik výborů a v jednom měli být děkani fakult a zástupci šesti
národních organizací včetně UGTT. Několik desítek profesorů práv v prohlášení kritizovalo nezodpovědné „nakládání s
akademickými institucemi a zapojování mužů a žen z univerzit do politických projektů, které mohou vyvolat mylný dojem
legitimity těchto kroků“. 
Tuniská islamistická Strana obnovy An-Nahda, která měla po minulých volbách v Parlamentu nejvíc zástupců, považuje
Saídovy kroky za puč a nastolování vlády jednoho muže. Podle ní se prezident, který je původním povoláním právník, naprosto
odchyluje od ústavní legitimity. Saíd tvrdí, že Tunisku zachraňuje před vleklou politickou krizí. 
Navzdory výzvám opozice vyhlásil prezident na 25. července (od 6 hodin místního času) referendum o nové ústavě. V
referendu bude podle oficiálního oznámení voličům položena otázka, zda „souhlasí s novou ústavou“. Hlavní politické strany
oznámily, že budou hlasování bojkotovat, jelikož se jedná o jednostranný krok ke změně politického systému. Vlivná tuniská
odborová organizace UGTT informovala, že na protest proti plánu změnit ústavu vyhlásí stávku. 
Nová ústava má nahradit tu z roku 2014, která vzešla ze široké debaty politických stran a občanských organizací. 
Zdroj: ČTK 
Foto: canva.com 
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EU± // Evropská digitální agenda - Akt o digitálních službách URL
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Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti.

Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude
nadále pokračovat. S rozvojem digitální ekonomiky se však pojí i problémy. Většina současné regulace je přizpůsobena světu
před internetem a normy ochraňující základní práva a svobody nutně nemusí mít stejný efekt ve virtuálním světě. Druhým
problémem pak může být disruptivní vliv digitalizace na tradiční sektory ekonomiky . Právě tato problematika byla tématem další
z debat ze série EU±, které organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Katedrou evropských studií
IMS na FSV  UK . 
Diskuze se zúčastnili právní analytička pro mezinárodní nevládní organizaci Access Now Eliška Pírková, vedoucí oddělení trhu
a konkurence na Stálém zastoupení ČR při EU Jan Havlík spolu s právníkem a analytikem Výzkumného centra AMO a
Spotřebitelského fóra Kryštofem Krulišem. Debatu moderovala Kristína Chlebáková, projektová manažerka Institutu pro
evropskou politiku EUROPEUM. 
Jaké největší posuny v digitálním prostoru přinesla pandemie covidu-19? 
Na úvod debaty Jan Havlík zmínil pozitivní skok v rámci digitální transformace např. v oblasti státní správy v Praze, u jejichž
zaměstnanců byla práce z domova téměř nemožná a dnes je již běžnou praxí. Na druhou stranu je zde i důvod k obavám,
jelikož všechny tyto skoky jsou zároveň příležitostí pro získání nových pravomocí a možností EU v kontextu regulací. Dle jeho
názoru je nutné vést debatu o tom, zda nejsme na cestě ke transformaci do velmi rigidně a tvrdě regulované ekonomiky . V této
souvislosti je nutné zachovat systém vah a protivah s cílem zajistit nezneužívání těchto nových pravomocí. 
Díky tomuto velkému skoku se uživatelé museli naučit více se pohybovat v digitálním světě, což nám přináší mnoho benefitů.
Kryštof Kruliš ovšem upozorňuje na zpomalení tohoto výrazného kroku vpřed po skončení pandemie. Přesto jsou zákonodárci a
regulátoři nuceni se touto problematikou stále více zabývat. Dodává, že: „je důležité zamyslet se nad efektem regulace, zda
zůstává ve formálních řešeních či vede k reálné efektivní změně.“ Co se týče ochrany osobních údajů, dle jeho slov je
zapotřebí stálá osvěta vůči uživatelům. 
Akt o digitálních službách 
Eliška Pírková v debatě představila novou regulaci EU , a to Digital Services Act (DSA), jehož cílem je: „regulovat rozšiřování
nelegálního či nezákonného obsahu na internetu, s tím že také stanovuje nová práva a povinnosti pro online platformy. Tato
regulace vychází ze směrnice, která určuje pouze základní pravidla a není schopna harmonizovat aktivity členských států v
potlačování tohoto obsahu.“ Dále představila důležité změny, které akt přináší, např. zákaz používání citlivých dat uživatelů
online platformami spolu se zajištěním jejich transparentnosti, která se nyní stane zákonnou povinností. 
Nejblíže vyjednávání o DSA byl z hostujících odborníků Jan Havlík, který představil jeho průběh: „DSA byl v Evropské komisi
připravován mnoho let , dokonce ještě předtím, než se Twitter rozhodl zrušit účet tehdejšího amerického prezidenta Donalda
Trumpa .“ Délku trvání vyjednávání vysvětluje zvýšenou opatrností a cílem připravit co nejkvalitnější návrh. Doposud se jedná
o předběžnou dohodu a finální text můžeme očekávat v horizontu nadcházejících týdnů. Za velký úspěch vyjednávání
jednoznačně považuje udržení základních principů digitálního vnitřního trhu, jako je např. princip země původu. Přesto každý
členský stát může mít jiný postup v implementaci této politiky. 
Důležité je zmínit, že tato regulace se netýká celého online trhu, jak upozorňuje Jan Havlík, ale je určena pouze platformám,
které svým uživatelům poskytují možnost nahrávat jejich vlastní obsah či přispívat do sekce s komentáři. Také se obává, že
DSA má mnohem větší dopad na malé evropské podniky než na velké platformy, které mají sídlo mimo EU 
Na co by se EU měla v rámci digitálního prostoru zaměřit do budoucna? 
Dle Kryštofa Kruliše nás teď čeká především implementační fáze DSA. Nezbytná je i osvěta vůči spotřebitelům a digitální
gramotnost spolu s rozvíjením schopností uživatelů se v této oblasti zorientovat. Jistě je v plánu vyjednávání v oblastech umělé
inteligence či trhu s daty. 
Na závěr Eliška Pírková představila další legislativní návrhy v rámci digitalizace, na kterých EU již pracuje. Především zmínila
návrh Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové, jehož cílem je přísnější regulace
politické reklamy na internetu. Další projednávaná regulace postihuje sexuální zneužívání dětí na internetu či Media Freedom
Act , který upravuje regulaci médií. Doplnila, že EU má velký talent inspirovat i ostatní státy světa , jako tomu bylo např. u
GDPR , a to samé je očekáváno i v případě DSA. 
Autor: Lucie Hejnová, psáno pro Euroskop 
Foto Pixabay 
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Expert z FSV krotí nadšení: Rusové se poučili. Informační mlha nás dost mate URL
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Ukrajině se ve válce s Ruskem nemusí dařit tak, jak se může zdát z informací kolujících v médiích a na sociálních sítích, říká
pro Aktuálně.cz bezpečnostní analytik z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík. Ruské síly se podle jeho slov
poučily ze svých prvních chyb, zaznamenaly sice ztráty a nemají takovou převahu jako na začátku, ale už bojují lépe.

Válka na Ukrajině je podle Ludvíka „v opotřebovávací fázi“ války. „V opotřebovávací fázi může Rusko těžit z toho, že je jako stát
mnohem větší a jeho armáda je mnohem početnější. Mají plné sklady relativně starých, ale použitelných zbraní, které mohou
ukrajinskou armádu opotřebovávat,“ říká.

Původní zdroj ZDE

Rusové mají díky vyzbrojování stále velkou výhodu. „Zbrojovky tam jedou naplno, zatímco řadu těch ukrajinských zničily ruské
rakety Iskander,“ zmiňuje, že Ukrajina se naopak musí spoléhat především na dodávky zbraní ze Západu.

Je prý vidět, že Rusové zlepšili koordinaci a že i přes značné ztráty v první fázi pak dokázali koncentrovat obrovské množství
dělostřelectva na Donbasu. Díky tomu se přibližují k vítězství v oblasti kolem Severodoněcku. „V opotřebovávací válce vítězí
ten, kdo vydrží déle vyzbrojovat frontu,“ pokračuje Ludvík.

Hovoří také o „informační mlze“ kolem války, kdy „realita o úspěchu Ukrajiny“ může být zcela jiná. „Negativní informace
vytěsňujeme, chceme vidět raději dobré zprávy o ukrajinských úspěších. To ale neznamená, že se Rusku nedaří. Spoustu
toho, co se na frontě děje, nevíme. Součástí války je i informační mlha,“ upozorňuje analytik.

Průzkum: Ekonomika letos stoupne o 1,5 procenta, průměrná inflace bude přes 13 procent URL
Automatický překlad
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„Ekonomický růst by podle respondentů šetření měl v letošním roce zpomalit. Razantní nárůst životních nákladů zbrzdí reálnou
spotřebu domácností, která by se tak měla zvýšit jen o 1,1 procenta. Růst vládní spotřeby by měl zvolnit na 1,6 procenta,
patrně kvůli odeznění výdajů souvisejících s epidemií COVID-19,“ uvádí materiál.

Inflace by podle průzkumu měla z letošních 13,3 procenta klesnout příští rok na 5,1 procenta a do roku 2025 klesnout až na
průměrných 2,1 procenta. „Důležitým proinflačním faktorem je nárůst cen elektřiny a zemního plynu, který se postupně promítá
v cenách ostatního zboží a služeb. Inflaci posilují i potíže v globálních dodavatelských řetězcích, jež vedou k razantnímu
zvyšování cen mnoha výrobních vstupů. Tyto problémy se přitom kvůli válce na Ukrajině dále prohloubily,“ uvádí dokument. 
Proti růstu cen by přitom mírně měla působit posilující koruna. Česká měna by měla totiž podle odhadů postupně posílit příští
rok na průměrných 24,40 Kč/EUR a do roku 2025 až na 23,60 Kč za euro. 
Zároveň oslovené instituce počítají s tím, že objem mezd a platů poroste letos a příští rok o zhruba 6,5 procenta ročně.
„Vzhledem k mimořádně vysoké inflaci spotřebitelských cen by tak průměrná reálná mzda měla v letošním roce výrazně
klesnout,“ upozorňují odhady. 
Do tzv. kolokvia byly zahrnuty předpovědi ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva práce a
sociálních věcí, České národní banky, společnosti Akcenta CZ, Citibank, Banky Creditas, společnosti Cyrrus, České bankovní
asociace, Deloitte ČR, investiční společnosti Generali Investments CEE, Hospodářské komory ČR, Institutu ekonomických studií
FSV  UK , Komerční banky, Raiffeisenbank, Svazu průmyslu a dopravy ČR a UniCredit Bank. Pro větší reprezentativnost
průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise z května a Mezinárodního měnového fondu z dubna. 
Samotné ministerstvo financí v dubnové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 1,2 procenta a příští rok o 3,6 procenta.
Zároveň úřad čeká letos průměrnou inflaci 12,3 procenta. Česká národní banka v nové květnové prognóze očekává letošní
růst o 0,8 procenta a příští rok o 3,6 procenta. Průměrnou inflaci očekává na 13,1 procenta. „Základní tendence vývoje v
letech 2022 a 2023, s nimiž MF ČR počítá v aktuální makroekonomické predikci (duben 2022), jsou s prognózami ostatních
institucí konzistentní,“ uvádí k tomu průzkum MF. 

Toyota představuje nové elektrické Traigo 24
TISK , Datum: 27.05.2022 , Zdroj: Reliant Logistic News , Strana: 28 , Vytištěno: 4 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.05.2022 02:09 ,
Rubrika: Produkty , AVE: 39 818,00 Kč , Země: Česko
Všestranně užitečný kompaktní vozík maximalizuje pohodlí a produktivitu řidiče 

Tříkolový elektrický vysokozdvižný vozík Traigo 24 s nosností 1,0 - 1,5 t s jednoduchým ovládáním se opírá o svou vynikající
manévrovatelnost, která se nejlépe uplatní v těsných nebo jiných prostorově obtížných aplikacích. S naprostou jistotou zvládne
nakládku z podlahy i pohyb přímo na korbě nákladních vozidel. Výbornou provozní i nákladovou efektivnost vozíku umocňuje
výkonná a úsporná lionová baterie. 
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Nová řada Traigo 24 s 24 V systémem je určena pro lehčí až středně náročné provozy, nabízí výběr ze tří nosností - 1, 1,25 a
1,5 tuny - a příznivou výšku zdvihu až 6,5 m. Snadné, citlivé a pohodlné ovládání s vynikajícím výhledem z vozíku ocení všichni
řidiči, kteří se musí vyrovnat s malým manipulačním prostorem, ať již ve výrobě, ve skladu nebo v prodejnách. Vozíky Traigo 24
myslí na své řidiče v první řadě. Designéři pro ně připravili naprosto komfortní, pohodlné a přátelské prostředí postavené na
praktické výbavě včetně nového integrovaného barevného displeje a ergonomického řešení klíčových prvků kabiny. Bez
kompromisů v bezpečnosti (Toyota SAS systém aktivní stability jistící stabilitu vozíku a ochranu řidiče během jízdy, během
zatáčení i během zdvihu), spolehlivosti a kvality založené 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 každého z nich. Ať již jde o nedávno přestavenou řadu pro intenzivní nasazení s těžšími náklady (Traigo 80 s nosností
2,0-8,0 t), zlatý střed v podobě 48 V tří- i čtyřkolových vozíků (Traigo 48 s nosností 1,5-2,0 t) nebo zbrusu nové nejmenší 24 V
vozíky. Síla, výkon, produktivita a odolnost vozíků Toyota Traigo již dokázala přesvědčit nemálo zákazníků k přechodu na
elektrický pohon." 

Zvládnout práci už nemůže být jednodušší 

Extrémně 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 t, který ještě nikdy nebyl kratší a pohyblivější.
Traigo 24 přináší uživatelům svižný moderní nástroj, který svou práci zvládne jednoduše, efektivně a s nízkými provozními
náklady. 

Toyota posiluje produktivitu důrazem na pohodlí a ergonomický komfort 

Navzdory kompaktnímu šasi se obsluha může těšit na komfortní a ničím neomezený pocit pohodlí v sedačce i v celé kabině.
Různé ergonomické prvky omezují námahu a zvyšují klid a jistotu při řízení vozíku, produktivitu práce vylepšují příjemné
ovládací prvky a integrovaný displej s množstvím užitečných a nepostradatelných informací - výškou zdvihu, hmotností nákladu
nebo pozicí řídicího kola vozíku. Snížená palubní deska zajišťuje perfektní výhled na vidlice i 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 

Zákazník, kterému již nevyhovují tradiční olověné baterie, ať již z provozního, nákladového, nebo ekologického hlediska, může
zvolit li-ionovou baterii, a to v rámci několika různých energetických balíčků s modulárními bateriemi s vysokou hustotou vlastní
výroby Toyota. Jsou zárukou vysoké stabilní účinnosti, redukcí emisí C02 i provozních nákladů. Toyota pomůže i s propočtem
kalkulace optimálního výkonu baterie a nabíječe, který bude nejvíce vyhovovat provozním podmínkám, směnnosti nebo
přestávkám během práce u každého uživatele. 

Novinka ctí design řady Traigo 

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 i jiná struktura nabídky kabin, která
zahrnuje i varianty bez dveří, s čelním sklem a střechou nebo canvas kabiny. 

Konektivita posiluje bezpečnost a krotí náklady 

Traigo 24 je k dispozici s integrovanou telematikou a působí jako chytrý propojený vozík, který umožní zákazníkovi monitorovat
klíčové činnosti vozíku a aktivitu jeho obsluhy a prostřednictvím. Analýza získaných dat vede rychle k vylepšením v oblasti
bezpečnosti, využití techniky nebo nákladů na škody eliminací nárazů nebo nesprávných postupů 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 definuje sám uživatel podle povahy provozu. 

Další možnosti, jak vylepšit manipulaci 

Pro náročnější zákazníky se specifickými podmínkami nebo požadavky připravila Toyota výbavu na přání, která ještě více posílí
produktivitu Traigo 24 ve vybraných oblastech. Zmiňme 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 nebo silná přední a zadní LED
světla v prostředí s horší viditelností. 

www.toyota-forklifts.cz 

Levice v hlavním městě moc šancí nemá, vyčerpala témata, míní politologové URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.05.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Matěj Nejedlý , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.05.2022 09:43 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Rubrika: Praha - zprávy , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,59 , Návštěvy
za měsíc: 82 400 000
Pražští zástupci politických stran ČSSD a Zelených podepsali memorandum o spolupráci do podzimních voleb. Jejich
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kandidátem na primátorku bude bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová. Podle politologů oslovených MF
DNES mají šanci jen na několik mandátů. Navíc v metropoli již také postrádá smysl dělení na levici a pravici, říkají experti.

„Vážím si toho, že když projekt měl jasné obrysy, tak přišli za mnou a nabídli, abych se postavila do čela kandidátky. Je to něco,
čemu já důvěřuji a fandím,“ sdělila Anna Šabatová. Cílem je podle ní pro koalici získat ve volbách dvouciferný výsledek.
Povolební spolupráci vylučuje s ODS a SPD, naopak za potenciální koaliční partnery označila STAN, Piráty či Prahu sobě. 

Ve volebním programu se chtějí zaměřit mimo jiné na bydlení a ochranu životního prostředí. „V aktuální koalici (na pražském
magistrátu, pozn. red.) se daří pozitivní věci a my se bojíme preferencí, kdy by se v Praze mohla vrátit k moci ODS,“ řekl
zastupitel Prahy 3 Matěj Michal Žaloudek (Zelení).Horší už to být nemůže

Levicově orientovaná koalice má v Praze podle politologů jednu nespornou výhodu – může udělat jen lepší výsledek než
doposud. Jejich šance se zvyšují také tím, že Pražané jsou nyní objektivně chudší, rekordně se zvyšuje třeba cena bydlení.

„Šanci rozhodně mají, i když dvouciferný výsledek je hodně vzdálen od reality. Mohou sebrat některé voliče současnému
vedení metropole, tedy Pirátům, Praha sobě a možná i TOP 09 a STAN,“ komentuje pro MF DNES politolog Jan Kubáček, který
se specializuje na politickou komunikaci a volební marketing. Témata podle něj vybrala nová koalice dobře, v Praze by se však
dle Kubáčka mělo ještě více akcentovat téma dopravy.

První místa kandidátky ČSSD a Zelených 

1. Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, mluvčí Charty 77 

2. Miroslav Dvořák (ČSSD), předseda ČSSD Prahy 10 

3. Matěj Michal Žaloudek (Zelení), předseda zastup. klubu Zelených 

4. Lukáš Ulrych (ČSSD), student 

5. Anna Junková (Zelení), právnička a korektorka 

6. M. Balahura (ČSSD), podnikatel 

7. Kryštof Stupka (Zelení), aktivista za práva LGBT+ menšin 

8. Jan Smetana (ČSSD), komunální politik, exmístostarosta Prahy 5 

9. Jana Jebavá (Zelení), grafička a redaktorka 

... 

18. Jiří Dientsbier (ČSSD) 28. Vladimír Špidla (ČSSD) 38. Tomáš Petříček (ČSSD)

„ČSSD a Zelení musí voliče přesvědčit, že jsou lepší než Piráti, kteří jim v metropoli vzali mnoho hlasů. Velké téma ještě může
být i sociální komfort, a to jak pro seniory, rodiny s dětmi, tak třeba matky samoživitelky,“ doplňuje.Pravice a levice nemá smysl

ČSSD vládla v metropoli v minulém volebním období společně s ANO a Trojkoalicí, jejíž součástí byli Zelení. Ve volbách v roce
2018 však dostali kandidáti ČSSD pouhých 2,87 procenta hlasů, což jim ke vstupu do městského zastupitelstva nestačilo.
„ČSSD v Praze nikdy neměla na růžích ustláno a spolupráce se Stranou zelených jí k dvoucifernému zisku pravděpodobně
nepomůže, poněvadž ani Zelení nepředstavují v Praze nějakou masovou záležitost,“ míní Josef Mlejnek z pražského  Institutu
politologických studií FSV  UK .

Mladší voliči dají podle Mlejnka i v letošních volbách patrně přednost liberálním Pirátům či volební absenci, starší ročníky z
kategorie nižších příjmových skupin pak podle politologa obhospodařuje hnutí ANO. Uskupení sociálních demokratů a Zelených
však může proniknout do zastupitelstva a získat tak několik mandátů. Pravolevé rozdělení politiky pak nynější mladší voliče dle
politologa spíše mate. „Praha dokládá, že dělení na levici a pravici dnes čím dál tím víc postrádá smysl. Obsah těchto pojmů se
jim komplikuje,“ dodává Mlejnek. 

Na kandidátce se za Šabatovou budou střídat sociální demokraté a Zelení. Na zadních pozicích se zde objevují bývalí politici z
ČSSD, jako Vladimír Špidla a exministři Tomáš Petříček a Jiří Dienstbier.Úpadek v celé Evropě

Právě personální obsazení koalice je podle odborníků oslovených MF DNES důvod, proč jí ve volbách tolik nevěří. „ČSSD se
vyčerpala programově i personálně. Nabízí neatraktivní program a předkládá voličům pouze bývalé politiky. Generační výměna
je více než nutná, ale je otázka, jestli levice obecně není v takové krizi, že už pro ni není návratu,“ myslí si politolog Jan Bureš z
Metropolitní univerzity Praha.

Témata levice se podle něj vyčerpala nebo je přebraly jiné strany. „Její úpadek vidíme v celé Evropě. Tam, kde vypadla z
parlamentu, se jí opakovaně nedaří znovu zvednout,“ uzavírá politolog.

Foto:
Tisková konference ČSSD a Strany zelených byla v bytě Anny Šabatové.
Petr Topič, MAFRA
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Anna Šabatová slaví ve svém štábu postup do druhého kola senátních voleb ve volebním okrsku Brno-město.
MAFRA

Exministr Petříček pro Blesk: Zeman i vláda musí dělat víc, Češi jsou rozdělení. A co Rusko? URL
Automatický překlad
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Exministr zahraničí a nynější místopředseda ČSSD Tomáš Petříček v rozhovoru pro Blesk Zprávy okomentoval nejen aktuální
dění na Ukrajině, ale i společenskou atmosféru v Rusku. Podle exšéfa diplomacie musíme myslet na Rusy, kteří před režimem a
válkou utíkají, stejně jako na ukrajinské uprchlíky a české občany. Petříček se dotkl také koalice, opozice a hlavy státu Miloše
Zemana, s nímž měl kvůli pohledu na Rusko velké spory. Co by nyní měli dělat? Existuje něco, co válku ukončí? A jak dostat
zpátky do Sněmovny sociální demokracii, která má nyní ve straně generální úklid?

Válka na Ukrajině začala před třemi měsíci, jak jste na tu zprávu reagoval?

Nevěřícně. Asi pro všechny to byl šok, že se v Evropě rozhořel konflikt, kde dochází ke zvěrstvům, které jsme věřili, že už se od
90. let, kdy byl konflikt v Jugoslávii, nestanou. Zprávy k nám chodily z jiných částí světa, ale věřili jsme, že je v tomto Evropa
jiná. A ukázalo se, že není.

A nedalo se to od Ruska očekávat?

Že Rusko dlouhodobě zpochybňuje bezpečností uspořádání v Evropě, to nebyla žádná novinka, ale že přikročí k takto rozsáhlé
vojenské invazi na suverénní stát, to si myslím, že málokdo očekával. Věřili jsme, že ani Rusové se nechtějí dostat do izolace a
nechtějí být vyřazeni z toho společenství civilizovaných států, ale ukázalo se to jako špatná úvaha. Rusko je nejspíše schopno
udělat cokoliv, aby vyplnilo své kolikrát až fantasmagorické cíle.

Když ten konflikt nastal, snažil jste se někoho kontaktovat ještě z dob svého působení na ministerstvu?

Já se přiznám, že třeba na ruské ambasádě jsem moc známých neměl. Samozřejmě jsme se ale potkali krátce po invazi s
ukrajinským velvyslancem. A mám řadu ukrajinských kamarádů tady v Praze. Bavili jsme se o tom, jak pomáhat. Zapojili jsme se
do pomoci uprchlíkům.

A jak jste se zapojil vy? Máte třeba někoho doma?

Doma nikoho nemám, ale širší rodina ano. V jednom bytě ubytovává uprchlíky tchyně. Jinak samozřejmě přispívám do
finančních sbírek a přinášeli jsme konkrétní věci. Třeba v jednom sirotčinci docházela výživa, tak jsme se sebrali a nakupovali
výživu.

„Pořád se polarizuje společnost, musí se lépe komunikovat“

Česko se stalo jednou ze zemí, která tvrdě prosazuje sankce a aktivně se zapojuje do další pomoci. Jak zatím vnímáte kroky
nové vlády?

Co se týče pomoci Ukrajině, tak to vláda dělá správně. Ukazujeme, že jsme země, které není slovo solidarita cizí, ale trošku mě
mrzí, že se ozývají hlasy, které tu pomoc zpochybňují. Otázka navíc není, jestli bychom měli řešit problémy naší země, anebo
pomáhat Ukrajincům, měli bychom dělat oboje. To vláda trošku nedělá. Měla by více komunikovat s veřejností a reagovat
rychleji na dopady na českou společnost, tam je obrovský prostor pro zlepšení.

Ale v té samotné pomoci v první fázi, tak vláda postupovala dobře, ale je teď otázkou, jak se podaří tu situaci přeměnit v to, že
tu nezůstanou stanová městečka, případně abychom na podzim nečelili tomu, že nebudou místa ve školách, protože tu jsou
hlavně maminky s dětmi - a ty děti školu potřebují.
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Takže více komunikovat s širší veřejností a vysvětlovat…

Ano, více komunikovat a vysvětlovat, že ta pomoc není na ničí úkor. Do jisté míry se tou špatnou komunikací vytváří zbytečná
polarizace. Místo abychom se semkli a zvládli obě ty situace, tak se dostáváme do situace - buď, anebo - a společnost zůstává
rozdělená.

Vedle pomoci ukrajinským uprchlíkům ale Česko pomáhá i jinak. Například zasíláním zbraní na Ukrajinu. Nemluví se ale o tom a
tají se, kolik arzenálu se vlastně poslalo. Mohl byste nám vysvětlit, proč tomu tak je?

Zaprvé je to bezpečností důvod, přece jenom nebudeme veřejně oznamovat, co vše Ukrajině dáváme, a to je správně. A to k
tomu patří, pokud chceme skutečně pomoci a nedělat z toho laciné PR. Ta pomoc je prostě reálná a moc se o ní nemusí mluvit.
A také by to mohlo ohrozit ty dodávky samotné, mohly by být cílem útoků. A další věc je, že by Rusko vědělo, s čím mohou
počítat. Co Evropa přináší, na co se může připravit.

Ale pak se to stejně objeví například na sociálních sítích…

Tak samozřejmě, žijeme v době internetu a sociálních sítí, tady se nic neutají, ale vyhlašovat, že teď odjíždí 50 tanků na téhle
trase, to není rozumné.

Chtěl byste být teď v roli ministra zahraničí?

O situaci se samozřejmě zajímám, je to ale složitá otázka. Byla by to situace s obrovskou zodpovědností a jako ministr bych
mohl dělat aktivní kroky. A já si myslím, že by tu mohla vláda udělat více. Navíc jsme na rizika z Ruska upozorňovali. Říkali
jsme, ať se podívají i na to, co dělají. Byť jen v kyberprostoru, jak šíří dezinformace. Rusko není partner, který by byl spolehlivý
pro věcný dialog.

Petříček: Zeman by měl mluvit a stmelit společnost

Vy jste už během svého mandátu mluvil o tom, že Rusko představuje bezpečností riziko. Dokonce jste měl spory s prezidentem
Milošem Zemanem. Vzpomínáte teď zrovna na tuto dobu?

Ano, měli jsme spory s prezidentem a řadou dalších politiků. Například KSČM mě za to opakovaně kritizovala. Spolupráce s
Ruskem nemůže být založena na nějakém naivním předpokladu, že to Rusko myslí dobře. Vzpomínám si, že jsem schytal kritiku
i za svou návštěvu Ukrajiny, kdy to ještě nebylo populární. Ukazuje to, že jsme tušili, že se situace od 2014 nezlepšuje a že se
Rusko nespokojilo s tím, že spolu můžeme žít v míru.

A jak se díváte na změnu rétoriky Miloše Zemana?

Nedovedu si představit, že by Zeman po 24. únoru pokračoval v politice všech azimutů. Nelze obchodovat s každým, ne všichni
sdílí naše hodnoty. A Rusko to jasně ukazuje. My si musíme uvědomit, že Česko potřebuje partnery a že musí vědět, kam patří.

Neměl by pan prezident vystupovat častěji? Přeci jen je velká krize a válka…

Já bych si od hlavy státu představoval opravdu jiné plnění role, než jak ji dělá Miloš Zeman. V době, kdy několik set kilometrů
od nás zuří válka, tak by nám měl dodat odvahu a stmelit společnost. Apelovat na to nejlepší z nás místo toho, aby zalezla.
Možná i pod vlivem toho, že si uvědomila, že tady léta prosazovala něco, co nebylo v našem zájmu.

Kam tedy patříme? Není to teď rozdělené ve světě půl na půl? EU a USA versus Rusko, Čína apod.?

Neřekl bych, že je to nová studená válka, že by tu byly dva póly. Žijeme ve světě, kde je více významných států. Podívejme se
třeba na reakci Indie apod. Pro ně to není nosné téma a neangažují se. Udržují si odstup, někteří to využívají k prosazení svých
zájmů.

Čím to skončí? Je to o konci Putina?

Vidím v tom dva rozměry. První, co by měl být náš cíl. A náš cíl by mělo být udržet nezávislost demokratické Ukrajiny. Co se
týče Ruska, to je těžší předvídat. Pro Rusko je válka obrovsky nákladná a devastující. My tady mluvíme o tom, jakým čelíme
problémům s vysokými energiemi, ale pro běžného Rusa je ta válka ještě horší. A co se týče obětí, tak se odhaduje, že Rusko
ztratilo za poslední tři měsíce 25 tisíc vojáků. To je více vojáků, než bylo za celou dobu v Afghánistánu.

Změna musí určitě přijít z ruské společnosti, my se nemáme pouštět do změny režimu v Rusku, to by nedopadlo dobře. Vidím
problém, že z Ruska hodně lidí uteklo. A jsou to zrovna ti lidé, kteří by tu změnu chtěli.

Ale přeci jen můžeme vést diplomatická jednání. To nemá smysl?

V tuto chvíli se obávám, že ta diplomacie k Rusku moc nefunguje. Podívejte se na to, že když jel nějaký státník do Moskvy a
komunikoval s Putinem, tak většinou přinesl to samé - já s tím prostě nepřestanu. A musíme se připravit na to, že Putin a lidé
kolem něj jsou připraveni vést dlouhou válku. A nakonec mír, který by byl udržitelný, tak může být jen ve chvíli, kdy si
společnost uvědomí, že to dobrodružství, do kterého je uvrhl Putin, je prostě pro ně neudržitelný.

Signály tu ale jsou, teď skončil jeden z vysokých ruských diplomatů.

Ano, ten kritiku vyjádřil. Podpora tam prostě je, ale nepřeceňoval bych to, že v nějaké krátké době přijde změna.
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Je to desetiletí propagandy…

Přesně tak. Podívejte se i na to, jak funguje ruská ekonomika. Není to stát závislý na občanech, je to stát, co potřebuje prodat
ropu a zemní plyn. A tím si udrží zdroje na represivní aparát, aby si udržel loajalitu oligarchů. Tam musí zažít změnu. Aby se
Rusko chovalo přátelsky a bylo předvídatelnou zemí, tak z něj musíme udělat stát, kde mají občané vliv.

Není pak na škodu, když se proti některým krokům vyslovují jiné mocnosti negativně? Jako teď Turecko ke vstupu Švédska a
Finska do NATO?

Je to na škodu, vysílá to signál nejednotnosti. Na druhou stranu je to tady zrovna otázka národního tématu Turecka a jeho
problémů s kurdskou menšinou. Alianční zájmy jsou obětí partikulárního zájmu jednoho státu, které jsou ale pochopitelné.

Mrzí mě, že naše společné zájmy jsou ohrožovány zájmy jednoho státu, i když můžou být vnímány jako legitimní.

Pojďme se pobavit i o vašem nynějším životě. Čemu se nyní věnujete?

Mám tu výhodu, že teď mohu najít balanc v rodinném a pracovním životě. Spojit dohromady to, co jsem vždycky dělal rád. A to
je učení na Fakultě  sociálních  věd , ale také se věnuji sociální demokracii a pracuji s nadací Borise Němcova, jak vytvářet
prostor pro nezávislou společnost v Rusku. To je něco, na co se zapomnělo. Praha bylo místo, kam směřovala evropská
inteligence i Rusové, kteří v domovině necítili bezpečnost.

„ČSSD si potřebuje uklidit, ve Sněmovně nyní chybí“

Když jsme zmínili sociální demokracii. Vy jste nyní místopředsedou. Co pro stranu nyní děláte?

Já mám na starosti obnovu a rozvoj ve vztahu s našimi evropskými partnery. Jsme součástí velké evropské rodiny. V minulosti
jsme toho málo využívali a neukazovali to veřejnosti. Že to není jen o ČSSD, ale že mají premiéry, jsou ve vládách velké části
občanských států EU. A cítím, že musíme obnovit vztahy s německou SPD. Zrovna budu mít setkání s bavorskými poslanci za
SPD a vedl jsem diskuze v rámci evropské nadace ve vztahu s rekonstrukcí Ukrajiny.

To druhé je příprava na komunální volby, čekají nás volby do zastupitelstva, takže bych chtěl kandidátům pomoci. Nebudou to
volby jen o lokálních tématech, ale bude to i o tom, jak můžeme obcím pomoci v tématech, které se dotýkají všeho -
energetická krize, školství. To vše bude na stole. A sociální demokracie má řadu návrhů, jak mohou města a obce pomáhat.

Takže už začnete vystrkovat růžky? Přeci jen jsou takováto témata pro levicové strany jako dělané.

Samozřejmě si musí ČSSD po volbách udělat pořádek hlavně doma. Je pravda, že o nás není tolik slyšet, my ale musíme
skutečně řešit věci ve vlastních řadách. Musíme si udělat pořádek ve financích. Jak nám mohou lidé věřit, že budeme dobře
spravovat města a obce, nakonec třeba i ČR, když máme dluhy a máme zanedbaný majetek. To je hlavní priorita. A také
nabídnout alternativu k tomu, co se odehrává ve Sněmovně.

Tam směřujete, zpátky do Sněmovny?

Věřím, že se tam vrátíme. Že získáme zpátky důvěru lidí a ukážeme směr, kam může ČR jít. Lidé budou čelit spoustě
problémům.

Chybí podle vás nyní ČSSD v dolní komoře?

Já jsem přesvědčen, že autentická sociální demokracie tam opravdu chybí. Když se podívám na ty debaty, které se tam vedou,
kde je nekonstruktivní a populistická opozice, která nepřichází s žádným řešením, a vláda, která využívá pohodlné většiny a
odmítá vést debaty. Chtěl bych připomenout slib, že vláda chtěla společnost sjednotit. Já mám ale dojem, že ji nadále rozděluje.
A obstrukce to ukazují a přispívají tomu. Chybí normální dialog, lidé se mezi sebou nebaví. Andrej Babiš jezdí po republice.
Nevím, co řeší, ale ve Sněmovně nepracuje. A Tomio Okamura zaujímá pozice, že všechno je špatně, ale nepřichází s ničím.
Vláda se pak nebaví, a tak my jen vidíme, že Sněmovna je paralyzována.

Na závěr se chci zeptat na vámi propagovaného kandidáta na prezidenta Josefa Středulu. Proč zrovna on?

Josef Středula by mohl společnost spojovat. Je to odbojový lídr, který hájil zájmy lidí v práci. Má v sobě citlivost k sociálním
problémům a zároveň je to proevropský člověk. Určitě rozumí ekonomice, ale i zahraniční politice. Je to člověk, který by mohl
případně porazit Andreje Babiše, pokud bude nakonec kandidovat. To je náš jasný kandidát. Uměl bych si ale představit i
Danuši Nerudovou.
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Český ministr zahraničí Jan Lipavský ve Washingtonu jednal se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem o české
podpoře Ukrajině.
Reuters
Český ministr zahraničí Jan Lipavský ve Washingtonu jednal se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem o české
podpoře Ukrajině.
Reuters
Český ministr zahraničí Jan Lipavský ve Washingtonu jednal se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem o české
podpoře Ukrajině.
ČTK / Vít Šimánek
Ministři zahraničních věcí ČR Jan Lipavský a Gruzie Ilja Darčiašvili po společném jednání (14. 4. 2022)
Ministerstvo zahraničních věcí
Schůzka ministrů zahraničí NATO 7. 4. 2022: Český šéf diplomacie Jan Lipavský
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Schůzka ministrů zahraničí NATO 7. 4. 2022: Český šéf diplomacie Jan Lipavský a americký ministr Antony Blinken
Cnn Prima News
Zeman: Rusové se ukázali býti blázny, Putin podlehl iluzím. Nejedlého neopustím
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Jakub PACNER, redaktor 
Bylo 10 hodin pokračuje dalšími zprávami ČT24 vítejte.

Solární elektrárnu v ukrajinském městě RF v Charkovské oblasti zničil raketový útok. Místní média informovala o ostřelování v
okolí města v posledních několika dnech. Ukrajinský generální štáb také uvedl, že ruské bude údery zasáhly obydlená místa.
Infrastrukturu poblíž Charkova.

Nepálských horách dnes krátce po startu zmizelo z radarů letadlo soukromé letecké společnosti. Z 22 lidmi na palubě. Stroj
mířil s turisty vyhledávaného města pokládá asi 200 km severozápadně od hlavního města Káthmándú. Na severu dojem sumu.
Šlo o pravidelný let, který využívají turisté a který běžně trvá asi 15 minut. Na palubě byli 4 Indové a další 2 cizinci.

Francouzská policie zadržela při večerním finále fotbalové Ligy mistrů v Paříži 68 lidí. Podle předběžné bilance utrpělo 238
fanoušků lehká zranění. Samotné utkání začalo o půl hodiny později, protože se stovky fanoušků snažili násilím dostat na
stadionu. Bitky s policií se vrhli i následné oslavy v Madridu.

Kolumbii čekají prezidentské volby, které mohou této zemi poprvé přinést levicovou vládu, i když i když v prvním kole zřejmě
ještě o nové hlavy státu nerozhodne skoro jistý postup do červnového rozhodujícího kola má dvaašedesátiletý týhletý levicový
politik ústavu Petro. Druhým mužem podle průzkumů skoro může podle průzkumu skončit konzervativní bývalý starosta
Medellínu Federico Gutierrez nebo podnikatel Rudolf Hernandez.

mluvčí 
Ukrajinští vojáci se snaží odrazit útok na severu Doněcka na východě země. Ruští okupanti zaujímají pozice přímo ve městě. V
okolí probíhají masivní evakuace obyvatel. Gubernátor luhanské oblasti v pátek uvedl, že se ukrajinské jednotky budou muset
dříve či později z regionu úplně stáhnout. Naopak agresoři částečně ustupují v plzeňské oblasti.

mluvčí 
Východoukrajinský severo Doněck město, které mělo před začátkem války přes 100 000 obyvatel, je podle gubernátora pod
neustálým ostřelování. Voje už se odehrávají také na samém předměstí.

Záběry z hotelu menu ve východní části města zveřejnili čečenské jednotky bojující na straně agresora.

Před postupující frontou utíkají nejen obyvatelé severu Doněcku, ale také nedalekých měst si v Dánsku a Slavjansku.

mluvčí 
Nemám slov, nevím, jak žít, když tu nejde plyn, navíc voda světla jsou odpojené. No.

mluvčí 
Potom řevem, až se všechno uklidní a napraví, tak se vrátíme. Říkali nám, že tu teď bude velká ofenzíva.

mluvčí 
Je prý vymazat situace na východě země podle ukrajinského velení zůstává velmi obtížná. Okupanti pokračují s raketovými
útoky, které podle generálního štábu míří na civilní objekty.

mluvčí 
Janecký.

mluvčí 
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V Doněcké a zejména v luhanské oblasti nepřítel posiluje své pozice. Každý den každou noc nás snaží obklíčit.

mluvčí 
Narušuje zato na jihu.

mluvčí 
Rusové na některých místech ustupují. Ukrajinské jednotky se přiblížili k personálu. Od města dělí 80 km. Moskva dosadila na
tamní radnici loajální vedení, které upevňuje ruský vliv. Kontroluje pohyb obyvatel zavádí platby v rublech a plánuje
referendum podobné tomu před osmi lety na Krymu.

mluvčí 
Náš region ještě není součástí Ruské federace. Později naplánujeme nějaké hlasování nebo referendum, ale nebude to dnes
nebude zítra, protože naším prvním úkolem je obnovit chartúmské oblasti pořádek.

mluvčí 
V loňském ohlasu ruské snahy o obnovení pořádku v praxi vypadají takto zničené domy a mrtví nevinní lidé. Například včerejší
ostřelování Mikolaj nepřežil.

mluvčí 
1 člověk nás dobré střely.

mluvčí 
Zasáhly obytnou oblast 20 m od mateřské školy. Tohle jsou nepřátelé, které si Ruská federace vybrala.

mluvčí 
Po ze dvou krajů.

mluvčí 
Rusko už podle Kyjeva ztratil přes 30 000 vojáků a téměř třetinu na zemích moderních tanků. I proto musí Moskva přesouvat ze
skladu na bojiště tanky též 62, které jsou 50 let staré. Ruská propaganda ze zprávy o nedostatečné výzbroje snaží
kompenzovat zveřejňováním záběrů z raketových testů. Včera informovala o úspěšné zkoušce hypertonici ke střele cirku on.

Jakub PACNER, redaktor 
Německo podle tamního deníku Die Welt během posledních devíti týdnů navzdory slibům nedodalo na Ukrajinu téměř žádné
zbraně. Welt uvádí, že Ukrajina od března obdržela z Německa pouze 2 dodávky vojenské podpory. Kancléř Olaf Scholz zatím
odmítl poslat německé bitevní tanky obrněné transportéry.

Na téma vývoj války na Ukrajině všech okolností kolem sledujeme celé dopoledne s Tomášem řepou z katedry teorie vojenství
fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Ještě jednou dobrý den.

mluvčí 
Ještě jednou dobrý.

mluvčí 
Den. Tak začněme tou úplně poslední aktuální informaci, kterou jsem sdělil, a sice zatím nesplnění nějakého slibu příslibu
Německa. Co se týče posílání zbraní zbraňových systémů na Ukrajinu, jak velký problém to pro Ukrajinu hlasu milosti může být
můžeme třeba to, že se Ukrajinci teď musí v těch oblastech, o kterých jsme hodně hovořili na východě Ukrajiny stahovat.
Můžete třeba i to, že právě nemají zbraně, se kterými možná počítali z Německa?

mluvčí 
Čistě teoreticky to nějaký vliv mít může, ale zase musíme si uvědomit, že ten, že ty dodávky těch zbrojních systémů a zejména
tedy jako těžkého dělostřelectva raketometů, nějakejch tanků, i když teda jako byste z toho postsovětského prostoru, tak jsou
poměrně masivní i z těch ostatních zemí. Dokonce, že jo a Spojené státy, tak vlastně v hodnotě několika miliard dolarů už
poslali Ukrajině zbraně a Britové nejsou moc pozadu. Tam jsou to vyloženě kolikrát sofistikované typy zbraní, zejména tedy ale
jakoby, co se týká použití pro jednotlivce můžou být různé protiletecké systémy, protitankové střely a podobně. Čili z ohledem
na tuto jako Ukrajina tu podporu má, byť tady je to z jedné ukrajinský prezident Zelenský, tak volá o pomoc i s tím, abych zase
dál vyburcovat veřejné mínění, aby zkrátka Ukrajina dívčím později nezůstala sama, protože ta únava se bude dostavovat. Ono
už se to i svým způsobem děje v řadě zemích se čím dál častěji objevují různé komentáře, vlastně krajina má NATO Rusko
porazit s ohledem na to, co vidíme na frontě a válka trvá už přes 3 měsíce a Ukrajina rozhodně neprohrává nebo neprohrává.
Také by sem mohlo původně zdát. Já jsem si skutečně myslel, že Kyjev také bude obsazen padne v případě, že minimálně
bude obklíčen, ani to se vlastně Rusům nepovedlo. Nakonec museli svým způsobem vztáhnout i sami, protože naznali, že na to
zkrátka síly nemají. Jde o to, aby opravdu Ukrajinci ukázali, že i jsou schopni nějakých větších protiofenzívu. Mimochodem to,
co se právě odehrává u toho Carson, tak může být i operace s ohledem na to, aby se ten tlak, který je právě na tom Donbase
aspoň trošku zmírnil vlastně v podobném duchu mohou probíhat ty boje na sebe od Charkova, kde také na sebe narazily ty síly
těch těch znesvářených stran, takže tady tady je to trošku opět v mlhách. Co všechno vlastně detailní statistiky nemáme, co
všechno už Ukrajina obdržela. Zároveň, co už k dispozici má a co už může tento moment nasazovat na frontě.

mluvčí 
Říkal.

Jakub PACNER, redaktor 
Jste, že to může být nebo určitě je snaha ukrajinského prezidenta tím stále připomínat posílit zbraně, potřebujeme, aby ta,
řekněme, podpora nepolevila ze strany západu, jak jste už naznačil, některé. Některé.

Hlavy zkrátka ve světě někteří lidé hovoří o tom, že by.
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Mělo měla Ukrajina postoupit už obsazené Rusko obsazené území tak, aby ukončila ten konflikt.

mluvčí 
Čistě teoreticky.

Jakub PACNER, redaktor 
Co by to udělal vcelku situací, co by se stalo, jak by vypadal možná ten konflikt nebo další možná vývoj. Pokud by skutečně
došlo opravdu hypoteticky na to, že by Ukrajina ustoupila Rusku v tomto ohledu?

mluvčí 
Naposledy takovým známým jako tvrzení nebo úvahou na to téma ach ne s tím přišel Henry Kissinger jako matador americké
zahraniční politiky. A já si prostě nemyslím, že to je něco, co by Ukrajinci byli ochotni akceptovat, ať už by byl ukrajinským
prezidentem kdokoliv, tak si myslím, že by toto musel razantně odmítnout. Koneckonců ta docela tvrdá teda rétoricky až možná
příliš vyhrocená odpověď přišla dokonce i od poradců ukrajinského prezidenta přímo jakýsi Jindrovi. Ne samozřejmě každý má
právo na názor. Jo, tady je to jasné, ale ale s ohledem na to, že třeba já nevím Itálii něco podobného objevilo také, tak i
ukrajinská strana. Myslím si, že docela trestňák vtipně komentovala to takže pokud Italové nabídnou výměnou Rusku za mír
Sicílii, tak je to v pořádku, ale nemají jakoby nabízet ukrajinské území. Ono se i svým způsobem mluví o takovém mnichovanství
a něco něco na tom bude, jo, že opravdu to odhodlání Ukrajinců bránit svoji zemi, tak je zjevné, kdyby tam nebylo, tak ta válka
už dávno dávno skončila. Ale myslím si, že by to vedlo spíš k tomu, že by, protože tohle to platí. Cílem roste chuť, pokud by se
v tomto ohledu Rusko ustoupilo a ten tah na konflikt by dál rozšiřovat dál by se pošlapává mezinárodní právo. Já bych vlastně
Rusko získával na úkor svého souseda další a další území a my nikdy nevíme, kde toto může skončit, čili já si nemyslím, že
dobrým řešením něco takového vůbec navrhovat. A myslím si, že by tam měli rozhodnout vždycky hlavně sami sami Ukrajinci,
co jim za to stojí, co ne. On je totiž takový přítomen trošku opačný extrém, že někteří Ukrajinci už mají takhle vysoké
sebevědomí i na základě možná toho, že opravdu ubránili za své hlavní město, že by si chtěli dřív či později vzít zpátky ten
Krym. Ten celý Donbas, který vlastně 8 let byl ty části toho Donbasu v Doněcku Luhansku Kreml těch 8 let obsazeny. Tam je to
právě zase otázka, jestli v uvozovkách, vlastně teda stojí za to se pokoušet se vlastně vojensky silnějších hodnot této doby
nepochybně vojensky zdaleka jako vojenský silnějšího souseda, který vlastně na Ukrajinu zaútočil vyhnat z těchto teritorií,
protože by to stálo obrovské obrovské oběti. Nevíme, jestli zkrátka Ukrajinci na tom budou. Uvidíme, jak to dopadne, myslím si
ale určitě, že ty území, které byly obsazeny ruském po 24. únoru 2022, tak budou chtít Ukrajinci dřív čím později dobýt zpátky.
Pokud se jim to povede například i za pomoci opravdu nějakých sofistikovaných zbrojních systémů, zejména těžkého
dělostřelectva, které bude mít větší dostřel než ruské. Takže tam je to jasné, že by se to podaří v tomto ohledu mohlo, tak tím
opravdu dokážou, že, že prostě a země je silnější, v uvozovkách silnější než dřív, protože zkrátka ochotná a za tu svoji existenci
krvácet bojovat.

Jakub PACNER, redaktor 
Tomáš řepa z Univerzity obrany v Brně byl s námi vysílání k tématu se spolu ještě po jedenácté hodině vrátíme zatím na
shledanou. Děkuji.

mluvčí 
Díky zatím na shledanou.

Jakub PACNER, redaktor 
Mnozí ukrajinští uprchlíci se po třech měsících války začínají vracet domů. Hlavně na západní Ukrajinu města tam postupují s
poválečnou obnovou. Do země se vrátili čeští diplomaté. Od května funguje konzula ve Lvově, kde natáčel štáb České televize.

mluvčí 
Na první pohled to vypadá, že, že vlastně žádná válka není. Těch lidí je velmi vy, ať už místních nebo přistěhovalců nebo
částečně turistů jako relativně hodně, takže ten život vypadá, že se nezměnil jako všechno relativně funguje restaurace, bary,
hospody a na první pohled skutečně to město žije a což je ekonomického hlediska pro Ukrajinu určitě dobře, ale je tam to, ale
ta válka. Tady je sice ne přímo na západní Ukrajině. Nicméně tady ta rizika jsou prakticky na denní bázi, kdy z ní poplachy létají
rakety a nikdy nevíte, kam ta raketa přiletí. Bohužel domovské oblasti už několik těch útoků bylo směřováno. Zatím ne do
samého města. Ve městě platí zákaz vycházení od 11 večera do šesti do rána, a to asi nej nej vzácné nejviditelnější omezení,
které je jinak skutečně ty lidi se snaží žít žít. Normálně je pravda, že noční život tady nefunguje tak jako před válkou. Skutečně
se dodržuje ta zákaz vycházení zavírací hodiny, které jsou nejpozději do 10 do půl jedenácté, takže pro ty noční ptáky to
omezení tady snažíme se tady kolegy, se kterými jsme na konzulátu monitorovat situaci. Setkáváme se vedením lvovské jiných
oblastí tady na západní Ukrajině. Snažíme se pomáhat pomáhat.

Materiální humanitární pomoci, která se z Česka proudí, snažíme zjišťovat potřeby konkrétních oblastí, kde bude potřeba
pomoct teď v době války vlastně po válce, až bude rekonstrukce. Poskytujeme konzulární pomoc Čechům, kteří se tu objeví v
nouzi. Nepřijímáme tedy vízové žádosti v současné době doděláváme ty původní podané ještě před začátkem války.

Jakub PACNER, redaktor 
Za hluboce znepokojivé označila vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle, ba letová zatýkání aktivistů. Právníků
novinářů v Hongkongu uvedla na závěr návštěvy v Číně. Její úřad bude pořádat každoroční strategickou schůzku s čínskou
vládou.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Kontroverzní a kritizovaná cesta Michele Bačo letová navštívila sin Ťiang, kde Peking podle některých zemí páchá genocidu.
Podívala se do vězení v každé éru o tom, s kým se setká, ale rozhodovali čínské úřady. Státní bezpečnost zastrašovala Ujgury
v exilu, kteří žádali, ať zjistí informace o příbuzných.

mluvčí 
A jeho jeho cena ropy u US jediným o deficitu byla v USA. Až minus dostávají i na vás, tady by si, aby se navrch, když svoje
svoje sliby a policii.
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Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Ve stejné době se na veřejnost dostaly další důkazy. O útlaku v sin Ťiangu, včetně rozkazu zastřelit každého, kdo se pokusí
uprchnout z táborů, které Peking vydává za vzdělávací zařízení. Návštěvu komisařky využívá čínská propaganda. Státní média
ale neinformují o citlivých tématech, jako je zacházení s menšinami aktivisty disidenty. Zahraniční novináři komisařku provázet
nesměli. Na závěr se uskutečnila technicky nezvládnutá tisková videokonference. Kvůli výpadkům byl prostor pro minimum
otázek. Polovinu dostala čínská média. Komisařka tak strávila velkou část času odpovědí na údajné porušování lidských práv
ve Spojených státech řekla, že do Číny nepřijela vyšetřovat.

mluvčí 
Vedou k večeru policy dočíst organika při agent milice Nýdek, tedy bez míče ujít v Uničově. Šlo vedou spory si malinko Blaise a
i ten náš archiv nalezlo.

Barbora ŠÁMALOVÁ, redaktorka 
Kritici tvrdí, že cesta slouží Pekingu, aby ospravedlnily zločiny. Čínská tisková kancelář už si upravila prohlášení Bača letové.
Obdivují úsilí Číny a její úspěchy při vymýcení chudoby ochraně lidských práv a realizaci hospodářského sociálního rozvoje.
Úřad komisařky vydal opravu ve skutečnosti se o obdivu k čínským snahám nezmínila z Číny Barbora Šámalová, Česká
televize.

Jakub PACNER, redaktor 
V Jeruzalémě jsou v pohotovosti tisíce izraelských policistů. Připravují se na plánovaný pochod nacionalistických židovských
skupin. Ke svatým místům ve městě. Lidé si tak připomínají dobytí východní části Jeruzaléma Izraelem za války v roce 1967
procházejí kolem Palestinců a jejich obchodů. Očekává se, že by akce mohla vyvolat nepokoje.

Téma teď podrobněji rozebereme s Irenou Kalhousovou ředitelku Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

Jakub PACNER, redaktor 
Tak pojďme, prosím si říct, jak vlastně ten pochod každoročně vypadá. Víme, že svou účastní tradičně tisíce lidí. Loni tam byla
třeba nějaká zranění, ale i co se vlastně při tom pochodu děje, jak to vypadá v Jeruzalémě ten den?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Tak je to pochod, kterého, jak už šel, jsme slyšeli se zúčastní především tedy pravicoví nacionalisté. Většinou také mladí lidé
převažují. Vlastně jde o to jakoby ukázat, že prostě Židé mají nad Jeruzalémem kontrolu. Je to taková přehlídka jakoby moci a
vítězství a samozřejmě ta druhá strana tzn. Palestinci to považují z velké části za velkou provokaci, protože ten pochod jde
právě přes východní Jeruzalém tzn. začíná u Damašské brány, což já takové opravdu centrum toho arabského Starého Města.
A po tom jde právě přes tu arabskou čtvrtí až ke zdi nářků, ale to je právě ten problém prostě Starého Města, že tam všechno
blízko všechno je nalepené na sebe, takže si od dělit ty skupiny je samozřejmě trošku problematické. Navíc se k tomu ještě
přidává jedno další velmi citlivé téma, a to a že Židé se snaží stále větším množství vlastně dostat na chrámovou horu, což je
vlastně ta by zvýšení, na které jsou 2 hlavní mešity. A to už muslimové považují za za jaksi překročení toho té tolerance. Židé
se tam sice nesmí oficiálně modlit, ale smějí tam chodit, i když během toho dnešního pochodu by ten pochod neměl se dostat
až nad chrámovou horu tak tak to samozřejmě bude velmi, no a velmi napjatá událost.

Jakub PACNER, redaktor 
No, očekávají se opět nepokoje, možná taková jednoduchá otázka, přesto je vůbec možná by tato událost se obešla bez
nepokojů zlem k tomu, kdo se tam potkává?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
No, já si myslím, že bez nepokojů se to neobejde. Jde o to, jak, jak násilné nepokoje budou, protože vlastně ještě potřeba
připomenout, že loni ta situace eskalovala do té míry, že hnutí most, které ovládá Gazu, se rozhodlo vlastně de facto zahájit
válku s Izraelem a vyslal na na Jeruzalém několik raket, na což tedy Izrael reagoval. Tím, že začal bombardovat Gazu vlastně
byl z toho jedenáctidenní velmi ostrý konflikt, takže ta událost zdaleka se neomezuje na Jeruzalém. Tu událost sleduje vlastně
celá Palestina. Dalo by se říci, že vlastně celý muslimský svět o to je to to je to napínavější. Zdá se, že Izraelci se rozhodli
tentokrát nic nepodcenit právě, protože v minulých týdnech byl Jeruzalém svědkem obrovských jaksi problémů násilných akcí.
Naposledy můžeme připomenout právě ten pohřeb palestinské novinářky, takže izraelská policie, zdá se je připravena, měl by
být nasazeno až 3000 lidí a 3000 policistů. Ale uvidíme, prostě ta situace málokdy může proběhnout zcela zcela bez nějakých
nějakých násilných akcí.

Jakub PACNER, redaktor 
By se možná zcela logicky nabízelo tu akci zkrátka nekoná, když každý rok vyvolá takovéto takovéto reakce, když každý rok
jsou tam zranění, co tam konflikty dvoustranu, to by asi Izraelci vládě odpustili jakési, řekněme, dokazování nějaké nějakého,
řekněme, nad nacionalisty Izraelců toho, co dokázali šestidenní války získat a podobně. Je tam i silná symbolika?

Irena KALHOUSOVÁ, Herzlovo centrum izraelských studií 
Já si myslím, že to je právě velmi velmi důležité, co jste řekl, že prostě ta současná vláda, která je složená z levicových stran ze
středových stran, opírá se i po o ohlasy arabské strany, tak přece jenom je dominantně pravicová a ta opozice proti této koalici
ještě více napravo tzn. vlastně jaksi Naftali Bennett chce dokázat, že prostě i on je silný vůdce, že ani on nebude ustupovat. A
že prostě ten pochod se bude konat, protože přece jde o tu oslavu dobytí prostě Jeruzaléma, což samozřejmě pro Židy velmi
velmi symbolické velmi důležité, takže právě proto ten pochod nebyl zakázán. Nejen to vlastně nebylo zakázáno ani to, aby
jednotliví lidé, včetně velmi kontroverzního pravicového nacionalisty tamar Bergera měli možnost vlastně vystoupit na
chrámovou horu. Prostě jde o to ukázat. My máme taky Lokte. A my se prostě toho nebojíme a je to vlastně zpráva, dalo by se
říct vůči vůči pravicové opozici vůči Benjaminu Netanjahuovi, který by to samozřejmě okamžitě kritizoval, že prostě tato vláda
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tato vláda ustupuje jaksi islamistům a levici.

Jakub PACNER, redaktor 
Tolik Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji za váš
čas.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

Jakub PACNER, redaktor 
Dálnice D10 u Příšovic by měla být opět průjezdná. Uzavřená byla kvůli demolici demolici mostu od včerejšího večera. Práce
probíhaly celou noc, no a situaci na místě po celou dobu sleduje kolegyně Jana Šrámková. Jano, dobrý den. Můžu už řidiči
úsekem projíždět zcela bez omezení bylo původně v plánu?

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 
Hezký den, tak skutečně měla být dálnice otevřená přesně v 10 hodin, ale nestalo se tak my vidíme, jak tady zatím připravují
dopravní značení, aby byl ten provoz sveden do středových pruhů, protože v krajních pruzích stále probíhá montáž svodidel
další práce související. S demolicí znamená to, že stále řidiči musejí jezdit po objízdných trasách ve směru z Turnova na Prahu
je to přes Svijanský Újezd. Ta objížďka trvá asi 5 minut to 5 km v opačném směru stačí využít sjezd nájezd na dálnici D10.
Zatím nemáme přesné informace, kdyby k tomu otevření mělo dojít podle neoficiálních informací by to mohlo být až ve 12
hodin. Demolice bylo řečeno, trvala celou noc. Železobetonový most postupně porcovali demoliční nůžky, jednalo se o most z
roku 1985 o délce 71 m šířce 12 m postavený byl z prefabrikovaných nosníků stejně jako většina mostů v sedmdesátých a
osmdesátých letech. Jenže se ukázalo, že tyto takzvaně před 5 té mosty jsou nespolehlivé nestabilní, a tak se postupně po celé
republice odstraňují. Moct u Příšovic byl navíc v havarijním stavu dokonce na sedmém, tedy nejhorším stupni, kterými se mosty
klasifikují. Odpadávaly z něj kusy betonu zkorodovaná byla ocelová konstrukce, a tak musel z důvodu bezpečnosti odstraněn
na stavbu nového mostu má zhotovitel 480 dnů. A most by měl stát asi 100 000 000 Kč. Od pondělí by se tímto úsekem mělo
jezdit zcela bez omezení v průběhu stavby, ale řidiči musejí počítat s různými omezeními, tak, jak se práce budou přesouvat z
jednoho pruhu do druhého.

Jakub PACNER, redaktor 
Národní park Bavorský les je větší o 600 ha. Rozšíření území schválil bavorský zemský sněm. Nové lesy pozemky dostal park
už před dvěma lety jako dárek k padesátému výročí založení rezervace. Vedení parku se ale navíc rozhodlo, že díky tomu
zvětší území ponechané přírodě na 75 % rozlohy. To plánuje šumavský park, ale až do roku 2060.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Původně to měl být plán na příštích 5 let. Místo toho se celý proces urychlil díky výzkumům i kvůli gradaci kůrovce. Park místo
kácení dal přednost přirozenému vývoji. Navíc dostal pozemky u českých hranic. Cesta, která vede z bučiny u Kvildy sem do
Bavorska, rozděluje území na část, kde je Národní park a na část, kde rezervace ještě není. To se má, ale v dohledné době
změnit.

mluvčí 
Protože to bude vlastně na kraji Národního parku, tak bude zčásti bezzásahová a zčásti bude tam ta okrajová zóna, aby se i
nadále chránili vlastníci lesů sousedících proti kůrovci.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Nová rezervace bude kopírovat státní hranici od bučiny až po knížecí pláně u Borových Lad a bude normálně přístupná po
vyznačených cestách. Nechat třičtvrtě rozlohy v přírodě je plán i v Česku. Vedení šumavského parku je ale opatrnější.
Vzhledem k vývoji kůrovce.

mluvčí 
Každý rok vyhodnocujeme nově situaci, jak se nám šíří, jak máme velký paseky, abychom nedělali prostě velký holiny.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
Nová bezzásahová území přidává postupně s rozšiřováním ale mají problémy některé šumavské obce. V rezervacích mají třeba
příjezdové cesty k vrtům.

mluvčí 
Jestli oni teď rozšířili na 75 % bezzásahovosti, tak podle hektarů to vychází úplně stejně jako Národní park Šumava, který má
nyní přibližně těch 28.

Zdeněk MLNAŘÍK, redaktor 
% bavorský park má teď nově téměř 25 000 ha a je tak největší rezervací v Německu. Spolu s Šumavou jde teď o největší
bezzásahové území ve střední Evropě. Zdeněk Mlnařík, Česká televize Šumava.
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Musíme českou armádu připravit na možný střet s Ruskem, doporučuje expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: mp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 12:03 , 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
V posledních týdnech se hodně mluví o chybách a o mnohdy zastaralém vybavení, které Rusové nasazují ve své válce proti
Ukrajině. Bezpečnostní expert Jan Ludvík, který působí na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV  UK  však upozorňuje, že
mnohé země NATO by si měly zamést také před vlastním prahem.

Z rozkazu Vladimira Putina vtrhla 24. února ruská armáda na sousední svobodnou Ukrajinu, ale v úvodu tažení dělala chybu za
chybou. To je jeden z důvodů, proč se ukrajinským vojákům podařilo před ruskými agresory uhájit hlavní město.

Jan Ludvík však upozorňuje, že některé členské státy NATO, Česko nevyjímaje, by si měly zamést také před vlastním prahem,
protože v Německu, v Česku a v dalších zemích byly výdaje na obranu v posledních letech příliš nízké na to, v jakém stavu je
leckteré vojenské vybavení nejednoho členského státu Aliance.

„Připravit armádu na případný budoucí konflikt s Ruskem bude klíčový úkol i pro českou vládu. Její dosavadní reakce na
ruskou invazi si nepochybně zaslouží mnohá slova chvály, včetně dodávek vojenského materiálu, a to zejména těžké techniky,
kterou Ukrajina zoufale potřebuje a kterou se jiné státy zpočátku poskytnout zdráhaly. Právě dodávky těžké techniky na
Ukrajinu však ukazují, že kromě pochvaly je třeba i varovné zdvižení prstu. Je totiž poměrně pravděpodobné, že jejich část
pochází z mobilizačních zásob české armády. Jenže jinde se brát nedalo – a ani v mobilizačních zásobách toho Česká
republika nemá úplně moc,“ napsal odborník v textu pro Lidové noviny.

Česko disponuje armádní silou dvou brigád a jednoho výsadkového pluku, který je navíc podle Ludvíka plukem materiálně
relativně slabým. Ukrajinská armáda je podle něj mnohem větší, i když rozpočty Ukrajiny a Česka jsou srovnatelné.

Zkrátka a dobře, prý máme co dohánět.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 29.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.05.2022 15:06 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 17 100 270,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Podle gubernátora luhanské oblasti zatlačili Ukrajinci ruské jednotky dál od klíčové dálnice. Mezi Bach mu tem lesy členském.
Dálnice, po které se připravuje humanitární pomoc, díky tomu čelí slabšímu ostřelování než v předchozích dnech. Gubernátor
potvrdil, že severo Doněck zůstává pod ukrajinskou kontrolou. Ruská armáda podle něj obsadila hotel mír na severním okraji
města. Dál se ale nedostala.

mluvčí 
Východoukrajinský severo Doněck město, které mělo před začátkem války přes 100 000 obyvatel, je podle gubernátora pod
neustálým ostřelováním. Boje už se odehrávají také na samém předměstí.

Záběry z hotelu jmen ve východní části města zveřejnili čečenské jednotky bojující na straně agresora.

Před postupující frontou utíkají nejen obyvatelé severu Doněcku, ale také nedalekých měst se v Dánsku a Slavjansku.

mluvčí 
Nemám slov nevím, jak využít, když to nejde plyn. Navíc voda světla jsou odpojené.

mluvčí 
No potom, že ven, až se všechno uklidní a napraví, tak se vrátíme. Říkali nám, že to teď bude velká ofenzíva.

mluvčí 
Je prý.

mluvčí 
Vymazat situace na východě země podle ukrajinského velení zůstává velmi obtížná. Okupanti pokračují s raketovými útoky,
které podle generálního štábu míří na civilní objekty.

mluvčí 
Oddané cti.

mluvčí 
V Doněcké a zejména v luhanské oblasti nepřítel posiluje své pozice. Každý den každou noc nás snaží obklíčit.

mluvčí 
Narušuje zato na jihu.

mluvčí 
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Rusové na některých místech ustupují. Ukrajinské jednotky se přiblížili k personálu. Od města dělí 80 km. Moskva dosadila na
tamní radnici loajální vedení, které upevňuje ruský vliv. Kontroluje pohyb obyvatel zavádí platby v rublech a plánuje
referendum podobné tomu před osmi lety na Krymu.

mluvčí 
Náš region ještě není součástí Ruské federace. Později naplánujeme nějaké hlasování nebo referendum, ale nebude to dnes
ano, bude to zítra, protože naším prvním úkolem je obnovit chartúmské oblasti pořádek.

mluvčí 
V loňském ohlasu ruské snahy o obnovení pořádku v praxi vypadají takto zničené domy a mrtví nevinní lidé. Například včerejší
ostřelování Mikolaj nepřežil 1 člověk. Nás.

mluvčí 
Dobré střely zasáhly obytnou oblast 20 m od mateřské školy. Tohle jsou nepřátelé, které si Ruská federace vybrala.

mluvčí 
Lipo ze dvou.

mluvčí 
Krajů Rusko už podle Kyjeva ztratil přes 30 000 vojáků téměř třetinu na zemích moderních tanků. I proto musí Moskva
přesouvat ze skladu na bojiště tanky též 62, které jsou 50 let staré. Ruská propaganda ze zprávy o nedostatečné výzbroje
snaží kompenzovat zveřejňováním záběrů z raketových testů. Včera informovala o úspěšné zkoušce persony lidské střelec
Jirku on.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
U tématu v následujících minutách zůstaneme na dálku zdravím Michaela Romancova politického geografa z fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezkou neděli.

mluvčí 
Dobrý den.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já si na začátek neodpustím obecnou otázku, protože je to devadesátý pátý den války na Ukrajině devadesátý pátý den ruské
agrese. Změnilo se nějak vnímání Rusů názor na tu ruskou agresi, tedy v Rusku, jak se říká speciální vojenskou operaci, třeba
i tím, že by Rusové pociťovali sankce, máme nějaké zprávy o tom, zdali se ta nálada ve společnosti nějak.

mluvčí 
Mění. Pokud já vím, tak na základě zdrojů, které já sleduji nebo kontaktů, které jaksi v Rusku mám, tak se zdá, že většinová
společnost v Rusku, jak si zatím ještě nic nepociťuje. Úplně jiná situace je mezi těmi lidmi, kteří jaksi pracovali buďto pro
zahraniční firmy nebo kteří pro svou práci vlastně pravidelně komunikovali se světem. Tam ta situace jiná, ale těch lidí je
výrazná menšina, tzn. většina ruské populace zatím negativní dopady sankcí. Podle mého názoru jaksi příliš nepociťuje ve
společnosti, která je intenzivním způsobem masírovaná jaksi ruskou propagandou, která je velmi profesionálním způsobem
dělaná a je vlastně všudypřítomná, tak naopak se jako, v níž tento okamžik zmáhá ta vlna, která spíš podporuje to, co dělá
Rusko, respektive to, co dělá ruský prezident. Nicméně jedním dechem je třeba dodat, že všichni vlastně ruští ekonomové nebo
odborníci, kteří se vyjadřovali k tomu, kdy začnou být vlastně evropské společnosti nějakým způsobem vidět dopady sankcí, tak
upozorňovali na to, že je vlastně první data, ze kterých bude možné reálně se pokusit jako kvantifikovat jejich dopad na ruskou
společnost. Začnou být k dispozici nejdříve na začátku druhého čtvrtletí letošního roku. A tam ještě pořád nejsme.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Bývalý diplomat Petr Kolář mluvil o tom, že ty sankce si sice jsou tvrdé, ale západ stále platí každý den Rusku. Stovky milionů
eur za ruský plyn. Přitom ještě slova spisovatelé historika Pavla Kosatíka, která řekl včera v interview ČT24, a to sice. Síla je v
jednotě, tedy ještě spousta západních korporací, které působí v Rusku stále ještě nedržíme Putina pod krkem tak, jak bychom
ho měli držet. S tím byste možná souhlasil, je ještě, jak přitvrdit, je ještě, kam jít dál, aby 100 Vladimir Putin, potažmo Ruská
federace nějak víc pocítil možná i dříve.

mluvčí 
Určitě ano, ale k tomu zapotřebí především politická vůle vidíme, že ta politická vůle není jaksi Evropa je velmi komplikovaná
entita. Je to entita heterogenní vlastně evropské politické špičky nemají žádnou jinou možnost než neustále vlastně se
pokoušet jaksi posouvat tu hranici schody, ke které jsme se zatím dopracovaly stále jaksi hlouběji hlouběji. Je to věc, která je
komplikovaná, která jaksi dopadá různým způsobem na různé evropské země a třeba jaksi baltské státy nebo Poláci nebo my
jsme chtěli situaci úplně jaksi jinde, než jsou, řekněme, Portugalci, nebo nebo lidé na nebo vláda na Kypru nebo Řecku, a tak je
tady samozřejmě ten problém, že se jedná o jaksi velké ekonomiky. Ke zájmy mohli velice rychle negativně propsat do
socioekonomické situace v jednotlivých evropských zemí, ale to všechno prostě hraje tento okamžik spíš bohužel ve prospěch
Putina, protože navzdory tomu, že evropská reakce tentokrát byla výrazně rychlejší tvrdší než v roce 2014. Díky tomu, že byla
velmi rychlá, velmi tvrdá reakce ze strany Spojených států, tak pořád ještě by bylo zapotřebí jaksi, aby to bylo ještě ještě jaksi
rychlejší ještě ještě větší hloubky, aby ty sankce šli. Ale obávám, že tady prostě narážíme na ty limity energetika Evropy.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Samozřejmě opak sankcí pomoc Ukrajině, asi se shodneme, že teď nejvíce potřebuje voj vojenskou pomoc ze západu Evropské
unie. Už jsme mluvili Česko zatím poskytlo Kyjevu pomoc víc než 3,5 miliardy korun. Pravděpodobně by tam měla zamířit další
pomoc vojenský materiál až za 700 000 000 Kč. Na druhou stranu, ale ta zpráva z Německa podle, kde tedy deník Welt uvádí,
že Ukrajina března obdržela z Německa pouze 2 dodávky vojenské podpory. Víme, že kancléř odmítá poslat například bitevní
tanky obrněné transportéry, nedalo by se dělat právě v této oblasti víc, tedy v té oblasti vojenské pomoci Ukrajině?

mluvčí 
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Já si myslím, že mohlo, že by se mělo dělat víc jednou jako jako po. Použil bych, kdybych byl v pozici jaksi těch kdysi mikro, což
samozřejmě nejsem. Ještě jaksi 1 podle mého názoru důležitý argument s každou zbraní s každou jaksi dodávkou munice na
Ukrajinu se za prvé vyvíjí výrazně větší tlak na Rusko. Rusko je sice ve všech měřitelných ohledech silnější než Ukrajina, ale
právě také ve všech měřitelných ohledech slabší, nežli jsme my. A čím víc zbraní tam dodáme čím víc munice, tam dodáme tím
rychleji se blíží konec té války. A tím pádem například se otevírá prostor pro to, aby ukrajinští uprchlíci mohli zpátky k sobě
domů a můžeme jaksi začít potom pomáhat s ekonomickou jaksi rekonstrukcí Ukrajiny. Tohleto všechno samozřejmě naráží
potom na celou řadu jaksi praktických problémů. To se týká například toho, že se mu mohou vlastně dodávat pouze ty zbraně,
se kterými ukrajinští vojáci umí pracovat zacházet, respektive ty, které jsou k tomu případně nějak jaksi blízké, protože dodávka
nebo dodávky, řekněme, zbraní, které používá Severoatlantická aliance by vlastně ty by mohly začít fungovat až k nějakým
poměrně velkým časovým odstupem. Odborníci neříkají, že vlastně třeba výcvik těch posádek na to, aby mohli ovládat
americkou nebo německou techniku, že by zabral minimálně týdny, nejeli nějaké měsíce, a tak to potom jaksi se tluče s tím, že
Ukrajina potřebuje tu pomoc primárně velmi rychle.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ještě 1 dotaz na dění na diplomatickém poli, protože včera telefonoval společně Vladimir Putin francouzský prezident
Emmanuel Macron a také německý kancléř Olaf Scholz měli 80 minutový telefonický rozhovor, ve kterém mimo jiné Vladimir
Putin znovu varoval západ před dodávkami těžkých zbraní na Ukrajinu, což by samozřejmě mohlo signalizovat, že to něco, co
ho, řekněme, trápí nebo něco, co samozřejmě pro Rusko je ohrožením to, že by tedy proudily zbraně těžké zbraně na Ukrajinu.
Každopádně měli by podle vás evropští lídři i nadále, řekněme, tuto diplomatickou cestou tlačit na Vladimira Putina má smysl s
ním mít tyto telefonické rozhovory. Mělo by se to stále zkoušet?

mluvčí 
Já se obávám, že to smysl nemá a především se domnívám, že vlastně by se v Evropě měli státníci dohodnout, že vlastně s
Putinem bude jednat jenom jaksi jeden z nich. Tzn. vytvořit buďto někoho, kdo bude zvláštní zmocněnec Evropské unie pro
jednání s Putinem nebo ať to dělá šéf vlády či hlava států toho státu, který akorát prostě předseda Evropské evropské radě
nebo někdo podobný Putin jaksi velmi dlouhou dobu nevyužívá, ale zneužívá té pražské ve skutečnosti, které jsem před
chvilkou, že Evropská unie teda dění. A cíleně si vybírá ke komunikaci vlastně partnery, které žijí o tom jsem bytostně bytostně
přesvědčen je on přesvědčen, že mu budou jaksi naslouchat, že budou otevření, jak si jeho argumentům tahle ta komunikace
jaksi nad hlavou nebo za zády Ukrajiny. V dané situaci je jednoznačně kontraproduktivní. Nicméně, jak italský ministerský
předseda, tak německý kancléř, respektive francouzský prezident z důvodů, kterým přiznám se já úplně nerozumím, mají pořád
pocit, že s Putinem jsou schopni něco vyjednat.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já vám prozatím děkuji ještě se spolu budeme dnes o podobných souvislostech povídat prozatím díky Michal Romancov
politický geograf.

mluvčí 
Já zatím taky děkuji.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ukrajinští uprchlíci se po třech měsících od začátku války vracejí domů hlavně na západní Ukrajinu, kde už města začínají s
poválečnou obnovou návratem k normálnímu životu. Do země se vrátili čeští diplomaté. Konzulát už funguje ve Lvově.

mluvčí 
Na první pohled to tady ve Lvově vypadá, že žádná válka už není lidé v ulicích se baví, jsou tady trhy spousta pouličních
umělců, koncerty i některé sochy jsou stále zakryté zabalené obložené byty s pískem je historické budovy. Mají zatlučená okna
ale samotné instituce. Uvnitř fungují, že to všechno, ale tady válka je na denním pořádku. Je slyšet poplach. My jsme včera
kolem deváté hodiny večerní 1 slyšeli všichni všechny ulice jsem byl vylidnily všichni sešli schovat, ale neslyšeli jsme žádné
výbuchy, tudíž ukrajinská protiraketová ochrana zafungovala dobře i spousta misích. Má v chytrých mobilech nainstalovanou
aplikaci, která letící střely oznamuje, tudíž všem lidem se rozezněly vlastně ty sirény v mobilech.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
V Jeruzalémě za chvíli začne plánovaný pochod nacionalistických život židovských skupin ke svatým místům ve městě. Lidé si
připomínají dobytí východní části Jeruzaléma Izraelem za války v roce 1967. Procházejí kolem Palestinců a jejich obchodů. V
pohotovosti jsou tisíce izraelských policistů. Očekává se, že by akce mohla vyvolat nepokoje. Menší potyčky vypukly už před
jejím začátkem.

A kde Jeruzaléma teď zamíříme živě za naším zpravodajem Davidem Borkem. Blízkovýchodní zpravodaj České televize.
Zdravím tě hezké odpoledne.

David BOREK, zpravodaj ČT 
Hezké odpoledne.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pochod židovských nacionalistů v Jeruzalémě začne za necelou třičtvrtěhodinu. Ty, jak už jsem zmínila, jsi přímo v Jeruzalémě,
tak jak to tam vypadá, jaké jsou přípravy, kolik policistů bude na pochod dohlížet?

David BOREK, zpravodaj ČT 
Za možná tedy číslovkou, aby to bylo exaktní 3000 policistů. Obrovské číslo bude osazeno pouze na tento pochod, který bude
trvat několik hodin plus od té zajímavá věc hraniční policie, což je taková pod složka policejních sil Izraele, která se už trochu
blíží vojenským složkám, tak povolala rezervisty. I to není rozhodně standardní a k tomu, jak vypadá na místě teď ostatně vidíte
to asi za mnou. My se nacházíme teď na tom místě dotyku. Skoro řekl dvou Jeruzalému. To, co vidíte po pravé straně vaší
obrazovky, tak to je východní Jeruzalém, který je obydlen převážně ta palestinskými Araby, a to, co vidíte na té levé části
obrazovky, je Staré Město, které v této části je zpřístupněné Damašské bránou. Tu právě vidíte úplně vlevo, no tak právě u
této brány začne ta vrcholná fáze onoho pochodu v tuto chvíli to ještě nezačalo. On začne za necelou hodinu, kdy z pozadí za
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mnou postupně k té Damašské bráně od západu přijdou skupiny vyznavačů náboženského sionismus izraelskými vlajkami
budou skandovat různá hesla. Jisté skupinky už procházeli, ale ta hlavní masa několik 1000 možná 10 015 1000 lidí přijde
zhruba ve 4 hodiny izraelského času ve 3 hodiny českého. Potom se tady sejde před pražskou bránou. Toto bude to místo čas,
kdy obrany napjatější, protože tady bude několik 1000 lidí skandovat vlastně na dotyku se Starým Městem i s tím palestinským
východním Jeruzalémem. No a potom v 6 hodin izraelského času v 5 hodin českého času se vydají skrz Damašské brány, tedy
tímto směrem dovnitř Starého Města. Má to Staré Město má 4 pod částí a ta, která sousedí s pražskou bránu a ta, která vede
od Damašské brány ke zdi nářků, což je cíl onoho pochodu, tak to je muslimská čtvrť převážně obývaná palestinskými muslimy.
Proto je to také napjaté, proto to může vyvolávat tak velké problémy, proto je vlastně i tak velká policejní přítomnost a ještě
abych tedy trochu zpracovala atmosféru, která je právě teď. V tuto chvíli vidíme zejména tedy onu vysokou policejní přítomnost,
ale už vidíme první potyčky nejsou většinou nějaké fatální spíš to má charakter pokřikování. A občas policie někoho některá
palestinského pohledu protestujícího vytlačí za železná ocelová zábrana, která tady lemují tu oblast, až to je to spíš taková
napjatá nervózní situace, kdy z té palestinské strany zaznívají pokřiky. Mezitím stojí policisté z druhé strany zase jsou tady v
mávání vlajkami, ale říkám to hlavní má začít zhruba za hodinu.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ale právě před tím průchodem muslimskými čtvrtěmi účastníky pochodu varovala například americká vláda, ale byly zkrátka
varování, že to může způsobit potyčky, že to může způsobit nějaké násilí. Chápu správně, že i přesto ten pochod tudy vede a
možná co co tedy reálně hrozí, co se tam policie obává?

mluvčí 
Tak opravdu průchod tím nám.

David BOREK, zpravodaj ČT 
Tou trasou Damašské brány zeď nářků byl nakonec schválen. Nebyla to věc, kterou by schvalovali nějaké pouze nějaké
izolované, dejme tomu, národovecké vlastenecké nacionalistické akce skupiny. Ono to prošlo vládou, schválil to i ministra
obrany i další silová ministerstva v té vládě o tom vedly spory. Ta vláda pravolevá izraelská sedí také arabská strana se diví
také 2 minimálně 2 strany, které jsou definován jako levicové, které na ten průvod se netváří příliš nadšeně, ale ty polemiky se
odehrály, nicméně výsledkem je, že ten průchod opravdu byl povolen. Byl povolen s podmínkami opravdu vysoké policejní
přítomnosti. Pozor byl podle také s podmínkami jistého stromového čísla na účastníky toho pochodu. Druhá část, která nebude
spadat do té kvóty, tak bude okolo bude tedy vlastně obcházet hradby Starého Města a zamíří ke zdi nářků přes křesťanskou
židovskou čtvrť, čili to by měla být ta druhá množina lidí, kteří nebudou pro tu kvótu. Čili to je jedno bezpečnostní opatření.
Kromě už mnou zmíněné vysoké policejní účasti, ale samozřejmě uličky Starého Města, které vám tedy nemůžu ukázat, protože
jsme spíše na okraji Starého Města, ale uličky staré města můžeme přizvat uličkám vlastně Starého Města pražského. Je to
prostě živelně rostlý a stovky let starý městský organismus, kde šířka ulic je často 45, ale někdy i 3 2 m, čili to jsou velice
prekérní místa pro jakékoliv bezpečnostní složky a jakoukoliv událost tohoto typu. Čili tam obava z toho, že by konfrontace mohl
nastat existuje zároveň, že by v takových stísněných prostorách mohla ta konfrontace vyvolávat velice nepříjemné vedlejší
efekty, to znát tlačenici v historických úprk lidí, popřípadě nějaká zranění lidí, tak to samozřejmě na místě varování Izrael
americké vlády zazněla zazněla varování jordánské vlády. Zaznělo, že varování od hnutí a má zaznělo varování z Ramalláhu
Izrael trochu vyhodnotil tak, že tuto akci uspořádá i proto, že zejména Maas loni, jako by se snažil nastavit nový a nové pravidlo
hry, které znamená, že pochod skrz muslimskou čtvrť v Jeruzalémě je důvodem pro vyslání raket na Jeruzalém a potom i na Tel
Aviv a další města v centrálním Izraeli. A Izrael nechce dopustit, aby tento loňský incident, kdy průvod byl na poslední chvíli
odvolán, byl přesměrován do jiné trasy a přesto přiletěli rakety, aby tento loňský model, ve kterém vlastně Maas zvýšil tu
rvačku pro svou eskalaci tak, aby nebyl opakován. Čili ono to má takový psychologický charakter, dejme tomu, hry nervů mezi
Izraelem a zejména islamisty v Gaze, ale uvidíme, jak říkám za hodinu za 2 za 3, uvidíme, do jaké míry to bude izolovaná. A byť
emocemi na napjatá událost epizoda a do jaké míry to může odstartovat něco podobného tomu loňskému vzplanutí, které
nakonec skončilo 11 dní válkou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Davide na závěr ještě otázka pro sítě o stručnost, co je ten pochod samotný vlastně za tradici, jak důležitá je ta tradice v Izraeli
ten pochod jako takový.

David BOREK, zpravodaj ČT 
Podle britského mandát, že je to vztaženo k dne ke dni dobytí Jeruzaléma v roce 1267, kdy izraelská armáda od těžkých, ale v
podstatě rychlých bitvách dobyla Staré Město Jeruzalém, včetně svatých míst, včetně chrámové hory, včetně zdi nářků, která
do roku 67 nebylo. Pod izraelskou suverenitou byla pod suverenitou a Jordánska, čili je to připomínka této historické události.
Ty pochody se konají už desítky let. Občas vždycky vyvolávali tu a tam potyčky podobného charakteru, ale říkám, loňský rok
byl mimořádný, tam se pro tělo s ramadánem počalo letos emocemi na palestinské straně, kdyby vnitro palestinskými emocemi
vnitro izraelskými emocemi a výsledkem bylo, že ten pochod byl na poslední chvíli jsem řekl, před na přeorganizování do jiné
trasy a nakonec ale přesto byli na Jeruzalém vypáleny rakety a začala ona válka. Čili je to pochod, který má tradici, ale ta
tradice po loňsku má takový ještě víc hořký. Podtón, myslím prizmatem těch, kteří například policistů budou muset dohlížet na
trasu toho pochodu, čili ta ta míra výbušnosti potenciální ve srovnání, myslím při pohledu na loňské události vzrostla, ale říkám,
je to pochod, který má v Izraeli tradici. Možná ještě na poslední větou přizvala k tomu, jako když se ve dvacátých letech občas v
českém pohraničí slavná česká menšina slavila 28. říjen, včetně pochodu legionářů a celé té mytologie Československé
republiky a občas narážel zejména v prvních letech republiky na poměrně hořké a někdy násilné protesty a německé menšiny.
Čili je to hra nejenom nervu, jak jsem říkal, vlastně hra symbolu, ve kterém samozřejmě ústředním bodem té symboliky je město
Jeruzalém.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Tak ať tam téhož školský jich letos, co nejméně děkuji, blízkovýchodní zpravodaj David Borek.

David BOREK, zpravodaj ČT 
Na viděnou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Před několika minutami začalo utkání českého národního hokejového týmu bronzovou medaili na mistrovství světa. Zápas se
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Spojenými státy sledují také lidé v ostravských zahrádkách, restaurací a pivnicích. Do jedné z nich v části Ostravy Poruby.
Zdravím teď Natálie Flajžíková. Natálie tak, jaká je na místě atmosféra, je kvůli zápasu restaurace plná návštěvníků?

mluvčí 
Hezké odpoledne. Tak.

mluvčí 
Vzhledem k tomu, že restaurační provoz, konkrétně tady v Ostravě Porubě běžně otvírá ve 3 hodiny, a tak restauraci. Ještě.

mluvčí 
Úplně plná není. Nicméně.

mluvčí 
Právě kvůli dnešním hokejovému utkání se a provozní rozhodlo otevřít tedy restaurací dříve tak, aby skalní fanoušci mohli na
místo dorazit a ti už tady právě za mnou sedí a provoz je na dnešní zápas připraven nechá kvůli dnešnímu utkání také připravili
některá speciální piva na Čep a pochopitelně také speciální menu. Očekává se živé v průběhu odpoledne si ještě dorazí ti,
kteří například musí je chodit a den musí. Jsou tedy teď momentálně práci v neděli tzn. že například půl zápasu jim uteče,
nicméně na všechny tyto návštěvníky průvod připraven. Dokonce tady trošičku reorganizovali na místě i a tedy stoly židle tak,
aby opravdu na projekční plátno viděli všichni z pohodlí. Celý zápas se totiž právě na projekčním plátně promítá.

mluvčí 
Odborník.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Na zlínském filmovém festivalu začala každoroční dražba filmových klapek. Letos budou moci zájemci získat celkem 123 klapek.
Každou z nich nemaloval jiný umělec. Ve Zlíně je Dominika Řebíková, kterou zdravím zdravím. Dominiko, jaký mají lidé o klapky
zájem?

mluvčí 
Hezké odpoledne.

mluvčí 
Dražba tady v Kongresovém sále trvá.

mluvčí 
Už víc než hodinu. Pro představu o tom zájmu před malou chvílí se uvnitř.

mluvčí 
V sále vydražila klapka s portrétem ženy s klaunským nosem za 32.

mluvčí 
000 Kč. Vyvolávací cena je přitom vždy buď 5, anebo 10 000 Kč. Teď stojíme v zákulisí, kdy jsou nachystané všechny.

mluvčí 
Klapky, které dražba teprve čeká. Klapky jsou zpravidla dřevěné, jak vidíme, tak jsou vymalované.

mluvčí 
Nebo i jinak umělecky zpracované. Každá má také své jméno peníze, ze které lidé klapky vydraží, dostanou studenti českých a
taky slovenských filmových škol na své filmové projekty. Ještě připomenu, že loni se všechny klapky vydražily za 23 čtvrtě
milionu korun a bylo jich o 2 víc než letos, tedy 125.
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Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Ukrajinští uprchlíci se po třech měsících války začínají vracet domů hlavně na západní Ukrajinu. Města tam pokračují s
poválečnou obnovou. Do země se vrátili čeští diplomaté. Konzulát už funguje i ve Lvově.

mluvčí 
Mluvou znamená pro mnohé Ukrajince první záchytný bod na cestě tam i zpět. Je to velká dopravní křižovatka, přijíždějí sem
vlaky autobusy z Česka Polska v centru města se potkávám s generálním konzulem České republiky Davidem novým. Dobrý
den. Dobrý den. Novými se štábem nejsme ve Lvově moc, kdo dlouho, ale podle toho, co jsme tady zatím viděli podle toho, co
vidíme, slyšíme i teď, tak tady ve městě poměrně žije.

mluvčí 
Ano, na první pohled to vypadá, že, že vlastně žádná válka není těch lidí ve Lvově, ať už místních nebo přistěhovalců nebo
částečně turistů jako relativně hodně, takže ten život vypadá, že se nezměnil jako všechno relativně funguje, restaurace, bary,
hospody. A na první pohled skutečně to město žije a což je ekonomického hlediska pro Ukrajinu určitě dobře.

mluvčí 
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Ale jenom to ale.

mluvčí 
Ale je tam to, ale ta válka tady je sice ne přímo na západní Ukrajině. Nicméně tady ta rizika jsou prakticky na denní bázi, kdy z
ní poplachy létají rakety a nikdy nevíte, kam ta raketa přiletí. Bohužel domovské oblasti už několik těch útoků bylo směřováno.
Zatím ne do samého města.

mluvčí 
Tím pádem jsme zatím měli asi dnes štěstí.

mluvčí 
Dnes ještě poplach nebyl, a to je to je neobvyklé, protože poslední dny nebo týdny je to 1× 2× denně nebo v noci. Tak uvidíme,
jestli za chvíli něco nezazní.

mluvčí 
Kvůli tomu platí tady nějaká omezení ve městě.

mluvčí 
Ve městě platí zákaz vycházení od 11 večera do šesti do rána.

A to asi nej nej zas nejviditelnější omezení, které je jinak skutečně ty lidi se snaží žít žít normálně.

mluvčí 
Tomu se tím pádem přizpůsobují i podniky bary restaurace zavírají dřív.

mluvčí 
Je pravda, že noční život tady nefunguje tak jako před válkou. Skutečně se dodržuje ta zákaz vycházení zavírací hodiny, které
jsou nejpozději do 10 do půl jedenácté, takže pro ty noční ptáky to omezení tady.

mluvčí 
Jak to tady vypadalo, když jste odsud odjížděli, protože konzulát byl nějakou dobu zavřený.

mluvčí 
Vypadalo to podobně. Jako teď, ale nikdo nevěděl, co bude, takže na ulici byla nervozita. Řada lidí odjížděla odsud nejenom
jako teď jsme se evakuovali, ale i místní prchali nauka z Ukrajiny Polska na Slovensko do Česka. Takže byl to takový menší
exodus, že nikdo nevěděl, jak ta situace bude i tady na západě vypadat.

Kristýna PROKEŠOVÁ, redaktorka 
Jak vypadalo stěhování konzulátu, co všechno jste museli zařídit před odjezdem?

mluvčí 
Bylo to všechno narychlo a ne. My proto máme evakuační plány. Řešení mimořádných situací, takže přesně podle instrukcí
jsme sbalili to, co bylo potřeba a rychle odjeli.

mluvčí 
Co dělá generální konzul v zemi, kde je válka?

mluvčí 
Snaží se pracovat v těch podmínkách, které jsou. Snažíme se tady kolegy, se kterými jsme na konzulátu monitorovat situaci
setkáváme se vedením lvovské jiných oblastí tady na západní Ukrajině. Snažíme se pomáhat.

Pomáhat.

Materiální humanitární pomoci, která jsem z Česka proudí, snažíme zjišťovat potřeby konkrétních oblastí, kde bude potřeba
pomoct teď v době války vlastně po válce, až bude rekonstrukce. Poskytujeme konzulární pomoc Čechům, kteří se tu objeví v
nouzi.

Nepřijímáme tedy vízové žádosti v současné době doděláváme ty původní podané ještě před začátkem války.

mluvčí 
Jsou Češi, což Češi ve Lvově jejich tady hodně míří sem já jsem mluvila ze s velkou spoustou různých humanitárních
organizací, které tady působí, tak radíte například jim dnes i s nimi v kontaktu chtějí Češi velmi vypomáhá.

mluvčí 
Jsme v kontaktu s některými Čechy není moc. Ono před válkou tady Čechů jakoby dlouhodobě moc nepoužívalo. Jsem
většinou přijíždějí lidi služebně nebo turistické. A takže těch Čechů ani teď v době války, což pro konzuláty vždycky lepší
varianta, že čím méně Čechů v tuhle dobu tady tím pro nás lépe?

Ale věříme, že válka skončí, tak jsem Češi opět začnou jezdit. Ta poznají turistické krásy lovu.

Kristýna PROKEŠOVÁ, redaktorka 
1 věc na vašem webu píšete o tom, jak mají postupovat ukrajinští občané, kteří se vrátili zpět na Ukrajinu, kteří projeví zájem o
zrušení dočasné ochrany v České republice, tak už se na vás někdo s takovým dotazem obrátil přece jenom těch Ukrajinců se
sem vrací čím dál více.
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mluvčí 
Je to tak ten trend je teď opačný než hned po válce hned začátkem války. Teď se většina Ukrajinců nebo více Ukrajinců vrací
zpátky na Ukrajinu z Česka. A držitelé dočasné ochrany mohou před prostřednictvím našeho konzulátu požádat o zrušení této
ochrany. Máme na to zatím dotazy, ale ještě jsme ještě jsme žádnou žádost nepřijali. My jsme to v příštích dnech týdnech
očekáváme, protože Ukrajinců, co se vrací, není není málo.

mluvčí 
No a proč by to vlastně vůbec Ukrajinci měli dělat, je to nějaký nástroj, jak zjistit, kolik Ukrajinců ještě zůstává v Česku, nebo je
to povinné pro ně?

mluvčí 
Není to pro ně povinné. Oni, kdyby tu o zrušení dočasné ochrany nepožádali, tak ona časem vyprší skončí jejich platnost.
Nicméně řada Ukrajinců vnímají tu dočasnou ochranu jako status uprchlíka, což není úplně přesné, ale jsme s dočasnou
ochranou. Ne všichni chtějí jakoby žít současně doma dočasnou ochranu, tak tam.

Tak nemůže žádat třeba pracovní vízum do Polska nebo až se to obnoví tak k nám do Česka.

mluvčí 
Až se to obnoví spousta lidí se vrací kvůli tomu, že věří, že minimálně na západní Ukrajině válka už není tak až bude tenhle
konflikt, řekněme, vyřešený pro celou Ukrajinu, na co byste do Lvova turisty české turisty pozval?

mluvčí 
V první řadě doufám. Věří, že máte pravdu válka skončí. Čím dříve tím lépe? Ona na západní Ukrajiny sice není přímo, ale ale
bohužel tady je také až skončí, tak budu rád, když Češi přijedou podpořit rozvoj turistiky.

Kavárenský průmysl nebo.

mluvčí 
Ten.

mluvčí 
Kavárenskou kulturu, kterou je Lvov pověstný a vůbec podívat na ty pamětihodnosti, které připomínají Rakousko Uhersko.

mluvčí 
A.

mluvčí 
V ten potenciál rozhodně turisticky neboj byznysem ten to město region má.

mluvčí 
Mockrát vám děkuju, že jste si na nás udělal čas.

mluvčí 
Děkuji také děkuji.

mluvčí 
Ještě doplním, jak jsme říkali, stále více Ukrajinců se vrací na Ukrajinu, například podle ukrajinských pohraničníků v posledních
dvou týdnech se mnohem víc lidí vrací sem na Ukrajinu, než přichází hranice v opačném směru.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Vyvolání migrační a potravinové krize může být podle ukrajinského velvyslance v Česku Jevhen Perebyjnis se jedním z
vedlejších cílů ruské invaze na Ukrajinu. Ta patří mezi největší vývozce obilí, ale kvůli námořní blokádě plodiny zůstávají ve
skladech. Ukrajinské obilí poskytuje potravu zhruba pro 400 000 000 lidí.

mluvčí 
Ukrajina dnes bohužel nemá možnost vyvážet obilí pomocí lodí mořem, co dříve bylo víc než 90 % vlastně celého vývozu
putovalo přes přes moře buď Azorských nebo černomořských přístavu přístavu, jediná cesta je pomoci železniční železničních
vagonů, ale to je zlomek toho, co můžeme vyvézt my potřebujeme vyvézt 20 výkon skoro 20 milionu tun a vlastně kdybychom to
dělali pomoci železnice, tak na to bychom potřebovali 3 roky. Takže, abychom vlastně zabránili této potravy proto potravinové
krize potřebujeme a akutní zásah mezinárodního společenství, abychom rozvolňovali aspoň 1 přístav na černém moři, aby
třeba možná západní země pomocí vojenských lodi doprovázely vlastně loď lodě, které by mohly do dostavit obilí do nějakých
černošských přístavu, kde by mohly být přeloženy do dalších lodi, a tak takovým způsobem vyvážení do zahraničí u ukrajinské
obilí vlastně zajišťuje potravu pro víc, než chci 400 000 000 lidí. Hlavně v Africe a Asii, takže to je je a bude obrovský pro
problém, který bychom měli řešit už teď.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Je ve vysílání znovu vítám Michala Romancova politického geografa z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ještě
jedno hezké odpoledne.

mluvčí 
Hezké.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Odpoledne naváže na předchozí téma Vladimir Putin. Včera údajně podle Kremlu řekl, že Rusko je připraveno pomoci najít
možnosti pro neomezený vývoz obilí, včetně vývozu ukrajinského obilí černomořských přístavů. Takže Vladimiru Putinovi nelze

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 287 / 354

http://www.newtonmedia.eu/


věřit. Předpokládám o tom už nikdo nepochybuje, ale souhlasil byste s tím, co zase zaznělo od ukrajinského velvyslance, tedy,
že ta potravinová krize je jedním z cílů ruská?

mluvčí 
Nepochybně Rusko se evidentně přepočítal, smete Putin evidentně přepočítal v tom, jak rychle mu vlastně vojenská operace
proti Ukrajině půjde. A teď je zapotřebí, aby prostě dokázal protlačit své cíle jaksi jinými než pouze vojenskými prostředky
vlastně vyvíjet nátlak na celý svět. Díky tomu, že kvůli ruskému vtrhnutí na Ukrajinu hrozí světová potravinová krize, tak to je
něco, co vlastně mobilu, v uvozovkách, přineseno na stříbrném podnosu, protože právě, jak zaznělo v té reportáži Ukrajina
patří mezi vůbec největší světové exportéry pšenice. A v posledních, řekněme, 10 15 letech se naprosto nebývalé míře
podařilo vlastně distribuovat obiloviny, a to nejenom teda z Ukrajiny, ale i od řady jiných velkých producentů. V podstatě se dá
říci do celého světa, takže posledních 10 15 let v zásadě jaksi svět neměl problémy s tím, že by potraviny byly dostupné být
někde čas od času, jak si to úplně problematické kvůli ceně. Ale vlastní dostupnost potravin prostě přestal být problém, no a do
toho teď jaksi ruský vpád na Ukrajinu, jak se říká, hodil vidle.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A co teď s tím, co bychom jako západ mohly nebo měli dělat, je nastala nějaká námořní mise do ukrajinských přístavů?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Tak především bysme měli dát Putinovi jednoznačně najevo, že Rusko nepomáhá řešit tenhle ten problém Rusko vyvolalo. To
jaksi ta Putinova rétorika, že Rusko je připraveno udělat všechno pro to, aby se jaksi tomuhletomu problému dalo čelit. To je
jaksi téměř bych řekl stejně zločinná záležitost jako vlastní vojenský vpád na Ukrajinu. Rusko je jednoznačným viníkem, to je
téhleté situace, kdyby ruská armáda nebyla přítomna na ukrajinském území, kdyby ruské válečné námořnictvo nezamiloval
Valo plavební koridory ukrajinským přístavům atd. tak tenhleten problém prostě nemáme to za prvé. Za druhé jde o to,
abychom se snažili přesvědčit o téhle té skutečnosti politické vůdce nejen politické vůdce, ale i veřejné mínění v těch zemích,
kterým bezprostředně teď hrozí problémy, a to je bohužel něco, v čem Evropa, respektive západ za Ruskem zaspali, protože
ruské ambasády v Asii i Africe vlastně už minimálně měsíc vlastně tlačí tohleto téma tvrdí, že západ se rozhodnul vlastně ten
třetí svět takzvaně vyhladovět.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Tak ještě obecně k tématu ruské agrese na Ukrajině ruskojazyční server medúza totiž před asi dvěma dny psal s odvoláním na
zdroje blízké Kremlu, že se v Moskvě znovu mluví o dalším útoku na Kyjev a údajně tedy podle tohoto serveru panuje názor, že
v Kremlu, že Rusko může na Ukrajině zvítězit do několika měsíců. Minimum pro vyhlášení vítězství je údajně obsazení Donbasu.
Maximum pak obsazení Kyjeva. Myslíte si, že takové úvahy teď v Kremlu mohou být reálné, že by se zkrátka ruská armáda
znovu pokusila vydat směrem na Kyjev, když víme, že tam absolutně neuspěla?

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Já nejsem vojenský analytik a nevidím do toho, co se děje v Kremlu tzn. je možné, že se tam tímhletím způsobem spekuluje, ale
jisté to samozřejmě není, když bych se měl odvolat na mé kolegy, kteří se vojenskou analýzou zabývají, tak ti jednoznačně
říkali, že vlastně Rusko na Ukrajině prohrálo bitvu o Kyjev prohrálo bitvu u Charkov předvídali, že se Rusové pokusí maximum
svých sil techniky soustředit na Donbase, což se děje, kdyby mohli Rusové zaznamenat, byť ve srovnání s tím, jaké měli
představu na začátku pouze dílčí úspěchy o tom, že by jaksi ruská armáda byla schopná jako teď v řádu několika málo měsíců
po eventuálním úspěchu na Donbasu znovu útočit na Kyjev. Tak nikdo z nich zatím nemluví. To je bohužel všechno, co já jsem
tomuhle tomu schopen dodat.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Rozumím, tak na to odpoví. Děkuji. Pojďme možná ještě k nějakému nejen okolí Vladimira Putina válek ruským elitám, protože
právě podle zmíněného serveru už začíná i v okruhu ruských elit převládat spíše pesimismus převládat to, zdali tato speciální
vojenská operace má smysl činné. Myslíte si, že je možné, že těch následujících týdnech skutečně převládne právě mezi těmi
důležitými ruskými elitami názor, že Rusko, že pro Rusko ta, jak oni říkají speciální vojenská operace, zkrátka není výhodná?

mluvčí 
Je to možné vyloučit se to určitě nedá. Je krajně nepravděpodobné, že by v Rusku vlastně všichni sdíleli stoprocentně to, co
Putin tvrdí do médií. Putin jaksi věnoval neuvěřitelnou energii finančních prostředků na to, aby přesvědčil, jak Rusy, tak v
zahraničí o tom, že vlastně Rusko je 1 velký mentální monolit, ale to je nesmysl, tak to takhle to nefungovalo nikdy nikde
koneckonců nefungovalo tímhle tím způsobem ani v dobách Sovětského svazu. Ale nějaká dílčí nespokojenost 9 ještě
neznamená, že se s tím režimem cokoliv podstatného stane. Víme naprosto bezpečně, že zatímco třeba v tom kontextu druhé
světové války v Německu se nakonec proti Hitlerovi opozice objevila tak v Sovětském svazu od jistého okamžiku vlastně nikdo
do žádného opozičního pokusu proti Stalinovi nešel. Já se obávám, že dnešní Rusko je v tomto ohledu daleko víc podobné
tomu stalinské mu Sovětskému svazu než někdejšímu Německu, a to si myslím, že nakonec v zásadě to podstatné pro nás tzn.
dokud ruské elity možná jaksi začnou být nespokojené nebo skeptické vůči něčemu, ale dokud se nepokusí docílit nějaké
změny, tak nám v podstatě může být jedno jako co se jim líbí nebo nelíbí.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Pokud třeba přemýšlíte někdy nad tím, by tato ruská agrese a hlavně kdy mohla skončit. Přemýšlíte nad momentem, který by
mohl pro Vladimira Putina být dostatečný, že by zkrátka měl co prodat svému publiku v Rusku a speciální vojenskou operaci,
tedy agresi na Ukrajině válku na Ukrajině, kterou Ruská federace rozpoutala, takže by to byl moment, kdyby mohl ukončit.

mluvčí 
Já si umím představit, že by Putin vlastně mohl končit boje na Ukrajině tzn. že vlastně ta intenzita vedení vojenských akcí by
mohla výrazným způsobem poklesnout. A k tomu by mohlo dojít okamžiků, pokud by se podařilo realizovat nějaké ty dílčí cíle v
na Donbasu kontaktů v kontextu té probíhající bitvy o Donbas, ale to vůbec neznamená, že skončí válka na Ukrajině.
Koneckonců válka na Ukrajině trvá nepřetržitě od roku 2014 a ti aktéři se k sobě vlastně jako nijak nepřiblížili, i když z
ukrajinské strany tam byla celá řada pokusů a bohužel tam bylo obrovské množství pokusů ze strany. Primárně teda Němců
Francouzů na půdorysu té tzv. Minské Minské skupiny. A já se bojím, že i když budeme svědky toho, že, řekněme, poklesnou
boje nebo kost jejich intenzita, tak vlastně, že jako válka mezi Ruskem Ukrajinou bude trvat dál, takže to klidně může trvat ještě
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další roky minimálně tak dlouho, dokud to Putin bude naživu.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
A ještě úplně poslední závěrečný dotaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaznívá, že Ukrajina chce získat
zpět ta území, která jsou teď pod kontrolou ruské armády a že do té doby žádná mírová jednání nejsou na stole, že zkrátka
odmítají postoupit své území Ruské federaci. Bývalý diplomat Petr Kolář mluvil o tom, že toto je samozřejmě rozhodnutí Ukrajiny
západ vždy musí stát na straně, ať se rozhodne jakkoliv, ať se tedy rozhodne například vyjednávat s Vladimirem Putinem i za
cenu toho, že ztratí část svého území, anebo když se rozhodne pro ten opačný scénář, tedy bojovat získat území zpět. Jaká by
tedy měla být ta role západů, co bychom měly pro Ukrajinu dělat takovýchto chvílích?

mluvčí 
Nepochybně Ukrajinu podporovat politicky podporovat ji ekonomicky podporovat diplomaticky podporovat vojensky. Na druhou
stranu je zapotřebí vzít v úvahu to, že nesmí dojít k tomu, aby Ukrajina se stala aktérem nebo v její politické elity podlehly
pokušení, že budou diktovat západnímu společenství mantinely jaksi našeho chování. Tzn. musí zůstat otevřený komunikační
kanál mezi Kyjevem a Bruselem Berlínem Prahou atd. atp. a neustále vlastně na všech těchhle těch kanálech musí probíhat
intenzivní komunikace. Pak si myslím, že z politického hlediska ta věc jaksi má perspektivu, aby to fungovalo okamžiku, kdy si 1
nebo druhý aktér začne domnívat, že jaksi to rozhodnutí je primárně v jeho rukou, tak to je podle mého názoru jaksi cesta, v
uvozovkách do pekel.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Já moc děkuju za váš čas odpovědi politický geograf Michael Romancov z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  hezké
odpoledne.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání, na shledanou.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Nejméně 35 lidí zemřelo za poslední 2 dny v důsledku silných dešťů na severovýchodě Brazílie. Lijáky zasáhly 2 velká města na
pobřeží Atlantského oceánu. Nepříznivé počasí má pokračovat do večera.

mluvčí 
Silné deště a následné sesuvy půdy v brazilském státě Perna. Buko, vyhnali z domovů stovky lidí. Desítky dalších úřady
pohřešují záchrana každého života vyvolává mezi místními radost.

mluvčí 
Etnograf zda.

mluvčí 
Rozhodl jsem se povolat 92 armádních hasičů. Připojí se záchranným týmům, které už pomáhají zasaženým městům. Ty.

mluvčí 
Službou věc složitá.

mluvčí 
A další záchranné týmy poslal do oblasti taky prezident Jair Bolsonaro uvolnil v přepočtu 12 000 000 Kč na humanitární pomoc
ve dvou nejzasaženějších státech.

Ve státě Lagos zemřeli v pátek 2 lidé, které smetla rozvodněná řeka 3 desítky obcí vyhlásili stav nouze. Letos jde už čtvrté
ničivé povodně v Brazílii. Naposledy v dubnu při nich zemřelo 8 lidí v oblasti Rio de Janeiro. Záplavy jsou v dvousetmilionové
zemi i politickým tématem. Debata se vede hlavně o tom, jakou roli v nevyzpytatelném počasí hrají změny klimatu.

Izabela NIEPŘEJOVÁ, moderátorka 
Čeští hokejisté právě bojují o bronz na mistrovství světa ve finském Tampere zhruba po hodině aktuálně prohrávají 13. Souboj
o třetí místo sledují naše štáby v terénu v pražských Riegrových sadech je to Kateřina Trnková, za kterou se teď podíváme
živě. Kateřino, jaká očekávání mají fanoušci?

mluvčí 
Pěkné odpoledne. Asi by se dalo říct, že ta očekávání jsou poměrně citlivá nebo možná opatrná. Zkrátka fanoušci čekají, na
kolik se do atmosféry českého týmu a do té nálady promítne právě včerejší poměrně výrazná prohra. Ze zápasu s Kanadou,
kdy český tým prohrál 16 teď, když se ohlédnu odpor jaksi sama před chvílí říkala stále 13 tedy v neprospěch právě českého
týmu. Zároveň ale není úplně tajemstvím, že právě Spojené státy americké nevnímají mistrovství světa jako úplně nějakou svoji
prioritu nevysílají největší možné hvězdy, které mají k dispozici. By se naopak šetří pro NHL pro právě probíhající play off NHL,
což je daleko větší hokejová událost právě o Spojených státech amerických a tam posílají ty největší hvězdy. Naopak do sporu
naopak na šampionát hráči možná o něco snaží vašeho pohledu, řekněme, což by mohlo hrát zase náš prospěch, ale zatím to
tak nevypadá. Alespoň podle toho aktuálního skóre jednacím, jak jsem říkala, český tým se nepřivezla cenný kov z mistrovství
světa už dlouhých 10 let. Naposledy to byl bronz a pro zajímavost tehdejšího zápasu se účastnil také útočník David Krejčí, který
je v tom stávajícím výběru na poslední mistrovství světa v hokeji. Také nedopadly úplně dobře. Čeští hokejisté vypadli tam ve
čtvrtfinále zápasu proti Finsku. No to mistrovství světa v Lotyšsku a do podobné situace jako dnes, tedy, že Češi hrají právě
obraz se Spojenými státy americkými se dostal také v roce 2015, kdy hokejový šampionát hostila právě Praha tehdy ale vyhráli
Američané. A tyto 2 týmy se utkali také už potkali v tom probíhajícím šampionátu v základní skupině. Vyhráli ale Češi 10 ne
můžete vidět zatím tady není zahrádka úplně plná. Je to asi dáno také tím, že ještě před nějakou půlhodinou za necelou
hodinou poměrně intenzivně pršelo. V posledních minutách ale vyšlo slunce, a tak se dá očekávat, že se dál bude ta zahrádka
zaplňovat, tak to tedy teď momentálně v Praze sledujeme, ale tak já si vypadá v Ostravě, konkrétně v Ostravě Porubě. Odkud
šatů atmosféru dokumentem kolegyně Natálie Flajžíková.
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mluvčí 
Katko, děkuju za slovo. No, tak tady v Ostravě právě kvůli dnešnímu zápasu. Většina restaurací dokonce otevřela vůbec,
protože v neděli souběžně zavřené, anebo otevřel alespoň hodinu dřív přesně tak tomu bylo v případě tohoto podniku v
Ostravě Porubě, kde se zápas přenáší na promítacím zařízením na plátno. A zatímco ještě ve 14 20, tedy zhruba před hodinou,
tady byl obsazený jen 1 stůl, tak teď už jich plných více. Lidé si tak sledování zápasu samozřejmě zpříjemňují a také pitím piva
nutno dodat, že právě kvůli dnešnímu zápasu má pivnici v Porubě v rámci nedělní hokejové nabídky v nabídce i některé pivní
speciály. Podle provozního bude ale návštěvníků ještě postupně přibývat s tím, jak se odpoledne přehoupne přes čtvrtou
hodinu a vůbec celé dnešní odpoledne se ale restaurací nese v duchu hokejového utkání v místnosti je záměrně pod měnu
samozřejmě tak, aby zápas byl dobře viditelný i do řad úplně u baru a několik návštěvníků sem přišlo také ve fanouškovských
dresech. Nicméně nálada podpořit český tým je tady viditelná a hlavně slyšitelná úplně všech.

Mezi lidi budu chodit po práci
TISK , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 4 , Autor: ADÉLA KARÁSKOVÁ SKOUPÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 30.05.2022 00:52 , Čtenost: 18 681 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 28 477,58 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Bývalý rektor UK Tomáš Zima chce kandidovat na Hrad. Ptali jsme se na podrobnosti kolem kampaně. 

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta. Oznámil to v interview pro Deník a o svých
plánech promluvil i v online rozhovoru pro Blesk. Deníku N se s ním podařilo spojit v krátkém telefonickém rozhovoru, kde
odpovídá na dotazy o svých plánech i o kampani. 

* Kdy padlo finální rozhodnutí, že budete kandidovat? Co bylo zlomovým momentem? 

Nenazval bych to zlomovým momentem. Bylo to do nějaké míry dozrávání, jednání s kolegy, s přáteli, s lidmi v České republice.
Dozrávání bylo poslední měsíc a mé vnitřní rozhodnutí padlo v posledních dvou týdnech. 

* Nebyl nějaký okamžik, kdy jste si řekl: Teď do toho opravdu půjdu? 

Ne, toto je v životě každého velmi zásadní rozhodnutí. A já nejednám prvosignálně. Vždycky je to otázka diskuse, vývoje,
názorů, které člověk slyší, podpory, kterou dostává. 

* Vy už máte od roku 2018 zaregistrované některé domény, třeba prezidentzima.cz. 

Neříkejme některé domény, říkejme jednu doménu, paní redaktorko. Já jsem vystudoval medicínu a to je věda exaktní, ne
empirická. Ano, to byla doména, která v době, kdy se objevily různé spekulace, byla zřízena. Je, dá se říci, umrtvena. 

* V té době jste si ji zaregistroval, protože už jste věděl, že do prezidentské kandidatury půjdete? 

V té době jsem ji zaregistroval, ale ještě jsem to nevěděl. 

* Chtěl jste tedy zabránit zneužití domény, jak jste říkal už tehdy, když jsme se o tom spolu bavili? 

Přesně tak. Na tuto otázku se mě ptáte asi popáté, tak já vám odpovídám pořád stejně. 

* Oznámil jste, že se budete ucházet o důvěru voličů, o podpisy. Čili jaký máte plán v následujících měsících? Jak bude
probíhat sběr podpisů? Odstoupíte z kolegia rektorky a zahájíte kampaň? 

Příští týden přeruším svoji činnost na rektorátě, s paní rektorkou jsme se domluvili na konci k 31. květnu, aby nemohly
vzniknout žádné pochyby. Novináři vždycky mají rádi pochybnosti a něco z nich vytvářejí. Budu normálně ráno chodit do práce
jako chodím posledních třicet let – před sedmou hodinou dorazím do nemocnice, kde pracuji, kde mám pacienty a vedu ústav.
Budu v tomto období také zkoušet studenty. Odpoledne nebo o víkendech budu jezdit mezi lidi a získávat podpisy. 

* Budete kampaň dělat s nějakým týmem lidí? Jaké máte okolo sebe zázemí? 

Mám kolem sebe pár přátel a známých. Tým se tvoří a někdo mi bude pomáhat. 

* Můžete prozradit alespoň některá jména, která budou po vašem boku? 

Jména vám zatím prozrazovat nebudu. Tým je relativně malý. 

* Třeba Martin Ayrer (bývalý šéf marketingu UK a mluvčí Sobotkovy vlády), který u vás pracoval? 

Nepracoval u mě, byl zaměstnancem Univerzity Karlovy. Je to můj kamarád a v týmu není. Vídáme se, před dvěma týdny jsme
se viděli třicet minut, vypili jednu kávu a snědli jeden věneček. 

* Místo v týmu jste mu nenabídl? 

Nebavili jsme se o tom. 

* A co Anna Shavit, odbornice na politický marketing, s níž jste spolupracoval coby s členkou kolegia rektora? 

Anička Shavit není členkou týmu. Viděl jsem ji naposledy před pěti týdny, kdy jsme si popovídali, co děláme, co dělají naše děti
a o plánech na Fakultě  sociálních  věd . Popovídali jsme si jako lidé, kteří spolu několik let spolupracovali. 
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* Dobře, můžete prozradit, odkud členové vašeho týmu pocházejí? 

Jsou to lidé, kteří se věnují médiím, marketingu. Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti z různých oblastí lidského života a
společnosti. 

* Budete usilovat o podporu stran? Jednal jste už s nějakou? 

Já se s politiky řady stran setkávám posledních dvacet let. Diskutuji s nimi různé otázky a oni se mě ptají na mé názory. Jak
jsem zmínil, primárně chci získat podporu občanů naší země. 

* Univerzita Karlova rozjela za vašeho vedení akci „Česko! A jak dál?“ – akademici včetně vás objížděli republiku a bavili se s
lidmi. Spekulovalo se o tom jako o kampani, která by vám mohla potenciálně pomoci v prezidentské kandidatuře. Jak reagujete
na tuto výtku? 

Nijak na ni nereaguji, protože se o tom spekulovalo. Akcí, které byly za poslední dva roky, jsem se neúčastnil. Poslední akce,
které jsem se účastnil, byla v roce 2019. Nyní máme rok 2022. Akcí se účastnila řada kolegů z jiných vysokých škol. Podobně
byste mohla říct, že když jsem šel na primátorky fandit našemu klubu, dělal jsem tam politickou kampaň, nebo že když jsem šel
podpořit náš hokejový tým, dělal jsem politickou kampaň. Jsou to, paní redaktorko, spekulace. 

* Čím budete chtít lidi oslovit? 

Budu chtít nabídnout svou znalost, zkušenost a to, že se snažím dávat lidi a týmy dohromady. 

* To je to, čím budete oslovovat běžné voliče? 

Ano, tím budu oslovovat běžného voliče a každého občana. Prezident by měl být pro všechny občany, a ne že osloví polovinu
voličů a druhá bude stát na opačné straně barikády. To je špatně. 

* Jaká témata jsou pro vás klíčová?

To, aby se naši občané cítili dobře v bezpečné, spokojené zemi bez extrémů. 

* Co myslíte těmi extrémy? 

To, když se vyvolávají silné emoce jedné skupiny vůči druhé. V různých oblastech. 

* Jak plánujete financovat kampaň? 

Z transparentního účtu, který zřídím příští týden. 

* Takže i o podporu v podobě peněz si řeknete lidem. 

Ano, teď vše financuji ze svých zdrojů, a až se to bude rozjíždět a náklady budou vyšší, zřídím transparentní účet tak, jak je
vhodné, a tak, aby bylo toto všem zřejmé. S transparentností jsem nikdy neměl problémy. 

* Máte předem domluveného nějakého partnera? 

S některými lidmi, kteří mě podporují, jednám. Jestli mě podpoří dále, to se uvidí. 

* Můžete prozradit jejich jména? 

Určitě ne. 

VOLEN REKTOREM 

* Neberete jako problém, že by šlo o vaši první volenou funkci a rovnou by to byl Hrad? Nechtěl byste zkusit předtím získat
důvěru lidí jinde? 

Paní redaktorko, máte špatné informace. Byl jsem volen čtyřikrát. Dvakrát děkanem a dvakrát rektorem, to je primárně volená
funkce a volba je pak potvrzena v případě děkana rektorem vysoké školy a v případě rektora prezidentem. Takže jsem byl
čtyřikrát volen, v případě fakulty reprezentanty několika tisíců lidí a v případě univerzity reprezentanty, kteří zastupují
šedesátitisícovou komunitu studentů, pracovníků, učitelů a badatelů na Univerzitě Karlově. Takže jsem byl několikrát volen a
prošel jsem si volebním bojem. 

* Přece jen je to trošku jiný vzorek populace než ta běžná. 

Neodlišoval jsem, jestli je někdo vysokoškolsky vzdělaný, nebo ne. Vážím si každého člověka a mám řadu přátel mezi
zemědělci, dělníky. Toto absolutně nepřijímám. 

* To jsem vám nechtěla podsouvat. Otázka spíše směřovala na to, že jste si nevyzkoušel volenou funkci takového formátu. Že
byste požádal třeba o důvěru město, kraj… 

Pokud se podívám na volby před čtyřmi nebo pěti lety, myslím si, že řada kolegů – profesor Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Michal
Horáček – také předtím nebyla volena do zastupitelstev krajů nebo měst. 
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* Také nebyli zvoleni. 

O tom, jak to dopadne, rozhodují občané. Ale kandidovali a ne neúspěšně– profesoru Drahošovi chyběla k vítězství dvě
procenta. A Marek Hilšer, pokud si pamatuju, byl třetí. 

S PŘISPĚNÍM HANY MAZANCOVÉ A PROKOPA VODRÁŽKY. 

Mám kolem sebe pár přátel a známých. Tým se tvoří a někdo mi bude pomáhat. 

O autorovi: ADÉLA KARÁSKOVÁ SKOUPÁ, redaktorka
Foto autor:   FOTO: LUDVÍK HRADILEK, DENÍK N

Pojar? Pojar! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Autor: Ladislav Mrklas , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 00:52 , Celková
návštěvnost: 1 198 000 , RU / měsíc: 885 000 , RU / den: 58 390 , Rubrika: Politika , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,65 , Návštěvy za měsíc:
72 000
Životní a profesní příběh Tomáše Pojara až neuvěřitelně shrnuje prakticky vše, co by měl mít český prezident, i to, jak si ho
představují občané. Scházejí jen dvě věci –nominace a povědomí širší veřejnosti

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

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 292 / 354

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/pojar-pojar
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.tydenikhrot.cz%2Fclanek%2Fpojar-pojar
http://www.newtonmedia.eu/


profilaci. Vedle toho působil jako bezpečnostní konzultant a jako člen boardů různých neziskovek.

Globální kontakty

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.
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Na 300 odborníků na nosné konstrukce se poprvé v historii sejde v Praze. Diskutovat budou i o českých mostech
URL
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Špičkoví experti z teorie i praxe z prestižní asociace IABSE, která se specializuje na inženýrské stavby mostů a významných
budov ze všech stavebních materiálů, se ve dnech 25.–27. května setkají v Praze. Na konferenci pořádané českou národní
skupinou IABSE ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT prodiskutují výzvy komplexního rozvoje mostního a pozemního
stavitelství v tomto tisíciletí, rokovat budou také o rekonstrukcích a otázkách využití nových konstrukčních materiálů,
numerickém modelování, záchraně a využití kulturního dědictví a dalších společenských otázkách výstavby. Zaměří se na
spolehlivost stávajících a výzvy připravovaných českých mostních i pozemních konstrukcí. Z celosvětových kapacit na
konferenci dorazí například Zdeněk P. Bažant z McCormick Institute z USA, specialista na betonové konstrukce, Eugen
Brühwiler ze Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, specialista na vysokopevnostní beton, Manfred Curbach z
Technische Universität Dresden, specialista na uhlíkovou výztuž betonových konstrukcí, a mnozí další.

Asociace IABSE (International Association For Bridge And Structural Engineering), založená v roce 1929 v Curychu, sdružuje
světové experty stavebního inženýrství ve 100 zemích, po celém světě pracuje jejích 58 národních skupin. V České republice
se za celou dobu svojí existence sejde poprvé. 
„Uspořádání mezinárodního setkání IABSE je prestižní záležitostí, je nutno splnit řadu podmínek, protože se jedná o jednu ze
světově nejstarších a nejváženějších organizací zaměřených na spolupráci v problematice nosných stavebních konstrukcí. O
pořadatelství jsme usilovali několik let,“ vysvětluje doc. Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT, který je předsedou
organizačního výboru konference. 
Na konferenci vystoupí celosvětové špičky ve svém oboru. „Těší nás například účast prof. Zdeňka P. Bažanta, který je
absolventem Fakulty stavební ČVUT a v současnosti působí na prestižním McCormick Institute v USA. Prof. Bažant je uznáván
jako jedna z vůdčích světových osobností v oblasti mechaniky pevných a poddajných těles a prostředí. Kromě něj tu však
budou i další věhlasné kapacity,“ říká prof. František Wald z Fakulty stavební ČVUT, předseda národní skupiny IABSE, který je
současně předsedou vědeckého výboru. 
Jedním z hlavních témat, jímž se budou odborníci zabývat, je rekonstrukce infrastruktury a technologie pro výstavbu nových
nosných konstrukcí. Hovořit budou například o zesilování mostů, mimo jiné i ze slitin s tvarovou pamětí. „V příspěvcích se
odborníci zaměří na významné nově realizované mosty, jako např. New Storstrom Bridge nebo dnes největší most Canakkale
Bridge v Turecku, také na vysokopevnostní oceli a vysokohodnotné betony či na konstrukce z dosud méně používaných
materiálů, jako jsou nerezová ocel a sklo,“ vysvětluje doc. Pavel Ryjáček. 
Na konferenci budou rezonovat i česká témata. „V souvislosti s problematikou mostů a jejich stavem se plánujeme obzvláště
věnovat tématice jejich rekonstrukce a zesilování. Chceme zde například představit naše zkušenosti s technologií slitin s
tvarovou pamětí, což je materiál výjimečný návratem do původního tvaru a zároveň velmi vysokou pevností. Tuto technologii
jsme jako první na světě použili na skutečné mostní konstrukci,“ dodává doc. Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT. Vědci se
budou také věnovat diagnostice mostů a numerickému modelování účinků větru, vibrací a únavy na konstrukce, účinků
zemětřesení či systémů sledování mostů. Budou prezentovány i významné české realizace, jako je montáž mostu Hracholusky
pomocí jeho otočení kolem vlastní osy a železniční viadukt ve Vilémově. 
Konference IABSE se bude konat v Praze 25. – 27. května. Současně s konferencí proběhne výstava, která prezentuje
výsledky projektu DG18P02OVV033 „Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního
dědictví“, podporovaného Ministerstvem kultury ČR a řešeného Fakultou stavební, Fakultou architektury, Fakultou strojní a
Kloknerovým Ústavem ČVUT v Praze v letech 2018–2022. 
Podrobné informace zde 

V Praze poprvé proběhne mezinárodní konference odborníků na nosné konstrukce Foto: Zdroj: FSV  ČVUT 

Stane se fiasko na Ukrajině pro Rusko začátkem konce, tedy tím, čím byl údajně Afghánistán pro Sovětský svaz?
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Komentář Michaela Romancova: Stáhla Moskva své vojáky z Afghánistánu kvůli ztrátám? Ne. Stáhla je kvůli ekonomickým
dopadům války? Pravděpodobně ne. Jistě to nevíme, archivy nejsou otevřené. Ale pokud bylo něco pro život sovětského
člověka standardní, byl to všeobjímající nedostatek hmotných statků. Vedení státu nemuselo na bídu sovětských lidí brát žádný
velký ohled a elity – tehdy i dnes – si žily velmi dobře. Ani lidské, ani ekonomické ztráty putinovským Ruskem zřejmě dramaticky
neotřesou.

Na twitterovém účtu britského ministerstva obrany se před několika dny objevila informace, že ruská armáda během prvních tří
měsíců „speciální vojenské operace“ má již stejný počet padlých, jako měla sovětská armáda během devět let trvající války v
Afghánistánu. Britové se domnívají, že vysoké ztráty jdou primárně na vrub špatné přípravě celé operace, mizernému velení a
výcviku i neschopnosti poučit se z chyb, a předpovídají, že na Donbase se situace výrazně nezlepší. Připouštějí také možnost,
že veřejné mínění v Rusku, které v minulosti (ani dosud) nijak zásadně na ztráty ve válečných operacích nereagovalo, se v
případě jejich dalšího růstu může začít ozývat. Že se lidé začnou ptát…

Samozřejmě se to může stát, ale v situaci, kdy jakýkoli nesprávný verbální či neverbální projev, včetně například „nevhodné“
žluto-modré kombinace oblečení na veřejnosti, může vést k zatčení a obvinění z „šíření protiruského obsahu či znevažování cti
a důstojnosti ruských vojáků a ruských ozbrojených sil“, se to nezdá pravděpodobné. Ruská veřejnost je ve své drtivé většině
standardně pasivní a tupě loajální.

Vláda navíc již na začátku války [lock]přijala řadu opatření, jejichž cílem bylo uklidnit raněné a rodiny pozůstalých.
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Sedmadvacátého března letošního roku byl přijat zákon, na jehož základě se účastníkům „speciální operace“ a raněným
přiznává status veterána bojových akcí, což s sebou nese jisté – ponechme teď stranou, jak chabé – sociální výhody i pro
pozůstalé v případě úmrtí.

Mnohem zajímavější než skutečnost, že takový zákon byl přijat, je datum, kdy se tak stalo. Rusko, jak známo, na Ukrajinu vtrhlo
24. února a je nanejvýš pravděpodobné, že se mělo jednat o bleskurychlou, „chirurgicky přesnou“ vojenskou operaci. Ze
sovětských dob se do současného Ruska přenesla i posedlost dokončením významných „děl“ v den, na který připadá nějaké
důležité výročí. Jednoznačný důkaz pro to nemáme a vzhledem k praxi neotevírání archivů ho nejspíš dlouho – pravděpodobně
nikdy – ani mít nebudeme, ale je možné, že „dobytí Ukrajiny“ mělo být završeno 27. února, tedy ve stejný den, kdy neoznačení
vojáci v ruských uniformách obsadili Simferopol (správní středisko Krymu) a další významné body na poloostrově.

Nestalo se tak. Přiznání veteránského statusu účastníkům operace – zejména však již tisícům mrtvých a zraněných – bylo
oznámeno osm let a jeden den poté, co byla 26. března 2014 slavně ukončena vojenská část operace „návratu Krymu a
Sevastopolu do rodného přístavu“. V souvislosti s válkou na Ukrajině se zatím žádná velká sláva nekonala, ale konec této války
je zatím v nedohlednu.

Vyhrála Ukrajina? Prohrává Rusko?

Ruská válka na Ukrajině trvá již čtvrt roku. Ruská vojska zjevně neuspěla v bitvě o Kyjev ani v bitvě o Charkov. Dodávky zbraní
ze západních zemí sílí. Kongres Spojených států vyhověl žádosti prezidenta Bidena a schválil Ukraine Democracy Defence
Lend-Lease Act of 2022. Něco takového se stalo poprvé od konce II. světové války.

Znamená to, že Ukrajina vyhrála? Bohužel ne. Znamená to, že Rusko prohrálo? To už vůbec ne. Dosavadní průběh bitvy o
Donbas to naneštěstí potvrzuje (do jejího konce je však ještě daleko a doufejme, že se i v tomto případě Ukrajinci ubrání).
Ruská vojska na Ukrajinu vtrhla jen proto, že k tomu dostala rozkaz od Putina. Dokud nedostanou rozkaz, který by jim nařizoval
zastavení bojů a stažení, budou válčit dál.

Putin zatím takový rozkaz vydat nehodlá, respektive nemusí (otázku jeho svržení či smrti teď ponechme stranou). V zásadě je
jedno, jak moc neúspěšně si povedou, protože dokud je z čeho brát – a zatím tomu tak je – válka se bude protahovat.
Mimochodem, nejdelší a nejkrvavější mezistátní válkou, kterou spolu ve světě po II. světové válce dva státy vedly, byla osm let
trvající válka mezi Irákem a Íránem. Írán měl velmi omezenou podporu ze zahraničí, Irák výrazně větší. A dokud bylo z čeho
brát, tak se válčilo. Bez ohledu na to, jak špatně si Rusko vede a jak moc na něj dopadnou západní sankce, jedná se pořád o
nesrovnatelně silnějšího aktéra s robustnější ekonomikou, než jakou měl či má Írán…

Přečtěte si takéNěkdo měl typický přízvuk, jiný se před činem představil. Potrestáme Rusko za naše znásilněné, říká ukrajinská
advokátka

Chápu, že takové úvahy nevyvolávají přílišné nadšení, ale v tento okamžik jsem zcela přesvědčen, že mají mnohem blíž k
realitě než ty, jež zní z úst řady politiků, objevují se v médiích a dominují na sociálních sítích. Explicitně si dovolím upozornit na
tři z nich.

Zaprvé: I když Západ – a to dokonce na mnohem širším půdorysu než po prvním ruském útoku na Ukrajinu v roce 2014 –
označil Rusko za agresora a (což je mnohem důležitější) chová se k němu tak, Rusko není v úplné mezinárodní izolaci. Situace
bohužel nemá parametry svět versus Rusko, byť tak řada rezolucí v OSN včetně hlasování ve Valném shromáždění opticky
vypadá.

Zadruhé: Rusko se nepřiblížilo porážce a Ukrajina se neposunula k vítězství v důsledku toho, že se Izrael „přidal“ na stranu
Ukrajiny. Nepochopitelné výroky ministra zahraniční Lavrova, který se dopustil srovnání Zelenského a Hitlera, sice nejen v
Izraeli kdekoho zvedly ze židle, ale při vší úctě k izraelskému vojenskému a hospodářskému potenciálu tato země nemá šanci
„nakopat“ Rusům…

Zatřetí: Ukrajina se stane druhým Afghánistánem, respektive ruské ztráty jsou za pouhé tři měsíce už tak vysoké jako v
Afghánistánu za devět let. Nejspíš tomu tak bude, ale co?

Přečtěte si takéNikdy jsem se tak nestyděl, napsal první ruský diplomat. V Kremlu se prý už mluví o tom, kdo může nahradit
Putina

V souvislosti se sovětským neúspěchem – a nepochybně to neúspěch byl – v Afghánistánu se totiž stáváme obětí vlastního
chybného hodnocení toho, co se tehdy stalo, respektive kdo to způsobil a k čemu to vedlo. Sověti se z Afghánistánu stáhli
proto, že se jim nepodařilo rychle a efektivně situaci v zemi změnit v jejich prospěch (na rozdíl například od Československa v
roce 1968).

Co mají obě invaze společného?

Tehdejší sovětská armáda však podobně jako americká ve Vietnamu nebyla poražena v poli a ze země vyhnána. Žádné Dien-
Bien-Phu se nekonalo. Sověti se stáhli primárně z reputačních důvodů, neboť jim válka škodila a stažení se jim v kontextu
tehdy probíhajících jednání se Západem, zejména s USA, prospělo. Je sice velmi lákavé a mnohdy i příjemné vidět tehdejší
dění optikou amerických filmů typu Soukromá válka pana Wilsona nebo pamětí Reagana, Thatcherové či jejich tehdejších
spolupracovníků, ale tehdejší SSSR bohužel nebyl v Afghánistánu (ve vojenském smyslu) poražen, nebyl Západem uzbrojen a
nerozpadl se v důsledku toho.

Stažení sovětských vojsk z Afghánistánu bylo stejně jako jejich vpád provedeno na pokyn z Moskvy. Pokud bychom chtěli mezi
tehdejším děním v Afghánistánu hledat paralely, bude k těm pozitivním patřit to, že na vpád se politické vedení dlouhou dobu
připravovalo a situaci zjevně velmi špatně vyhodnotilo. Nejpozději od března 1979 (vlastní invaze začala v prosinci 1979) se
situací zabýval úzký kruh členů politbyra (nejužší část sovětského vedení) pravděpodobně ve složení Andropov (šéf KGB),
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Kosygin (předseda Rady minstrů SSSR, tedy vlastně „premiér“), Ustinov (ministr obrany) a Gromyko (ministr zahraničních
věcí), kteří referovali Brežněvovi (tehdy generální tajemník ÚV KSSS, tedy osoba s největší mocí).

Přečtěte si takéSvědectví ukrajinského průzkumníka: Termovize od Čechů nám pomůže přežít

Protože se díky rozpadu SSSR podařilo získat fragmenty archivních dokumentů, víme, že se zvažovaly vojenské, ekonomické i
politické aspekty akce, ale nevíme, které osoby a proč ke vpádu nakonec daly pokyn. Martin Malia v knize Sovětská tragédie:
Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991 poměrně přesvědčivě uvádí, že konečné rozhodnutí bylo nakonec primárně
motivováno ideologicky s ohledem na „nenarušitelnost hranic socialistického tábora“ (tzv. Afghánská demokratická republika
formálně budovala socialismus).

Představa, že by v Afghánistánu tehdy probíhala výstavba socialismu a hrozilo její ohrožení, je stejně nesmyslná jako dnešní
tvrzení ruského vedení, že se na Ukrajině k moci dostali „nacionalisté, narkomani a nacisté“. Přesto však ideologické ohledy
převážily nad vším ostatním. Nejspíš tomu tak bylo i v případě rozhodnutí o útoku na Ukrajinu. Rovněž je možné připustit, že
Putin podobně jako tehdy Brežněv může být (těžce) nemocen. Pokud tomu tak je, vypovídá to pouze o povaze současného
režimu a celkem jednoznačně to ukazuje, že je – se všemi „pozitivy“ a negativy – sovětštější, než si myslíme.

Co vyhnalo Sověty z Afghánistánu?

Vraťme se však ke konci sovětského vojenského angažmá v Afghánistánu. Stáhla Moskva své vojáky kvůli ztrátám? Ne. Stáhla
je kvůli ekonomickým dopadům války? Pravděpodobně ne. Jistě to nevíme, archivy nejsou otevřené. Ale pokud bylo něco pro
život sovětského člověka standardní, byl to všeobjímající nedostatek hmotných statků. Vedení státu nemuselo na bídu
sovětských lidí brát žádný velký ohled a elity – tehdy i dnes – si žily velmi dobře.

Ke stažení vojsk došlo primárně z reputačních důvodů, neboť tehdejší vedení v čele s Michailem Gorbačovem se rozhodlo pro
zásadní ekonomickou reformu (v hrubých obrysech naplánovanou už vedením Jurije Andropova). Není vyloučeno, že kdyby
Andropov nebyl těžce nemocen (rakovina slinivky, zemřel po pouhých patnácti měsících ve funkci), rozběhly by se v SSSR
ekonomické reformy, ale – stejně jako v Číně – nic víc.

Přečtěte si také„Nikdy by mě nenapadlo, že uvidím raketu z okna pokoje.“ Život v Oděse plyne pod nebezpečnou oblohou

Žádná společenská reforma, kterou Gorbačov spustil v podobě tzv. glasnosti, by se nekonala. Lidé by byli přinuceni pracovat
jinak, do země by se pomalu začaly dostávat zahraniční kapitál a know-how, ale moc by v rukou pevně držela komunistická
strana a KGB, jež byla jejím „štítem a mečem“. Gorbačov se však – naštěstí pro nás všechny – rozhodl jinak a jeho ambiciózní
pokus o skokovou reformu hospodářství a společnosti ztroskotal.

Poměrně dlouhou dobu byl však nepochybně úspěšný, zejména ve sféře diplomatické. K jeho pádu nakonec nepřispěly
ekonomické důvody, dokonce nastal poměrně viditelný růst produktivity práce, a kdyby měl štěstí (které se pak „přilepilo“ až na
Putina) a neklesly v tu dobu ceny ropy, mohl být ještě úspěšnější. Jeho režim padl kvůli tomu, že glasnosť prolomila monopol
komunistické strany na informace a díky tomu se začaly otřásat mocenské základy systému.

Ranou z milosti byl zpackaný pokus o státní převrat, v jehož čele stáli nejkonzervativnější straničtí představitelé, kteří chtěli
obnovit předchozí politicko-společenské poměry. O konci SSSR se rozhodlo v srpnu 1991 v Moskvě a počet padlých v
Afghánistánu s tím neměl co dělat. To, že se konzervativcům vlastní stažení nelíbilo, je nepochybné, ale jeho důvody nebyly
vojenské, nýbrž politické.

Soudruzi, bratři, Slované, nezradíme!

V tento okamžik nemáme k dispozici důkaz, že by se uvnitř mocenské elity odvíjel nějaký boj. Je krajně nepravděpodobné, že
by vojenské problémy na Ukrajině nevyvolávaly třenice, ale situace zatím nevypadá nikterak problematicky (kéž bych se mýlil).
Moskva vehementně ujišťuje spojence z Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, že vše jde podle plánu (o kterém však
není známo nic konkrétního), že důvody ruského postupu jsou zásadní, historicky i bezpečnostně nesporné a oprávněné.

Lhali bychom sami sobě, kdybychom nevěřili tomu, že takový pohled s Kremlem v tento okamžik sdílí i rozhodující část ruské
společnosti včetně například generála Gromova, který svého času vyvedl sovětská vojska z Afghánistánu. Příkladem může být
jeho apel k „soudruhům Afgháncům na Ukrajině“.

Mimo jiné v něm stojí: „Oslovuji vás jako vždy jako své bojové soudruhy z Afghánistánu… Naši zemi před úplným kolapsem
zachránilo jen to, že se v roce 2000 dostal k moci grandiózní muž – Vladimir Vladimirovič Putin! A ve vaší zemi … pak přišli k
moci ti, kteří se za drobky zaprodali Američanům, zradili svůj lid, slovanskou komunitu a pravoslaví a dovedli stát k fašismu. To
je skutečná katastrofa XXI. století. A já stejně jako miliony mých krajanů nechci žít vedle jednotek NATO s jejich jadernými
raketami namířenými proti mé zemi, nechci žít vedle státu, kde bují fašismus, který si vzal Ukrajince, mé příbuzné a přátele za
rukojmí. Soudruzi a bratři – Slované! Nezrazujte své soudruhy za žádné peníze! To není křesťanské, to není zbožné! Pamatujte
– Rusko se nikdy nikomu nevzdalo! A bude tomu tak vždy, dokud bude existovat zeměkoule! Otevřete konečně oči!
Rozhlédněte se kolem sebe! Přeji vám všechno nejlepší! Boris Vsevolodovič Gromov, Hrdina SSSR.“

Stále častěji se ozývají hlasy, že Ukrajina bude pro Rusko tím, čím byl Afghánistán pro Sovětský svaz. Tedy důvodem jeho
rozpadu.
Úvaha ale vycházejí z chybné premisy. Sověti nebyli v Afghánistánu poraženi, stáhli se ne z donucení, ale protože to bylo
výhodné. Důvody rozpadu SSSR ležely jinde.
Sebevětší ztráty vlastních vojáků podle všeho nevytrhnou ruskou společnost z letargie, nepřipraví Putina o podporu.

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .
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Roman FOJTA, moderátor 
V Bruselu jednají vrcholní představitelé členských zemí Evropské unie. Jednají o další finanční nebo vojenské pomoci Ukrajině.
Na stole dál také zůstává nedořešený šestý balík protiruských sankcí. O něm se unijní státy dohadují už měsíc. Shodu na něm
dopoledne nenašli ani unijní velvyslanci. Sporné body jsou převážně v částech týkajících se zákazu dovozu ruské ropy. Proti
jeho podobě se staví hlavně Maďarsko.

Oliver JAHN, redaktor ČT 
Zničehonic se tu objevila myšlenka embarga sankcí na ropu, aniž bychom odpověděli na otázky související s Maďarskem a
bezpečnosti dodávek energie. Situace, ve které se nacházíme velmi obtížná a vytvořila Evropská komise, proto odpovědnost za
dosáhnutí dohody musí nést komise.

mluvčí 
Nemyslím si, že se dnes dohodneme, pokusíme se dosáhnout dohody do červnového summitu. To je nyní realistický přístup.
Samozřejmě budeme diskutovat, ale je třeba, aby všichni byli zajedno, a to zatím nejsou.

Roman FOJTA, moderátor 
Evropští lídři chtějí na mimořádném dvoudenním summitu probrat i to, jak nahradit energie dovážené z Ruska a vyhnout se
přitom dalšímu růstu cen. Na vrcholné schůzce promluví prostřednictvím videa také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Sedmadvacítku opakovaně vyzývá k přijetí dalších sankcí proti Rusku nebo k dodávkám nových zbraní.

mluvčí 
Jsme přinejmenším naštvaní, když vidíme, jak šestý sankční balíček Evropské unie visí ve vzduchu kvůli de facto vetu ze strany
Maďarska.

Roman FOJTA, moderátor 
A další komentář teď přidá Ivo Šlosarčík z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré
odpoledne přeju. Hezké odpoledne. Tak, jak jsme slyšeli Evropské unii, se pořád nedaří najít shodu na šestém balíku sankcí
kvůli ropě. Ta jednání trvají už několik týdnů. Vypadá to, že shoda nebude ani na summitu. Nehrozí ta situace mezinárodní
blamáží. Měl pravdu premiér Petr Fiala, když kritizoval Evropskou komisi za to, že vyhlásila cíl, aniž by ho měla dojednaný s
členskými zeměmi.

mluvčí 
Tak pravděpodobně v tom časovém tlaku komise reagovala rychle stoupají, protože svůj návrh od politicky prosadí, ale
opravdu ty evropské summity pouští hlavně v mapování nálady mezi takovými státy a být ani nějakou pulty v tom vzkazu, jak
navenek, tak v tom pokynům pro 2 ministerstva stát ministry a podobně. Jak je to tam státech hádají, že nikdy mediálně každý
problém je Jakubů ten tradiční ukázky každého zajímavého evropského stavit.

Roman FOJTA, moderátor 
Vy to berete s takovým nadhledem, nicméně pokud evropské státy nedohodnou, jaký to bude vzkaz navenek tedy.

mluvčí 
Brutovský lidská, že jak bývala Ašer kolega tak, že se bude dál a bude stát nějaký kompromis. Tady samozřejmě jako pokud
nejde nedojde k kompromisní dohodě, tak bude hlavní vzkaz pro Evropskou komisi, že musí připravit něco modifikovaného a
buďto označí tak asi bilaterálně jednat s těmi unijními státy.

Roman FOJTA, moderátor 
Na summitu má promluvit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijetí šestého balíků vyzývá opakovaně. Mě to spíš
symbolické, nebo to opravdu může pomoci přesvědčit některé země, zejména tedy Maďarsko.

mluvčí 
Ten krok je zejména symbolický, ale opak toho, že prostě komunikace mezi evropskou umýt a Ukrajinou stále pokračuje a toho,
že pan prezident Zelenský může přijet osobně tady narozeno tou tou a tím on line vystoupením za klidnější čas už by bylo
pravděpodobně pozván jako host, který byste mohou účastnit, ať už částky po jednání neformálního summitu postupně.

Roman FOJTA, moderátor 
Mimochodem, jak vnímáte primárně ten maďarský odmítavý postoj, jsou za ním opravdu obavy z možných dopadů, nebo je to
politická hra. Odveta za to, že sním komise, vede řízení kvůli porušování zásad právního státu.

mluvčí 
Je to pochopitelně mix obojího evropská a rada je, jak výrazně politický orgán ochrany po i policistova orgán Evropské unie, že
samozřejmě tam každá vláda stát, včetně Maďarska hraje v nové politické hry, jak vůči ostatním evropským partnerům, tak
samozřejmě to dovnitř do své vnitřní politiky.

Roman FOJTA, moderátor 
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Nehrozí Maďarsku, že bude v rámci Evropy vnímáno jako Putinova pátá kolona?

mluvčí 
Tak samozřejmě mu to hrozí a očividně pan Orbán si jde tu budu hrát uhraje, protože proti pase s tím, že jak pro evropský
summit, tak tak na rozhodnutí ministerské úrovně těch sankcí se pořád musí rozhodovat jednomyslně. Pak to právo veta tam
hrozba veta. Samozřejmě je asi mohu říct, že po žebrání není až tak jednání v režii veta, ale tech dnu hrozby teta.

Roman FOJTA, moderátor 
Ve východních nebo chcete-li postkomunistických zemích má Ukrajina silnou podporu. Směrem na západ je ta podpora
vlažnější, čím to je dáno?

mluvčí 
Tak je to dáno geografickou blízkost historickou zkušeností a a vy to evropské summity, aby mimo rám i velice formalizovaný
rozhodovacích procedur mohli šéfové států východní části Evropské unie lépe vysvětlit tím západním kolegům poctou vlastní,
kde oni vidí ten problém, kde možná vidí situaci jasněji nebo jednoznačněji než západní části Evropské unie, ale po dobré
zmínit. Tam se neplatí jenom o sankcích, tam dochází k na tomto summitu v úzkém jednání o mnohem jedničky těch jako
příklad, které se týká režimu sankcí na na majetky ruských firem a z kontrolovaných osob uvnitř Evropské unie, které potom
Viktor mluví, budou překvapeny do rozhodnutí ministrů a pak třeba do evropské legislativy.

Roman FOJTA, moderátor 
Ukrajina také žádá o kandidátský status. Proč se jeho Evropská unie zdráhá nabídnout? Notabene za situace, když de facto,
prosím, v uvozovkách, to berte o nic moc nejde.

mluvčí 
Opak již nabízí kanadský Evropská unie, ale arabské státy evropské Evropské unie, které jednají na 5 evropské evropské rady
a zatímco, která jim říkat, že takzvaně pouhý kandidát tato neznamená až tak až tak mnoho, tak pro politiky mnoha státech. To
tedy něco, co by doma těžkostí voličům vysvětlovali, takže až do značné míry si pro ně jednodušší říct nemáme formální pomalé
procedury, které nám umožní posunout to rozhodnutí někdy do budoucna. Já osobně myslím, že daleko silnější vzkazem
evropské rady vůči Ukrajině zničili praktickými dopady je pro nás jako opravdu výrazně nižší míra ekonomické spolupráce a
opravdu dělat ještě nic otevření obchodu mezi Ukrajinou a Evropskou unii. To byla spíš symbolická, ale měl by asi střednědobě
již praktické dopady.

Roman FOJTA, moderátor 
Evropské unii teď předsedá Francie po ní tuhle roli převezme Česko. Mohlo by to sbližování Ukrajiny s Evropskou unii nabrat
novou dynamiku právě díky českému předsednictví.

mluvčí 
Tak Česká republika bude nepochybně Ukrajinců agendu, tak na vrcholu z krajských priorit a dosud nezveřejnila ty digitální
program, co všechno chce navrhnout a probírat evropské radě hlavně v ministerských formací, protože Česká republika
nepředá Evropská rada Petera těm ministerským deformací rady a bude nutné vidět zase ústředí symbolicky Stock jako třeba
jednání o kandidátském Ukrajiny, anebo taky praktičtější věci, ať se potýká ekonomické pomoci nebo třeba otázek spojených s
exportem potravin. Dobře Vražné, jak Evropská unie může k ničemu takovému přispět.

Roman FOJTA, moderátor 
Říká Ivo Šlosarčík z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Moc vám děkuju za rozhovor přeju hezký den.

mluvčí 
Na slyšenou.

Roman FOJTA, moderátor 
V pražských Malešicích se staví druhé stanové městečko pro 150 uprchlíků z Ukrajiny. Vyřešit se tím má kritická situace
hlavním nádraží, kde donedávna přespávalo často i na zemi přes 500 matek s dětmi. Za poslední týden se ale počet snížil
zhruba na 200. Ministr vnitra Vít Rakušan zatím vidí zlepšení spolupráce s ukrajinskou maďarskou stranou. Společné hlídky
policie romských dobrovolníků, kteří uprchlíkům vysvětlují jejich možnosti v Česku a také lepší spolupráci s krajskými úřady.

mluvčí 
To jednání s ukrajinským ministrem, který chápal, že je potřeba za prvé provádí důkladné kontroly všech, kteří přicházejí do
Schengenského prostoru. A zároveň jsme upozorňovali, že tady je často problém s tím, že příchozí třeba mají o jeho dvojí
občanství a nemají tady žádný nárok na sociální pomoc, tedy ukrajinská strana sama provedla nějaká operativní opatření na
hranici. My potom na tom hlavním nádraží v Praze jsme zavedli pomoc, tedy takové ty hlídky, které ladí poskytují informace, kde
jsou, jak civilní zástupci policie, tak i zástupci, a to chci moc ocenit českého romského neziskového sektoru starým v tomto
ohledu výborně spolupracuje, kteří se zapojili výrazně do té pomoci do informování, a to si myslím, že ta situace vůbec, aby ti,
kteří přijdou do Prahy na hlavní nádraží, dostali informace, co je teď čeká. Co naopak nemohou dosáhnout, co mohou
dosáhnout, to nám výrazně pomohl, je to souhrn těchto faktorů.

mluvčí 
To, že by docházelo k nějakému nucenému vlastně příměru k tomu, aby odjeli ti lidé to odmítá.

mluvčí 
Žádné nucené deportace, v uvozovkách to v žádném případě nejsou nikdy nic takového dělat nebudeme. To, co se dělo, byly
nabídky přesunu do jiných krajských asistenčních center, kde to bylo z důvodu kapacity Prahy nutné. Za další to byla nabídka,
máme vytištěný leták, který v maďarštině v ukrajinštině upozorňujeme ty, kteří mají dvojí občanství maďarské, že nemají v
České republice nárok na dočasnou ochranu žádnou sociální pomoc a že naopak v Maďarsku si mohou zažádat alespoň tu
elementární sociální pomoc. To na těch letácích a právě díky romským dobrovolníkům z neziskového sektoru díky našim
dobrovolníkům nebo policistům se tyto informace k lidem dostávají, a proto ty odjezdy byly častější než těch dřívějších týdnech.
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mluvčí 
Protože otázka k tomuhle daří se nějaká lepší spolupráce s kraji se starosty.

mluvčí 
My jsme na minulém ústředním krizovém štábu odsouhlasili, že to nouzové ubytování musí každý kraj nějaké vymezit, to se
skutečně stalo. Proto jsme mohli některé příchozí do Prahy hlavní nádraží poslat i na jiné krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině, kde jim potom bylo poskytnuto nějaké ubytování a nějaká forma pomoci tak, aby nikdo nemusel zůstávat spát hlavním
nádraží.

mluvčí 
Situace je, že od začátku válečného konfliktu Česká republika udělila 358 000 uprchlíků dočasnou ochranu. Pouze ve 14
stovkách případů nepřijal žádost o dočasnou ochranu. To jsou fakta. Mě hrozně mrzí, když potom někdo překrucuje tuto
skutečnost v souvislosti s nějakou konkrétní situací. Na hlavní nádraží působíme od začátku uprchlické krize. A já teďka čísla z
posledních třech dnů. A v rámci této naší společné práce tzn. romské organizaci našich policistů z pražské cizinecké policii.
Mám informaci, že v posledních třech dnech se na hlavní nádraží zdržovalo od 111 do 158 uprchlíků. A v neděli z těch 158
uprchlíků 68 uprchlíků prokazatelně nemá nárok na dočasnou ochranu. Buď má dvojí občanství tzn. i občanství ruské unie
nebo už má vysloven tu nepřijatelnost žádosti o 40 uprchlíků má přidělenu dočasnou ochranu České republice z nějakého
neznámého důvodu opustili místo ubytování, která jim Česká republika poskytla. Zdržují se na hlavním nádraží. A samozřejmě
je tam skupina 50 v neděli tam byla skupina 50 uprchlíků, kteří teďka podstupují ten proces žádosti o dočasnou ochranu území
České republiky věří, že ten proces bude úspěšný.

mluvčí 
Život se tady o té kriminalitě zvýšila se nezvýšila se v lokalitách, kde právě třeba právě ti romští uprchlíci Ukrajincům.

Martin VONDRÁŠEK, náměstek policejního prezidenta 
Já děkuji za tuto otázku kriminalita meziročně letos vzrostla oproti loňskému roku. To je fakt dosahuje hodnot vcelku roku 2020.
Nicméně trestná činnost cizinců na území České republiky se dlouhodobě pohybuje mezi devíti 10 procenty a trestná činnost
občanů Ukrajiny. Naše území se pohybuje kolem dvou a půl procent. Na tom se vůbec nic nemění. Tzn. nám statistiky tvrdá
data neprokazuje žádný nárůst trestné činnosti spojené s pobytem uprchlíků na území České republiky. A na to neznamená, že
neřešíme protiprávní jednání. Řešíme protiprávní jednání, ať už uprchlíků nebo na uprchlících uprchlíků typicky požívání
alkoholu narušování veřejného pořádku. Potyčky zpravidla mezi uprchlíky samotnými řízení vozidla pod vlivem alkoholu na
uprchlících. Jsou to různá podvodná jednání buď nabízení práce za úplatu nebo nabídka získání finanční hotovosti výměnou za
informace o platební kartě uprchlíka nebo podvodné požadování sociálních dávek na území České republiky. Tato jednání
prověřujeme jsou v jednotkách případů. A já se odmítám tvářit, že k tomu nedochází docházelo k tomu i před válečným
konfliktem na Ukrajině, kdy prostě holt některé, ať už agentury nebo jednotlivci se snažili cizí pasy na cizincích, kteří zde
pobývali zpravidla legálně. Samozřejmě se hůře orientovali v tom českém právním sociálním systému.

mluvčí 
Konkrétní případ zatím vyřešen ještě nemáte. V tomto.

Martin VONDRÁŠEK, náměstek policejního prezidenta 
Smyslu a máme v tomto ohledu jednotky případů, kdy jsou zahájeny úkony trestní řízení, ale já nemůžu, protože trestní řízení
neveřejné, tak já v tom nemůžu říct další informace. Bylo to v Praze, bylo to v Olomouci, bylo to v Brně. Máme případy z Liberce
1, takže prostě řešíme to tak, jak nám trestní zákon trestní řád ukládají.

Roman FOJTA, moderátor 
Sochu ukrajinského básníka Tarase Ševčenka na pražském Smíchově obložili dobrovolníci pytli s pískem odkazujícím na
způsob ochrany soch na Ukrajině před ruskou armádou. Ta z okupovaného území odváží obrazy, zlato i rukopisy. Řada kostelů
historických budov nebo sochy zničená. Cílem akce je podpořit záchranu ukrajinského umění.

Anna MARTINCOVÁ, redaktorka 
Sochy vystavené pytle pískem. Ukrajinci okolo nich prochází denně. Na kulisy války, které umění ve veřejném prostoru
doprovází. Už si většinou zvykli podobnou scénu jen přímo v Praze. Teď mohli pozorovat i Češi i tady v Praze použili
organizátoři na ochranný Val okolo sochy pytle pískem okolo Tarase Ševčenka jich položili více než 400. Stavba ochranné
barikády trvala necelou hodinu a poslední pytel přihodil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Jevhen PEREBYJNIS, ukrajinský veľvyslanec v ČR 
Já si myslím, že je důležité, aby lidí jiných zemí jiných městech, tak i pocítili to, co dnes cítí Ukrajinci.

mluvčí 
A zatímco Ukrajinci už jsou na podobné výjevy ve svých městech zvyklí. Češi, kteří okolo sochy procházeli, se často zastavovali
a netradiční pohled si fotili.

mluvčí 
Je to velice silný, hlavně je to silný pro lidi, který choděj kolem, který najednou viděj tu sochu úplně v jiném světle.

mluvčí 
Organizátoři si sochu ukrajinského malíře básníka nevybrali náhodou. Ševčenko mezi Ukrajinci velmi oblíbený je považovaný za
národního buditele a jeho díla zakazovala cenzura v carském Rusku. A podobně se teď podle Ukrajinců snaží Rusové vymazat
všechno, co připomíná ukrajinskou samostatnost.

Jevhen PEREBYJNIS, ukrajinský veľvyslanec v ČR 
Rusové opravdu míří na to cíleně, chce z ní zničit sochy chce zničit muzea se zničit kulturní památky. On prostě cíleně útočí na
podstatu Ukrajiny. Akce.
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mluvčí 
Na podporu ukrajinského umění dnešním happeningem nekončí. Jen se přesune do virtuálního prostoru na stránky muzea
ohroženého umění.

mluvčí 
Pro nás je důležité pomáhat každý něco drobné úrok byl a pomohou, aby to mohlo vzniknout.

mluvčí 
Právě na stránkách muzea je možné si prohlédnout klasické ukrajinské malby. Jejich upravené verze, do kterých se díky
grafikům promítla současná válka. Anna Martincová, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
Prověřování žadatelů o humanitární dávku nebo umístění ukrajinských dětí do škol. Témata jednání krizového štábu
Libereckého kraje, že tam přes 14 000 válečných uprchlíků, zatím ale není jasné, kolik míst pro jejich děti ve školách v kraji
bude.

mluvčí 
Krizový štáb projednával například zápisy do škol pro ukrajinské děti, který mají začít už v tomto týdnu, jaké jsou kapacity na
školách, ale bude známá zhruba v polovině července, kde zápisy končí. V tuto chvíli zatím kraj pouze potvrdil, že pro děti
ukrajinských uprchlíků, kteří by nesehnali místo ve škole v místě bydliště je připravený zajistit dopravu do škol. Dále řeší s
ministerstvem školství možnost navýšit kapacity, a to především školek. V jedné třídě teď může být přihlášených 24 dětí. Toto
číslo by ale kraj rád navýšil, a to zhruba o 10-20 % hejtmana považuje situaci v Libereckém kraji za ustálenou za poslední
týden ubytovalo krajské asistenční centrum přes 160 ukrajinských uprchlíků. Podle statistik se jich ale stále více vrací také
zpátky na Ukrajinu. A já už jenom doplním, že v tuhle chvíli má kraj k dispozici zhruba 5,5 1000 ubytovacích míst, z nichž
volných je zhruba 1700.

Roman FOJTA, moderátor 
Jak se vyrovnat se smrtí milované osoby a jde to vůbec. Na to se ptá inscenace a vtrhla divadla na Jezerce. Režisér Jan
Hřebejk na jeviště převedl stejnojmenný seriál britského komika Ricky Jay se. Hlavní role se v černé komedii ujal Milan
Šteindler.

mluvčí 
A jejich cit, elfy, volant či Havaj za ty do kanceláře Lisa i s lidmi aj MEJ k zájmu daj na co já jsem velice malé.

mluvčí 
Co je lyžařského šance.

mluvčí 
Na ním.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
Jak ten nápad vůbec vznikl, jak jste došli k tomu, že chcete.

mluvčí 
Převést a v live seriál do divadla?

mluvčí 
Já jsem za těch měsíců lockdownů Koukal na tenhle ten seriál z řeky řadovém. Já jsem nesmírně obdivuju, protože myslím, že
tenhle ten britský komik, jak pokračovatelem, Charlieho, Chaplina nebo prostě v tom přibližování toho vážnýho, a to komediální
levné se to strašně dobře udělat komediální seriál. No dobře vám žena zemře v 50 letech na rakovinu. A abyste toho prostě byl
okamžik, kdy jsem strašně smějete a potom zase okamžiky, kdy se neubrání slzám, takto to bude na tom zaujalo prezentované
obecně zajímá na tom přibližování tragický komický jo. Na Jan Hrušínský muset podařilo získat práva na názor na tu na ten text,
tak jsme se o to pokusit. Ty.

mluvčí 
Nevěříš třeba v posmrtný život.

mluvčí 
To nevím.

mluvčí 
Tak, když nevěříš v nebe ani v peklo, tak proč chodíš po světě a neznásilňuje se ani vraždy, nikoliv senzace?

mluvčí 
To přesně dělal za. No chodím po světě a znásilnil zavraždil, nikoliv se mi zachce.

mluvčí 
Takže nikdy mně blízký velmi blízký Ricky žervé, tedy autor té předlohy, protože já už jsem kdysi pro Českou televizi režíroval
remake, že svého seriálu kancl ví opic. A tehdy už prohlásil Ricky servis, že Češi ho mají rádi, on má rád Čechy, protože Češi
ho inscenují nejenom jaksi v televizi, ale i na divadle. A že tudíž se těší na tučných Czech, tedy buď šek nebo Čech ses, tak
jakože slovní hříčka.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
A čím činí vás oslovuje ten jeho styl humoru ten jeho vtip.
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mluvčí 
O mě baví ta suchost, že to je takovej suchej humor, který se vlastně netlačí dopředu, nehraje se tak jako že bychom měli
ukazovat, že to je komedie. A vlastně mě na tom baví, že stačí hrát poměrně civilně a řekněme vážně.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Jak doufám, to stejně vychází jaksi humorně.

mluvčí 
Mám taky problémy, jo jaký boží.

mluvčí 
Nezačít, protože za sebou, když platím.

mluvčí 
Pracemi 75 Liberec.

mluvčí 
Jak moc jste se chtěl inspirovat tím samotným seriálem o jak moc si dovolil se od něj odchýlit?

mluvčí 
No tak my jsme samozřejmě se snažili zachovat co nejvíce toho ducha toho seriálu, ale pochopitelně máme k dispozici. Jenom
to jeviště. Určitej jsme v soukromém divadle tak určité menší počet herců, ale jako chtělo by to mělo téhož ducha, ale zároveň
se snažil víc osobností herců. To byl v tom případě vlastně si to odvozuje od osobnosti Milana Šteindlera jste viděli jsme
vlastně použili i 41 let starý film Tomáše Vorla. Čtyřiadvacetiletý Milan Šteindler jedenadvacetiletá Jitka Asterová. A spolu
hrajou, tak jsme tohohle toho využili. A té myslím, takový jako symbol toho, že jsem se snažil, aby vlastně ty ty lidi, když je tam
ta závěrečná scéna s tím tatínkem, tak já jsem tam použil skladbou Stardust, že by Honza Hrušínský, že to byla nejoblíbenější
skladba jeho tatínka. Hrála na pohřbu, takže nevím, odtrhli jsme se dát hodně osobních věcí.

mluvčí 
Máš toho tolik, co dát si chytrý zábavný roztomilý.

mluvčí 
Zapomněla jsem sexy.

mluvčí 
Jasně nechtěla jsem mnoha.

mluvčí 
Zbyla po 20 let mladší co.

mluvčí 
Kdybych byla 20 let mladší, tak máme lepší.

mluvčí 
Já jsem viděla seriál, protože režisér Hřebejk nám ukázal tu část, ze které teda budeme. To bylo to velice zajímavé, ale myslím
si, že on to udělal ještě divadelně zajímavější přece jenom, protože mnoho postav tady hraje mnoho lidí, tedy hraje víc postav,
což samozřejmě v seriálu normálně nejde, že jo, ale zase tady nemůže být 30 lidí na jevišti vyhráli každý tu svou malou roli.
Takže to už už celý ten proces toho zkoušení byl velice zajímavé a myslím si, že kupodivu filmová věc čistě do zcela seriálová
doslova dopadl divadelně pro mě velmi zajímavě. No, uvidíme, jak diváci.

mluvčí 
Sakra práce žádný psí žrádlo.

Fazole nebo zeleninový.

mluvčí 
Kari. Tady prezident skutečně velkou roli. Problém není jenom to, že neděláte, co chcete, ale že že, že samozřejmě přitahuje
pozornost, takže my on teda spolupracuje v rámci možností dobře. Ten náš pes v rámci té pejsek naší kostýmní návrhářky, ale
snažíme, aby tam byl natolik, abysme pochopili tu vazbu toho Tonyho psovi vlastnímu slibu zůstane potom manželství. A
zároveň, aby ten pes se vzal pozornost herců.

mluvčí 
Do mě to hrozně baví, že hned na začátku představení máme psa dítě, což je kamarád Matouš Sitta. Syn Martina City herce,
kterej hraje taky na Jezerce. A francké pejsek, kterej patří kostýmní návrhář se Františce a musím říct, že s oběma je to úplně v
pohodě, ale bavíme ta schválnost, že začne představení diváci řeknou. Ježíš Maria dítě pes teda, co jsem zvědavej, kdo udělá
první kotrmelec, ale jak to vypadá, tak jako první bych kotrmelec mohl udělat akorát já, protože tyhle 2 spoluhráči jsou úplně v
pohodě.

Tadeáš HLAVINKA, redaktor 
V čem pro vás podstata toho toho příběhu?
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mluvčí 
Ta podstata je, že když se cítíte být na dně, tak není všechno ztraceno, ale vždycky existujou okolnosti a možnosti, který vám
život přinese a můžete se opět zvednout popela a žít více nebo méně šťastně. A nemusíte celou dobu být jenom někde kdesi
Down.

„Krást a vraždit se nevyplácí,“ říká Josef Mareš, bývalý šéf oddělení vražd a spoluautor seriálu Případy 1.
oddělení URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: tvguru.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 19:14 , Celková návštěvnost: 3 540 000 , RU /
měsíc: 133 126 , RU / den: 9 509 , AVE: 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,11
Josef Mareš (58) začínal jako vyšetřovatel na Obvodním úřadě vyšetřování v Praze 4. V roce 1992 postoupil na Krajské
ředitelství policie hl. m.

Prahy. V letech 1993 až 2001 působil jako vyšetřovatel 1. oddělení tehdejšího Odboru vyšetřování a zabýval se převážně
vyšetřováním vražd (vražda Ludviky Jonákové, Orlické vraždy, vraždy LTO aj.). V letech 2001 až 2004 byl vedoucím 1.
oddělení – tj. „pražské mordparty“, poté působil na postu zástupce velitele SKPV. V říjnu 2010 se stal vedoucím týmu „Anička“
s cílem objasnit zmizení Anny Janatkové. Od roku 2011 je opět vedoucím 1. oddělení, tedy oddělení vražd. Fandí týmu AC
Sparta Praha. 
Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný čtrnácti skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení
vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v posledních letech dosahuje úrovně objasněnosti trestných činů okolo
95 %. Jeho příslušníci zasahují, dojde-li k vraždě, pokusu o vraždu, těžkému ublížení na zdraví s následkem smrti, 
nebo dalším nejzávažnějším zločinům. 
Spoluautorem scénáře je bývalý šéf oddělení vražd Josef Mareš. Kriminální seriál Případy 1. oddělení se tak opírá o
mimořádnou míru autenticity a přesnosti v popisu policejního prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů. Pro ty je typické, že
policisté většinou relativně brzy vědí, kdo je pachatelem. Mnohem těžší ale je dopadnout ho a zločin mu dokázat. Důležitou roli
hrají i zdánlivé maličkosti. Způsob pátrání a usvědčení zůstal u všech případů do velké míry zachován. 
Většinou vám média práci spíše komplikují. Co vás přivedlo k tomu, že jste se pustil do psaní scénáře kriminálního seriálu na
motivy skutečných případů, které jste spoluvyšetřoval? 
Přivedl mě k tomu kolega scenárista Honza Malinda. Nebýt jeho, seriál by nebyl. Mě by to nenapadlo. Hlavně jsem nevěřil, že
bych na to vůbec měl, a že by o to televize stála. Velkým impulsem byl pak seriál Expozitura, kde si ve dvou z šestnácti dílů
autoři vybrali případy, které jsem vyšetřoval. Jeden z nich byl dokonce moje „srdeční záležitost“. Autoři nejenže mi dopředu o
svém záměru neřekli, ale nelíbil se mi ani způsob zpracování. No a zrovna v dobu, kdy jsem se s tím vyrovnával, se objevil
Honza s nápadem napsat kriminální seriál. 
Vystudoval jste kybernetiku na ČVUT a Policejní akademii. Jan Malinda žurnalistiku a mediální studia na FSV  UK . Ani jeden
nemáte filmařské vzdělání. Jak se vám spolupracovalo? 
Honza měl za sebou už dva díly Kriminálky Anděl, takže byl o krok vpředu. Já zpočátku pracoval spíš systémem pokus – omyl.
Zhruba od šestého dílu jsem už byl schopen kompletní díl napsat sám. Tedy pozor, myslím tím první verzi se všemi chybami a
nedostatky. Ty pak v dalších verzích odstraňoval Honza společně s dramaturgem. Jinak jsme si s Honzou práci rozdělili. Já měl
na starost policejní zápletky a dialogy, Honza vymýšlel vedlejší linky, hlídal postavy, prostředí atd. Oba máme časově náročná
zaměstnání, takže se tvořilo převážně po nocích, o víkendech, na dovolených. Byly to desítky a desítky e-mailů. Na konci
můžeme s klidným svědomím prohlásit, že každý z nás 
se na seriálu podílel svou polovinou. 
Podle čeho jste vybírali případy? 
Za svou skoro dvacetiletou praxi na 1. oddělení jsem se zúčastnil vyšetřování spousty případů. S Honzou jsme vybírali ty, o
nichž jsme se domnívali, že budou divácky zajímavé. Také jsme se snažili, aby se každý díl od těch ostatních něčím lišil. Navíc
byla výhoda, že Honza ty případy neznal, neprožil je jako já, a tudíž se na ně díval s větším nadhledem, jako divák. 
Umožníte divákovi nahlédnout pod pokličku policejní práce. Nedáváte tak budoucím pachatelům návod, na co si dát pozor? 
Ukazujeme, jak se policisté chovají, jak mluví, jak vyšetřování prožívají. Zachováváme základní pravidla i obecné policejní
postupy. Konkrétní, detailní etapy vyšetřování v seriálu nenajdete. Určitě nejde o přesnou policejní kuchařku. Byli bychom rádi,
kdyby si případní budoucí pachatelé po zhlédnutí seriálu řekli, že krást a vraždit se nevyplácí. 
Jsou hlavní postavy seriálu inspirovány skutečnými policisty 1. oddělení? Pokud ano, najdou vás diváci v některé z nich? 
Reálné předlohy seriálových postav existují. Ale jsou to opravdu jenom předlohy. Dokonalé kopie byste ale na skutečném 1.
oddělení hledali marně. U mě by to bylo ještě složitější. Některých případů jsem se zúčastnil jako řadový vyšetřovatel,
některých už jako vedoucí oddělení. Protože jsme všechny přenesli do současnosti, byl by můj seriálový obraz vedoucí
oddělení Korejs a to není moc příjemná figura. Doufám, že si mě s ním diváci nebudou spojovat. 
Jak dlouho jste scénář psali? 
Nápad se zrodil před pěti lety. Smlouvu s Českou televizí jsme sice podepsali relativně brzy, ale pak se strašně dlouho nic
nedělo. Honza je větší optimista než já, proto mě přemluvil, abychom začali psát do šuplíku. Na jaře 2012 se k seriálu dostal
producent Michal Reitler a díky němu se vše pohnulo výrazně dopředu. Zhruba před rokem bylo jasné, že se začne točit. To
jsme měli kostru scénářů k šesti dílům, které jsme museli upravit a dokončit. Pak jsme museli napsat dalších osm. Takže rok
usilovné práce. 
Museli jste kvůli uměleckému ztvárnění seriálu dělat nějaké ústupky z toho, jak policie u případu skutečně postupovala? 
Někde ano. Ustupovali jsme v rámci vlastní autocenzury, ustupovali jsme i režii, produkci … Někdy to bylo těžké. Ale i díky
dramaturgovi Tomáši Feřtkovi jsme našli zlatou střední cestu, která vyhovovala oběma stranám. Pokud jsme někde ustoupili,
vždy to mělo pádný důvod. Snad mi moji kolegové odpustí. 
Kriminální seriál Případy 1. oddělení můžete sledovat každé pondělí od 20:10 na programu ČT1. 
Zdroj: Česká televize 

Josef Mareš v roce 2016, FOTO: David Malik / CNC / Profimedia 
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Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: ochranademokracie.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.05.2022 20:52 , RU / měsíc: 810 , RU / den:
54 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. pracuje v Centru pro sociální a ekonomické strategie a na Katedře veřejné a sociální
politiky Institutu sociologických studií Fakulty  sociálních  věd .

Zabývá se zkoumáním, koncipováním a výukou oboru veřejná a sociální politika se zaměřením na regulační funkce trhu, státu,
a občanského sektoru, na problémy vládnutí a evropské integrace a na reformu veřejné správy a veřejných služeb. K jeho
posledním knižním publikacím patří učebnice Veřejná politika (2016), Public Policy (2017) a monografie České důchody (2018).
Blíže viz http://www.martinpotucek.cz. 

Recyklace obalových odpadů nabírá vyšší obrátky
TISK , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Svět balení , Strana: 52 , Autor: Stanislav D. Břeň , Vytištěno: 5 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
31.05.2022 00:15 , Rubrika: Událost , AVE: 308 767,72 Kč , Země: Česko
Přibližně 400 účastníků navštívilo osmý ročník konference Obaly, již pořádá Eko-kom a která je určená pro klienty této
autorizované obalové společnosti. Po dvou letech, kdy se akce konala pouze elektronicky, se účastníci 
potkali bez zprostředkování skrze počítačové obrazovky. 

Hlavním tématem posledních měsíců, a tedy i konference Obaly 2022, byly cíle, které vycházejí z nové legislativy, jež ovlivňuje
celý obalový řetězec. V úvodním příspěvku ředitel Eko-komu Zbyněk Kozel připomněl čtvrtstoletí této společnosti a návazné
legislativy. Zavzpomínal na časy z roku 
1997, kdy se v rámci profesionálního zájmu začal poprvé „hrabat na skládkách“. V roce 1999, kdy Eko-kom uzavřel tzv.
Dobrovolnou dohodu s MŽP, bylo do systému Eko-kom zapojeno 41 subjektů, a to na bázi dobrovolnosti, nyní je to 20 000
subjektů. Výraznou změnu způsobil zákon o obalech z roku 2002, který přinesl povinnost pro mnoho aktérů vstoupit do systému
Eko-kom. „V prvním roce, kdy zákon o obalech už platil, jej však ignorovala ještě přibližně čtvrtina firem na českém trhu,“
podotkl Zbyněk Kozel. 
V současnosti je podle něj v zemi přes 640 000 nádob na třídění, třídit může 99 % Čechů, kteří mají k nejbližšímu kontejneru
průměrně 90 metrů. Podle dat z roku 2020 pravidelně své odpady třídí téměř tři čtvrtiny obyvatel Česka. Celková recyklace
obalů dnes dosahuje 75 %. Za dvacet pět let fungování AOS se vytřídilo tolik odpadu, který objemově odpovídá téměř
dvojnásobku hory Říp. Náklady na vytříděnou tunu odpadu činily vloni přibližně 400 korun. Podle Zbyňka Kozla je Česká
republika nadále velmi dobrá v třídění a má jedno z největších zapojení firem v Evropě. „Systém je stabilizovaný a dlouhodobě
je pokryto 99 procent obyvatel,“ dodává ředitel Eko-komu. 

OD NERUŠENÉ PRODUKCE K MINIMALIZACI NÁKLADŮ 

Přednášející také pohovořil o tom, jak se vyvíjejí pohledy klientů Eko-komu. „V první dekádě byl hlavní zájem nerušeně
produkovat obaly a minimalizovat náklady na sběr a recyklaci. Dnes se přesunuje k maximalizaci recyklace vlastních obalů,“
říká Zbyněk Kozel. Projevuje se také zájem velkých firem o design pro recyklaci a jako nový element se objevuje snaha o
použití recyklátu ve vlastních obalech, čemuž však zatím výrazně brání hygienické a legislativní nároky. 
Ředitel Eko-komu se vyjádřil také ke směrnici o jednorázových plastech coby transpozice evropského práva, která už delší
dobu dlí v českém parlamentu. „Neviděl jsem směrnici, která by byla ušita více horkou jehlou než tato,“ uvádí Zbyněk Kozel s
tím, že údajně ani bruselští úředníci nedokážou přesně ozřejmit všechny detaily této směrnice. Dalším velkým tématem je
předpokládaná revize obalové směrnice, čtyři roky po jejím vzniku a přibližně rok po implementaci jednotlivými státy (v Česku v
účinnosti od 1. ledna 2021). V tomto kontextu lze do (pravděpodobně v blízké) budoucnosti očekávat snahu o maximalizaci
sběru, zavedení povinného recyklovaného obsahu, zákaz prakticky nerecyklovatelných obalů či stanovení povinné kvóty na
opakované použití obalů. Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) se budou muset zřejmě zabývat také litteringem – na
toto téma se zaměřil samostatný konferenční příspěvek. Zajímavá byla úvaha o vztahu ochrany klimatu a cirkularity. „Ochrana
klimatu se v některých prvcích začíná dostávat do konfliktu s cirkularitou,“ podotýká Zbyněk Kozel. Rozpor s cíli recyklace lze
spatřovat ve snaze více využívat odpad jako náhradu fosilních paliv. Podle něj povinný recyklovaný obsah také směřuje k
chemické recyklaci ve velkém objemu, což přinese změnu nároků na třídění. Dále se domnívá, že nové trendy přinesou mnoho
technologických změn v odpadovém hospodářství: „Ať už budou jakékoliv technologie, když budete mít odpad vysbíraný a
vytříděný, můžete pružně reagovat. Lze pak vybrat technologii, jak odpad recyklovat. Je třeba poděkovat firmám, starostům v
obcích, občanům a spotřebitelům a relativně stabilní legislativě.“ 

VÝVOJ TLAČENÝ LEGISLATIVOU 

Další přednáškou navázal Jan Maršák, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí. V úvodu připomněl základní
legislativní rámec, tedy zákony o odpadech, výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech (novelu z roku 2020) či
změnový zákon, které vstoupily v účinnost na začátku loňského roku. Také připomněl chystanou transpozici směrnice o
jednorázových plastech (2019/904) do české legislativy. V tomto případě se tak bude dít prostřednictvím zákona o omezení
dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Účinnost je navržena již od 1. července 2022. 
Následně pohovořil o novém strategickém rámci odpadového a oběhového hospodářství. V tomto případě je řeč o aktualizaci
národního Plánu odpadového hospodářství (POH), který představuje základní strategický dokument a vizi pro odpadové
hospodářství do roku 2035. „Vize zní: Česká republika maximálně předchází vzniku odpadů a efektivně zhodnocuje potenciál
produkovaných odpadů,“ říká Jan Maršák. Aktualizace POH by měla být schválena vládou v květnu 2022. Letos se připravuje
Akční plán na roky 2022–2027 v rámci Strategického rámce cirkulární ekonomiky Cirkulární Česko 2040. V kontextu širokého
pojetí cirkulární ekonomiky se mimo jiné řeší ekodesign výrobků, předcházení vzniku odpadů, inovace digitalizace v celém
výrobním řetězci a v nakládání s odpady. Budou podporovány ekonomické nástroje preferující předcházení vzniku odpadu a
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recyklaci. 
Na evropské úrovni se chystá už zmiňovaná revize obalové směrnice. V březnu Evropská komise zveřejnila iniciativu pro
udržitelné produkty, návrh nařízení o ekodesignu či doporučení pro omezení greenwashingu. V letošním roce se ještě mimo
jiné plánuje rámec pro bioplasty a legislativní návrh k mikroplastům. 

ROSTOUCÍ POPLATKY KOPÍRUJÍ NÁKLADY NEBO INFLACI 

Následující příspěvek přednesl Martin Fojtík, ředitel klientského oddělení Eko-kom. Zaměřil se na plnění cílů nových předpisů.
V úvodu připomněl, že od 1. ledna 2021 došlo ke změně měřicího bodu recyklace, který byl dříve v zásadě mezi spotřebitelem
a třídicí linkou, nyní se nachází na spojnici mezi linkou a zpracovatelem. „Měřicím bodem je výstup z technologie zpracování a
vstup do nového procesu výroby,“ vysvětluje Martin Fojtík s tím, že touto změnou významně narostly poplatky firem do
systému. Náklady se navýšily mj. v důsledku omezení skládkování výmětu z procesu dotřídění a nutnosti financovat
energetické využití obalového výmětu. 
Od 1. ledna 2022 musí Eko-kom vytvářet zákonnou rezervu. „AOS je povinna vytvořit rezervu určenou na krytí budoucích
nákladů na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu,“ citoval přednášející ustanovení § 21a
zákona o obalech. Zákonná rezerva činí 50 % celkových nákladů autorizované společnosti a její tvorba se postupně promítá do
výše poplatků. 
Martin Fojtík dále připomněl historii poplatků v poslední dekádě. V období 2009 až 2021 vzrostly zákonné cíle recyklace z 52 %
na 70 % a poplatky stouply o 35 % (samotná inflace o 27 %). Poplatky se zvyšovaly v letech 2017 (zvýšení nákladů AOS,
navýšení podílu zákonné míry recyklace) či 2019 (zvýšení nákladů AOS, pokles poptávky po plastech). Nejvíce vlivů na růst
výše poplatku se projevilo v loňském roce – pokles cen druhotných surovin, reakce na pandemii, zdražování cen odpadových
služeb, navýšení úhrad obcím či rostoucí inflace. Dále lze zmínit důsledky implementace CEP a SUP, nové cíle recyklace podle
nového měřicího bodu či zavedení ekomodulace. V letošním roce se v navýšení poplatku promítla už zmiňovaná potřeba tvorby
zákonné rezervy a pokračující ekomodulace (zejména u polystyrenu). 
Z návrhu novely zákona o obalech (na základě SUPD) vyplývají pro AOS povinnosti v oblasti pohozeného odpadu. Eko-kom
vypracovává metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu z následujících obalů: sáčky a balení z pružného materiálu, nádoby na
nápoje do objemu 3 l, plastové odnosné tašky, nápojové kelímky a nádoby na potraviny. To předpokládá upravený výkaz a
rozšíření evidence obalových odpadů. 

ZAMEZIT SKLÁDKOVÁNÍ RECYKLOVATELNÉHO 

Petr Pichler (Eko-kom, oddělení úpravy a využití odpadů) se dále zaměřil na recyklaci a využití obalového odpadu a na
problematiku skládkování. Zpočátku rozebral nároky, které vycházejí z aktuálně platné legislativy. Součást nové legislativy tvoří
také nové skládkovací poplatky. Zatímco v případě využitelných odpadů předpokládá legislativa minimální poplatek 800 korun,
od roku 2030 to bude nejméně 1850 korun (u zbytkových odpadů je relace 500, resp. 800 korun). Všeobecná tendence
vyvolaná novou legislativou směřuje k tomu, aby se neskládkovaly odpady, jež mohou být materiálově recyklovány nebo
energeticky využity. „Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady, jejichž výhřevnost v sušině je
vyšší než 6‚5 megajoulu na kilogram,“ říká Petr Pichler. Problémy se už nyní objevují u některých typů materiálů, např. PVC.
„Když se do výmětu dostane PVC, řada subjektů má problém tuto složku nějak využít. Do alternativních paliv ani na skládku jít
nesmí. Je to začarovaný kruh,“ podotýká Petr Pichler. 
Platná odpadová legislativa podle něj vyžaduje jiný pohled na ekonomiku provozu. Některé menší třídicí linky v minulosti
zafixovaly své provozní standardy na tom, že materiálové využití sledovaly jen podle ceny druhotných surovin na trhu. „Přitom si
neuvědomovaly, že Eko-kom přispívá na některé vybrané suroviny podstatně více, než jaká je výkupní cena na trhu,“
upozorňuje Petr Pichler. 

LESK A BÍDA KOVOŠROTŮ 

Další časové okno patřilo Martinu Lochovskému (Eko-kom), který se zaměřil na recyklovatelnost kovových odpadů. V detailu
přiblížil praktické fungování sběru kovů (včetně zcela zásadních výkupen), provoz kovošrotů a specifika sběru jednotlivých
kovových odpadů. V souvislosti se zpracováním kovových odpadů zmínil, že se experimentuje s použitím odpadkových košů na
kovy na veřejných prostranstvích, stejně tak se zavádějí nová opatření související se samostatnými cíli na recyklaci hliníku,
která v současnosti dosahuje pouze třetiny. V roce 2020 sbíralo kovy 4500 obcí, v mnoha z nich jsou k dispozici kontejnery pro
kombinovaný sběr plastu a kovů. „Do veřejné sběrné sítě se vloni uložila tři procenta všech kovů, což představuje čtvrtinu
všech kovových obalů. Tento podíl neustále roste,“ dodává Martin Lochovský. 
Zpracování kovových obalů z hliníku nebývá jednoduché, protože zpravidla obsahuje vysoký podíl kontaminantů (plasty,
barvy). Vzhledem k tenkostěnnosti materiálu hrozí vysoké riziko „propalu“. Mezi nutné úpravy těchto obalů patří přetavení nebo
rafinace. „Přetavení vyžaduje speciální pec, komprimaci do hmotných balíků, případně zpracování s primárním hliníkem.
Výstupem jsou ingoty, respektive housky, které se mohou dále tvářet například do podoby plechu,“ vysvětluje Martin
Lochovský. Při rafinaci probíhá žíhání a drcení, výstup pak představují granule, drtě či prášky vhodné pro výrobu deoxidačních
činidel, barev, ohňostrojů či svařovacích činidel. 

LITTERING JE VĚDA 

David Lukáč (oddělení rozvoje systému, Eko-kom) se zaměřil na littering, tedy pohozené odpadky. V úvodu připomněl, že
definice litteringu není zcela jasná, protože ta, se kterou pracuje směrnice SUP, měla primárně za cíl ochranu moří a pláží.
Nicméně studie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zpracovaná v letech 2019–2021 právě pro Eko-kom jistou
charakteristiku přináší: „Úmyslně nebo neúmyslně pohozený, ponechaný nebo vlivem přírodních procesů zanesený odpad v
urbanizovaném nebo přírodním prostředí a také v blízkosti dopravní infrastruktury mimo místa určená pro sběr odpadů, u
něhož původce nejeví aktivní snahu o sběr, a který má negativní vliv na životní prostředí.“ David Lukáč připomněl, že z této
definice vyplývá, že součástí litteringu není odpad, který je výsledkem nelegálního chování (např. odpad na černých
skládkách). 
V rámci terénního šetření (celkem 164 odběrů) má Eko-kom jasnou představu, jaká je materiálová skladba a velikost
pohozeného odpadu a kde se nejčastěji vyskytuje. Velký podíl (hmotnostně) v obchodních ulicích tvoří kovy – téměř polovina,
dále pak cigarety – skoro třetina. Na zastávkách a nádražích zůstává podíl cigaret téměř shodný, objem kovů je však nižší (16
%), roste zastoupení plastu (23 %) či skla (18 %). 
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Z dotazníkového šetření podle Davida Lukáče vyplývá, že lidé za nejúčinnější nástroj pro redukci litteringu považují zlepšování
odpadové infastruktury a v komunikaci zaměření na skupinu tzv. ignorantů s nízkým respektem k okolí a vysokou míru „lenosti“.
Pokud jde o design obalů předcházející litteringu, David Lukáč doporučuje ponechání obalu v jednom celku (např. víčka
připojená k lahvi), redukci fóliových přebalů, čistotu obalu (dokonalé vyprázdnění obsahu) a dostatečnou velikost (zde je možný
konflikt s nárokem na přiměřenost obalu ve vztahu k objemu baleného zboží – např. obaly na žvýkačky). 

„ALTERNATIVNÍ OBALY“ NEMUSÍ BÝT VHODNOU ALTERNATIVOU 

Zdravotní nezávadnosti obalů potravin při použití recyklovaných a jiných alternativních materiálů se věnovala Jitka Sosnovcová
(Státní zdravotní ústav). V úvodu připomněla, že velké množství potravinářských obalů s sebou přináší narůstající snahu o
navrhování udržitelných obalů. Lze nahradit tradiční plasty vyráběné z látek získaných z ropy nebo fosilních paliv (bioplasty),
využít recyklovatelné materiály, použít biodegradabilní nebo kompostovatelné materiály či přírodní materiály (dřevo, bambus,
traviny atd.). V přednášce se dále věnovala možným rizikům některých obalových materiálů. „Příprava bioplastů přímo z
biomasy, škrobů či tuků zpravidla nevede k plnohodnotným polymerům, popřípadě jejich výrobní a zpracovatelské technologie
neumožňují využití současných postupů při zpracování a tváření plastů,“ uvádí Jitka Sosnovcová. 
Dále na konkrétních příkladech tzv. alternativních obalů, jež byly testovány, zmiňuje rizika spojená se zdravím uživatelů. V
některých se vyskytovaly ve zvýšeném objemu melanin a formaldehyd, jiné obsahovaly pesticidy či rezidua z adheziv a
pryskyřic, další obsahovaly zbytky veterinárních léčiv či biocidů. Za jistou alternativu k jednorázově používaným obalům (např.
ve fast foodu) označila oběh vratných obalů s profesionální dezinfekcí. 

OD KOLÉBKY PO HROB 

Další příspěvek Marie Tiché (MT Consult) a Petra Balnera (konzultant) se zaměřil na LCA, tedy analýzu posuzování
environmentálních dopadů. „Metoda posuzování životního cyklu LCA je systematický proces vyhodnocování potenciálních
dopadů produktů na životní prostředí za použití přístupu ‚od kolébky po hrob‘, při kterém jsou brána v úvahu všechna stádia
životního cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země,“ připomíná Marie Tichá. Stádia životního cyklu
zahrnují: získávání surovin a materiálu, dopravu, výrobu, užití a údržbu a odpad, resp. recyklaci či opětovné užití. 
Dále se věnovala jednotlivým fázím LCA. V první jde o definici cíle a rozsahu (stanovení funkční jednotky, definici referenčního
toku nebo stanovení hranice systému – od kolébky po hrob, od kolébky po bránu, od brány k bráně atd. Druhá fáze je
inventarizační analýzou, tedy procesem sběru a zpracování údajů za účelem kvantifikace spotřeby energie a materiálů,
produkce znečišťujících látek, pevného odpadu a dalších výstupů po dobu životního cyklu. Ve třetí fázi dochází k posuzování
dopadů – tedy přepočtu vstupů a výstupů inventarizační analýzy na výsledky indikátorů kategorií dopadu. 

BEZ ZELENÉHO VYMÝVÁNÍ MOZKŮ 

Předposlední přednáška byla zaměřena na hodnocení vybraných charakteristik obalů spotřebiteli. Výsledkům, které
prezentoval Jiří Remr (Markent), se obsáhleji věnujeme ve Světu balení 115/2022 (rubrika Průzkum). Téma závěrečné
prezentace Petry Koudelkové ( Fakulta  sociálních  věd  UK ) bylo zaměřeno na zelený marketing a greenwashing. Nejdříve
vymezila oba pojmy. Zelený marketing lze charakterizovat takto: „Implementace marketingového programu zaměřená na
environmentálně uvědomělý segment trhu.“ (AMA, 1975) S pojmem greenwashing přišel zřejmě aktivista Jay Westerveld v roce
1986, když se pozastavoval nad tím, zda lze dobře známé hlášky z hotelových pokojů o ručnících považovat v kontextu celého
hotelového provozu za ekologicky, či marketingově orientované sdělení. Tehdy dospěl k závěru, že v případě konkrétního
hotelu, kde bydlel, jde o „zelené vymývání mozku“. 
Pokud se firma snaží vyhnout greenwashingu aplikovanému na spotřebiteli, neměla by podle Petry Koudelkové o svých
produktech tvrdit, že jsou šetrné k přírodě nebo že fungování celé firmy má minimální negativní dopad na životní prostředí, aniž
by to dokázala doložit fakty. V přednášce předestřela „sedmero hříchů greenwashingu“: 1. Skrytý kompromis (zatajený háček);
2. Chybějící důkazy (nepodložené tvrzení); 3. Irelevantnost; 4. Vágnost; 5. Lež; 6. Menší zlo; 7. Uctívání falešných
autorit/značek. V závěru upozornila také na chystaný eco scoring výrobků. 

***

Cíle pro obalové odpady 
od 1. 1. 2021 od 1. 1. 2025 od 1. 1. 2030 
do 31. 12. 2024 do 31. 12. 2029 do 31. 12. 2034 od 1. 1. 2035 
Odpady 
z obalů A B A B A B A B 
% % % % % % % % 
Papírových 
a lepenkových 75 75 85 85 
Skleněných 75 75 75 75 
Plastových 50 50 55 55 
Železných 55 70 80 80 
Hliníkových - 35 50 60 
Dřevěných 15 25 30 30 
Prodejních 
určených 50 55 50 55 50 55 50 55 
spotřebitelovi 
Celkem 70 75 75 80 75 80 75 80 

Pozn.: na základě zákona o obalech; A – recyklace, B – celkové využití 

Množství obalových odpadů, které v roce 2020 vznikly v ČR 
a byly materiálově využity nebo spáleny ve spalovnách odpadů s energetickým využitím 

Obalové odpady využité nebo spálené ve spalovnách s energetickým využitím formou: 
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Materiál obalové odpady Vzniklé (t) Materiálová recyklace (t) Jiné recyklace (formy t) Recyklace celkem (t) Energetické využití
(t) Jiné využití (formy t) s Spalování energetickým spalovnách využitím odpadů ve s Celkové spal. energetickým a využitím spal.
odpadů využití ve Recyklace (%) s Celkové a spal. využitím energetickým spalování odpadů využití (%) ve 
(t) (t) 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 
SKLO 222 576 186 108 0 186 108 0 0 0 186 108 83,6 83,6 
PLASTY 264 453 110 545 0 110 545 47 808 0 42 778 201 131 41,8 76,1 
PAPÍR/LEPENKA 549 689 480 879 0 480 879 1349 0 23 430 505 659 87,5 90,2 
Hlinik 18 623 6 051 0 6 051 0 0 0 6 051 32,5 32,5 
KOVY Ocel 62 081 52 987 0 52 987 0 0 0 52 987 85,4 85,4 
Celkem 80 704 59 038 0 59 038 0 0 0 59 038 73,2 73,2 
DŘEVO 177 040 61 588 0 61 588 5 656 0 1 469 68 172 34,8 38,8 
JINÉ 34 268 4 212 0 4 212 1 861 0 1 003 7 076 12,3 20,6 
CELKEM 1 328 731 902 370 0 902 380 56 675 0 68 702 1 027 747 67,9 77,3 
Zdroj: MŽP; Od roku 2020 využití nové metodiky výpočtu. 

264 453 tun 

obalových odpadů z plastu vzniklo v roce 2020, materiálově recyklováno bylo 41‚8 %. Ze vzniklých 18 623 tun obalových
odpadů z hliníku bylo materiálově recyklováno 32‚5 %. Nejvyšší míru recyklace vykazují papír a lepenka (87‚5 %). Zdroj: MŽP 

O autorovi: Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz svetbaleni.cz svetbaleni svet_baleni
Foto autor:   Foto (2×): Ekokom

Roe v. Wade. Pohádka o tom, jak princezna neměla ani v roce 2022 základní lidská práva
TISK , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Heroine , Strana: 56 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 00:40 , AVE: 147 523,47 Kč , Země:
Česko
Anna Kotvalová 

V úterý 3. května unikla na veřejnost informace, že soudci Nejvyššího soudu Spojených států amerických hlasovali o možnosti
zrušení precedenčního rozsudku Roe v. Wade, který v celých USA v roce 1973 legalizoval potraty. To by v praxi znamenalo, že
by o legislativě upravující interrupce rozhodovaly jednotlivé státy. Co to ale znamená pro nás a naši společnost? 

Zdá se neuvěřitelné, že je tato otázka stále na stole. I v roce 2022 musí (nejen) američtí občané a občanky křičet v ulicích, že
ženské tělo není veřejný majetek, o kterém by se mělo hlasovat v soudních síních. Je těžké posunout se ve feministické debatě
dopředu, když společnost stále nepřijala předpoklad, že ženy po celém světě mají právo nakládat se svými těly tak, jak uznají
za vhodné. K čemuž neodlučitelně právo na interrupci a jiné reprodukční svobody patří. 
Debata o potratech pramení z obecného problému, že je ženám ve společnosti stále odpírána subjektivita a jejich existence je v
různých ohledech objektivizována. Když odhlédneme od sexuální objektivizace a vnímání ženských těl jako nástrojů mužské
potěchy, musíme se zamyslet nad faktem, že ženská existence ve veřejném prostoru se stále často odvíjí od fungování a činů
mužů. Nejen že žijeme ve společnosti, o jejímž fungování a hodnotách rozhodují stále primárně muži, ale také panuje
představa, že ženské tělo, a tedy existence, je politická záležitost, která by měla být nějakým způsobem podrobena veřejnému
názoru a regulaci. Ještě před sto lety nebylo vůbec automatické, že ženy mají mít volební právo, a tedy nebyly rovnocennými
občany, i dnes je tu ale přece spousta nesamozřejmostí, nad nimiž se musíme pozastavit. A ženská autonomie a subjektivita
jsou toho součástí. 
S tím také souvisí často zaznívající argument, že by potraty měly být možné jen v určitých případech, jako je třeba znásilnění
nebo incest. Tento postoj je ale naprosto nepřijatelný. Tím bychom v podstatě říkali, že ženy mají kontrolu nad svým tělem a
životními volbami jen v případě, že jsou nějakým způsobem napadeny nebo jsou oběťmi násilí. V takové situaci by i nadále
platilo, že ženské životy jsou závislé na rozhodnutí a hodnocení mužů, a tedy že ženy nejsou autonomními aktéry ve
společnosti. 
Co bude v praxi znamenat, když se precedenční rozsudek skutečně podaří zvrátit? Prakticky to, že si budou jednotlivé státy
moci nastavovat legislativu týkající se interrupcí a reprodukčních práv podle svého uvážení (čti podle toho, zda budou u moci v
daném státě demokrati, či republikáni). Současně ale takové rozhodnutí vrátí feministickou debatu (a praxi) o desítky let zpátky.
Protože vláda nad vlastním tělem je základní aspekt rovnoprávnosti mezi muži a ženami a bez něj se dál nepohneme.
Pamatujme, že mužům tato kontrola odepřena není, a co víc, stát by nikdy nenapadlo snažit se nějak regulovat jejich životy či
osobní svobody. 
Otázkou také je, zda se máme bát podobného vývoje i v České republice. Zatím nejspíš ne. Ale znechucení a hněv jsou
navzdory tomu úplně namístě. Nejen že občanky a občané v okolních státech takové štěstí nemají, ale jak se nedávno naplno
ukázalo, i u nás se opět derou na povrch ultrapravicová, misogynní „pro-life“ hnutí, která můžou mít v budoucnu i reálnou
politickou moc. Éra, kdy měla společnost čas se aklimatizovat na ženy, které mají v moci vlastní těla a potažmo životy, je u
konce. Jsme právem naštvané a rozhořčené, protože něco takového musí být v roce 2022 úplnou samozřejmostí. A jak jsme
byli v historii svědky už mnohokrát, naštvané ženy dokážou změnit svět! 

Foto autor:   FOTO: ARCHIV
Foto popis:   Anna Kotvalová Studuje doktorát v oboru mezinárodní vztahy na FSV  UK , kde se věnuje feministické a
postkoloniální teorii. Na katedře také vyučuje několik předmětů. Píše publicistické texty a básně. V příštím roce jí vyjde
debutová sbírka poezie.

Summit EU o sankcích proti Rusku
TV , Datum: 30.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 02:38 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 5 084 856,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zavede Evropská unie embargo na ruskou ropu? Jak zásadní je, aby se na něm po týdnech jednání opravdu shodla?
Odpovíme v dnešní Devadesátce, přeju hezký večer. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie zahájili v Bruselu mimořádný
summit. Jeho hlavními tématy jsou dohody o dalších sankcích proti Rusku kvůli invazi na Ukrajinu a nové možnosti finanční a
vojenské pomoci Kyjevu. Na dálku se k jednání připojí taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pořadí už šestý balík
protiruských sankcí unijní lídři zatím zřejmě neschválí. Státy Sedmadvacítky totiž stále rozděluje právě pohled na zákaz dovozu
ruské ropy. Proti nejnovějšímu návrhu je stále hlavně Maďarsko, kterému nestačí slibované výjimky. Částečné výhrady mají ale
taky další země, včetně Česka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj volá po tvrdších sankcích proti Rusku, zejména proto
podle něj ty dosavadní na Moskvu nezabírají. Sám prezident Putin v posledních vyjádřeních mluví o tom, že se Rusko na
ekonomické sankce Západu systematicky připravovalo. K přijetí tvrdších protiruských sankcí opakovaně vyzývá, jak už jsme
říkali, Volodymyr Zelenskyj, který na summitu prostřednictvím videa taky promluví. Předsedkyně Evropské komise i další
státníci stále doufají, že dohodu nakonec během pár dnů najdou.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Je to otázka, která evropské politiky v tuto chvíli pálí asi ze všeho nejvíc. Jak zavést co nejpřísnější embargo na Rusko, ale
přitom co nejméně poškodit vlastní evropské ekonomiky? Otázka, na kterou Evropa ani po 4 týdnech, co Ursula von Der
Leyenová představila embargo na ruskou ropu, nemá odpověď. Evropští lídři, kteří se sem dnes do Bruselu sjeli na mimořádný
summit, mají z ekonomických následků stále velký strach. A ten zní především ze zemí, které nemají moře, a jsou tak závislé na
ropovodech z Ruska, tedy hlavně z Maďarska, ale i Slovenska a Česka, tedy států, které zároveň kritizují Evropskou komisi.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Nemám velkou radost z toho, jak tentokrát probíhala ta jednání. A teď nemyslím jejich obsah, ale způsob, že nejprve se
zveřejnil ten zamýšlený cílový stav.

Viktor ORBÁN, maďarský premiér 
Nejdříve jsme vytvořili sankce a pak teprve jsme začali přemýšlet o důsledcích a hledat řešení. Ale je to otázka energií. Je to
příliš riskantní a vážné.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Kompromis, kterým se komise nyní snaží situaci zmírnit, říká, že Evropská unie zakáže dovoz ruské ropy, ale pouze té, která do
Evropy proudí po moři. V tomto dokumentu, který nyní mají lídři na stole, se říká, že ropa, která proudí ropovody, by měla do
Evropy téci dál. Ovšem v předběžných závěrech se také říká, že Brusel musí najít způsob, jak zajistit rovné podmínky a
solidaritu mezi členskými státy. Jinak řečeno, jde o peníze. Ropa, která teče v ropovodech, je dnes mnohem levnější než ta,
která cestuje po moři. No a tak země jako Maďarsko, ale i Německo by byly zvýhodněné. A to se nelíbí ostatním. I proto se
dohoda na tomto summitu neočekává. Státy se stále neshodly na všech podrobnostech, a tak definitivní schválení balíčku
nechají až na příští dny a týdny.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise 
Neočekávám, že se tyto sankce podaří vyřešit během následujících 48 hodin. Ale jsem si jistá, že šance existuje.

Olaf SCHOLZ, německý kancléř 
Zní to tak, že shoda existuje a že ji dříve nebo později nalezneme.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Protože pokud by se unii nakonec nepodařilo šestý balíček schválit, znamenalo by to první, ale o to vážnější šrám v zatím
jednotném evropském postoji vůči ruské agresi. Z Bruselu Lukáš Dolanský, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A Lukáš Dolanský teď znovu, tentokrát živě. Stále sleduje jednání Evropské rady. Lukáši, zdravím tě, přeju hezký večer. Ta
skepse, která byla patrná z toho tvého předchozího příspěvku, ta i po prvních hodinách jednání přetrvává? Nečeká se, že by
se dnes přeci jenom mohla najít shoda, především na tom embargu na ruskou ropu?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Ta skepse byla poměrně dost silně ventilovaná třeba z úst Ursuly von Der Leyenové, nebyla to moje skepse, ale byla to skepse
tedy lidí, kteří jednají tady v těch jednacích sálech. Ona to říkala poměrně dost jasně a zřetelně, že neočekává nějaký zásadní
průlom v těch následujících 48 hodinách. Na druhou stranu, a to je potřeba říct, už ten samotný fakt, že lídři dostali na stůl
materiál, který dnes připravovali velvyslanci ráno od půl desáté, kteří se nakonec dokázali shodnout alespoň na tom, že tedy
embargovaná by měla být, jak tam zaznělo koneckonců v tom příspěvku, pouze ropa, která proudí nebo bude proudit do
Evropy těmi tankery, tzn. po moři, nikoliv ropa, která proudí ropovody, je určitý úspěch. A dá se říct, že alespoň vykročení k
nějakému možnému kompromisu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak široké je to spektrum zemí, které mají výhrady? Je to primárně Maďarsko nebo jen a pouze Maďarsko nebo je to i Česko i
Slovensko? Jak to vypadá?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Já jsem dnes v jednom článku četl takový hezký bonmot, že to bude maďarský premiér Viktor Orbán, který bude takovou včelí
královnou na tomto summitu, kdy ostatní lídři se kolem něj budou shlukovat a kmitat. Myslím si, že tohle to přesně platí, že on je
úplně uprostřed těch lidí, kteří se snaží nějakým způsobem ho přesvědčit k tomu, aby změnil ten samotný postoj. Na druhou
stranu zmínils to sám, není to jenom Maďarsko, je to samozřejmě i Česká republika a Slovensko, tedy země, které si uvědomují,
že mají problém nebo měly by problém, kdyby do Evropy přestala téci ropa okamžitě, protože ji nemohou dovézt z jiných koutů
světa. Ale nejsou to jenom tyto státy. Bylo to například i Bulharsko, které podle těch informací, které jsme měli k dispozici, také
si mělo mít možnost vyjednat určitou výjimku nejenom pro tu samotnou dopravu ropovody, ale možná i tankery. Byly to i další
členské státy, které nakonec z toho případného veta couvly, jako byla třeba Malta, kritická byla také Itálie. Ale skutečně platí to,
co jsem říkal v úvodu, to znamená, že v tuto chvíli ve středu toho všeho kritického dění je Maďarsko.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A co je ten hlavní důvod, proč Maďarsko stále nesouhlasí i přesto, že to je už x-tý návrh, x-tý kompromis? V praxi by
znamenalo, že by to embargo se vztahovalo pouze na ropu dodávanou cisternami, ne ropovodem, což je klíčové pro Maďarsko.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Já asi nechci úplně jaksi říkat, co Viktor Orbán říká nebo respektive, jaký je jeho pohled. Já to nechci komentovat, ale můžu
říct, co říkal, protože koneckonců to viděli diváci i v tom mém příspěvku. On jasně řekl, že to není otázka, jestli sankce ano,
nebo ne. On tvrdí, že Maďarsko pro ty samotné sankce je. Na druhou stranu říká, že je to velice ožehavá otázka a že Maďarsko
musí mít jistotu, že se k ropě dostane. V zásadě platí to, co jsem říkal před malým okamžikem, to znamená, že země, jako je
třeba Nizozemsko, země, které má přístavy, které může dovážet ropu, zemní plyn z okolních částí světa, je na tom podstatně
lépe než země, jako je třeba Česká republika nebo právě Maďarsko, země, které v zásadě v tuto chvíli nemají jinou možnost,
jak dovézt ropu. No a pak je tady věc, o které se tady v Bruselu velice nahlas také mluví, a to, že Maďarsko samozřejmě na
druhou stranu chce také peníze. Koneckonců o tom maďarští představitelé mluvili poměrně dost jasně, kdy maďarský ministr
zahraničních věcí minulý týden říkal, že Maďarsko bude chtít až 15 miliard eur k tomu, aby mohlo předělat, změnit svoji
energetickou soustavu. To samozřejmě souvisí také s tím, že Maďarsko do dnešních dnů nedostalo ani jediné euro z toho
plánu obnovy, což byl ten bezprecedentní balík peněz, který měl pomoci jednotlivým členským státům po koronavirové krizi.
Takže to jsou ty dvě věci, o které Maďarsku skutečně jde.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pro Českou republiku je zásadní, aby mohla nakupovat ropné produkty z ruské ropy dodané oněmi ropovody, tedy tou cestou,
pro kterou by třeba Maďarsko nebo Slovensko mělo výjimku, tak jak se to rýsuje? Budeme moct odebírat ropné produkty z této
ropy?

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Ano, tohle je informace, kterou jsem měl z diplomatických zdrojů, tedy že skutečně během víkendu se objevil návrh, který tedy
podle diplomatických zdrojů měl pocházet z Polska, aby v případě, že některé členské státy budou mít výjimku na dopravování
ruské ropy právě ropovody, tak aby mohly tuto ropu použít a zpracovat pouze na svém území, tzn. aby nemohly tu samotnou
ropu dále přeprodávat a aby nemohly prodávat produkty z ní. No a to je velký problém právě pro Českou republiku, protože
ona není soběstačná, co se týče těchto produktů. To alespoň mi říkaly diplomatické zdroje. Potřebuje nakupovat například v
Německu, ale také na Slovensku. No a pro Česko by to bylo velice krizové, kdyby v zásadě nebyla schopná naplnit benzínové
pumpy naftou a benzínem, neměla dostatek zásob a neměla je kde nakoupit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Bude to zřejmě další dlouhá bruselská noc. Lukáš Dolanský bude u toho. Lukáši, přeju, ať to navzdory tomu uteče. Hezký
večer.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel 
Jistě bude dlouhá. Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Teď se pojďme podívat na to, jak se na možný výpadek ropy připravují české firmy.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Jak udržet firmu v chodu, i kdyby ropa z Ruska na čas přestala potrubím proudit a na trhu ji v tu chvíli nebylo dost? I to je
otázka, na kterou podniky, včetně tohoto strojírenského v Benešově, teď stále častěji hledají odpověď.

František KULOVANÝ, ředitel, Beast, Machines & Structures 
My jako firma samozřejmě jsme velmi malým subjektem v rámci ekonomiky. My potom můžeme spoléhat pouze na sebe, na to,
jaké si vytvoříme zásoby.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
I proto tady už 20 let mají svou podnikovou čerpací stanici. S pohonnými hmotami tak vystačí na 3 měsíce. Zájem o soukromé
benzínky teď mají i další firmy.

František KULOVANÝ, ředitel, Beast, Machines & Structures 
Pozoruji, že to začínají i řešit samozřejmě nejen střední a větší firmy, ale začínají to řešit i municipality. Je to zejména v tom, že
nabízíme a v současné době realizujeme větší objemy právě skladovacích nádrží na pohonné hmoty.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Přibližně na 90 dní má ropu ve skladech hmotných rezerv i stát. Zhruba 50 % ropy ale do Česka už teď přichází z jiných států
než z Ruska, a to přes ropovod TAL do Ingolstadtu a pak dál do rafinérie v Kralupech. A právě to je podle odborníků nejlepší
varianta, jak k nám surovinu dostat, pokud by neproudila z Ruska. Kapacita ropovodu mezi Itálií a Německem by se ale musela
navýšit.

Václav LOULA, mluvčí ČAPPO 
Čili tato cesta je pro Českou republiku nejpřijatelnější, a proto je taky logický, žádáme určitý odklad, který potřebujeme, časově
se přípravit na tuto alternativu.

Petr SOPOUŠEK, moderátor 
Byl vznesen na akcionáře požadavek na rozšíření kapacitu ropovodu TAL. A v těchto dnech probíhá ze strany akcionářů
připomínkovací proces.

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka ČT 
Česko teď rychle plní i zásobníky na zemní plyn. Přerušení odběru z Ruska ale v šestém sankční balíčku není. Zásobníky jsou
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teď naplněné víc než poloviny. Na rozdíl od ropy je ale Česká republika na zemním plynu z Ruska závislá téměř ze 100 %.
Vendula Horníková a Vanda Kofroňová, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A pokračujeme debatou. Dvojice českých europoslanců, Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu,
nestranička za hnutí ANO. Dobrý večer.

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně, místopředsedkyně Evropského parlamentu /nestr. za ANO/ 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A Jiří Pospíšil, europoslanec TOP 09. Vítejte, dobrý večer.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Paní místopředsedkyně, nejdřív váš odhad, jakou šanci dáváte tomu, že dnes večer přeci jenom nastane nějaký posun v těch
jednáních o embargu na ruskou ropu:

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně, místopředsedkyně Evropského parlamentu /nestr. za ANO/ 
Já jsem optimista. Doufám, že se podaří najít dohodu, protože se tady hraje o kredibilitu Evropské unie. Evropská komise už
před měsícem na našem plenárním zasedání ve Štrasburku do světa řekla, že se Evropa zbaví závislosti na ruské ropě. A toho,
čeho jsme svědky teď v posledních těch týdnech, mi radost nedělá. Ukazuje to na to, že Evropa není jednotná, že jsou tady
různé politické zájmy. A doufám tento summit se podaří prolomit možná přes asi nejvíc tu pozici Maďarska a najít společné
řešení, protože tady se opravdu hraje o hodně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak pojďme, pane poslanče, dešifrovat, zkusme to, jaké jsou ty zájmy? Co je podle vás ten hlavní důvod, proč tentokrát u toho
šestého balíčku se to prostě zaseklo? A nutno říct, že ta jednání trvají už měsíc.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Tak jsou tam jednoznačné zájmy Maďarska. Ten prvotní veřejný zájem je jasný. Maďarsko chce mít ropu. A to je zájem
legitimní. To je zájem i České republiky, Slovenska a ostatních zemí, které jsou závislé na ropě z ropovodu Družba atd. To
znamená, to je zájem, který nelze Maďarsku vytýkat. Ale zatímco země, jako je Česká republika a Slovensko, byly připraveny se
už na počátku domluvit, když se jim dá přechodné období, po které se například rozšíří ropovod TAL pro Českou republiku
nebo se vyřeší /nesrozumitelné/ jinak, tak Maďarsko stále v zásadě všechny varianty blokuje. A teď můžeme spekulovat, jestli
je to o tom, že chce peníze, evropské peníze, které jsou z fondu obnovy pro Maďarsko zablokované, nebo chce Maďarsko, aby
byla zastavena řízení proti němu pro porušení principu právního státu. Anebo to nejhorší, čeho se obávám, ale nechci
spekulovat, že zkrátka lídr Orbán drží basu s Putinem, je dneska trojským koněm Putinova režimu v Evropské unii a zkrátka na
žádnou variantu nepřistoupí, což by pro Evropu byla obrovská prohra ukázka nejednoty a obrovské vítězství Vladimíra Putina v
té politické rovině. Takže budu doufat, že ta poslední varianta, Orbán jako trojský kůň Ruska v Evropské unii, snad nenastane
a že to budou pouze ty jaksi trochu obchodnické a mocenské počty a úvahy vydělat na tom, co nejvíc ze strany maďarského
lídra.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ta varianta s tím trojským koněm je z vašeho pohledu tedy jenom hypotetická, anebo máte indicii, že by to mohlo být?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Nikdo nevidí panu Orbánovi do hlavy, ale to, že varianta jedna to není, to znamená pouze mít ropu, to už jasné, to by přistoupil
k nějaké variantě. Ta nabídka, jak zajistit v Maďarsku ropu tedy byla, říkám podobná jako v případě České republiky a my jsme
na ní přistoupili. A teď otázka, protože Maďarsko je vnímáno jako určitý trable maker v Evropě, nemá peníze z toho fondu
obnovy postcovidového, tak jestli ty peníze to také slyšeli od maďarského ministra zahraničí, který hovořil, myslím o 12
miliardách nebo 15 miliardách euro, které Maďarsko bude chtít právě na vybudování nové infrastruktury, kudy by tekla ropa,
anebo jestli to ta politická rovina, že Maďarsko nechce, aby bylo žalováno komisí a popotahováno za to, že tam jsou zkrátka
určité věci jako zákon proti sexuálním menšinám, určité normy, které poškozují neziskovky mimo maďarské nebo mezinárodní
neziskovky a tak dále. A za to je to Maďarsko popotahováno, jestli chce tedy Orbán říci, vy nás nechte být a my za to
ustoupíme, to se ukáže, je to pokerový hráč, uvidíme, ale měl by si uvědomit, že dneska tím svým postupem poškozuje zájmy
Evropské unie, ale i Maďarska. Maďarsko není Německo nebo Francie, je to, promiňte, relativně malá země, která zažila
sovětskou okupaci v padesátých letech a podobné zkušenosti jako my. Je na hranici s Ukrajinou a Putin, který porazí Ukrajinu,
je podle mého názoru naprosto v rozporu s geopolitickými zájmy Maďarska, proto by si měl Orbán vyrobit, že by to neměl úplně
přepálit, protože jde o střední Evropu. A o to, jestli pokud Ukrajina padne, máme Putina ve střední Evropě, a to ohrožuje nás,
Slováky Pobaltí, Polsko, ale i to Maďarsko.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A vy jste paní místopředsedkyně už odpoledne ve vysílání ČT 24 mluvila právě o té variantě, že Viktor Orbán pro v těch svých
kartách a počítá i s kartou odclonění pozornosti od problémů Maďarska s dodržováním principů právního státu. Co ta varianta
Maďarsko jako trojský kůň Evropské unie? Ta je podle vás reálná, tak jak o tom teď mluvil, jako o hypotetická variantě, pan
poslanec Pospíšil?

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Taky jasné, že Viktor Orbán patří k těm politikům, kteří mají blízký vztah k panu Putinovi. Vždyť on byl to právě on, který
cestoval do Moskvy, aby si vyjednal lepší dodávky energií do do Maďarska v době, kdy už jsme se pokoušeli o nějakou
společnou pozici, takže on dlouhodobě opravdu se netají tím svým blízkým vztahem a s Vladimírem Putinem. Já si myslím, že v
tuhle chvíli, ale Maďarsko hraje především o to, aby se zapomnělo na právě situace s dodržováním právního státu v jejich zemi.
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A aby vytěžilo z téhle situace, kdy je potřeba jednomyslnosti maximum o to tady v tuto chvíli Viktor Orbán hraje. Já jsem
sledovala jeho příchod na Evropskou radu, kde už prosakovaly informace o tom, že je na stole nějaký kompromis, kterým by
všichni mohli, tak říkajíc žít. A on přijde před novináře a řekne žádný kompromis není, není. Já teprve teď jdu vyjednávat, takže
ukazuje to i slabinu té společné zahraniční politiky Evropské unie. My jsme závislí na té jednomyslnosti, kdy se musíme všichni
dohodnout a bohužel potom jsme v rukách třeba Viktora Orbána, který sleduje nějaké své i domácí politické cíle a využívá k
tomu tedy nás vše v tuto chvíli.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když už jste to naťukla, debatuje se v Bruselu nějak intenzivněji o tom, že by se ta zásada jednomyslnosti v té otázce sankcí
měla změnit? Tuším před několika týdny o tom mluvil italský premiér, pokud se nemýlím, tak je to téma, nebo to byl takový
výkřik do vzduchu, paní poslankyně?

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Je je to dlouhodobé téma. Za tu dobu, co jsem v Evropském parlamentu, tak není skoro bych řekla měsíce, aby Evropský
parlament nevyjádřil kriticky právě k tomu, že v Evropské unii máme v tuto chvíli jednomyslnost, že to v podstatě brzdí to
společné rozhodování. My jsme teď nedávno skončily konferenci o budoucnosti Evropské unie, do které se zapojili občané z
celé Evropské unie. Měli jsme tam i početnou účast českých občanů a jeden z těch výstupů doporučení občanů v těch
občanských diskuzí bylo právě, abysme zrušili jednomyslnost při přijímání třeba sankcí a ten případ, který tady vidíme případ
války na Ukrajině, naší reakce vůči Rusku, kdy tady v tuto chvíli teď tápeme měsíc a nejsme schopni se dohodnout, je to
opravdu tím bych řekla učebnicovým příkladem toho, proč ta jednomyslnost brzdí pružnější rozhodování Evropské unie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a pan poslanče, nevedeme tady vlastně na akademickou debatu?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Vedeme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Že jsme tady viděli, jak velký problém byl při kvótách na přerozdělování uprchlíků, kde při tom rozhodování jednomyslnost
nebyla a jaký problém to na řadu dopředu udělalo.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Paní kolegyně, to výborně řekla, já jí zdravím, krásně to popsala. A já pouze jako ona, jako je intelektuálka, já jsem ten
praktický nízký politik. Já dneska souhlasím s tím, co ona říká myšlenku, ale v praxi jako není dneska vůle zemí se domluvit na
jiném způsobu hlasování a na odbourání jednomyslnosti a je otázka samozřejmě jestli to je nebo není v zájmu České republiky,
třeba naše vláda by k tomu byla rezervovaná, protože jako můžete být zase na druhou stranu přehlasováni. Takže to je debata,
která jako je pěkná, ale nyní reálně na stole z mého pohledu není ta vůle to dneska prohlasovat, takže o ní můžeme vést
debatu, ale ten dnešní večer to nevyřeší takzvaně. Ten problém, který teď máme na stole dobře s ukrajinskými sankcemi nebo
vůči Rusku, promiňte.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když vás vezmu za slovo, vy jste ten praktický politik co má řadu let zkušenosti, tak to se dá udělat? Co se dá udělat s tím
maďarským odporem a s odporem státu, kde máme podezření, že je možná trojský kůň?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Já doufám, že komise s Maďarskem intenzivně jedná, trošku ten pocit úplně nemám. Dneska fakt musíte jednat s Maďarskem a
ten hlas Maďarska bude drahý, to tak je. Pravdě bude platí co řekla paní kolegyně, taky si myslím, že to je zatím jakoby snaha
vytlačit z toho pro Maďarsko nejvíce. A je třeba se s Maďarskem se domluvit, jednota v oblasti sankcí vůči Rusku je tak klíčová,
že já budu úplně otevřený, já bych zkrátka nakonec Maďarsku ustoupil, protože je třeba ta dohoda, z mého pohledu. Ale já toto
nevyjednávám a nechci to říkat ani do éteru, to musí tady naši vyjednavači řešit. Já jenom mám trochu pocit z toho, a to mě
taky mrzí, že komise prezentuje, jaké budou sankce, já si třeba myslel, že ta komise prezentovala, že třeba už to má trošku
předjednané, že už trošku víme, že to tady někdo podpoří a pak teď hledám na tom kompromis. Je třeba hovořit i o tom
postupu, že tohle do budoucna není dobré. Má se říkat závěr a ne říci úmysl chceme sankce v oblasti ropy a pak teprve
vyjednávat a tím tak trošku spektáklem bavit Putina.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Udržte tu myšlenku, prosím. On to kritizoval i český premiér, za chvíli si ho pustíme. Jenom, abychom dotáhli tu myšlenku, co s
Maďarskem. Chápu správně, že byste tedy jako praktik zamhouřil oči nad nedodržováním principů právního státu, protože teď
je vyšší priorita shodnout se protiruských sankcích?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Já si myslím, že to je otázka opravdu těch peněz, že dneska nemá třeba Maďarsko přístup k penězům z fondu obnovy a o tomto
to úplně primárně je. A já fakt jako nevím, zda ta jednání byla vedena nebo ne, to možná paní kolegyně má bližší informace
možná než já, to nevím, ale pokud nebyla vedena v tomto duchu ze strany komise a nebyla zde snaha se s Orbánem domluvit.
On teďko přijíždí na jednání po měsíci, tak to podle mě je projev liknavosti, ale nejsem u toho, tak tady jsem jako královský radí
z hraběcí rady trošku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zeptám se, paní místopředsedkyně, o to se hraje a respektive se ptám, mělo by to tak být, měla by Evropská komise
odblokovat peníze z toho fondu obnovy směrem do Maďarska kdyby Maďarsko podpořilo embargo na ruskou ropu?

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Já si myslím, že takhle nemůžeme fungovat, protože a trošku možná poprvé mě překvapuje pan kolega Pospíšil, protože on
vždycky patřil mezi ty, kteří kritizovali situaci právního státu v Maďarsku a já s ním souhlasím. A myslím si, že i v téhle těžké
situaci nemůžeme nad všemi problémy prostě zavřít oči a mávnout proutkem.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Není to volba mezi dvěma zly, ve které se jednoduše volí to menší zlo?

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Než jestli bych to mohla doplnit, ono by se totiž nakrásně mohlo potom stát, že na příští summit přijede jiný stát a řekne,
odpusťte mi všechny dluhy, jinak vám to tady za blokuji. Tohle není metoda, jak Evropa funguje. Jasně, musíme si naslouchat,
musí tady fungovat nějaké porozumění pro problémy těch jednotlivých států. To znamená pokud tady mají objektivně státy
problém se zbavit závislosti na ruské ropě v nějakém časovém horizontu a můžeme jim dát výjimku, tak to udělejme, ale
nemůžeme nasypat najednou všechny problémy té země. To bychom se taky mi mohli začít vyjednávat nějaká přechodná jiná
opatření, a tak dál. Takhle to nefunguje ten image Viktora Orbána, obecně si myslím, že tímto ještě více se zhorší. Maďarsko
rozhodně nebude patřit mezi státy, kterým by ostatní chtěli nějakým způsobem pomáhat, takže se jim tom možná vrátí jako velký
bumerang ve chvíli, kdy třeba jednou budou potřebovat větší pomoc Evropy, budou potřebovat finančně více pomoci, více
solidarity a pak se všichni vzpomenou přesně na tyhle kroky Viktora Orbána.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak pane poslanče, jen rychlá reakce.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Tak my tu rozhodujeme mezi dvěma zly a takto občas v životě bývá politice, buď se může stát, že na konci teda totálně bude
poškozena kredibilita Evropské unie a nebudou žádné sankce přijaty a Rusko, dál bude dostávat miliardy z ropy, anebo se s
Maďarskem nějak musíme domluvit a něco mu dát. To jsou dvě věci na stole. Rozumím tomu, co říká paní místopředsedkyně.
Já budu šťastný, když se po čtyřech týdnech, kdy jsme se nepohli z místa, dohodneme a nebudeme vůči Maďarsku ustupovat,
ale cestu realisticky nevidím, tak uvidíme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pojďme se teď poslechnout dnešním vyjádření českého premiéra Petra Fialy. Jenom připomínám, že kritizoval to jednání o
šestém balíku unijních sankcí vůči Rusku, nemělo by se podle něj opakovat, aby byl zveřejněn cíl, který nebyl předem
podrobně domluven. Zmínil taky, že při jednáních o doposud přijatých sankcí byla zásadní jednota přístupu všech zemí.

Petr FIALA, premiér /ODS/ 
Pravděpodobně budeme mluvit i o šestém balíčku sankcí vůči Rusku. Jak pravděpodobně sledujete, tak ta jednání probíhají v
těchto chvílích a nejsou ještě dovedena úplně k závěru. Hledáme tady shodu všech členských států a také nalezení takových
mechanismů, aby ty sankce, o kterých uvažujeme, měli skutečně dopad na Rusko větší než na jednotlivé členské státy. My
sankce samozřejmě podporujeme, ale musí se zohledňovat v energetické oblasti situace jednotlivých zemí a zatím na tomto
shoda dosažena nebyla.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Proč, pane poslanče, Evropská komise střelila unii do vlastní nohy? Když zveřejnila ten návrh. Ono to ten den, když to
zveřejnila, vypadalo skoro jako jasná věc, že už zbývá pouze dohoda velvyslanců členských zemí a že to bude snad ještě tentýž
den.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Já jsem si třeba naivně myslel, že to má komise předjednané, že opravdu už bude otázka lezení toho závěru. Víte co, v tom má
Petr Fiala pravdu. Tady jsoudvě2 hodnoty vůči Putinovi. Tvrdost sankcí, to je jedna věc a jednotný postup. A tady poprvé od
počátku ukrajinské války Evropa nepůsobí jednotně a ta hodnota jednoty je skoro stejně silná jako tvrdost sankcí. To znamená,
jestli dál my tu budeme týdny v takové rozmělněné podobě a bude to dvacátý pátý kompromis šestého balíčku, tak je to
vítězství, politické vítězství Putina. Proto říkám je třeba opravdu posunout to do nějakého závěru a do nějaké dohody a je to
poučení do budoucna. Zkrátka komise opravdu má využívat, více možná kabinetní politiku diplomacii, když máme silného
nepřítele, jako je Rusko, jsme s ním reálně ve válce. Rusko využívá veškeré prostředky k tomu, jak oslabit jednotu Evropské
unie. Vidíme v tom schopné silné v kybernetické válce a tak dále. A my mu tedy předkládáme takové divadlo, podle mě je to
fakt špatně. Je z toho poučení do budoucna. Doufám, že se z toho poučí komise a evropští lídři.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vy jste paní poslankyně pátrala jako místopředsedkyně Evropského parlamentu po tom, proč se tak stalo, proč šéfka Evropské
komise Ursula von Der Leyenová přišla s tím návrhem, aniž by to bylo dojednáno nějaké základní podobě?

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Já nevěřím tomu, že přišla s něčím a co nebylo nikde předjednáno. Tomu nevěřím, ale kde nastala chyba, to sama nechápu a
rozhodně to bude téma, které předpokládám, že vzneseme na zasedání Evropského parlamentu, protože to, čeho jsme svědky
ty 4 týdny je opravdu podrývání kredibility Evropské unie jako celku, a to neprospívá vůbec nikomu. Já jsem se teď vrátila ze
služební cesty ze Spojených států, a to na toto se mě američtí kolegové ptali, protože slyšeli, že tedy ano, odstříháváme se od
ruské ropy a pak se zase přečtou, ne ne odstříháváme se, nevíme. Nevíme, jestli se rozhodneme, jestli se dohodnem, kdy to
bude, a tak dál. Tohle je strašně špatný pro obraz Evropy jako celku. Na druhou stranu já nevím, kde jsou problémy v té
komunikaci třeba na české straně, protože předsedkyně Evropské komise nám vlastně v Evropském parlamentu hovořila o
tom, že z těch informací z jednání, které má v níže přechodné období, bude potřebovat Maďarsko a Slovensko. A v té době se
o Česku vůbec nehovořilo. A já jsem sama byla překvapená, že několik hodin pár dní na to vystoupila česká vláda, která jako
by se probudila a řekla my vlastně budeme potřebovat přechodné období také, byť premiér Fiala několik dní předtím ve
sněmovně hovořil o tom, že jsme schopni do 30 dnů se odstříhnout od ruské ropy. Takže tady evidentně nefunguje
komunikace a nevím, z čeho tedy nakonec předsedkyně vycházela.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To bylo velké překvapení, že česká vláda reagovala tím, že taky budeme chtít přechodné období? To nikdo nečekal i
komentátoři to tak komentovali, že opravdu je to překvapivé. Tak ptal jste se vládních kolegů co se stalo?
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Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Mě to také překvapilo. Na druhou stranu ten postup české vlády byl jako zase naprosto korektní. V první jaksi té nabídce
během dvou dnů jednání nabídnuta výjimka na rok a půl česká vláda řekla souhlasíme, připravíme se. Pozice České republiky
a pozice Maďarska je úplně odlišná. Maďarsko teďko rozehrává hru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ale přece jenom to nakonec bylo jiné rozhodnutí, než jaké jsme předtím vysílají signály, tak proč?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Ne, já toteda fakt nevím. Já, když bych byl český poslanec tak vám to řeknu, ale jako já ty kluky vidím trochu na dálku. Nechci
to zlehčovat vůbec jo, ale já stále doufám /nesrozumitelné/, že kdybychom měli, byla by to moje prosba a můj tlak na tu vládní
koalici jako řadového zákonodárce evropského, že kdybychom dostali rok a půl tu výjimku, tak bychom měli maximum udělat
pro to, abychom ji celou nevyužili. Ale rozumím, že to byla nějaká jistota nějaký polštář toho, že zkrátka Češi nepřijdou o ropu,
což chápu, vláda nemůže hrát úplné harakiri a riskovat, že tady dojde ropa. Tomu rozumím, ale opravdu ten tlak měl být
mnohem intenzivnější, by měl být, aby to v případě, že to nakonec bude rok a půl, až bude šestý balíček. Teda bychom co
nejdříve dohodli s Bavorskem řešení ropovodu Tal, rozšíření a tak dále. takže doufám, že to byl polštář a že reálně vláda udělá
maximum pro to, aby ten termín byl co nejkratší. A teď si můžeme říkat, že to Andrej Babiš zanedbal a tak dále, ta vláda
reagovala, já nevím, přesně detaily jako, ale to už je ta vnitro politická česká situace.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, vrátím to spíš na tu evropskou úroveň, vlastně nikoliv na českou. Matěj se ptá, bude Evropská unie, potažmo Česko,
usilovat o odchod od ruské ropy a plynu, i kdyby válka na Ukrajině skončila? Hypotetická otázka, když bych ji rozšířil, paní
místopředsedkyně, je to asi daleká budoucnost, ale co by měly být podmínky, za kterých by teprve třeba Evropská unie mohla
začít uvažovat o tom, že začne narovnávat ekonomické vztahy s Ruskem?

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
To si tuhle chvíli tedy vůbec nedokážu představit. Naopak myslím, že je velké ponaučení z toho, že některé státy, především
třeba Německo, v minulosti udělalo velkou chybu ve svých prioritách v energetické politice, že vsadilo na ruskou kartu, jenom
na ruskou kartu, odklon od jaderné energie, a tak dál. A teď v podstatě za to platí, vybírá se svojí daň a my možná vlastně
svým způsobem s nimi. Takže jestli ne nějaká opravdu zkušenost, ponaučení z té války na Ukrajině, tak je to rozhodně to, že
nesmíme sázet na nestabilní partnery a že rozhodně prioritou Evropy v nadcházejících týdnech, měsících a letech bude
nezávislá energie, energetická politika. To znamená totální odklon od ruských dovozů a připravujeme na to samozřejmě celou
řadu už opatření, ať už je to hledání alternativních dodavatelů, termínové terminály zkapalněného plynu, infrastruktura, a tak
dál.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tady asi budete souhlasit.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Já se svoji vzácnou vzdělanou oblíbenou kolegyní samozřejmě souhlasím, ale jenom jsem chtěl doplnit jako kmet co už je v
politice dlouho. Matějovi, ať si vzpomene jak je starý Matěj váš tazatel, ale já jsem zažil první předsednictví. Byl jsem v té době
ministr spravedlnosti ve vládě Mirka Topolánka a už tehdy byla obrovská krize s ruským plynem a Mirek Topolánek to řešil tedy
s Tymošenkovou premiérkou Ukrajina s Putinem. To je přece obrovský problém Evropy, že už tehdy nepoučili před těmi x lety a
že jsme to do dneška nevyřešili. To znamená, ať válka dopadne jakkoliv, pokud nám fakt jde o být svými pány a ne poddanými,
kteří koukají na východ směr Rusko, tak musíme mít alternativní zdroje, to znamená já zopakuji ten příběh. On trošku je to pro
nás déja vu, kdy první české předsednictví toto řešilo a ta Evropa podcenila, nechala to být, nepoučila se, tak snad teďko, když
je tam taková obrovská tragédie na východě se poučíme. Jsem to chtěl doplnit informací ještě jako zkušený, starý kmet tady, je
to 12 let.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To tehdy Mirek Topolánek ještě nevěděl, že u vlády bude už pouze několik měsíců.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Byla to škoda.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Děkuju, dámo a pane poslanče, přeji hezký večer.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Všem přeji krásný večer.

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Děkuji za pozvání.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/ 
Na shledanou. Zdravím do Bruselu do Štrasburku, paní kolegyni.

Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /nestr. za ANO/ 
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pojďme připomenout, že zásadní části šestého balíku sankcí Evropské unie měl být úplný zákaz dovozu ropy. Koneckonců
mluvíme o tom celou dobu. Proti se ale postavilo Maďarsko. Nespokojilo se totiž s dočasným odkladem, který mělo kvůli své
závislosti na ruském importu dostat. Polsko potom do nového návrhu prosadilo zákaz přeprodeje zpracovávané ruské ropy do
dalších států. To se ale nelíbí Česku a také Slovensku. Obě země chtějí zajistit výjimku z ustanovení. Česko je totiž na dovozu
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zpracované ropy zejména ze Slovenska závislá. A míříme za zpravodajem České televize na Slovensku Petrem Obrovským.
Petře, zdravím tě a přeju hezký večer.

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Dobrý večer přeju.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jakou pozornost věnují Slováci tomu aktuálnímu bruselskému jednání, kde je tím sporným tématem právě embargo na ruskou
ropu?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Ta pozornost není nijak mimořádná. Objevilo se téma bruselského summitu na slovenských webech i ve slovenském
zpravodajství, ale rozhodně to není dominantní téma dnešního dne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Má Bratislava k tomu poslednímu návrhu, který je na stole zásadní výhrady? Myslím tím ten návrh, který má zakázat aktuálně
dovoz ropy v tankerech a pak by to měla být přechodná doba pro dovážení ropy ropovody.

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Slovensko určitě nebude patřit k těm státům, které by přijetí šestého balíku sankcí jakkoliv blokovaly. Eduard Heger několikrát
zopakoval, že Slovensko se chce odstříhnout od ruské ropy jakmile to bude možné vzhledem k tomu, že je na ní, ale takřka ze
sta procent závislé, tak potřebuje nějaký čas, potřebuje nějaké přechodné období. Ministerstvo hospodářství v podkladech k
summitu navrhlo, aby to přechodné období bylo tříleté. Původně se mluvilo o výjimce na 2,5 roku do konce roku 2024. Uvidíme,
jaký termín z toho nakonec vypadne, ale na tom ta dohoda rozhodně nebude stát ani padat. Ostatně i ukrajinská strana proto
má pochopení, když pan prezident Volodymyr Zelenskyj promlouval v polovině května ke zdejšímu parlamentu, tak řekl
slovenským poslancům, my chápeme, že vy to nemůžete udělat ze dne na den, ale udělejte to, nezanedbejte tento problém,
protože otázka odstřižení se od dodávek z Ruska je otázka svobody.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, to je postoj slovenské vlády, Co slovenská opozice, především opoziční strana SMER Roberta Fica.

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Opoziční strana bývalého trojnásobného premiéra má na to úplně jiný názor. Ona říká, že energetické sankce ohrožují
energetickou bezpečnost Slovenska, ohrožují slovenskou ekonomiku. Robert Fico tvrdí, že on by postupoval úplně jinak a tyto
sankce zastavil. Není to překvapením. SMER zde totiž nemá s vládou nějakou základní shodu na základních geopolitických
otázkách, zpochybňuje kromě sankcí taky dodávky zbraní na Ukrajinu, zpochybňuje pomoc uprchlíkům a byť ruskou agresi na
začátku odsoudil jako porušení mezinárodního práva, tak v pozdějších vyjádřeních Robert Fico velmi často ten konflikt
relativizoval, označil ho za konflikt Ruska a Spojených států, do kterého by se Slovensko nemělo nijak míchat. Takže má svými
postoji mnohem blíž k Budapešti než v Bratislavě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Uvnitř slovenské vládní koalice se rozhořel spor o zdanění ruské ropy. Proč o něco takového vlastně usiluje slovenský ministr
financí?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
To je čistě vnitropolitický problém, který se sankcemi nijak nesouvisí. Ministr financí Igor Matovič přišel nečekaně s nápadem
zdanit mimořádné zisky, které inkasuje v současnosti jediná slovenská rafinérie bratislavský Slovnaft. Ty zisky plynou z rozdílu
mezi cenou ruské ropy, ta je poměrně nízká a cenu paliv, která Slovnaft vyrábí. Ta je naopak poměrně vysoká. Výtěžek z této
daně chce ministr financí nasměrovat do sociálních balíčků, které mají pomoci rodinám. Mluvilo se také o tom, že by tyto peníze
mohl jít na zvýšení platů některých státních zaměstnanců, ale koaliční strana SAS je proti, protože se jí nelíbí principiálně
jakékoliv zvyšování daní. V současné době není jasné, jestli se takové zdanění vůbec podaří schválit a kdy se podaří schválit.
Politici tu dohodu odsunuly minimálně do červnové schůze parlamentu, která začíná, tuším, 14. června.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A ty sleduješ Petře situace taky v Maďarsku. O Maďarsku jsme už tady byly poměrně obšírně a zajímá mě tvůj zpravodajský
pohled. Chce se Maďarsko dohodnout na nějaké podobě toho ropného embarga nebo chce být primárně stůj co stůj proti, aby
získalo něco úplně jiného, z jiné oblasti?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Já bych řekl, že Maďarsko se s ostatními státy a s Evropskou komisí nakonec dohodne. Zřejmě mu ostatní ustoupí jednak v
tom, že bude platit výjimka pro ropu, která je přepravovaná po zemi, tedy ropovodem Družba. Dnes navíc Viktor Orbán mluvil o
tom, že by chtěl ještě takovou pojistku pro případ, že by došlo k výpadkům v těch dodávkách ropovodem Družba, aby mohl
nakupovat v tom případě ruskou ropu i z jiných zdrojů. Je to dlouhodobá a mnohokrát opakovaná strategie maďarského
ministerského předsedy, který chce dát svému domácímu publiku najevo, že on je ten jediný, který se stará o zájmy Maďarů,
maďarských domácností, maďarských podniků a že naopak Brusel je neschopný tyto problémy řešit. Připomíná mi to situaci,
kterou jsme tady viděli zhruba před rokem, když Budapešť nakupovala neregistrované vakcíny z Ruska a Číny, vakcíny proti
covidu a i tehdy maďarský premiér říkal, v Bruselu jsou pomalí byrokraté, kteří nejsou schopni nic vyřešit a já jediný jsem
dokázal zajistit dostatečně velké dodávky dostatečně brzo tak, abych ochránil životy maďarských občanů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a rozehrál Viktor Orbán hru o uvolnění peněz z fondu obnovy, které jsou blokované kvůli tomu, že Maďarsko podle
Evropské komise nedodržuje principy právního státu?

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Ne, netroufám si říct, jestli tam dojde k nějakému politickému obchodu. V tomto směru, protože přece jenom řízení o porušení
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hodnot právního státu je dané právním rámcem Evropské unie a zakládajícími smlouvami, ale Budapešť už dala najevo, že by
za ty svoje ústupky nebo za to, že schválí ten šestý balík sankcí, něco chtěla. A je to poměrně velký balík peněz, ze kterého by
ráda financovala přestavbu své energetické infrastruktury a vůbec přestavbu ekonomiky tak, aby mohla v budoucnu fungovat
bez zdrojů ropy z Ruska.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Petr Obrovský z Bratislavy. Děkujeme, hezký večer.

Petr OBROVSKÝ, zpravodaj ČT na Slovensku 
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Země Evropské unie jsou více či méně závislé právě na ropě z Ruska. Surovina v České republice pochází z Ruska maximálně
z poloviny, podobně jako v Německu, anebo třeba Nizozemí. Nejmíň závislé, a to maximálně 25 % jsou zejména státy na jihu,
jako je Francie nebo Itálie, ale taky severské země. Naopak nejvíc dováží ruskou ropu Bulharsko a také Maďarsko, Finsko,
anebo sousední Slovensko, na kterém jsme před malou chvíli byly. Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, analytik
mezinárodních vztahů CEVRO Institutu u nás ve studiu, dobrý večer. Ta délka toho jednání o embargu na ruskou ropu - měsíc,
odpovídá obtížnosti toho tématu? Respektive odpovídá tomu, do jakých problémů se některé země bez ruské ropy mohou
dostat nebo spíš odpovídá tomu, že některé země z toho tématu chtějí získat něco úplně jiného?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland; analytik mezinárodních ekonomických vztahů, CEVRO Institut 
Nechci být, ale řeknu obojí. Tohle téma je komplikované. Víme, že u všech jednání vždycky jde až o tu finální fázi, když máte
termín, tak vždycky se vlastně dokazuje na poslední chvíli, a to jsme viděli na brexitu kdykoliv byl nějaký termín, tak ze začátku
se nic nedělo a potom až na konci byla všechna aktivita. Čili to mě nepřekvapuje kdyby byl ten termín dán dřív, tak k tomu
summitu přišlo dřív a mohli jsme být třeba o 14 dní dále, ale ono to skutečně na těch detailech záleží. Je to skutečně natolik
komplikovaná věc, že se nejedná primárně dneska o to, jestli se odříznout. Vidíme, že Maďarsko by šlo klidně s tím odříznutím
těch ostatních zemí od tankerové ropy. A pokud bude mít tu výjimku o té družbové, ropovodné ropě, ale Maďarsku skutečně
jde o ty detaily, protože ono ví, že dlouhodobě, řekněme, do dvou, do tří let, se stejně bude muset odříznout, to má jenom
dočasnou výjimku, že dočasně může z toho Ruska dovážet, čili potřebuje mít nějakou alternativu, a to jakékoliv suchozemské
země mají problematické, protože do všech přímořských to dovezete tankerem. A teď samozřejmě z Evropské unie jsou
naplánované velké peníze, které pro tyto země mají zafinancovat všechny ty nové ropovody, pro Maďarsko zejména z
Chorvatska, tam určitě diváci si můžou všimnout, až pojedou v létě na dovolenou kolem Rijeky a Krku. Tam je spousta obřích
terminálů. Tam tudy bude teďka ještě víc než v minulosti právě být dovážena ta zámořská ropa. A oni odtamtud potřebujou
natáhnout nebo zlepšit ropovod. No, ale vzhledem k těm omezením, které nyní dneska Maďarsko má na čerpání evropských
peněz, tak ono by vlastně asi podle všeho nemohlo vůbec ty peníze čerpat. Čili jedna věc je nějaká historická rozepře mezi
Evropskou unií a demokratickými principy v Maďarsku, ale nyní, když přišlo na lámání chleba, no tak Maďarsko toho využívá, a
v tomhle momentě čistě pro čerpání na ten ropovod celkem rozumně, protože samo o sobě zafinancovat ropovod nebude tak
jako jednoduché vzhledem k tomu, co by v tomhle mohla udělat Evropská unie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A tomu odpovídá i ta dnešní nová výhrada, když Maďarsku řekli, ano, na ropovody u toho embarga bude odklad, rak Maďarsko
říká: dobře, ale potřebujeme mít jistotu, že když zadrhne proud ropy ropovodem Družba, že budeme mít alternativu. To stále
odpovídá té pozici Maďarska?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Může to si myslím, že to nesouvisí nutně přímo s tím Chorvatskem, to neznamená, že o to Chorvatsko nejde, ale takhle
vždycky, ono i vlastně v Česku jde o to přesně naspecifikováno, co smí čerpat Česko z toho ropovodu, nebo ne, protože dalším
velkým zádrhelem je, když se ta ropa dostane do Slovnaftu, tak jestli můžeme my potom ze Slovnaftu čerpat ty ropné produkty,
když jsou z ruské ropy, protože teoreticky bychom neměli, pokud bychom nebyli součástí té výjimky, takže skutečně nejde
jenom o to určení zemí, ale co následně má být děláno s tou ruskou ropou. A vlastně Maďarsko tím pádem by se nemělo jak
dostat k alternativám než ten ropovod Družba, protože jakákoliv alternativní cesta ruské ropy, kterou chce, by musela jít přes
právě ty západní přístavy, kde je to zakázáno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak, jak to rozseknout?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
No, tak tohle si myslím, že jako je asi poznámka pod čarou, že ano, řekne se, kdyby nakrásně jste potřebovali, kdyby se s
ropovodem Družba něco stalo, a potřebovali byste ruskou ropu v tom objemu, jakou byste ji přiváděli bývali tím ropovodem, tak
my dovolíme na přesně stanovený přístav, aby dojel tanker o přesně stejném objemu, a můžete si ji s pánem bohem tudy
nechat přepravit. To si myslím, že je technikálie, myslím si, že hlavní, to o co se hraje, jsou dvě věci. Jednak tedy, jestli na
základě toho dovolit Maďarsku čerpat ty peníze, a pokud čerpat, tak jestli jenom na ten ropovod z Chorvatska, anebo jestli
vlastně udělat bianco šek, co jsme si, to jsme si, aby Maďarsko mohlo čerpat i na ty další věci, a druhá věc do řešení je zase v
kontextu těch evropských legislativ, kdy najednou, když zakážete západní Evropě používat ruskou ropu, teda trustu tankerů a
dovolíte to třem zemím ve východní Evropě, tak vlastně rušíte pravidla jednotného trhu, že všichni mají stejnou tak nějak
možnost používat ty stejné výrobky a suroviny atd., čili to, že se tady rozevřou nůžky mezi tou drahou západní ropou a levnější
ruskou ropou a jedině ty 3 země vyjmenované budou moci mít přístup k té levnější ropě, tak to může podle spousty narušovat
právě ta pravidla jednotného trhu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a vyváží to, nebo nevyváží argument, že zatímco západní Evropa má jednoduše, naopak bližší přístup k alternativám, tak
my tady ne?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Ty boud dražší, protože...
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To chápu, ale my bychom neměli přístup k alternativám.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Ano, ale přesně jako je otázka, ty západní země budou vozit tu ropu přes ty terminály pomocí tankerů, ale vlastně budou moci
přijímat jenom ty drahé tankery, neruské ropy a nesmí už podle toho pravidla přijímat ty ruské s tou levnější ropou, tzn. oni
pořád mají stejný přístup, akorát je nutíme do těch dražších cen a tady by byly ty levnější, a tím pádem by to bylo z pohledu
Evropské unie nespravedlivá pomoc tím, že my tady máme levnější ropu než na západě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dá se to podle vás překlenout tím, že by to bylo pouze dočasné?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
V Evropské unii je naprosto možné všechno, vidíme v základních dokumentech, že je napsáno, že země si navzájem
nevypomáhají s placením dluhů, a hned to bylo porušeno, jakmile se Řecko dostalo do problému, takže ano, věřím, že k
nějakému kompromisu dojde. Určitě tam bude nějaká podmínka dočasnosti, nakolik bude dočasná a nakolik se potom může
stát zase precedentem pro další vyjednávání, to ukáže budoucnost, ale nedělám si iluze, že k nějaké dohodě dojde, protože
ten tlak, je to pořád většina zemí proti třem, potažmo vlastně jedné, ty Česko a Slovensko se víceméně jenom vezou, že to, co
vyjedná Maďarsko, tak si vezmou, takže k nějaké dohodě dojde. Ale nemusí to být na tomto summitu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, a stojí to všechno za to? Jednoduše uštědříme Rusku embargem na jeho ropu, byť jenom částečným v přechodné
době, silnější ránu, než si připravíme vlastní problémy?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
To asi určitě, protože pokud bychom chtěli se od něčeho odřezávat ruského, tak ropa pro nás bude nejmenší problém, a pro
Rusko největší problém. Rusko polovinu své ropy vyváží do Evropy. Nyní to, co by vyváželo do Maďarska a Československa, je
relativně malý zlomek z toho celku, čili skutečně by na polovinu snížila svůj výkon a na to už nemá ani záložní kapacity, aby
chytala tu ropu, která stále prýští ze země, aby si ji mohla někde skladovat. Čili skutečně vznikne i ten logistický problém. A
vzhledem tomu, že Evropa celkem spotřebovává pouze čtvrtinu své ropy z Ruska, tak pro tu čtvrtinu lehce najde alternativy,
mnohem snáze, než by to bylo v případě plynu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Čtvrtinu, nebo 37 %?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Ne, čtvrtinu, zhruba přes celou Evropu a 75 % z té čtvrtiny přiváží teďka po těch tankerech, tzn. po těch lodích.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, pojďme teď k tomu, kde hledat alternativy. Konkrétně pro Českou republiku se mluví o navýšení kapacity ropovodu Tal, na
který se napojuje ropovod IKL, kterým proudí ropa právě do České republiky. To může stačit z jak velké části, protože ty
kapacity jsou omezené?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Tam bude skutečně záležet na tom načasování, tam jako jde o to, že vždycky máte na tom druhém konci nějakou kapacitu na
uskladnění, a tím pádem ta kapacita v principu je, pokud se dobře časově načasuje, že právě ji čerpáte i třeba, když zrovna
nepotřebujete tu ropu, ale přesto čerpáte a zatím ji skladujete v těch kapacitách, takže jako dobrým managementem by se to
mělo rozhodně lépe ukočírovat než rozhodně Maďarsko a i lépe než Slovensko. Čili z těchto třech zemí jsme na to určitě
připraveni nejvíce.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dva roky pro zbavení se závislosti na ruské ropě České republice mohou stačit?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Ano, tam je největší problém, to hlavní naše přizpůsobení bude přizpůsobit právě ty naše ropu zpracující závody, které zejména
v Litvínově jsou primárně nastaveny na tu ruskou ropu. A tam to určitě bude znamenat velkou investici do změny té
technologie. A vlastně největší nebezpečí toho dvouletého plánu, je ta nejistota, že skutečně za dva roky tady stále bude platit
bojkot na ruskou ropu, protože jakékoliv investorské plány pro přeměnu té technologie nebo pro vybudování nových kapacit
jsou závislé na tom, že skutečně tady nebude alternativa a že skutečně je to nezbytně nutné. A je to nezbytně nutné pouze,
pokud ten bojkot bude dostatečně dlouhý. A vlastně z pohledu toho investora, který musí tohle všechno zaplatit, je největší
nebezpečí, že se teďka odřízneme a během roku dvou vyjdou lidé do ulic, budou chtít tu levnou ruskou ropu a Evropská unie,
potažmo jednotlivé země neodolají tomu pokušení, notabene, když už tou dobou třebas, doufejme, skončí válka, případně tam
dojde i ke změně režimu nebo aspoň tamního vladaře, a v ten moment odolat tomu pokušení nevrátit se zpátky k té ruské ropě
bude strašně těžké, a to právě zpětně znehodnotí všechny ty investice do té změny.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ty proklamace, které slyšíme, koneckonců slyšeli jsme i z úst českých europoslanců, je to definitivní, jednoduše, potřebujeme
se definitivně odříznout od ruských energií, tomu nevěříte, to je...

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Jako tomu nevěří ani oni, z toho pohledu, když si vezmete, že víme, že za 100 let, pokud pořád ještě budeme potřebovat ropu,
tak je jasné, že za 100 let bude situace úplně jiná, tak za 100 let předpokládám, že Rusko už bude, jak říkám, pokud bude
potřeba ropa, bude ji vyvážet kamkoliv, čili teď už jenom se bavíme, jak dlouho to bude trvat. A jestli to je za horizontem těch
investičních změn, anebo jestli to je před ním, jo, takže jako na věky věkův, do skonání této planety to určitě není, ale jde o to,
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aby se ta Evropská unie skutečně dokázala upsat k tomu, že to bylo dostatečně velké právě pro ty investory, aby se jim
vyplatilo to změnit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak předpokládám, že ti investoři mají nějaký lobbistický tlak a sílu na to, aby si některé věci uhlídali. Mimochodem, když jsme u
toho, investice do terminálu na zkapalněný plyn, to taky může být zmařená investice jednoduše proto, že plyn navíc
považujeme v Evropě za přechodnou alternativu na cestě k zelené energii?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Určitě, ale ta přechodnost se teďka určitě prodloužila, právě, protože nyní ještě více bude muset brát na sebe ten plyn roli té
náhrady, čili ano, investice do těch terminálů jsou ještě dlouhodobější než investice do změn v té ropné soustavě, takže tam
skutečně hrozí to, že to okno, po které bude platit bojkot na ruskou energii, může být kratší, než ta nutná investice do těch
terminálů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pojďme, Petře, ještě v rychlosti jenom stručně k několika diváckým dotazům. Ty první dva shrnují vlastně to, o čem jsme se
bavili. Dá se v horizontu dvou či tří let najít jiné cesty? Dají se najít jiné cesty pro ropu do střední Evropy a odříznout se od
ruského ropovodu? ptá se banka. Na to navazuje Jiří Peták, jak se obejít bez ruské ropy výhledově za dva až tři roky, jaké jsou
možnosti náhrady? To jsme vlastně naťukli.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Ano, ropa z tankerů, vlastně ten ropovod Družba má dvě větve, jedna jde k nám. A ta severní, o tu se taky jedná teďka v
Bruselu, že by se zavřela i ta část té severní Družby, která jde teďka do Polska a Německa. Tzn. zase je to vlastně právní
otázka, kterou teďka řeší, jak nadefinovat to, že nějaký ropovod se zavře, jak chce ostatně Polsko a Německo, oni si chtějí
zavřít ten svůj, Německo, nevím, z různých důvodů, Polsko určitě z ideových důvodů, protože tam ta vyhraněnost vůči Rusku je
ještě větší. Tzn. jak nadefinovat, která část toho ropovodu by měla jít a která ne, ale jako skutečně v té ropě a u zásobování
těch pár zemí v centru Evropy, které nemají přístup k moři, není takový velký problém, tam skutečně, pokud vznikne nějaký
problém, tak to bude v plynu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a Michal mluví se o tom, že přechod od ruské ropy na alternativní zdroje bude občany bolet. A bude to bolet stejně všechny
občany Evropské unie, nebo budou země, kde tolik ne, a proč?

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
No tak, pokud bude ta výjimka na ruský plyn skrze ten ropovod, tak vidíme, že paradoxně pro nás pro střední Evropu by to
mělo bolet méně, protože my budeme moci dále, aspoň po tu přechodnou dobu používat tu levnější ruskou ropu. A můžeme
čekat, že ona paradoxně ještě více zlevní, pokud se nebude dál prodávat na ten západ. A západ musí vyřešit, jestli od nás
potom nějakým způsobem třeba ve formě nějakých výrobků z té ropy bude moci stejně tu ropu levnější, ty výrobky, od nás
odebírat. A skutečně v té ropě tam ten jednotný trh funguje mnohem snáze na celé Evropské unii. A ty toky těch těch
jednotlivých molekul jsou mnohem lépe zvládnuty než v tom plynu, tzn. pokud je to obecný dotaz a na všechny, pardon, to je na
ruské ropy...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na ropu.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Na ropu určitě, tam ty rozdíly mezi tím, jak to budou vnímat přímořské země a vnitrozemské, nebude tak velký. U plynu, tam
skutečně může dojít k rozdílům, a proto vidíme, že různé ty vnitrozemské státy si nyní chtějí zabudovávat a vyjednávat kapacitu
právě třeba u nizozemských těch terminálů, protože kdyby se byli jisti, že ten trh bude fungovat normálně. Tak tím nic nezískají,
prostě jako nakoupí ho prostě na celoevropském, ale to, že se snaží vyjednat kapacitu, naznačuje, že tak moc nevěří, že když
dojde na lámání chleba v plynu, že by se dostali k tomu importovanému zkapalněného plynu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem, už jenom dodávám pod čarou, agentury aktuálně přinášejí informaci o tom, co řekl Volodymyr Zelenskyj lídrům
zemí Evropské unie na summitu, už tam vystoupil. Evropa musí ukázat, že je silná, protože jenom sílu Rusko vnímá jako
argument, nadešel ten čas, kdy nebudete rozdělení, nebudete roztříštění, ale jednotní. Větší jednota je opravdu základem
moci, řekl Volodymyr Zelenskyj lídrům zemí Evropské unie, tak uvidíme, jaký ohlas bude mít.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
To je určitě velká věc, že to Maďarsko bude ještě více pod klinčem, aby se k nějaké dohodě dospělo, a teďka šestej balíček
sankcí, aby vypadal stejně jednotně jako ty předchozí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Petr Bartoň, moc vám děkuju, hezký večer.

Petr BARTOŇ, hlavní ekonom, Natland, analytik mezinárodních obchodních vztahů, CEVRO Institut 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a to zmiňované jednání zástupců zemí Evropské unie o zákazu dovozu ruské ropy zahýbalo s cenami na velkoobchodních
trzích, konkrétně severomořský Brent vystoupal nad 120 USD za barel, což je nejvíc za poslední dva měsíce. Obchodníci teď
čekají na rozhodnutí unijních lídrů. Před hlavní sezónou navíc teď roste v Evropě i ve Spojených státech poptávka po benzínu,
naftě i leteckém palivu. A na grafu teď vidíme, jak se vyvíjela cena pohonných hmot v Česku. Po ruské invazi na Ukrajinu je
patrný nárůst v týdnech po začátku konfliktu. No, a ceny paliv tehdy atakovaly v tuzemsku hranici 50 Kč za litr. Aktuálně za litr
Naturalu 95 řidiči průměrně zaplatí 43 Kč a 35 haléřů. Litr nafty potom v průměru 43 Kč a 13 haléřů. V meziročním srovnání
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jsou ceny paliv výrazně vyšší než loni. Benzín zhruba o 14 a nafta o 16 Kč. Nejdražší paliva nabízejí dlouhodobě čerpací
stanice v Praze. Naopak nejlevnější benzín natankují aktuálně řidiči v Královéhradeckém kraji a naftu potom v kraji
Jihočeskému. Míříme za dalším hostem dnešní Devadesátky. Dominik Rusinko, analytik ČSOB, dobrý večer.

Dominik RUSINKO, analytik, ČSOB 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už jsme to ukazovali, na trzích dnes zjevně byla patrná nervozita z toho, jak to jednání unijních lídrů dopadne, jednání o
embargu na ruskou ropu, tak čekají obchodníci spíš shodu na embargu, nebo nedohodu?

Dominik RUSINKO, analytik, ČSOB 
Tak, jak já čtu ten poslední vývoj na trzích, tak si myslím, že se spíše čeká nějaká dohoda. Já bych řekl, že ten trh očekává
dohodu, která bude opravdu kompromisní, tzn. v žádném případě se nečeká, že by se Evropa měla okamžitě odstřihnout od
ruské ropy v řádu několika málo týdnů. Naopak se spíš čeká, že to bude proces relativně delší, budou tady nějaké výjimky, ne
všechny státy se tedy odstřihnou od té ruské ropy v řádu měsíců, ale může to být opravdu záležitost i několika let, tzn. tohle z
mého pohledu je v těch cenách ropy již nějakým způsobem zabudováno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a když se sneseme na zem, na pohled řidiče v České republice, tak co čekat za situace, kdy v těch nastavených
parametrech tak, jak jste o tom teď mluvil, dojde k té shodě na embargu na ruskou ropu? Co to podle vás v nějakém
dlouhodobějším horizontu udělá s cenami pohonných hmot?

Dominik RUSINKO, analytik, ČSOB 
Tady bude do značné míry záviset na tom, jestli ty to embargo ze strany Evropské unie opravdu povede k tomu, že ty ruské
barely ropy budou dlouhodobě na tom globálním trhu chybět, tzn. jestli Rusko bude schopno ty barely, které nyní exportuje do
Evropy. A je to něco více než 4 000 000 barelů denně surové ropy i ropných produktů, tak jestli bude schopno najít alternativní
kupce pro svou ropu. To, co můžeme pozorovat už od začátku války, je, že minimálně zčásti se to Rusku daří, zčásti je schopno
tu ropu, o kterou není zájem v Evropě, prodávat například do Číny nebo do Indie, tzn. pokud bychom předpokládali, že Rusko
bude schopno z větší části prodat ropu, která původně mířila do Evropy, tak si myslím, že by ten dlouhodobý dopad na ceny
ropy nemusel být nikterak dramatický. Naopak pokud by Rusko jednoduše muselo vypnout kohoutky, protože by nemělo kde
svou ropu udat, tak pak by se dalo čekat, že ty barely, které by na tom ropném trhu chyběly, tak by znamenaly nižší nabídku v
situaci, kdy stále máme poměrně silnou poptávku, takže cena ropy by šla s největší pravděpodobností dále nahoru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když jsme u těch alternativních trhů, kam může Rusko dodávat svoji ropu, jak rozumět těm zprávám o tom, že na moři přibývá
tankerů, která bezprizorně mají ve svém podpalubí právě ruskou ropu, kterou není možné nikam dodat?

Dominik RUSINKO, analytik, ČSOB 
Lze tomu rozumět tak, že minimálně některé evropské, obecně západní společnosti odmítají nakupovat ruskou ropu a ty ruské
finální produkty, například Diesel, čistě z důvodu, řekněme, reputačních, tzn. oni uvažují jakési dobrovolné embargo a pak
výsledkem toho je ta situace, kdy Rusko má opravdu problém udat barely, které doma vytěží. Nicméně ono to popravdě není až
tak velký problém, jak se možná zprvu zdálo, ono se zprvu očekávalo, že Rusko bude mít problém prodat v řádu jednotek
milionů barelů denně. Ty odhady dnes se pohybují okolo možná jednoho milionu barelů denně, který je de facto zmražený,
takže je otázka, jak se ta situace bude vyvíjet dále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dominik Rusinko, moc vám děkuju, přeju pěkný večer.

Dominik RUSINKO, analytik, ČSOB 
Díky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Evropská unie už na Rusko od začátku útoku na Ukrajinu uvalila 5 sankční balíčků. Ty cílí například na tamní energetiku,
ekonomiku nebo průmysl. Evropští lídři taky výrazně rozšířili sankční seznam, který vznikl už po ruské anexi Krymu. Přibyly na
něm stovky lidí. Politiků, armádních činitelů nebo oligarchů. Vybraným osobám byl v rámci sankcí zmrazí majetek. Hodně
diskutovanou součástí sankcí. Bylo taky odstřižení sedmi bank od systému SWIFT. A v neposlední řadě sankce vztahovaly na
zákaz ruských letadel v unijním vzdušném prostoru nebo zákaz některých ruských médií v zemích Evropské unie kvůli šíření
dezinformačních obsahu. A o podobě šestého balíku protiruských sankcí se stále jedná. Kromě úplného zákazu dovozu ruské
ropy do unie v něm Evropská komise navrhuje taky odpojení Sberbank a dalších bankovních domů od zmíněného systému
SWIFT nebo zákaz vysílání dalších ruských televizí v zemích Evropské unie. Součástí má být taky rozšíření sankčního seznamu
mezi nežádoucí osoby na území unie tak například přibude hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha Kirill. Karel Svoboda z
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý večer.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Může si šéf Kremlu Vladimir Putin spokojeně mnout ruce, když vidí, jak se unijní státy nedokážou dohodnout ani po týdnech na
embargu na ruskou ropu?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak ono se pravděpodobně očekávalo, že ta maďarská pozice bude taková složitější, ale ono jedna věc je, že nějaké sankce
jsou přijaté, a druhá věc je, jak to reálně funguje. A prostě ta ruská ropa je v tuhle chvíli toxická natolik, že vlastně odebírat ji je
téměř na hraně takové ostudy, čili ono není náhodou to, že se prodává ropa s diskontem. Leonid Fedun dneska mluvilo o tom,
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že vlastně Rusko prodává ropu s diskontem nějakých 30, někdy až 40 % čistě jenom z toho důvodu, aby udrželo těžbu. A takže
jedna věc jsou ty přijaté sankce a druhá věc je, jak to reálně vypadá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobře tak jinak, jak to tedy vypadá, stojí proti Rusku v otázce sankcí stále ještě jednotná Evropská unie, anebo, a omlouvám
se, že znovu použiju to expresivní slovo, se Rusko může radovat z toho, že Evropa je v tomto směru rozštěpená?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak může se radovat, ale je to takové drobné vítězství. Ta realita je prostě někde jinde, čili radovat se může, ale moc mu to
nepřinese.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Snaží se Kreml i po začátku války na Ukrajině aktivně štěpit jednotu unijních zemí?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak to je naprosto samozřejmé. Ono nejenom těch unijních zemí, ono to vidíme prostě na blokádě ukrajinských přístavů, na
tom, že vlastně Lavrov jezdí po Africe a ruských ambasádách a vypráví tam o tom, kterak Evropa vlastně zamezila dovozu
pšenice, protože ta blokáda byla způsobená sankcemi atd. atd., je to snaha vytvářet tlak, je to snaha štěpit ty země. Je to
snaha prostě nějakým způsobem rozbít tu jednotnou frontu, ale to je takové docela logické a to se dalo čekat, že to Rusko
bude dělat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a teď ta účinnost těch sankcí, jak moc bolí Rusko dosud přijaté sankce, ať už ty unijní, anebo ze strany dalších západních
zemí?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak bolí hodně. Ono paradoxně nejvíc bolí pravděpodobně ty sankce, které vlastně nikdo nevyhlásil, tj. že se firmy stahují z
Ruska. Ono jedna věc je ta, že si nedáte prostě hamburger jedné nejmenované společnosti. A druhá věc je ta, že nemáte
součástky pro letadla, prostě ta letadla v tuhle chvíli nemá kdo opravovat, nemá jak opravovat. Nebo oni je tedy nějak opravují,
ale nemají náhradní díly, budou muset kanibalizovat. A to je jenom jedna část, teď jsem četl o závodě, který sestavoval, dejme
tomu, BMW, a zapomněl jsem jakou další značku. A ten závod prostě musel přejít na to, že doporučuje svým zaměstnancům,
aby šli sbírat nějaké jahody, já nevím, co všechno, všechny automobilky zastavují. Lada dává dohromady auta, která kromě
volantu a kol snad nemají vůbec nic, takže ty sankce bolí a ony ještě budou bolet s tím, jak budou docházet zásoby. Čili jedna
věc jsou ty oficiálně přijaté sankce typu odstřižení od SWIFTu, které se v Rusku povedlo nějakým způsobem, řekněme, zmírnit.
A tady prostě zase musím vyzdvihnout roli Elviry Nabiulliny jako šéfky ruské centrální banky, která s těmi mizernými kartami,
které má, tak hraje naprosto skvělé. A druhá věc je prostě tak, že ty faktické dopady budou přicházet a budou přicházet během
léta. A Rusko prostě posunou o nějakých 20, 30, 40 let zpátky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak moc zásadní je, aby ty dopady cítili, nebo necítili naopak řadoví obyvatelé, občané Ruské federace?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
To je jedna z nejsložitějších věcí, na které se dá vůbec ptát, protože my vlastně dokážeme zhruba, přibližně spočítat, přibližně
odhadnout, jaké budou ekonomické dopady, byť i tam je spousta veličin, které neodhadnete, spousta proměnných, které
prostě ještě ani neznáte. Ale druhá věc je ta, že nevíme, jak se to promění v té, řekněme, společnosti, jak se to promění v tom,
jak na to, jak to vnímá společnost. A tady musím připomenout, Rusko není demokratická země, to není tak, že by prostě to ve
volbách Vladimiru Putinovi spočítali, ale ten bezpečnostní aparát je schopný to dodržet poměrně dlouho. Známe příklady prostě
zemí, Írán Venezuela, ostatně i Severní Korea, to jsou země, které prostě jako my nevíme, jak moc je ta vláda populární, jsou
drcené sankcemi, přesto se ta moc drží. Čili tohle se strašně těžko odhaduje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A nechci to vulgarizovat, jenom abych tomu rozuměl, může se stát, že když Nasťa letos v létě neodjede na dovolenou do
Středomoří a nekoupí si parfém své oblíbené značky západní, stejně tak si nekoupí další západní zboží, tak nakonec to může
přispět k tomu, že se více militarizuje pod vlivem propagandy a uvěří tomu, že za problémy může ten zlý Západ, ne že za ty
problémy může ruské vedení?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
To se úplně klidně může stát, akorát většina Rusů v životě nevyjela za hranice Ruska, takže ona ta průměrná Nasťa už je
tímhletím docela nadprůměrná, ale může se to klidně stát, ale stejně tak se může stát prostě to, že bude naštvaná a
nespokojenost dá najevo. Ono malér těch sankcí je, že oni vlastně udeřili v té první fázi v současné době na lidi, který jestli je
někdo jakoby nejvíc zaměřený, řekněme, liberálně nebo jakkoliv, jak to nazvat, tak to byla právě střední třída ve velkých
městech, a to jsou právě ti lidé, na které ty sankce dopadly, takže tohle je další problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Karel Svoboda, moc vám děkuju, mějte se hezky, hezký večer.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuji, na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A to už byla tečka za dnešní Devadesátkou, stále sledujeme jednání unijních lídrů o embargu na ruskou ropu, další informace
dalším vysílání Čtyřiadvacítky, pěkný večer.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 318 / 354

http://www.newtonmedia.eu/
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Studenti by letos v létě neměli mít problém sehnat brigádu. Nabídek je dostatek a mzdy vyšší než loni 

Obsluha restaurace, vedoucí letního tábora, delegát cestovní kanceláře v Itálii nebo au-pair v Nizozemsku. To jsou jen některé
z mnoha nabídek letních brigád, jež lákají studenty na prázdninový přivýdělek. Také letos podle průzkumu personální agentury
Grafton Recruitment nabídka brigád překoná jejich poptávku, a to i navzdory všeobecnému zdražování a přílivu lidí prchajících
před válkou na Ukrajině. Firmy jsou navíc ochotné platit více než v předchozích letech. 

Nové příležitosti: adaptační kurz či práce na letišti 

„Očekává se, že některé pozice bez nutnosti plynné znalosti češtiny pomohou vykrýt ukrajinští pracovníci, avšak nebude jimi
možné obsadit všechny nabízené brigády. Těch je dostatek a jejich počet se oproti předchozímu roku výrazně nezměnil.
Inzeráty vhodné i pro Ukrajince tvoří 24 % ze všech nabídek. Z toho všeho vyplývá, že nejenom studenti by se sehnáním
brigády neměli mít ani letos problém,“ říká Martina Ryšková z portálu Fajn-brigady.cz. Navíc v souvislosti s příchodem
válečných uprchlíků vzniká spousta nových, i studentských, pracovních příležitostí. Mezi nimi například i letní adaptační kurzy
pro děti od 6 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pořádá Univerzita Karlova. Svým studentům tam nabízí pozice lektorů. Na
jednu z nich se hlásí studentka psychologie Bára: „Vždycky jsem měla blízko k dětem – když jsem byla malá, dokonce jsem
chtěla být učitelka. Tohle mi přijde jako skvělá a smysluplná šance, jak strávit část léta, ještě pod záštitou Univerzity Karlovy.
Doufám, že se nám povede, aby se tady u nás příchozí děti cítily lépe a rychleji si zvykly na nové prostředí.“ 
K rozšíření spektra brigádnických míst přispívá i nastávající předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Mnoho firem
v návaznosti na to shání studenty pro administrativní práci nebo jako výpomoc na úřadech. Spousty zajímavých pozic jsou
nabízeny například na letišti. „Česká republika se stane místem konání řady mezinárodních jednání a summitů a Letiště
Václava Havla bude jedním z hlavních vstupních míst pro většinu účastníků. Nabízíme vám proto unikátní příležitost stát se na
chvíli součástí celé události a provázet návštěvníky při jejich cestách na setkání,“ láká ve svém inzerátu mezinárodní letiště v
Praze zájemce a uvádí seznam nabízených postů, mezi které patří třeba agent VIP služeb, pracovník cateringu ve VIP
saloncích, číšník nebo servírka či portýr. 

Po covidu se opět hledají servírky a plavčíci 

Vyjma výše zmíněných novinek zůstává letošní nabídka brigád podobná té v minulých letech. „Ke klasickým pracím, které se
obsazují celoročně, patří doplňování zboží, práce na pokladnách, úklid nebo třeba ostraha. Oproti loňskému roku se méně
hledají doručovatelé/kurýři, kteří se neumístili ani v prvních deseti nejhledanějších pozicích, což je markantní rozdíl oproti roku
2021, kdy byli druhou nejhledanější profesí,“ uvádí Martina Ryšková a dodává, že oproti loňskému roku už je naopak možnost
pracovat na pozicích číšník/servírka či třeba ve fitness centrech. 
Z rozvolnění opatření má radost i vysokoškolačka Markéta, která o prázdninách pracuje jako servírka v restauraci na Lipně:
„Minulé léto bylo všechno takové nejisté. Jestli budeme mít otevřeno, v jak intenzivním provozu pojedeme a s jakými
restrikcemi. Takže jsem vlastně do poslední chvíle moc netušila, jak často mě budou potřebovat. Letos mám všechno
domluvené už několik měsíců dopředu, tak doufám, že to vyjde.“ Mnoho brigádníků nemělo minulý rok to štěstí jako Markéta a z
firem, kde měli domluvenou práci, jim často na poslední chvíli napsali, že je kvůli epidemiologické situaci potřebovat nebudou.
Takovou zkušenost loni udělala třeba studentka vyšší odborné školy Zuzka, které kavárna v Karlových Varech napsala, že ji
nakonec kvůli očekávanému menšímu přílivu turistů nebudou potřebovat. 
Momentální situaci na pracovním trhu bez anticovidových restrikcí komentuje i zástupkyně Fajn brigád: „Uchazeči mohou po
rozvolnění opatření vybírat z nabídek na pozice vedoucích táborů, plavčíků nebo třeba obsluhy různých venkovních aktivit či
stánků se zmrzlinou. Co se týká počtu nabídek obecně, tak v porovnání s loňským rokem ve stejném období se jejich počet
zvedl v dubnu o 23 procent.“ Přivydělat si jako vedoucí na táboře patří ke každoroční oblíbené letní aktivitě studentky
žurnalistiky v Praze Báry: „Na tenhle tábor jezdím už od dětství a po páté pojedu jako vedoucí. Peníze za to jsou slušné, ale ne
dostatečné. Naštěstí mám dlouhodobou práci v oboru. Jezdím hlavně proto, že je tam super kolektiv a práce s dětmi mě hrozně
naplňuje.“ 

Studenty nejvíce lákají administrativní pozice 

Finanční ohodnocení práce hraje ale pro většinu mladých lidí hledajících letní brigádu velkou roli. Někteří nestíhají kvůli
školním povinnostem moc pracovat během roku, takže léto je pro ně jediný čas, kdy si mohou přivydělat, jiní si šetří třeba na
studijní pobyt v zahraničí. „Příští rok mám v plánu jet na půlroční Erasmus pobyt do Španělska. Tyhle prázdniny jsou poslední
šance, jak rozšířit úspory, abych tam nějak vyžila a zároveň nemusela pracovat,“ svěřuje se studentka Univerzity Karlovy
Pavlína a doplňuje: „Letos jsem proto při výběru letní brigády opravdu víc hleděla na plat než na to, co by mě doopravdy
bavilo. Zatím mám domluvených několik pohovorů převážně na post recepční.“ 
Právě práce na recepci nebo v administrativě vyhledávají podle společnosti Grafton Recruitment letos studenti nejvíce, naopak
nejmenší zájem mají o vícesměnné provozy ve výrobě. Finančně zajímavé příležitosti nabízí i call centra, kde si brigádník se
znalostí cizího jazyka může vydělat i něco přes 200 Kč za hodinu. To potvrzuje i Anna, čerstvá absolventka České zemědělské
univerzity: „Rok zpátky jsem o letních prázdninách dělala v klientském call centru, jelikož jsem akutně potřebovala peníze.
Zjistila jsem ovšem, že tahle práce není pro mě. Cítila jsem na sobě velký tlak, byla jsem unavená z neustálé komunikace a
obecně jsem rychle vyhořela. Ale zkušenost je to cenná a rozhodně jsem si hodně vydělala.“ 

Mzdy brigádníků vzrostly 

Průměrná mzda u brigád se letos v dubnu pohybovala celorepublikově okolo 150 Kč/hod. To je o 11 Kč/hod více než loni ve
stejném období. Z průzkumu agentury Grafton Recruitment vyplývá, že běžně nabízená mzda brigádníků se v závislosti na
regionu, oboru a pozici pohybuje mezi 120 a 150 Kč/hod, v Praze a Středočeském kraji dokonce 150 a 200 Kč/hod. I podle
statistik Fajn brigád získá nejvyšší částku brigádník v Praze, o něco méně v Jihočeském, Ústeckém a Libereckém kraji.
Nejméně si naproti tomu vydělá na Vysočině, kde průměrná odměna vychází na 127 Kč/hod, a v Moravskoslezském kraji, kde
dostane ještě o korunu méně. 
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Za lépe placenými brigádami se studenti během letního volna často vydávají i do zahraničí. Třeba student Českého vysokého
učení technického Roman letos plánuje vyrazit na horskou chatu do Německa. Ubytování i stravu tam má zdarma, dostává v
týdnu den volna na výlety po okolí a vydělá si v přepočtu kolem 34 tisíc Kč za měsíc. Finanční odměny jsou rozdílné na různých
pozicích a v různých státech. Například animátor v hotelu v Řecku může za měsíční práci dostat asi 23 tisíc Kč. Za obsluhu
restaurace nabízí ve Španělsku zhruba 28 tisíc Kč a doručovatel balíků v Rakousku si může přijít až na 43 tisíc. „Dle našich
statistik se letos v dubnu objevovaly zahraniční práce i brigády s průměrnou mzdou přes 43 738 Kč za měsíc. Oproti dubnu
2021 je to navýšení o 54 procent. Jejich nabídka je letos podobná jako loni ve stejném období. Zájem uchazečů však oproti
minulému roku překvapivě klesl o 38 procent,“ říká Martina Ryšková. Upozorňuje ještě, že by si případní zájemci měli dávat
pozor a předem si ověřit aktuálně platná opatření v zemi, kam za prací pojedou. V některých státech je vyžadován očkovací
průkaz i se třetí dávkou vakcíny, testování nebo povinná několikadenní karanténa, což může některým brigádníkům
vycestování zkomplikovat. 
Zajímavé letní brigády se dají najít mnoha způsoby. Nejčastějším z nich jsou internetové weby, na které zaměstnavatelé
vyvěšují inzeráty s podrobným popisem práce a požadavky. Mezi nejoblíbenější stránky u nás patří právě portál Fajn-
brigady.cz nebo Jobs.cz. Prostřednictvím webů je pak možnost přes formulář kontaktovat potencionálního zaměstnavatele a
rovnou přiložit i životopis. Martina Ryšková z Fajn brigád dává ještě malý tip: „Při reakci na jakoukoliv brigádu je dobré, aby
uchazeč do odpovědi nenapsal jen obligátní a frekventované „mám zájem“, ale ideálně se více rozepsal. Zvýší tím svou šanci,
že obstojí mezi ostatními zájemci.“ 

Běžně nabízená mzda brigádníků se pohybuje mezi 120 a 150 Kč/hod, v Praze a Středočeském kraji dokonce 150 a 200
Kč/hod 

O autorovi: Š Á R K A V L A S Á K O V Á, Autorka je studentka FSV UK
Foto autor:   FOTO SHUTTERSTOCK
Foto popis:   Dobře placená dřina. Brigády v klientských call centrech nabízejí studentům poměrně slušný výdělek (i okolo 200
Kč za hodinu), ale také vyžadují velký výkon a rutinu.
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mluvčí 
32 minut zprávy v češtině s Ondřejem Albrechtem.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Summit Evropské unie v noci na dnešek našel shodu na embargu, které se dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy na
světě to napsal krátce před půlnocí šéf vrcholných unijních schůzek Charles Michel. Krajský soud v Brně dnes vyhlásí
rozhodnutí v případu podezření z korupce na radnici Brno střed tzv. kauzy stoka. Věcí se zabývá od podzimu 2020 případů
údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a 2 firmy. Generální ředitel Celní správy České republiky Milan Poulíček
neskončí z osobních důvodů ve funkci. O uvolnění požádal ministra financí Zbyňka Stanjuru. Ministerstvo zcela nového ředitele
výběrové řízení.

mluvčí 
Rádio zet svět peněz z politiky společnosti.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Je úterý 31. května. Společnost vám stále dělá ranní vysílání rádio zet ceny se na úroveň cen z roku 2020 nikdy nevrátí.
Alespoň to je názor energetického experta Michala Šnobra, který byl hostem interview Martina Kováře. Už za chvíli uslyšíte část
rozhovoru.

mluvčí 
S Petrou Kvitovou pšeničnou na rady Josef.

mluvčí 
Poslední měsíce rostou do závratných výšin. Zdražují tak ceny služeb potravin. Výhled do budoucna ale není příliš růžový.
Ceny se na úroveň roku 2020 už nevrátí. To si myslí energetický expert a minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr. Martin Kovář
se ho ve svém interview ptal i nad tím na to, co zatím je.

mluvčí 
My jsme si tady užívali opravdu energetickou Nirvanu jako spotřebitelé, jméno jako domácnosti, ale i firmy. Ty ceny energií, jak
elektřiny plynu, co byli tady v té minulé dekádě, byli zase extrémně nízké vlastně byly nerentabilní pro provozování pro
investice v tom sektoru a teď zažíváme úplný opak. No a ten nový normál. A těžko říct, snad to nebude tak drahé, jako to
vypadá na nejbližší roky tzn. 23 24. Věřím, že ta cena by mohla já mírně klesnout, pokud samozřejmě se nebude zvyšovat to
válečné napětí a a ten trh s plynem. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty ceny, které očekávám pro tuto dekádu nebo
minimálně projít první polovinu, budou určitě násobkem toho, na co jsme zvyklí. Z těch cen a do roku 2020 násobkem
násobkem násobkem, čili hrozí sankcemi osobné, ale a můžou držitel ten novinář v ruksaku. Ano ano, budou bude to horší než
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dvojnásobné. Teď jsme v některých případech jako opravdu na pěti šesti násobku cích. Já doufám, že se to zmírní, ale že
budou ceny opravdu výrazně vyšší, než jsme byli historicky zvyklí je zcela jasné. Třeba u elektřiny. Já odhaduju, že ten nový
normál budeme někde mezi 100-130 eury za megawatthodinu. A ta minulost a byla někde 30 40 nebo 50 EUR za
megawatthodinu to jenom dokumentuje, jak by to mohlo dopadnout.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Je podle vás čas na to a je to vůbec na místě. Je to vhodné, aby do stanovení cen energií, včetně té etické vstoupila vláda
vstoupil stát. Nějaký nějaké jámy se nějaká regulace jako to vidíte?

Michal ŠNOBR, expert na energetiku, minoritní akcionář ČEZ 
Já si myslím, že to úplně jednoduché není, a dokonce si myslím, že to ani možné není. A to je něco, co podceňují čeští politici.
Celkově.

mluvčí 
Promiňte, přijde mi to tak.

Michal ŠNOBR, expert na energetiku, minoritní akcionář ČEZ 
Už dlouhou dobu, a protože my jsme vstupem do Evropské unie a teď myslím české České republiky vstoupili na jednotný trh s
energiemi Evropské unie. A z toho trhu těžko můžete vystoupit, aniž bysme schytali důsledky a v jiných sektorech, takže si
myslím, že to úplně není jednoduché.

mluvčí 
A teď Singapurem jsem se o tom tady bavil. Bavili jsme se o možném zestátnění ČEZu jeho rozdělení na několik částí. Jaký
máte na tohle mimochodem jako minoritní akcionář názor?

Michal ŠNOBR, expert na energetiku, minoritní akcionář ČEZ 
Já to říkám už dlouhou dobu a možná 5 možná ještě více let. Říkám, že pokud se česká energetika a chce hnout z místa a teď
to neříkám kvůli aktuální energetické krizi, ale dlouhodobě. Pokud česká energetika, která už 10 let zamrzla na místě, chce
udělat krok do budoucna a směrem k nějaké moderní jiné energetice, tak se ten současný ČEZ musí prostě změnit a jedinou
cestou je jeho rozdělení. S tím, že se počítá, že část toho ČEZu by ovládl naprosto logicky stát ze sta procent především tu
jadernou část, protože tam stát má nějaké bezpečnostní strategické záměry. A ty části, kde to pro stát není tak důležité by
naopak větší podíl získali minoritní investoři.

mluvčí 
A teď jste použil termín zamrzlá, že ten zamrzlé. A že o tom mluvit třeba 45 nebo 6 let, jak to, že o tom rozhodne vláda, jak to, že
to ti vládní aktéři neviděli nebo nechtěli to vidět?

Michal ŠNOBR, expert na energetiku, minoritní akcionář ČEZ 
Já myslím, že to nechtějí vidět, protože ta energetika dlouhodobá věc. Vlastně vláda je tady vždycky na 4 roky a každý premiér,
který doposud přišel, tak mu stačilo říct podporuje jadernou energetiku. Vůbec nic nemusel udělat a celé 4 roku mu to vždy
vydržel, a to platí i pro tu současnou vládu. Tady vlastně nikdo z politiků nevnímá rizika jaderné energetiky a rozvoj jaderné
energetiky, které se kupí, kupí, a tak, že se může ukázat, že dokonce ta cesta velkých jaderných bloků ani nebude tou cestou
správnou cestou do budoucnosti. Mně nejde o to vůbec si se budou nebo nebudou stavět. Mně jde o to, že zcela
zanedbáváme veškerý rizika.

mluvčí 
Celé interview Martina Kováře, ve kterém byl hostem energetický expert minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr. Uslyšíte dnes
po půl desáté v repríze na rádiu zet už teď najdete na našem webu nebo v naší mobilní aplikaci.

mluvčí 
Dnes v noci se na mimořádném summitu lídři Evropské unie dohodly na omezení dovozu ruské ropy. Sankce sníží dodávky o
2/3 vyhověli požadavku Maďarska, které dohodu blokovalo. Ruské síly obsadily asi třetinu východoukrajinského města severu
Doněck. Podle starosty města Oleksandra ruka ruské dělostřelecké útoky zničily kritickou infrastrukturu a 90 % budov. V obci
Rudice na Uherskohradišťsku hořela v noci na dnešek střecha rodinného domu. 2 lidé se nadýchali kouře škoda. Způsobená
požárem je asi půl milionu korun. Ještě krátce počasí bude až 25 °C navíc skoro jasno nebo polojasno. Postupně se ale
jihozápadu zatáhne a můžu přijít přeháňky nebo bouřky.

mluvčí 
Východoukrajinského severu Doněcku se odehrávají tvrdé boje s ruskými vojáky a oběti přibývají každou hodinou, řekl starosta
města Oleksandr strojů. Ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. Ve vysílání vítám experta na Rusku z
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karla svobodu, dobré ráno. Dobrý den. Moskva se
snaží ovládnout celou oblast Donbasu a sever Doněcké z tohoto pohledu klíčový coby úspěch ruských vojenských sil na
Donbasu znamenal pro vývoj konfliktu.

mluvčí 
Tak znamenal by zhruba toužil být Rusko mohlo oznámit, že tedy, že tady dosáhlo tou úspěchu, který mu od začátku šlo a že
tady ta operace může nějakým způsobem skončit jako jiná věc. Je ta, jestli opravdu o to šlo a neměli daleko širší cíle, ale tady
bych ještě upozornil na to, že to, že tuhle chvíli by ta operace bota válka skončila v téhle fázi ještě neznamená, že by skončila
úplně.

mluvčí 
Jak by na takovou věc na to, že by se případně zastavily boje mohly reagovat Ukrajinci, smířili by se s tím, že by Rusko
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obsadilo oblast Donbasu a tím by skončila válka.

mluvčí 
Ekonom ono ten základní problémy, takže Rusové z toho země nemají za cíl jenom jenom Donbas, to je první věc druhá věc,
takže Ukrajinci moc nevidí důvod, jako proč vy odevzdávali další kus území Rusku, když není žádná není ani ani stín nějaké
záruky, že se tam Rusko zastaví, ale hlavní od začátku do konce prostě to Ukrajinci berou. Takže je to ukrajinské území a
Rusové okupují čili jako, že by co s tím smířili, řekli OK, no tak jsme prohráli, tak jako jede se dál, tak to si neumím představit.

mluvčí 
Šéf ruské diplomacie také přiznal, že boje trvají déle než Moskva původně předpokládala. Více, jak velkou vojenskou silou a
prostředky Rusko vůbec v tuto chvíli ještě disponuje, v jaké kondici.

mluvčí 
To jsem moc neví. Ono máme hlášení ukrajinského generálního štábu máme hlášení ruského ministerstva obrany. Tyto
samozřejmě diametrálně liší podle ukrajinské strany byla ruská armáda zničená asi 5× podle ruské strany ta ukrajinská asi 10×.
Navíc s trochou nadsázky samozřejmě nebo velkým dílem nadsázky, takže my nemáme vůbec žádné zprávy. Ty ty ztráty jsou
obrovské to jako tím si můžeme být naprosto jistí. Jistí Rusko nedosáhlo té převahy od začátku, kterou očekávalo a zvlášť teď
jako jako vstupuje do té fáze bojů ve městě je o sebe Doněcku se bojuje opravdu ve městě, a to je vždycky. Vždycky prostě
velmi velmi jako nákladné z hlediska lidí z hlediska techniky, takže ty ztráty budou obrovské, ale nedá se odhadovat, kolik jim
zbývá, jestli jsou na tom bodu kulminace nebo ještě mají nějaké síly zásoby. To se prostě odhadovat nedá.

mluvčí 
Jaksi ruské vedení vyhodnotí výsledek summitu Evropské unie, který se v noci na dnešek shodl na embargu, které se dotkne
většiny dovozu ruské ropy.

mluvčí 
Jako na 1 věc je, co vlastně, co vlastně Evropská unie dohodla druhá věc a ta je fakticky už to probíhá. Ono to samé probíhal s
plynem prostě prostě ta ruská ropa je toxická jí má ten problém boje ten problém, že Rusko nemůže pořádně najít odběratele a
i ty odběratele, které najde, tak vlastně ty po něj ty od něj požadují výraznou slevu, a to bude to bude prostě pokračovat. Čili 1
věc je táže se tady něco jakoby tvrdilo oficiálně a druhá věc, takže fakticky už to probíhá probíhá nějakou dobu.

mluvčí 
Tzn. mohlo by to tedy u být tím tlakem na Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině, anebo to vlastně nebude mít takový význam
by se mohlo zdát.

mluvčí 
Nečekejme žádné sankce, že přijmeme a ona okamžitě Rusko řekne tak a teď 14 dostali a čau my končíme. To takhle
nefunguje, je to součástí toho tlaku, ten tlak samozřejmě na mnoha úrovních je je diplomatický je, byť ta jednání teda probíhají
velmi velmi svérázným způsobem. Spíš se zdá, že má výrazně navrch tedy Vladimir Putin probíhají ekonomicky, ale probíhají
vojenské tím, že prostě je taková podpora Ukrajině a Rusko tam ztrácí vojáky, tak samozřejmě na ně vytváří taky tlak, protože
oni jako nemůžou úplně brát vojáky základní služby, protože to se Kreml zase bojí z hlediska vnitřní nějaké vnitřní politiky,
protože slíbili, že vojáky základní služby nebudou brát. A že vše probíhá podle plánu tvrdí a najednou by je museli brát, takže to
zase ukazuje prostě tohleto, ale je to součást tlaku, není to není to jakoby stříbrná kulka, která všechno vyřeší.

mluvčí 
Nový sankční balík obsahuje i další tvrdá opatření. Mimo jiné odpojení významné ruské banky Sberbank od mezinárodního
platebního systému Swift má Rusko dostatek možností, aby se vyhnul bankrotu.

mluvčí 
To.

mluvčí 
Jsou 2 rozdílné věci vyhnout bankrotu bankrot do značné míry reputační záležitost, kdy by bankrotem vlastně dáváte najevo, že
už nejste schopni splácet, ale tady by šlo o technický bankrot Rusku stejně nikdo nepůjčuje. V tuhle chvíli, protože na to jsou
zase uvalené jiné sankce, čili ten bankrot je spíše spíše symbolický den banku jako takovému to odstřižení od listů komplikuje
práci, ale úplně úplně ji zase nezamezí. Existují jiné způsoby, když to přeženu banky prostě nebo přeženu banky existovaly
samozřejmě i před světem. Rozdíl je v tom, že se swiftem to spojení, protože to není nic jiného než banka druhé bance někde v
zahraničí řekne, hele, poslali jsme vám peníze, tak jí tady vlastně to bude trvat déle. Zatímco věřte, je to záležitost vteřin bez
listů, to může být záležitost dní, ale ta platba sama o sobě může odejít může fungovat.

mluvčí 
Říká expert na Rusko Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji vám
za rozhovor. Hezký den. Přeju.

mluvčí 
Děkuju, na slyšenou.
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mluvčí 
Berte na Rusko. Tuto mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji vám za rozhovor. Hezký den
přeju. Děkuju na slyšenou. 7 hodin 58 minut posloucháte ranní vysílání rádia zet je úterý 31. května za chvíli nabídneme další
zprávy.

mluvčí 
Poslanci dnes projednají omezení pomoci uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Stanové městečko pro Ukrajince z
hlavního nádraží, které včera teda začali stavět hasiči, dnes bude hotovo. Čínské město Šanghaj ve středu otevře opět
obchody nákupní centra. Po omezení kvůli covidu 19 teploty dnes 25 °C v průběhu dne by ale mohlo zapršet. Zprávy rádia ze.

Poslanci dnes měli projednat omezení pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Vláda navrhla, aby sněmovna sněmovnu pro pardon,
předlohu zrychleně projednala ve stavu legislativní nouze. Ráno posoudí bezpečnostní výbor řádná schůze dolní komory začne
odpoledne. Místopředseda dolní komory parlamentu Karel Havlíček z hnutí ANO. K tomu včera ve vysílání rádia zet doplnil.

mluvčí 
Platím vlastně seznamujeme budeme o tom jednat v průběhu dneška v průběhu zítřka a pokud to bude smysluplné, podpoříme,
pokud to ale bude na Franze obecně hrází, tak nikoliv.

mluvčí 
Summit Evropské unie v noci na dnešek našeho shodu na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou třetin
dovozu ruské ropy. Na Petru o tom informoval před půlnocí šéf vrcholných unijních schůzek Charles Michel. Ruské síly obsadily
asi třetinu východoukrajinského města severo Doněck a postupují tak pomaleji než původně plánovali. Agentuře TASS to
potvrdil vůdce neuznané separatistické luhanské lidové republiky bránit kasační. O severu Doněck se svádějí tuhé boje ruští
vojáci v pondělí pronikli na severovýchodní a jihovýchodní okraj města, které před válku mělo přes 100 000 obyvatel Karel
Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  řekl ve vysílání rádia se před chvílí, že Rusko ale od začátku mělo větší plány.

mluvčí 
Základní problémy, takže Rusové z toho země nemají za cíl jenom jenom Donbas, to je první věc druhá věc, protože princi moc
nevidí důvod, proč by odevzdávali další kus území Rusku, když není žádná není ani ani stín nějaké záruky, že se tam Rusko
zastaví, ale hlavní od začátku do konce prostě Ukrajinci berou, takže je to ukrajinské území. A Rusové okupují, čili řekl, že by co
s tím smířili a řekli OK, no tak jsme prohráli tak jako jede se dál, tak to neumím představit.

mluvčí 
Stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky z hlavního nádraží v Praze, které včera začaly stavět hasiči v Malešicích na
pozemku České pošty, by dnes mělo být hotovo. Potom začne jeho připojování na inženýrské sítě. Včera podvečer potvrdil
mluvčí hasičů Martin Kavka. Kapacita městečka bude 150 míst. Součástí bude zázemí, včetně jídelního stanu nebo sprch.
Autobusy v Hradci Králové přejdou na prázdninový režim o měsíc dříve. Město tím chce šetřit peníze v době rostoucích nákladů
na naftu více podrobností má reportér Oldřich Tamáš.

mluvčí 
Královéhradecký dopravní podnik se po dohodě s radnicí rozhodl přejít od 1. června na tzv. prázdninový režim pro cestující tzn.
že trolejbusy autobusy budou jezdit podle jízdního řádu ve druhém sloupci s názvem pracovní den. Omezení dopravy MHD.
Školní spoje ale budou ve dnech vyučování stále jezdit stejně jako výpomocné spoje Oldřich Tamáš.

mluvčí 
Čínské město Šanghaj ve středu otevře obchody nákupní centra, které byly 2 měsíce zavřené kvůli covidu. Lidé žijící mimo
rizikové oblasti budou moci opět docházet do práce. Uvolnění dosud velmi přísných restrikcí. Podle agentury AP oznámilo
vedení města do plného provozu se vrátí také metro, autobusy nebo železnice. Zvýší se i počet povolených vnitrostátních letů
napsala agentura Reuters.

Čeští hokejisté po nedělním zisku bronzových medailí na mistrovství světa ve Finsku včera přistály v Praze. Na místě čekala asi
stovka fanoušků evropské podpory fanoušků si vážil kanonýr české hokejové reprezentace David Pastrňák a byl rád, že se
spoluhráči mohl potěšit ziskem bronzu. Pro Pastrňáka je to první medaile ze šampionátu.

mluvčí 
Tak moc si to vážím samozřejmě medaili ještě nemám smysl, takže si to moc vás zima byla to obrovská parta sama a osobní
tzn. znal, ale ale ta parta jsem byla tak fakt na běžné. Jako co jsme šli a hlavně jsme udělali já důležitou medaili pro českého a
předseda to čekání bylo už dlouhý a doufejme, že nám to pomůže sebevědomí do příštích myslet třeba.

mluvčí 
8 hodina 6 minut. Dobré ráno vám přeju je úterý 31. května svátek má Kamila a my pokračujeme v ranním vysílání. Věnujeme
se tomu, že summit Evropské unie v noci na dnešek našel shodu na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou
třetin dovozu ruské ropy. V reakci na to rostou už ceny ropy a my se tomu budeme věnovat už za pár minut podrobněji.
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Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: estav.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 09:25 , Celková návštěvnost: 321 800 , RU / měsíc:
254 270 , RU / den: 11 687 , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
„Co uděláme s tou železnou koulí na fasádě,“ řeší mnozí majitelé domů, kteří chtějí zateplovat nebo opravovat svůj dům.

Někteří tuší, že tato „koule“ je důležitá, jiní ji bez starostí schovají pod polystyren. Ve skutečnosti se jedná o geodetický
nivelační bod, důležitý prvek nivelační sítě naší republiky. Co to je nivelace? Kde body nalezneme? 
V článku „Geodetické body v terénu“ zabýváme geodetickými body, na které můžeme narazit při toulkách přírodou i při
procházce městem. 
V minisérii článků od Bohumila Janečka, kterou začínáte číst, se budeme věnovat bodům výškového bodového pole,
nivelačním bodům, konkrétně jejich poslání, kategoriím a počtům, dokumentací k nim a přesností údajů o výšce těchto bodů.
Podíváme se i na to, proč zrovna váš dům má nivelační bod a jaká z toho plynou omezení. 
Pár vět o nivelaci (z francouzského nivelle, vodováha) a nivelačních bodech: Nejobecněji a nejstručněji řečeno, nivelace je
určování výškových rozdílů a nadmořských výšek. Používá se především v geodézii a ve stavebnictví. 
Dá se téměř s jistotou říci, že nivelace byla použita už při stavbě pyramid, i když tehdy při ní byla využita jen vodní hladina v
příkopech budovaných v okolí stavby. Římané pak při stavbě akvaduktů používali tzv. chorobates, což byla malá přenosná
korýtka naplněná vodou. Snad první použití nivelace ze středu je spojováno s tzv. dioptrou, kterou vynalezl starověký
matematik Héron Alexandrijský (žil asi 10 ? 70 n. l.). U dioptry bylo opět využito vodní hladiny, tentokrát v ramenech spojité
nádoby, trubice, záměrného pravítka, průzorů a nivelační lati. 
Následně (od roku 1629) byla k nivelaci využita hadicová vodováha, v roce 1661 byla vynalezena trubicová libela a již v roce
1684 byl vynalezen první nivelační přístroj. Tento přístroj se skládá z dalekohledu a libely, jejichž osy jsou rovnoběžné. Vyšší
přesnosti při nivelaci pak bylo dosaženo použitím metody nivelace vpřed v obou směrech, která přinesla eliminaci chyby z
nedokonalého urovnání nivelačního přístroje. K přístroji patřila lať s posuvným terčem. A to už jsme v 19. století. 
Nivelační bod je definován jako výškový geodetický bod s určenou výškou, trvale stabilizovaný nivelační značkou s
nadmořskou výškou určenou metodou geometrické nivelace, tedy měřením výškových rozdílů nivelačním přístrojem. Záměrná
přímka tohoto bodu je při měření urovnána do vodorovné roviny. 
Nivelační bod základního výškového bodového pole je v případě staveb stabilizován čepovou značkou osazovanou do jejich
stěn s označením „Státní nivelace“. U značky bodu je tabulka s nápisem „STÁTNÍ NIVELACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ“.
Nivelační body podrobného výškového pole označeny nejsou. 
Nivelační bod může být stabilizován nejen čepovou značkou, ale i skalní značkou, kterou je vyhlazená ploška nebo vodorovná
ploška s polokulovým vrchlíkem uprostřed, dále pak i hřebovou značkou, která se osazuje shora do vodorovné plochy skal,
balvanů, vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene. 
Nivelační bod může být stabilizován také hřebovou značkou, která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze strany do
svislé plochy skal a vybraných staveb, hřebovou značkou pro hloubkové stabilizace. 

Nivelační pořad 
Jedná se zpravidla o přímý sled bodů mezi dvěma stabilizovanými výškovými body, mezi nimiž se měří výškové převýšení
geometrickou nivelací ze středu; zalomení pořadu je možné na tzv. přestavových bodech. Pořad se skládá z nivelačních sestav.
Jednotlivé body propojené měřením tvoří nivelační sítě, rozdělené dle přesnosti na jednotlivé řády. 
Přesnost nadmořských výšek nivelačních bodů je určena podle základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení
(obousměrné nivelace). Mezní hodnoty střední chyby, vyjádřené v milimetrech, jsou stanoveny v závislosti na řádu nivelační
sítě. Nivelační sítě jsou I. až IV. řádu. Závazným geodetickým referenčním systémem na celém území České republiky
definovaným výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu a souborem normálních
výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí, je podle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických
referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, výškový systém baltský
? po vyrovnání (Bpv). 
Konkrétní body výškového bodového pole lze vyhledat v Geoprolížeči ZÚ na Geoprolížeči ZÚ a to variantně podle názvu
nivelačního bodu, názvu listu SMO-5, Katastrálního území nebo nivelačního pořadu. Ke každému bodu jsou zde k dispozici i
„Nivelační údaje“, z nich lze vyčíst, kde a jak je bod osazen. 
Viz ilustrativní obrázek, který je pro praktické využití dostupný zde. Přímo z formuláře „Nivelační údaje“ je pak dostupné i
hlášení závad, o kterém se píše dále. 
V příštím díle seriálu se podíváme podrobněji na geodetické body na fasádách domů. Je možné je odstranit nebo schovat pod
zateplení? Má majitel nemovitosti nárok na kompenzace za umístění bodu na svůj objekt? Nenechte si ujít nic z obsahu portálu
ESTAV.cz a aktivujte si týdenní přehled článků zdarma. 

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

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby“ 
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Karel Svoboda: Úspěch ruských vojenských sil na Donbase by znamenal, že by Rusko mohlo oznámit dosažení
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Poslechněte si podcast O epizodě podcastu V ulicích východoukrajinského Severodoněcku se tvrdě bojuje a oběti přibývají s
každou hodinou.

Řekl to starosta města Oleksandr Strjuk. Ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. Moskva se snaží
ovládnout celou oblast Donbasu a Severodoněck je z tohoto pohledu klíčový. Co by úspěch ruských vojenských sil na
Donbasu znamenal pro vývoj konfliktu? „Úspěch ruských vojenských sil na Donbase by znamenal, že by Rusko mohlo oznámit
dosažení cíle, o který mu od začátku šlo. Jiná věc je, jestli neměli daleko širší cíle", říká expert na Rusko ze studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karel Svoboda. 
Na další podrobnosti se ho ptala moderátorka Petra Květová Pšeničná. 
Popis podcastu 
Zprávy rádia Z 

Arogance a pohrdání lidmi se tradičním politikům vymstí. Nízká důvěra ve vládu jde i dnes za Klausem URL
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Jarní výzkum CVVM na téma důvěry v ústavní instituce přinesl pro vládní pětikoalici nepěkná čísla. Je to samozřejmě voda na
opoziční mlýn. Proč vládě Petra Fialy věří pouze 35 % dotázaných? Senátu pak dokonce o pár procent více než Sněmovně,
což je nebývalé. A proč mají voliči pravice pocit, že politici vůbec nereflektují jejich přání?

Lokální politik je českému občanu bližší než ten, co sedí v Praze ve Strakovce, ve Sněmovní ulici či v historické budově Senátu.
"Starostu si umí občané představit, naštvat se na něj a dokonce si to s ním osobně vyříkat. Stejně tak znají ostatní
představitele své obce, dokáží se s nimi ztotožnit," říká politolog Jan Charvát, který pro Čtidoma.cz rozebral výsledky
posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nazvaného Důvěra ústavním institucím.

Co nám tento průzkum říká? Nejvyšší důvěře se těšila obecní zastupitelstva s 65 % i se starosty, kteří získali dokonce 63 %. Z
pohledu státu jsou čísla razantně nižší - vládě premiéra Petra Fialy důvěřuje pouze 35 % respondentů, Poslanecké sněmovně
30 % a Senátu 33 %. V obou těchto institucích má většinu vládní pětikoalice. "U vlády po jejím jmenování vyskočila snaha lidí ji
alespoň akceptovat, ale výsledky výzkumu jasně signalizují rozdělenou společnost. Síly pro a proti vládě nejsou vyrovnané,
vláda tahá za kratší provaz a evidentně to souvisí s ekonomickou situací obyvatel. Čím více se jim daří, tím častěji s vládou
souhlasí. A obráceně. Vzhledem k tomu, že se lidem bude v příštích obdobích reálně dařit hůř, bude se procento těch, co
nevěří vládě, zvedat," vysvětluje Jan Charvát, čímž potvrzuje současný ekonomický vývoj v ČR, kdy máme na stole zvyšování
cen plynu, elektřiny a pohonných hmot, což lidé už na svých složenkách a účtech už vidí, a promítne se to velmi záhy do cen
absolutně všeho.

Česká republika je ve velmi nevýhodné geografické pozici a naše závislost na ruském plynu je nesmírně vysoká.

Obchodníci s plynem budou mít nově povinnost naplnit zásobníky. Rozhodli jsme se tak proto, aby měla Česká republika
dostatek plynu v případě výpadku dodávek.

— Petr Fiala (@P_Fiala) May 25, 2022

Nadšení voliči procitají z euforie

Podzimní nadšení ze svržení Andreje Babiše od moci a sestavení pravicové vlády už ale opadá i u voličů, kteří se vloni jasně
vyslovili pro návrat k politice tradičních stran. "Čeští politici jsou jednoduše zvyklí, že není třeba pro lidi nic moc dělat, a pak
jsou překvapeni, že vyhraje Babiš. Ve stylu tradičního rčení "lidem se nic nevysvětluje" si vláda myslí, že ekonomickým
problémem nějak propluje. Ona sama to přeci dělá dobře a pokud to lidé nevidí, je to jejich problém. A bude to pro pětikoalici
hořké zklamání, až se ukáže, že spousta z jejich voličů nemá svou podporu nastavenu až tak ideologicky a budou volit příště
toho, za koho se budou mít subjektivně líp. A to Babiš dokáže skvěle slíbit."

Jsi proti, jsi komunista!

Kde se u tradičních stran, jakými jsou ODS, TOP 09, KDU-ČSL, bere smýšlení, že občan nepotřebuje ohledně politických kroků
nic vysvětlovat, natož dostávat odpovědi na vznesené otázky? Proč vůdčí představitelé těchto spolků nereflektují na hlasy
voličů či odborníků na politiku, kteří hlasitě říkají, že pohrdání "svými lidmi" je jejich největší bolestí? "Politici mají od začátku 90.
let tendenci občanům nic nevysvětlovat. Z jejich pohledu je jediným správným řešením liberální demokracie a nastavení
volnotržní společnosti tak, jak ji prosazujeme my. Razí tezi - kdo je proti, je komunista a pokud s námi nesouhlasíte, tak jste
kryptokomunista a my bychom vás stejně o ničem nepřesvědčili. Tohle pohrdání svými lidmi se v české politice udržuje od '89 a
je to stejná chyba, kterou politické strany dělají kontinuálně. A je úplně jedno, zda jsou zprava nebo zleva," hledá důvody
domácí politické arogance Jan Charvát a dodává: "Úpornou snahou všech politických stran je absolutně dominovat veřejnému
prostoru, viz výroky Václava Klause o nikým nevolené občanské společnosti. Nezapomínejme na spor Klaus vs Havel na téma,
že jediný, kdo má právo vyjadřovat se k politickým záležitostem, jsou politické strany. Toto základní pravidlo nastavila ODS a
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všechny ostatní strany ho více či méně převzaly. A strany, které ho nepřebraly, tedy Zelení či Piráti, jsou slabé a nestačí na to,
aby změnily pohled společnosti na politiku jako takovou."

Ideologie nade vše

Z postoje vládních stran mohou nyní velmi snadno a dobře těžit opoziční ANO a SPD, potažmo třeba vloni neúspěšné uskupení
Trikolóra. Právě ta si výzkum CVVM vystavila na své sociální sítě s poznámkou "Vládě důvěřuje pouze 35 % občanů podle
nejnovějšího průzkumu. Dokonce i ze sněmovny se ozývá: "MAXIMÁLNĚ ROK!" O moc lépe na tom nejsou ani další státní
instituce – Poslanecká sněmovna (30 %) a Senát (33 %)" a přidala ihned anketu, zda jejich sledující věří Petrovi Fialovi a jeho
lidem.

Vládě důvěřuje pouze 35 % občanů podle nejnovějšího průzkumu.

Dokonce i ze sněmovny se ozývá: "MAXIMÁLNĚ ROK!" O moc lépe na tom nejsou ani další státní instituce – Poslanecká
sněmovna (30 %) a Senát (33 %).

Zdroj: https://t.co/n4ut6GWSmx pic.twitter.com/vlO40rd7mR

— Trikolora (@volimtrikoloru) May 29, 2022

Andrej Babiš již dávno pochopil, že brněnský profesor nedokáže práci svého kabinetu dobře prodat a se 100% úspěšností
využívá obrovský deficit nekomunikace vládních stran k rozdmýchávání nespokojenosti mezi lidmi, a tím posilování svého hnutí
ANO. "Tradiční strany si nedělají vlastní průzkumy, nezjišťují si, co lidi pálí a co chtějí slyšet, co potřebují. Pálí do lidí informace
podle své ideologie a pak jsou strašně překvapeni, že je lidi znovu nevolí. To je obraz české politiky a také odraz toho, že je to
my, voliči, necháváme celá desetiletí dělat. Nejsme schopni jim říct, že to chceme jinak. A tak má prostor aktuálně Andrej Babiš,
i když jeho výsledek vládnutí je pro Česko ještě mnohem horší. Český systém totiž funguje navzdory vládě, a je jedno jaké. Ale
Babiš si s tím dokázal poradit, pochopil velmi dobře, jak systém funguje, a začal ho rozbíjet zevnitř. Ne z důvodu ideologie, ale
čistě kvůli byznysu. Začal si na jednotlivá místa ve správě dosazovat naprosto cíleně své lidi, na což ten systém není stavěný, a
po jeho vládě by bylo opravdu hůř," dodává Jan Charvát, politolog IPS Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, twitter.com

KAM DÁL: Co mohlo vést exposlance Feriho k pokusu o sebevraždu? Znásilnění nezletilé a další průšvihy se žlutým
vykřičníkem.

Odpoledne na Rádiu Z 15:30
RÁDIO , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 16:38 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 15:30 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 027 700,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V Břevnově po půl čtvrté zprávy rádia zet a Zuzana Kleinová, hezké odpoledne.

mluvčí 
Udělilo v pondělí uprchlíkům z Ukrajiny 1896 víz asi 200 méně než před týdnem od počátku války získalo dočasnou ochranu
přes 360 000 běženců. Pražští hasiči dokončili stavbu stanu v Malešicích pro ukrajinské uprchlíky především z hlavního
nádraží. V současné chvíli začalo připojování stanového městečka na inženýrské sítě, kdy bude vše dokončeno a budou se
sem moci přesunout první uprchlíci. Zatím není jasné. Na 15 tuzemských železničních nádražích přibudou tzv. kiosky s chytrými
technologiemi. Správa železnic vypsala zakázku na jejich vybavení elektronickými informačními panely, které by měly zlepšit
informovanost cestujících ve stanicích. Noc na středu bude zpočátku deštivá, ale od západu bude oblačnost déšť ubývat. Přes
den bude polojasno až oblačno a hlavně na severu místy s přeháňkami. Večer se jich zatáhne bude místy pršet teploty přes
den vystoupí na 20-24 °C na jihu jihovýchodě naměříme až 26 stupňů. Opatrně na D8 na třiatřicátém kilometru na trase Praha
ústí se jí tam porouchané vozidlo a pozor si dejte taky na 46 na sedmatřicátém kilometru na trase Vyškov. Olomouc tam je
odstavené nákladní vozidlo s návěsem. To byly zprávy v půl čtvrté a pokračuje Martin Karlík.

mluvčí 
Rádio zet svět peněz z politiky společnosti.

mluvčí 
Stále jste ve společnosti rádia zet, co pro vás chystáme v následujících minutách Ředitelství silnic a dálnic po útoku hackerů
stále je ve své dopravních informací. Ten útok se ještě nepodařilo zcela vyřešit informační systémy nejsou stoprocentně
funkční. Detaily a podrobnosti přineseme už za malou chvíli teď jury Mex.

Posloucháte rádio zet máme 15 hodin 30 se doma minutu 6 14 dní nefungují internetové stránky, na kterých Ředitelství silnic
dálnic poskytuje informace o dopravní situaci po celé České republice. Stránky, ze kterých čerpají i média, včetně třeba rádia
zet nefungují po útoku hackerů naštěstí máme jiné zdroje. Nicméně není to úplně optimální. Informace teď přináší nejčerstvější
kolega Láďa Jakub. Láďo, hezké odpoledne, řekne úterní odpoledne přeju tak, co se stalo, co se děje Ředitelství silnic a dálnic
pokračuje v obnovování svých informačních systémů, které v soupravě si říkal 2 týdny nefunkční po kybernetickém útoku.
Většinou jde tedy podle organizace o interní systémy. Prioritou je obnovení stránek dopravní info cz s aktuálními údaji o dopad
do Opel. O dopravě by mohli čerpat z nich i třeba média. V těchto dnech silničáři pracují také na oživení nejdůležitějších
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ekonomických programů. V drtivě řečí v drtivé většině případů je podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o
interní programy. Prioritou je podle něj od začátku právě obnovení těch dopravních informací, které jsou nejdůležitější právě
třeba pro posluchače informace o aktuálním provozu na dálnicích silnicích. Z těchto systému čerpají média, úřady nebo třeba i
různé navigace. Jak dlouhou tedy budou bez tohoto zdroje, tak práce na obnovení těchto stránek jsou podle mluvčího
komplikované, protože při jejich fungování se slévaly takzvaně sleva hned několik systémů dohromady. Ředitelství silnic dálnic
zároveň pracuje ještě na obnovení klíčových systémů pro vůbec fungování organizace z toho ekonomického hlediska odhad,
kdy se podaří jednotlivé systémy znovu nahodit. Nechtěl vůbec mluvčí ŘSD konkretizovat. Škody, které útok celkové
organizace způsobil, se teprve budou navíc vyčíslovat, má ŘSD nebo její klienti či partneři ještě nějaké další problémy s
provozem po útoku hackerů. Tak napadené se stane používá pro sledování tak i dopravní policie, ale i policie jako taková
podle mluvčího Davida Schöna jde, ale jen rodič o dílčí nástroj, jehož výpadek tedy nemá pro práci policie zásadní dopad,
přesto jim to komplikuje. Pracovní činnosti dohled primárně ale zajišťují ještě policisté přímo v terénu, které pak přenáší
informace o případných nehodách, omezení nebo dalších problémech. Cestou operačních důstojníků. A co samotný dopravce,
tak i přes nefunkčnost stránek o provozu však problémy zase dopravci výraznější problémy s provozem plánováním dopravy
nehlásí. Zatím tedy žádné nezaznamenali. Alespoň to tvrdí mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix a na základě právě
těchto informací lze plánovat efektivní nasazení sil prostředků v těchto problematických místech. Dodává ještě měl David Šen a
připomeň, jak dlouho ty potíže vlastně trvají, tak kybernetickému útoku čelila společnost od 17. května, tedy 2 týdny a 1 den k
tomu podle Ředitelství silnic šlo o sofistikovaný hluboký útok, který však neměl ohrozit přípravu dopravních staveb, anebo
řízení provozu. Bezpečně izolované a nenarušit nezůstaly třeba například výběr Mýta nebo řízení a dohled tunelových
systémech. Tam se tyto problémy tohoto provozu nedotkly. Silničáři postupně částečně oživily i asistenční linku pro řidiče
webové stránky ŘSD s kamerami na dálnicích. Systémy pro komunikaci nebo elektronické nástroje pro administrativu
administraci zakázek. Co na to úředně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak ten oznámil, že počítačové
počítačové systémy napadl tzv. ransomware. Označuje se tak za vyděračský program, který zašifruje data a za jejich
odblokování požaduje. Výkupné úřad UKIP uvedl, že zná útočníka, ale z taktických důvodů ho teď vůbec nezveřejní. To byl
kolega Láďa Jakub. O problémech ŘSD. Díky na slyšenou. Pěkné odpoledne patnácté 41 posloucháte rádio zet v úterý 31.
května. Za chvíli NASA čeká další bod našeho programu se tak dívám do scénáře hezký den.

mluvčí 
V ulicích východoukrajinského severo Doněcku se odehrávají tvrdé boje a oběti přibývají každou hodinou. To řekl starosta
města Oleksandr stroj OK ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. Moskva se snaží ovládnout celou
oblast Donbasu a sever Doněcké z tohoto pohledu klíčový. Coby úspěch ruských vojenských sil na Donbasu znamenal pro
vývoj konfliktu. Na to se v ranním vysílání Petra Kvitová pšeničná ptala experta na Rusko ze z institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karla Svobody.

mluvčí 
Znamenal by zhruba toužil být Rusko mohlo oznámit, že tedy, že tady dosáhlo tou úspěchu, který mu od začátku šlo a že tedy ta
operace může nějakým způsobem skončit jako jiná věc, že ta, jestli opravdu o to šlo a neměli daleko širší cíle, ale tady bych
ještě upozornil na to, že to, že tuhle chvíli by ta operace bota válka skončila. V téhle fázi ještě neznamená, že by skončila úplně.

mluvčí 
Jak by na takovou věc na to, že by se případně zastavily boje mohly reagovat Ukrajinci, smířili by se s tím, že by Rusko
obsadilo oblast Donbasu a tím skončila válka.

mluvčí 
Ekonom ono ten základní problémy, takže Rusové zcela zjevně nemají za cíl jenom jenom Donbas, to je první věc druhá věc,
takže Ukrajinci moc nevidí důvod, jako proč by odevzdávali další kus území Rusku, když není žádná není ani ani stín nějaké
záruky, že se tam Rusko zastaví, ale hlavní od začátku do konce prostě to. Ukrajinci to berou, takže je to ukrajinské území a
Rusové okupují, čili řekl, že by co s tím smířili, řekli OK, no tak jsme prohráli, tak jako jede se dál, tak to si neumím představit.

mluvčí 
Šéf ruské diplomacie také přiznal, že boje trvají déle než Moskva původně předpokládala. Více, jak velkou vojenskou silou a
prostředky Rusko vůbec v tuto chvíli ještě disponuje, v jaké kondici.

mluvčí 
To jsem moc neví. Ono máme hlášení ukrajinského generálního štábu. Máme hlášení ruského ministerstva obrany. Ti to
samozřejmě diametrálně liší podle ukrajinské strany byla ruská armáda zničená asi 5× podle ruské strany ta ukrajinská asi 10×.
Navíc s trochou nadsázky samozřejmě nebo velkým dílem nadsázky, takže my nemáme vůbec žádné zprávy. Ty ty ztráty jsou
obrovské to jako tím si můžeme být naprosto jistí. Jistí Rusko nedosáhlo té převahy od začátku, kterou očekávalo a zvlášť teď
jako jako vstupuje do té fáze bojů ve městě, je převedl Doněcku se bojuje opravdu ve městě, a to je vždycky. Vždycky prostě
velmi velmi jako nákladné z hlediska lidí z hlediska techniky, takže ty ztráty budou obrovské, ale nedá se odhadovat, kolik jim
zbývá, jestli jsou na tom bodu kulminace nebo ještě mají nějaké síly zásoby. To se prostě odhadovat nedá.

mluvčí 
Jaksi ruské vedení vyhodnotí výsledek summitu Evropské unie, který se v noci na dnešek shodl na embargu, které se dotkne
většiny dovozu ruské ropy.

mluvčí 
Jako na 1 věc je ta, co vlastně, co vlastně Evropská unie dohodla druhá věc a ta je fakticky už to probíhá. Ono to samé
probíhal s plynem, prostě prostě ta ruská ropa je toxická jí má ten problém boje ten problém, že Rusko nemůže pořádně najít
odběratele a i ty odběratele, které najde, tak vlastně ty o něj ty od něj požadují výraznou slevu, a to bude to bude prostě
pokračovat. Čili 1 věc je táže se tady něco jakoby tvrdilo oficiálně a druhá věc, takže fakticky už to probíhá probíhá nějakou
dobu.

mluvčí 
Tzn. mohlo by to tedy o být tím tlakem na Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině, anebo to vlastně nebude mít takový význam
by se mohlo zdát.
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mluvčí 
Nečekejme žádné sankce, že přijmeme a ona okamžitě Rusko řekne, tak teď 14 dostali a čau my končíme. To takhle nefunguje,
je to součástí toho tlaku ten tlak samozřejmě mnoha úrovních je je diplomatický je, byť ta jednání, které probíhají velmi velmi
svérázným způsobem. Spíš se zdá, že má výrazně navrch tedy Vladimir Putin probíhají ekonomicky, ale probíhají vojenské tím,
že prostě je taková podpora Ukrajině. Rusko tam ztrácí vojáky, tak samozřejmě na ně vytváří taky tlak, protože oni jako
nemůžou úplně brát vojáky základní služby, protože to se Kreml zase bojí z hlediska vnitřní nějaké vnitřní politiky, protože slíbili,
že vojáky základní služby nebudou brát. A že vše probíhá podle plánu tvrdí a najednou by je museli brát, takže to zase ukazuje
prostě na tohleto, ale je to součást tlaku, není to není to jakoby stříbrná kulka, která všechno vyřeší.

mluvčí 
Nový sankční balík obsahuje i další tvrdá opatření. Mimo jiné odpojení významné ruské banky Sberbank od mezinárodního
platebního systému Swift má Rusko dostatek možností, aby se vyhnul bankrotu.

mluvčí 
To jsou 2 rozdílné.

mluvčí 
Věci vyhnout bankrotu bankrot do značné míry reputační záležitost, kdy by bankrotem vlastně dáváte najevo, že už nejste
schopni splácet, ale tady by šlo o technický bankrot Rusku stejně nikdo nepůjčuje tuhle chvíli, protože na to jsou zase uvalené
jiné sankce. Čili ten bankrot je spíše spíše symbolický ber banku jako takovému to odstřižení od listu komplikuje práci, ale
úplně úplně ji zase nezamezí. Existují jiné způsoby, když to přeženu banky prostě nebo přeženu banky existovaly samozřejmě i
před světem. Rozdíl je v tom, že se swiftem to spojení, protože to není nic jiného než banka druhé bance někde v zahraničí
řekne, hele, poslali jsme vám peníze, tak jí tady vlastně to bude trvat déle, zatímco v tom je to záležitost vteřin bez listů. To
může být záležitost dní, ale ta platba sama o sobě může odejít může fungovat.

mluvčí 
Královská rodina potká Martina Kováře a Ondřeje kopy o životě anglické královské rodiny. Poslouchejte královskou rodinu na
Jurij auto nebo ve vysílání rádia ze.

mluvčí 
Deníku E15 napsal partner poradenské.

mluvčí 
Společnosti pít Dublinu Sea Jiří Zouhar.

mluvčí 
A pojmenoval ten komentář trend časté změny.

mluvčí 
Zaměstnání dorazí do Česka.

mluvčí 
Lidé hlavně ti mladší mají stále větší sklon fluktuaci a zároveň se hlasitě dožadují povýšení vyšší mzdy a práce, která je bude
naplňovat. Na to jsme v Česku zvyklí nebyli a máme tak pocit, že zažíváme šok z výrazné změny, jak ale ukazuje průzkum bída
blue Sea house výraz. Česko postcovidový trend pojmenovávání jako Great rezignuje Čunek zatím zasahuje výrazně méně než
západní země, ale i globální nebo východoevropský průměr. U nás ale tento trend jenom zpožděný. Příčinou jsou na jedné
straně kulturní rozdíly na straně druhé potom struktura ekonomiky i současný mileniálové nebo příslušníci generace zet často
vyrůstali v rodinách, kde nad pracovními stoly rodičů visela zarámovaná blahopřání ke 20 30 nebo čtyřem dekádám.
Stráveným u jednoho zaměstnavatele. Na rozdíl třeba od Německa, natož od Spojených států to historicky nebyla rozvinutá
pracovní mobilita. To se koneckonců promítá i do toho, že v Česku je běžné generační vlastnické bydlení, kdežto na západ od
nás jsou lidé v nájmech flexibilnější a permanentně připraveni reagovat na kariérní výzvy a polepší pozici se přestěhovat. I tyhle
tradice ale podle Nečasem překonají silnější aktuální trendy. Jde o součást změny celé společnosti vyplývající zjednodušeně z
toho, že budeme žít dost let a pracovat do 75, a to, co se naučíme do 25 na škole. Nám na celý pracovní život stačit prostě
nebude, protože bez lidí se byznys neobejde, musí se pracovní prostředí nic společně s lidmi. Dobře to vidět už na současné
české generaci zet 18 25 let. Ta sice za svými vrstevníky z okolních zemí ve fluktuaci zaostává, ale zároveň výrazně převyšuje
své pracovně starší tuzemské kolegy.

Než se budeme Rusům smát, podívejme se na na vlastní armádu. Bezpečnostní expert přibližuje její stav URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Jan Ludvík, bezpečnostní expert , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 16:48 ,
Celková návštěvnost: 8 940 000 , RU / měsíc: 1 855 023 , RU / den: 244 802 , Rubrika: Orientace , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72 ,
Návštěvy za měsíc: 8 900 000
Chyby a problémy ruské armády, symbolizované potopením obstarožního křižníku Moskva, jsou místy až neuvěřitelné. Než se
však budeme Rusům smát, měli bychom si připomenout, že armády řady členských států NATO nejsou zrovna v ideální kondici.
V roce 2015, kdy Rusko a Ukrajina intenzivně bojovaly na Donbase, dosáhly průměrné výdaje států EU na obranu 1,3 procenta
HDP. V Česku dokonce 0,9 procenta.

Investice do obrany od konce studené války do roku 2015 klesaly. Trocha zbývajících peněz pak často směřovala na okamžité
potřeby v konfliktech nízké intenzity mimo teritorium členských států Aliance. Ne nadarmo se v Česku mluvilo o „afghanizaci
armády“. Teď se však Evropa musí lépe přichystat na konflikt v mnohém odlišný.
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Připravit armádu na případný budoucí konflikt s Ruskem bude klíčový úkol i pro českou vládu. Její dosavadní reakce na ruskou
invazi si nepochybně zaslouží mnohá slova chvály, včetně dodávek vojenského materiálu, a to zejména těžké techniky, kterou
Ukrajina zoufale potřebuje a kterou se jiné státy zpočátku poskytnout zdráhaly. 

Právě dodávky těžké techniky na Ukrajinu však ukazují, že kromě pochvaly je třeba i varovné zdvižení prstu. Je totiž poměrně
pravděpodobné, že jejich část pochází z mobilizačních zásob české armády. Jenže jinde se brát nedalo – a ani v mobilizačních
zásobách toho Česká republika nemá úplně moc.

A úplně moc toho není ani jinde v armádě. Její teoretická síla dvou brigád a výsadkového pluku odpovídá mírovému světu, ve
kterém jsme žili. Pro srovnání, ukrajinská armáda měla v roce 2021, tedy před únorovou invazí, čtyři obrněné, jedenáct
mechanizovaných a pět lehkých brigád. Ukrajina má sice čtyřikrát více obyvatel, ale ekonomiku podobně velkou jako Česko.
Zato armádu měla větší téměř desetkrát.

Navíc v současnosti je dvojice českých brigád a výsadkový pluk spíše jednou lehkou skorobridádou, očesanou transformací
43. výsadkového praporu na samostatný pluk na naprosté minimum, které NATO ještě uzná za brigádu. Jednou těžkou
brigádou, jejíž hlavní výzbroj víc než moderní armádu NATO připomíná klub vojenské historie; a jedním plukem, který má pořád
blíž k posílenému praporu, jehož roty se přejmenovaly na komanda.

Před ministryní obrany Janou Černochovou stojí nelehký úkol dotáhnout započatou modernizaci, reflektovat aktuální vývoj a
přizpůsobit armádu realitě, v níž se již válka nezdá být věcí minulosti. Žádný jiný konflikt v posledních letech nám nemůže říct
víc o budoucnosti moderního válčení a o tom, jak se máme připravovat na budoucí válku. Rusko-ukrajinská válka přinesla roky
neviděné masivní vojenské střetnutí moderně vyzbrojených protivníků schopných bojovat jako rovný s rovným. Boj, ve kterém
navíc nejpravděpodobnější budoucí protivník NATO bojuje mnohem méně úspěšně, než se čekalo, a není jasné proč.

I proto je záhodno, aby se česká armáda mohla v maximální možné míře poučit ze zkušeností rusko-ukrajinské války a tato
poučení mohla promítnout do svých rozvojových plánů. Kvalitní vyhodnocení zkušenosti z rusko-ukrajinské války může v
budoucnu ušetřit miliardy korun a tisíce životů. Již teď je zřejmé, že těžká technika není věcí minulosti. Pro vedení války je
naprosto nezbytná, zároveň je ale zranitelná a musí být součástí sehraného celku. Celku, který má propracovaný systém
velení, řízení, komunikace, zpravodajského zabezpečení, průzkumu a identifikace cílů. A to jsou jen prvotní postřehy; další
vyhodnocování je nezbytné, prostým přidáváním peněz armádu na příští válku nepřipravíme.Nikdo nechce do tepláků

I mezi poučenou veřejností se velmi často objevuje názor, že problémy armády prostě napravíme zvýšením výdajů na obranu
na dvě procenta HDP. Magická hranice dvou procent je však jen politickým závazkem spíše volně souvisejícím se strategickou
realitou. Dvouprocentní mantra postrádá propojení se schopnostmi, které by měla armáda mít.

Armáda musí být taková, aby splnila úkoly, které pro ni plánujeme. Ty armáda dostala v rámci procesu obranného plánování
NATO. V odborném slovníku se jim říká CéTéčka a na rozdíl od politického závazku dvou procent vznikají na základě reálných
scénářů kalkulujících, jaké schopnosti jsou třeba pro úspěšnou obranu, a potřebné kapacity rozděluje mezi členské státy.

CéTéčka jsou sice tajná, ale něco z nich přece jen známe. Například, že Česko má být schopno nasadit těžkou brigádu. Tu,
která zoufale potřebuje nová pásová bojová vozidla, jejichž nákup se ovšem, zdá se, zasekl. Po letech podfinancování bude
splnění CéTéček vyžadovat výdaje nad hranicí dvou procent a Janu Černochovou čeká nelehký úkol toto vysvětlit vládě, která
z ideologických důvodů preferuje snižování státních výdajů.

Omezené prostředky navíc nejsou zdaleka jediným problémem akvizičního systému ministerstva obrany. Jak trefně poznamenal
jeden ze zasvěcených, největší hrozbou pro ministerstvo není Rusko, ale že mu někdo rozfouká papíry. Úředníci si vybudovali
papírový val, aby se chránili před obviněními z „nehospodárnosti a možné korupce“. Ne bez důvodu: bývalá ministryně Vlasta
Parkanová by mohla vyprávět, jak deset let vyšetřování a soudů může zničit život.

Máslo na hlavě mají i vojáci, kteří si někdy umí naspecifikovat techniku tak, že by s nadsázkou měla umět plavat, létat a mít
balistickou ochranu jaderného sila. Stačí připomenout nešťastnou zakázku na nová bojová vozidla pěchoty, ve které oslovení
dodavatelé nabídli čtyři různé typy techniky používané nebo zaváděné do výzbroje více než tuctem evropských zemí včetně
Německa či Británie. Českým požadavkům nevyhověl ani jeden.

A i když armáda a ministerstvo nerady perou špinavé prádlo na veřejnosti, realita je taková, že vnitřní problémy škodí podobně
jako nedostatek prostředků i zákon o veřejných zakázkách, který není z hlediska akvizic vojenské techniky ideální. Před
armádou a ministerstvem jsou přitom rozhodnutí, jež budou vyžadovat funkční akviziční systém, který dokáže rychle nakoupit,
co je třeba.

Naštěstí se zdá, že vláda je v mnohém na správné cestě. Podle ministerstva obrany se plánuje letos zahájit akviziční proces u
projektů za více než 14 miliard a v dalších dvou letech za dalších více než 30 miliard nad rámec původních plánů. Nakoupit se
má munice, náhradní díly, komunikační a informační prostředky, taktický satelitní systém, lehká útočná vozidla či kolová
obrněná vozidla Pandur a Titus.

To vše jsou důležité kroky a výzvou pro vládu bude vydržet nastoupený trend i v následujících letech. V nich by v ideálním
světě měla armáda kromě stařičkých BVP co nejdříve nahradit také tanky T-72, které jsou sice modernizovány dobře, ale už
dávno, v malém počtu a často s pomocí dílů od společností, které dnes již neexistují, takže když se něco rozbije, špatně se to
opravuje.Jak říkával Stalin

Síly bojové podpory sice brzy dostanou nová francouzská děla, ale potřebný samohybný minomet je stále někde za obzorem a
raketové dělostřelectvo jsme v časech šetření zrušili úplně. Přitom právě dělostřelectvo naváděné na cíle bezpilotními
prostředky je na Ukrajině často pánem bojiště.

A navíc bude nutno rozhodnout, co se stíhačkami. Když se ty současné pořizovaly, považovali jsme za hlavní problém unesené
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dopravní letadlo, a tak se čtrnáct kusů zdálo dost. V současnosti by nebylo od věci tuto bonsajovou konfiguraci rozšířit. Rusko-
ukrajinská válka totiž jasně ukazuje ničivost moderní války, ve které mohou mít maličké, byť špičkově vybavené evropské
bonsajové armády problém.

Moderní válka je ničivá a úspěch evidentně vyžaduje nejen kvalitu, ale i kvantitu. Jen vizuálně potvrzené ztráty ruské techniky
zahrnují přes 650 tanků a 750 bojových vozidel pěchoty. To je víc tanků, než má britská, francouzská a německá armáda
dohromady. I Ukrajina, jejíž ztráty těžké techniky jsou mnohem menší, přišla o více než 150 tanků. Jak údajně řekl Josef Stalin,
kvantita má v sobě kvalitu sama o sobě.

I proto je nutné o nákupu potřebné techniky rozhodnout rychle. Nejen že je dnes snazší veřejnosti vysvětlit, proč armádu
potřebujeme, ale kdo přijde pozdě, nemusí na Západě najít volné kapacity zbrojního průmyslu. V šoku z ruské invaze totiž
plánuje nakupovat celá Evropa. Apetit evropských zemí ovšem má krmit zbrojní průmysl, který třicet let vyráběl mnohem méně.
Pro ilustraci, v předchozích letech vyráběly americké zbrojovky maximálně sto tanků ročně a podle odhadů americké armády
lze výrobní kapacity rychle zvýšit maximálně na 28 kusů měsíčně. Polsko už si amerických tanků objednalo 250. I proto je v
nejlepším zájmu České republiky jednat rychle.

Hlavní pravidlo by dnes mělo být „nevymýšlet ptákoviny a rychle kupovat to, co je“. Vnitřní dluh armády je obrovský, a pokud si
budeme pro armádu konfigurovat speciální požadavky, můžeme techniku dostat „až po příští válce“. Kromě kvality bude třeba
zohlednit i rychlost dodání, spolehlivost partnera nejen v míru, ale i ve válce a náklady během celého životního cyklu. Pro
českou armádu tak v tuto chvíli dává smysl nakupovat v režimu vláda–vláda a soustředit se na systémy v konfiguraci, jež
používá některá významná spojenecká armáda. To nám umožní co možná nejdříve „zaplácnout díry“ a v případě konfliktu „se
přiživit“ na spojenecké logistice.Kdo ty lidi zaplatí?

Neméně důležité však budou investice do lidí. Ve veřejném prostoru panuje představa, že není většího darmožrouta než
státního úředníka a větší nehospodárnosti, než když si stát ještě navíc najímá externí experty. Tento pohled je třeba změnit.
Bez kvalitních a motivovaných lidí to nepůjde. 

Ministerstvo obrany potřebuje být schopno přilákat a udržet špičkové odborníky, jenže možnost nalákat a udržet ty nejlepší
často naráží na limity služebního zákona a tabulkových platů ve veřejné správě. Kromě srdcařů tak pro stát často pracují lidé
před důchodem a ti, kteří si práci dokázali nastavit tak, že sice moc nevydělají, ale také se nepředřou. Je v bytostném zájmu
České republiky, aby srdcaři byli odměněni, a ti, kteří se nepředřou, vyměněni.

Jenže odměňování v rámci tabulek a nábor nových lidí je často úzké hrdlo. Situaci, kdy nejtalentovanější absolventi nastupují
na ministerstvo za plat kolem 25 tisíc, který v Praze sotva stačí na nájem a jídlo, lze těžko označit za udržitelnou. Výdaje do
kvalitních lidí se přitom státu mnohonásobně vrátí. Vždyť mizerně platíme ty, kteří mají utrácet miliardy za sofistikované
zbraňové systémy.

Investice desítek tisíc do úředníka tak může ušetřit desítky milionů hned při příští akvizici nové techniky. Prosadit takovou
změnu ovšem nebude populární. Fotka ministra s „drahým úředníkem“ se určitě nebude vyjímat tak dobře jako fotka s „drahou
stíhačkou“. Naše obrana ovšem vyžaduje, aby se politici nebáli veřejnosti prodat věci, které dávají smysl, i když nebudou
populární, a nenechali se zlákat k věcem, které sice smysl dávají méně, ale veřejnosti se prodávají lépe.

Autor působí na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV  UK . Odborně se zaměřuje na ozbrojené konflikty a americkou a
českou zahraniční a bezpečnostní politiku.

Foto:
Křižník Moskva, vlajková loď ruské černomořské flotily. Jeho potopení ukrajinskými silami se stalo jedním ze symbolů této války.
ČTK
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S manažerem Robertem Baschem o vlivu George Sorose i o tom, proč úspěšné lidi láká filantropie.

Třináct let stál v čele jedné z nejvýznamnějších veřejných nadací Open Society Fund (OSF) , která ročně spravuje na 90
milionů korun. Právě za jeho ředitelování se oddělila od mateřské mezinárodní sítě, již založil americký filantrop George Soros.
Baschův cíl ale zůstal stejný: rozvoj a podpora občanské společnosti. Právě s jeho přispěním vzniklo v poslední době v Česku
několik viditelných iniciativ – Rekonstrukce státu, Eduzměna nebo třeba Česko.Digital. Stál také u počátků Novinářské ceny a u
zrodu Fondu Otakara Motejla. Nijak neskrývá svou radost z faktu, že jako houby po dešti se u nás nyní začínají objevovat i
nadace úspěšných byznysmenů. Těší jej také masivní solidarita Čechů s Ukrajinou. 
Poslední krize – tedy covidová a válečná – podle jeho mínění ukazují, že Česko nemá ani tak problém s tím, že by se lidé
nechtěli angažovat. Mnohem víc zemi tíží neschopnost státu nabízených pomocných rukou smysluplně využít. „Na tom budeme
muset dost zapracovat,“ říká Robert Basch v bilančním rozhovoru pro Aktuálně.cz. 
Po třinácti letech končíte v čele jedné z největších veřejných nadací. Proč? 
Protože se proměňuje. A byť mě práce pro ni pořád baví, mám pocit, že je na čase, abych řízení předal. Vedl jsem ji hrozně
dlouho a teď podle mě potřebuje někoho trochu jiného, aby se dál rozvíjela. Jako člen správní rady ale zůstanu s nadací dál v
kontaktu. 
Trochu mě zklamalo, jak málo se této změně věnovala dezinformační scéna. I když je pravda, že na jednom webu jste byl
prezentován spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou jako jeden z nejvlivnějších pohůnků George Sorose. 
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Tento typ pohádek se hodně proměňuje v čase. Když jsem v roce 2009 začínal, na Sorosovy narozeniny mi volávalo pár
novinářů – zajímalo je, co chystá a co plánuje nadace. Díky tomu, jak region podporoval v devadesátých letech, jej vesměs
vnímali jako pozitivní figuru. 
Kdy se to tedy zlomilo? 
Ještě před migrační krizí, když do politiky ve velkém pronikli lidé, kterým vadí neziskový sektor, a to napříč politickým spektrem.
Vladimiru Putinovi se v té době také povedlo do Evropy – zejména do Maďarska – exportovat koncept, podle kterého je
automaticky podezřelý každý, kdo dostává peníze ze zahraničí. V tu chvíli se v myslích lidí ze Sorose stal všemocný zákulisní
hráč. Což moc nevím, jak ve svých 91 letech zvládá. 
Za minulé migrační krize to na sociálních sítích vypadalo, jako by se sem div osobně nechystal pašovat migranty… 
Teď už to trochu opadá. Ale jen v Česku. Na Slovensku a speciálně v Maďarsku ještě pořád může za hrozné věci. Že to není
pravda, vůbec nevadí. 
Každopádně vaším nejdůležitějším mecenášem už nějaký čas není. Jak velký byl vlastně objem darů, které OSF spravoval,
když jste do něj v roce 2009 nastupoval, a jaký je dnes, když končíte? 
To se moc nedá porovnat. Když jsem nastoupil, hlavním donátorem byla síť Open Society Foundations, za kterou skutečně
George Soros stojí. V té době byl rozpočet do 30 milionů korun ročně. Od roku 2012 jsme ale nezávislí. Začátky byly těžké,
protože jsme neměli vybudovaný fundraising a další nezbytné věci. Ale povedlo se. Spolupracujeme s dárci z předních českých
firem. Zároveň si je pečlivě vybíráme. Firmy, stejně jako neziskové organizace, jsou součástí občanské společnosti a mohou ji
rozvíjet. To si spousta firem u nás už uvědomuje, takže nyní každý rok spravujeme zhruba 90 milionů korun. 
Jakého z projektů, které jste podpořili, si považujete nejvíc vy osobně? 
Těžko se mi vybírá něco jednotlivého, když za dobu své existence nadace přidělila na deset tisíc grantů za dvě miliardy korun.
Spíš tedy řeknu, o co mi vždy šlo: abychom byli pro podpořené organizace partnerem. To je opravdu důležité a podle mě to je
vůbec základ úspěchu. Lidé mimo neziskové organizace by třeba byli až překvapeni, o jak soutěživé prostředí jde. Proto si
cením toho, že se nám podařilo podnítit různé partnery ke spolupráci. 
Tak znovu: jakých projektů si nejvíce považujete? 
Pokud tedy opravdu musím být konkrétní, pak protikorupční platformy Rekonstrukce státu, u jejíhož zrodu jsme stáli.
Spoluzakládali jsme také organizaci Česko.Digital, která podporuje digitalizaci státu. A skvělé je, když se víc nadací spojí
dohromady, což se podařilo u projektu Eduzměna, který usiluje o zkvalitnění vzdělávání. 
Zastavme se tedy u zmíněné Rekonstrukce státu. OSF se hlásí k podpoře otevřené společnosti, jak moc chce ale být spojován
se sponzoringem projektů, které mají konkrétní politické požadavky (což je právě případ Rekonstrukce státu)? 
Od roku 1992 považujeme za zásadní cíl podporu systémových změn. Spíše než o konkrétní dětský domov, školu nebo hospic
nám jde o lepší fungování celého rámce – tedy vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče. A Rekonstrukce státu je zaměřena
obdobně. Mnoho protikorupčních organizací kritizovalo jednotlivé nešvary státu, ale k systémovému řešení to nikdy nevedlo.
Byť je třeba přiznat, že aspoň dokázaly mnoha špatným věcem zabránit. Vím, že mnoho lidí vidělo Rekonstrukci jako už moc
politickou iniciativu, ale samotná platforma byla a je nestranická. 
Na vašich projektech se také dá dobře ukázat, jak se proměňují potřeby české společnosti v čase. Hodně naléhavou se stala
reforma stagnujícího vzdělávání. Vy se k ní snažíte přispět v rámci již zmiňovaného projektu Eduzměna. Co je jeho konkrétním
cílem? 
Když to řeknu úplně jednoduše: přesvědčit společnost, že české školství je možné reformovat. Je skvělé, že se v rámci
Eduzměny sešly čtyři různé nadace, aby usilovaly o stejný cíl. Poprvé se tak i u nás podařila rozsáhlá společná dárcovská
akce, jaké jsou běžné v zahraničí. Už předtím sice čtyři různé nadace věnovaly na rozličné vzdělávací projekty během pěti let
půl miliardy korun, nyní ale máme na jedné hromadě výrazně více prostředků. A logicky tak máme i vyšší cíle. 
Mým snem je zvládnout rozsáhlý výzkum, který přinese odpověď na otázku, co studenti, učitelé, školy, ale i rodiče potřebují, co
se osvědčuje, co lze změnit, co všechno je k tomu potřeba a kolik to bude celé stát. 
Když pořád zmiňujete spolupráci a propojování nejrůznějších iniciativ a nadací: přibývají u nás vedle těch veřejných i vyloženě
osobní, soukromé? 
Ano, v tomto ohledu naštěstí kopírujeme vývoj, kterým si část zemí již prošla. Když jsem v roce 2009 do OSF nastupoval, těch
opravdu privátních, tedy nekorporátních nadací bylo minimum. Za 13 let se to radikálně změnilo. 
Ono to není nijak nepochopitelné. Když vyděláte tolik peněz, že je do smrti neutratíte ani vy, ani vaše rodina, přemýšlíte, jak s
nimi naložit. A v nejednom případě dojdete právě k úvahám o odpovědnosti vůči svému regionu, komunitě, společnosti.
Úspěšní lidé většinou začínají nahodilou podporou, která postupně dostane určité zaměření a také systém. V takové chvíli ale
začnete potřebovat administraci a schopný tým lidí, který dokáže darovaných peněz efektivně využívat. 
Nevšiml jsme si ale, že by dobrými nadačními manažery Česko právě oplývalo… 
To je pravda. Teď zde přibývá hodně soukromých nadací a je to skvělé. Časem ale asi přijde trend, který vidíme v zahraničí –
že se úspěšní lidé spojují se zavedenými nadacemi, v jejichž rámci pak mají pod svým jménem dárcovský fond, takže se nemusí
starat o administraci a management. 
Pár takových příběhů jsem sledoval na vlastní oči. Zpočátku je úspěšný filantrop přesvědčen o tom, že chce být samostatný,
ale po roce a půl je z toho zápřahu už dost unavený a přemýšlí, s kým by spojil své síly. 
Vždy, když nějaký obecně prospěšný projekt zasponzoruje nadační fond Abakus, který vybudovali zakladatelé antivirové firmy
Avast, nebo třeba Nadace rodiny Vlčkových, vyvolává to dobrý pocit. Spolu s ním se ale vkrádá také myšlenka, zda není
ostuda, že po třiceti svobodných letech tady některé úkoly státu musí suplovat soukromý sektor – financovat hospice, paliativní
péči nebo třeba slušné vzdělání… 
To máte samozřejmě pravdu. Ale nikdy nebude erár dělat všechno dokonale, a prostor pro filantropii tak zůstane vždy velký.
Jde o oblasti, do kterých se státu prostě nechce. A já tomu rozumím. Není to nic, co by přinášelo okamžité politické body. A na
něco státní správa ani nedisponuje dostatečným množstvím expertů, takže si jednoduše neví rady. 
A právě zde může neziskový sektor vstupovat do hry. Nikoli suplovat stát, ale být mu k ruce. Vezměte si třeba právě Eduzměnu.
Od počátku chceme spolupracovat se státním aparátem. Testujeme nejrůznější možnosti a doufáme, že o naše výsledky se
pak stát opře. Proto také od samého počátku spolupracujeme s ministerstvem školství. 
Nejste trochu moc idealista? 
Nejsem. V zahraničí je již běžné, že soukromník s neziskovou organizací něco ozkouší a stát to pak v případě úspěchu přejímá.
Nemusí se to týkat jen školství. Například sociální služby by zde bez neziskového sektoru kompletně zkrachovaly, stát by měl
mít tedy přirozený zájem na jejich rozvoji. 
Jak vlastně reagujete, když se objeví nečekaná krize – covidová pandemie nebo válka? Přesměrováváte hned prostředky,
kterými disponujete? 
Za covidu jsme to ve velkém udělali. Hodně se debatovalo, jak odškodnit během lockdownů byznys, ale skoro vůbec o tom, jak
pomoci sociálním službám . Tak jsme si to zvolili jako prioritní téma. 
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Nyní jsme si řekli, že humanitární pomoci je naštěstí zatím dost, a zaměřujeme se proto na střednědobé programy, aby se zde i
po opadnutí solidární vlny někdo staral o hladké soužití majority a uprchlíků. Rozjeli jsme například podporu knihoven, které
mohou v rámci komunity pomoci s integrací dětí i dospělých. 
Krize přinášejí ponaučení i nadačnímu sektoru. Ukazuje se, že čím více máte pevných programových cílů, tím méně jste
flexibilní. Trendem je tedy být méně svázaný a být schopný rychleji pomoci dle situace. 
Překvapila vás obrovská vlna solidarity s Ukrajinou a ukrajinskými běženci? Přeci jen byla společnost delší dobu vystavena
politické masírce, že za hranicemi už na nás číhají nebezpečné hordy migrantů. 
Překvapily mě ty částky, ne samotná podpora Ukrajiny. Tohle česká společnost umí. Od tuzemských povodní, tornád až po
vzdálené Čečensko či Srí Lanku. Nikde v zemích střední a východní Evropy se nevzedme tak velká vlna solidarity jako u nás,
když nastane nějaká krize. 
Peníze, které se podařilo shromáždit, jsou až neuvěřitelné. Ať už na humanitární pomoc, či třeba i na takové věci, jako je nákup
zbraní. 
Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek nedávno říkal, že solidarita je opravdu mimořádná a je třeba za ni lidem poděkovat, ale
nyní musí zabrat stát. Postupuje podle vás vláda dobře při řešení bytové, vzdělávací či pracovní situace běženců? 
Neziskový sektor spolu s občanskou solidaritou dokáže nastartovat velké věci. Ale nenalhávejme si, že je dokáže dlouhodobě
udržet, pokud jsou extrémně nákladné. A to všechny vámi vyjmenované oblasti jsou. Stát by už měl mít přehled, co z té rychlé
pomoci se osvědčuje, a co ne. Důležité je, aby byl schopen naslouchat odborníkům, protože nyní jsme v situaci, se kterou
státní správa nemá zkušenosti. 
Bohužel je to u nás o to těžší, že ukrajinské uprchlíky je třeba integrovat do systému, který nefungoval ani předtím. A to v
žádném z těch sektorů, které jste zmínil. 
Z nedávného měření projektu Index prosperity vyplynulo, že Češi jsou v evropském srovnání nejen docela štědří v charitě, ale i
dost ochotní dobrovolničit a osobně pomáhat. Můžete to ze své zkušenosti potvrdit? 
Mohu. Hodně v tomto ohledu pomáhá i společenská odpovědnost firem . Teď už se neprojevuje tak, že by se v práci náhodně
ustavila parta, která pak jde někam náhodně natírat plot. Firmy často přesně vědí, kde a jak chtějí dlouhodobě pomáhat. Dělají
to efektivně a umí pro to nadchnout své zaměstnance. Je to ale potřeba podporovat na všech frontách. My třeba sponzorujeme
program Stronger Roots , v jehož rámci si neziskové organizace budují svůj okruh příznivců, kteří je pak v těžších chvílích
podrží. 
Poslední krize, tedy covidová i ukrajinská, ale myslím ukázaly, že problém u nás není ani tak v nedostatku občanského zájmu
pomoci, ale spíše ve schopnosti státu umět této ochoty využít. Na tom je třeba pracovat. 
Co by mohl podle vás stát udělat pro rozvoj občanské společnosti? Někde nabízí daňové asignace, jinde výrazně podporuje
dobrovolničení. Co by teď pomohlo u nás? 
Možná kdyby si darující firmy i jednotlivci mohli odečítat více než pět, respektive deset procent z daňového základu. Daňové
asignace jsou dobrý koncept, ale mají svá rizika. Mimo jiné i proto, že jde stejně o státem povinně přikázanou platbu. Mnohem
lepší mi přijde k dárcovství motivovat, získávat pro něj. 
A důležité je, aby kvas občanské společnosti nebyl zadušen přílišnou regulací. Nějaká samozřejmě být musí, ale stát by měl ve
vlastním zájmu legislativou dávat najevo, že neziskovému sektoru důvěřuje. Když totiž neprosperuje občanská společnost ,
nemůže prosperovat ani stát. 
Robert Basch (48) 
Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V letech 1999-2005 působil
ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Pracoval jako výkonný ředitel
Nadace Vodafone, na americkém velvyslanectví v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v
Mezinárodní organizaci pro migraci. V roce 2009 se stal ředitelem Nadace OSF. Byl také členem Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace, členem správní rady Nadačního fondu Eduzměna, iniciativy Česko.Digital a Rady Novinářské ceny. 
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Stát za covidu platil za nevykonanou práci. Přispělo to k zadlužení i inflaci, zaznělo ve Fokusu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: mld , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 23:22 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Ekonomika , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc: 17 300 000
Česko se potýká s dluhy – stát i jeho občané. Zadlužení sice není ve srovnání s jinými evropskými zeměmi dramaticky vysoké,
ale přesto je to problém. Stát se v současnosti potýká s tím, že jeho dluh rychle roste, lidé zase často s dědictvím období, kdy z
drobné pohledávky mohly vzniknout desetitisícové exekuce. O dluzích, jejich historii a změnách jejich vnímání hovořili
ekonomové, sociologové i studenti ve Fokusu Václava Moravce.

Podle experta na dluhovou problematiku Daniela Hůle z organizace Člověk v tísni nelze vytvořit jednoduchý univerzální profil
dlužníka. Pohybuje se od lidí, kteří do problémů upadli zcela náhodně třeba po úrazu, po ty, kdo zkrátka byli nezodpovědní.

Je však přesvědčen, že pro zadlužení jednotlivců v Česku je zásadní období po roce 2000 a před rokem 2016. „Části právníků
se podařilo ohnout právní řád tak, že vytvořili situaci, kdy obchod s malými dluhy se stal natolik výhodným, že se dluhy začaly
prodávat za vyšší hodnotu, než byla jejich nominální hodnota,“ ozřejmil. Poukázal, že v důsledku „víc než polovina všech
exekucí je vedena pro dluhy do deseti tisíc korun“.

Naopak pro zadlužení státu byly zásadní poslední dva roky, kdy byla řada výdajů zdůvodňována pandemií covidu-19 a
kompenzacemi za související restrikce. Členka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová to vnímá jako velký problém, který
dává do přímé souvislosti s inflací. „Lidé dostali peníze za práci, kterou neodvedli, firmy za zboží, které nevyrobily, a za služby,
které neudělaly. Nemám s tím problém, ale musíme si to uvědomit. Jestliže vydám takové peníze, tak jsou to peníze inflační,“
charakterizovala kompenzace z pandemických dob.

Také Ladislav Krištoufek z Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  má pochyby, zda
způsob, kterým se stát v poslední době výrazně zadlužil, byl nejlepší možný. „Stejně jako u domácností je rozdíl v tom, jestli si
půjčujeme na pomíjivé statky a na okamžitou spotřebu, nebo jestli je to investiční půjčka, která by měla posloužit vyššímu
výnosu v budoucnosti, který by byl vyšší než to, co zaplatíme na úrocích.“ Obává se, že během covidu se odehrála druhá
varianta.

Zákaz kouření v restauracích platí 5 let
TV , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 31.05.2022 23:22 , Sledovanost pořadu: 895 356 , Pořad:
19:00 Události , AVE: 6 346 620,00 Kč , Země: Česko , GRP: 9,95
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor ČT 
Už 5 let se uvnitř českých restaurací a na veřejných místech nekouří. Zákaz začal platit symbolicky na Světový den bez tabáku,
31. května 2017. Podle adiktologů sice od té doby asi 70 % kuřáků nezměnilo své návyky, zbytek ale buď kouření omezil,
anebo přešel na alternativní.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Zástupci restaurací krok zpětně spíš vítají. I díky zlepšení pracovních podmínek pro své zaměstnance. Některé především
menší podniky si ale i dnes umí představit alespoň částečný návrat k původní praxi.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Před pěti lety si tady zapalovali jednu z posledních cigaret. Kouřil tu 9 z 10 hostů. Teď ve vyhlášené pivnici na pražské Letné
visí cedule s pohrůžkou pokuty. Myslím, že z pohledu restauratéra to je strašná škoda, protože k hospodě vždycky kouření
prostě patřilo a pivo a cigára patří k sobě. By bylo dobrý, kdyby třeba přes obědy se v hospodách nekouřilo a pak se to zpátky
vrátilo, jak to bylo.

Někteří štamgasti sem chodí i víc než 50 let. Jako třeba Jiří Svoboda.

Jiří SVOBODA, host 
Mně to opravdu nevadilo, protože do té restaurace to zřejmě patřilo.

Marek STUDNIČKA, host 
Neřešil bych to zákonem, ale nechal bych to v pravomoci těch provozovatelů.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Zákaz kouření dnes naopak vítají v této ostravské pivnici. Ještě před pěti lety se přitom báli o to, aby hosté dál chodili.

Petra ČEPOVÁ, setvírka, Pivnice Cihelna, Ostrava 
Někdo říkal, že přestane chodit, že bude radši doma pít lahváče.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Dnes je servírka Petra Štěpová ráda, že se uvnitř kouřit přestalo. Větší problémy v návštěvnosti prý dělá spíš zdražování.

Petra ČEPOVÁ, setvírka, Pivnice Cihelna, Ostrava 
Ty štamgasti, kteří vyhrožovali, že nebudou chodit, tak pořád stále chodí si myslím, že to je dobré, že se tady vevnitř nekouří i
tím, že to tady tolik nesmrdí a je tady čistější vzduch a líp se nám pracuje určitě.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Debatu o zákazu kouření nastartoval už v roce 2012 výzkum studentů Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a agentury
ipsos. Tým vedl tehdy ještě jako student bakalářského studia Miroslav Slíž. Tématu se věnuje dodnes.
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Miroslav SLÍŽ, spoluautor studie proti pouření v restauracích 
V tom roce 2012, kdy jsme tomu začali věnovat, tak právě v ostatních evropských státech už to bylo většinou normální, protože
platila ta regulace díky zákazu kouření v restauracích a ve veřejných prostorech miliony lidí nemusí dýchat škodlivý kouř. V
těch vnitřních prostorech klesl počet hospitalizací souvisejících s vlastně kouřením.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Podle restauratérů je teď výzvou, jak přistupovat k alternativním způsobům kouření, třeba k elektronickým cigaretám nebo
nahřívanému tabáku. Ty ve vnitřních prostorách zákonem omezené nejsou.

Luboš KASTNER, garant projektu Moje restaurace, člen představenstva AMSP ČR 
My nemáme právo toho člověka vyhodit, ale představte si situaci, kdy máte někoho, kdo si tak zapálí a vedle máte maminku,
která je tam s kočárkem. Ty situace se stávají, to není až tak neobvyklé a ty konflikty jsou mezi hosty samotnými.

Nina ORTOVÁ, redaktorka ČT 
Uvítali by proto instrukce, jak k podobným situacím přistupovat. Lucie Křížková a Nina Ortová, Česká televize.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Celkově kuřáků v Česku dlouhodobě ubývá.

Martin LULÁK, redaktor ČT 
I když kuřáků v Česku podle nejnovějších dat loni oproti předloňsku přibylo, dlouhodobý trend je opačný. Postupný úbytek.
Loni kouřila celá čtvrtina populace starší 15 let. A každý den alespoň jednu cigaretu pak přiznalo asi 17 % lidí a platí, že to
výrazně víc byli muži. Jen loni také podle odhadu lékařů zemřelo v důsledku kouření 16 000 až 18 000 lidí. Kvůli cévním
mozkovým příhodám infarktu, ale hlavně rakovině plic. Ta se u lidí totiž objevuje hlavně kvůli kouření, a to stojí za drtivou
většinu případů u mužů a žen.

Jiří VOTRUBA, přednosta, I. klinika tuberkolózy a respiračních onemocnění, 1. LF UK a VFN v Praze 
Kromě toho plicního se tam ještě uvolní karcinogeny do celého organismu, tzn. skutečně můžou se koncentrovat močové
měchýře, kde jsem potom může taky, kde může také potom narůst nádor.

Martin LULÁK, redaktor ČT 
I když kouření poškozuje celé tělo, nejvíc jsou to právě plíce. Kouř obsahující až 4000 chemikálií vede v průduškách k produkci
hlenu, ve kterém se pak nečistoty dál usazují. Nejvíc škod ale páchá v plicních sklípcích, kde se kyslík dostává do krve a oxid
uhličitý ven z krve. Sklípků je v každé plíci na 350 000 000, a když se s kouřením poškodí, jejich schopnost předávat kyslík do
těla klesá.

Jiří VOTRUBA, přednosta, I. klinika tuberkolózy a respiračních onemocnění, 1. LF UK a VFN v Praze 
V organismu je to vždycky taková protihra, že něco působí pro, něco proti a tady v tom případě pro ten nádor působí to
kouření, proti tomu nádoru působí vnitřní obranný mechanismy toho pacienta, a když prohrajou, tak vznikne nádor a nemusí
vzniknout na jednom místě, ale na několika.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT 
Závislost často vzniká už v dětství. Poprvé vyzkouší cigaretu desetiletí. Ve 12 má s kouřením podle českých adiktologů
zkušenost zhruba třetina dětí. Teď jsou nejoblíbenější nikotinové sáčky. Jejich efektu užívají mladí lidé třeba kvůli většímu
výkonu ve sportu i škole.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Máte nikotinové sáčky?

trafikant 
To jsou nějaký takový, to hodně mladý lidi to používaj

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
A hodně na to chodí?

trafikant 
Hodně.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Prodej regulovaný není, nepatří mezi definované tabákové výrobky, a jsou proto snadno dostupné. Syn Ilony Lhotákové s nimi
začal v 16 letech na hokejovém tréninku.

Ilona LHOTÁKOVÁ, matka 
Aby měli víc jako energie, když přišli do té hospody, tak si to dali na ten stůl a bylo to takový in, když jsem to zjistila, tak jsem se
snažila mu vysvětlit, jako že to je špatný, že to je návykový.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Nepřestal a nikotinové sáčky používá 6 let. Chuť má na ně prý každé 2 hodiny.

Ilona LHOTÁKOVÁ, matka 
Dneska už jako uznává, že asi nějaký problém s tím má, že ta závislost tam je.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Jenže u dítěte je riziko závislosti až sedminásobně vyšší než u dospělého. S podobnými případy se stále častěji setkává v praxi
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Adam Kulhánek, který se zaměřuje na kouření dětí.

Adam KULHÁNEK, adiktolog, Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze 
Děti vůbec neví, kolik miligramů nikotinu je škodlivých, jak velká a silná dávka je, takže mnohdy ty děti aplikují x násobně větší
dávky, než by jejich metabolismus byl schopný vůbec absorbovat.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Často trpí bolestí hlavy, nevolností, únavou. Na rizika upozorňují školy i plicní lékaři.

Vladimír KOBLÍŽEK, přednosta Plicní kliniky, FN Hradec Králové 
Nikotinový sáček je šílenost. Z těch puberťák dělá závisláky na nikotinu, pak už je jenom kousíček k tomu, aby se stali závislými
třeba na kouření cigaret. My si vytváříme zbytečně část populace, která bude závislá na nějaké droze.

Petr VAŠEK, redaktor/citace: Ondřej Jakob; mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo zdravotnictví pracuje na vyhlášce, která má stanovit požadavky na složení nikotinových sáčků. A dále způsob lhůty
a rozsah oznamovací povinnosti.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Právě kouření řeší adiktologové často tady v ambulancích. Se závažnějšími případy se pak setkávají na dětském detoxu.
Největší potíž je mladé lidi motivovat, aby nekouřili nebo přestali. Vznikají proto různá preventivní videa.

Česká onkologická společnost 
A podívej se na tyhle dvě slečny. Poznáš, která z nich kouří? Správně. Kouření zkrátka kráse nepřidá.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka ČT 
Pro rodiče menších dětí jsou určeny třeba tyto internetové stránky. Poradit se mohou i na Národní lince pro odvykání. Lea
Surovcová, Česká televize.

Fokus Václava Moravce - Život na dluh
TV , Datum: 31.05.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.06.2022 02:51 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 8 224 902,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Václav MORAVEC, moderátor 
Je normální mít dluhy?

žena 
Věříme tomu, že to vždycky zvládneme. Rezervy si preventivně nevytváříme, takže do nějaké nečekané dluhové situace se
prostě může dostat i běžný občan.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdo na dluzích vydělává a koho ničí?

muž 
Dluh funguje jako určité okovy. Lidé, kteří spadnou do dlužní pasti, žijí ve stavu, který je v něčem blízký otroctví nebo útěkem
před ním.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jaká pravidla platí a v čem selhávají?

žena 
Největší problém v kauzách dětských dlužníků vidím v justici, která po mnoho let vydává rozsudky proti nezletilým dětem, aniž
by tyto děti byly řádně zastoueny.

Václav MORAVEC, moderátor 
Má stát povinnost chránit člověka před člověkem samotným?

muž 
Ta logika, že každý je za sebe odpovědný a každý si nese odpovědnost za své dluhy, má jeden háček, a to je to, že ti
nejchudší, ti nejnevzdělanější ty dluhy nikdy nakonec nezaplatí ze svého. Za ty to zaplatí daňoví poplatníci skrze různé sociální
transfery.

Václav MORAVEC, moderátor 
Co vše se může stát, když se zadluží stát?

muž 
My zaplatíme vlastně úplně všechny dluhy, který tady nadělala vláda, který jsme nadělali v podstatě tím, že jsme je zvolili.

Václav MORAVEC, moderátor 
Právě začíná 69. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Život na dluh.

Dluhy jsou starší než peníze. A lidské dějiny jsou dějinami, citujme: "Řešení dluhů, ničení jejich záznamů, přerozdělování půdy a
množství rolnických povstání," jak napsal americký antropolog a aktivista David Graeber prvky knize Dluh prvních 5000 let.
Nejen o tom, kdy přestává platit pravidlo splácení dluhů, co znamená žít na dluh a jak se padá do dluhových pastí, o tom bude
dnešní Fokus, při jehož sledování vítám vás, diváky zpravodajské Čtyřiadvacítky České televize, i publikum tady v
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Travertinovém sále nové budovy Národního muzea v Praze. Dobrý večer. V publiku dnes večer jsou studentky a studenti a
také pedagogové Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem a dále pak v pražských škol, konkrétně Gymnázia Přípotoční, Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy a
Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská. A vítám také členky a členy Studentského parlamentu Plzeňského kraje.
Ještě jednou hezký dobrý večer vám všem. /Lidstvo a dluh/

A první kapitolu dnešního Fokusu otevírají hospodářská historička doc. Antonie Doležalová, která působí na Univerzitě Karlově
a také na univerzitě v Cambridge. Hezký dobrý večer, vítejte.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor 
A naše pozvání přijal i ekonom, bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. I vám hezký dobrý večer.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Hezký dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor 
Už jsem odkazoval na Davida Graebera a na to, že peníze rozhodně neznamenají dluhy, protože dluhy jsou starší než peníze.
Kdy se datuje historie dluhu, paní docentko?

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Citoval jste z knihy "prvních 5000 let". Já bych řekla, že ta historie asi by mohla začít ještě o něco dřív nebo spíš přemýšlení o
tom, jak porozumět dluhům by mohlo začít ještě o něco dřív, protože bylo i období, kdy dluhy neexistovaly. A z toho období, kdy
dluhy neexistovaly, se dobře pochopí, proč vznikly. Takže v době, kdy neexistovalo soukromé vlastnictví, kdy společnost žila, já
nevím, jestli se ještě dneska používá v osnovách pojem "v režimu prvobytně pospolné společnosti", protože to je marxistický
termín, nebo jestli se používá "neolitická společnost", ale v té době se místo směny nebo směnu nahrazovaly dary. A tam
prostor pro dluhy nebyl. Takže jestli to antropolog datuje 5000 lety před námi, tak je to 5000 let, ale řekla bych, že je to doba
mnohem delší.

Václav MORAVEC, moderátor 
Dá se říci, že naše společnost v současnosti je postavená na dluzích víc než společnosti předchozí?

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Já bych řekla, že je postavená na úplně jiném chápání toho, co dluh je. Protože když jsem poslouchala tady ten úvodní spot,
kterým pořad začínal nebo koneckonců i tu diskuzi předtím, než jsme šli sem, tak jsem si uvědomila, že to, jak se dnes díváme
na dluh, je radikální změna oproti tomu, jak se na dluh dívali lidé ještě před 100 lety nebo před 1000, před 2000 lety. A že tu
změnu způsobily procesy, kterými naše společnosti prošly, dejme tomu, po reformaci, po průmyslové revoluci, s nástupem nebo
ingerencí státu, státní správy do života jednotlivých lidí, a proto my se dneska díváme na dlužníky. Ale ještě v 19. století v tom
zoomu byli ti věřitelé. To bylo to zlo. A neřešil se problém těch dlužníků, ale řešil se problém těch lidí nebo řešili se ti lidé, kteří
půjčovali ty peníze, protože ti to zlo způsobovali. A společnost se snažila nějakým způsobem tento druh zla eliminovat, protože
tím, že odstranila příčinu toho zla, tedy ty lidi, kteří půjčují na dluh, tak vlastně se bránila tomu, aby byli lidé, kteří se ocitnou v
dluhové pasti nebo v situaci, kdy nejsou schopni sami dluhy splácet.

Václav MORAVEC, moderátor 
A k tomu otočení pozornosti a možná odsudku došlo s nástupem toho, co označujeme slovem kapitalismus?

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Určitě to souvisí s nástupem kapitalismu, ale pokud já vím, tak ty zmínky o tom, že dluh je problém, že věřitelé by se měli chovat
nějak jinak, jsou už ve Starém zákoně. Takže je to problém, se kterým se společnosti potýkaly od té chvíle nebo měly potřebu
tu situaci řešit od té chvíle, co vzniklo soukromé vlastnictví. A to není nutně kapitalismus, to je doba před 4, 6, 8 tisíci lety.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pohled ekonoma Mojmíra Hampla na dluhy a kapitalismus a jejich vazbu?

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Možná dvě odpovědi, protože vy jste otevřel otázku, jaká je vazba mezi penězi a dluhem? Tak to já řadu posluchačů, kteří tady
dneska jsou, určitě překvapím a řeknu, že minimálně v tom našem peněžním systému je ta vazba obrovská, zásadní. Lidi to
často neví. Oni to často neví ani komerční bankéři, což je smutnější, ale dnešní systém je postaven na tom, že každé
poskytnutí nového úvěru úvěrovou institucí, tzn. bankou, je vytvoření nových peněz. Každé z splacení takového úvěru je
vlastně destrukcí peněz. Takže ta vazba v našem peněžním systému mezi úvěrem a penězi je úplně bezprostřední. To je
relativně novinka, ta je novější než protestantská etika, ten náš změněný pohled na dluh. A možná se k tomu ještě vrátíme,
protože vlastně řada z vás bude překvapená, že se s dluhem a tvorbou peněz prostřednictvím dluhu běžně setkává a ani si to
neuvědomuje. Ale vy se ptáte na vyšší úrovni abstrakce a jak to celé vzniklo, jak se měnil náš vztah k dluhu. Když jsem viděl
ten původní šot, tak jsem měl za to, že v tom je kus toho jako českého konzervatismu. I tak to tam jako trošku je prošpikováno
tím, že vlastně dluh trošku problém, jo, je. Když řeknu dluh, tak trošku problém. My se tady budeme potom dál bavit, je tady
Daniel Hůle, o předlužení. A předlužení je problém. Ale...

Václav MORAVEC, moderátor 
Ono to přece ale, Mojmíre, že vstupuji do vaší řeči, souvisí s našimi babičkami a s tím, co se traduje v rodinách, jako kupříkladu
varování před tím, aby statek nezakrvácel dluhem.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Jasně. Ale jenom chci říct, když se budeme bavit o tom delším vývoji, tak je to opravdu... Naše civilizace má k dluhu tak jako
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ambivalentní postoj, jo. Historicky je to buď velká potíž, a to je už Aristoteles, to jsou scholastikové středověcí, Tomáš Akvinský,
celé učení o úroku, úvaha o tom, že vlastně poskytnutí peněz nevytváří žádné další hodnoty a že tím pádem to je marná a
zavrženíhodná aktivita, protože vlastně nic nového nevytváří. Ne, že má být zakázána, nemá být podporována. A určitě už
nemá být podporován úrok jako nějaké zhodnocení takovéhle půjčky. A potom ten ostrý střih, který tady řekla Antonie,
reformace, protestantství, vznik kapitalismu, vlastně kumulace kapitálu, která je postavena na úplně jiné myšlence. Potřebujete,
pokud chcete zmnožit ten statek, tak potřebujete někoho, kdo vám půjčí, abyste v danou chvíli mohli mít kapitál, který
postupem času vlastně zhodnotíte, a tím vrátíte nejenom tu dodatečnou hodnotu tomu, kdo vám půjčil, a sám zbohatnete. A my
vlastně žijeme permanentně tady v těchhle dvou pólech. A myslím, že nemáme vybráno. My vlastně pak oscilujeme jako z
jednoho extrému do extrému, jako že je to buď fajn, protože nám to umožňuje vlastně nějakou akumulaci bohatství, anebo to
není fajn, protože nás to vlastně posílá do dluhových pastí. A já bych vám chtěl nabídnout pohled neutrální. Já si myslím, že
dluh není ani automaticky pozitivní ani automaticky negativní věc. Strašně záleží na tom, jak se používá, k čemu se používá. V
každém případě každý dluh je vždycky, to je vlastně jeho pozitivní stránka, je vždycky sázka na budoucnost.

Václav MORAVEC, moderátor 
No a jak se mění náš postoj k dluhům, když jste mluvil i o té negativní konotaci? Dluh ve vazbě na hospodářský cyklus. Když se
dobře daří ekonomice, když ekonomika, tak říkajíc, šlape, tak dluhy nevnímáme tak negativně, protože si půjčujeme v rámci
hypoték a podobně.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
To je ono, protože když se ekonomice daří, nám se daří, tak máme strašně pozitivní očekávání a věříme, že budoucnost bude
natolik dobrá, že nám umožní splatit ten závazek a nesníží náš blahobyt. Dokonce ho možná zvýší, protože dluh něco, je to
opak spoření, jo. Když spoříte, tak prostě odkládáte spotřebu do budoucna, když si berete dluh, tak přenášíte tu spotřebu z
budoucna do dneška a říkáte: já ji budu splácet až někdy v budoucnu. Vždycky je to nějaká sázka na budoucnost. Každý
úvěrový vztah, každý dluh je vlastně vyjádřením víry, že ještě bude nějaké pozítří, protože kdyby zítra měl skončit svět, tak vám
nikdo žádné peníze nepůjčí, protože si je radši jako spotřebuje dneska. A to je vlastně ta nejsilnější vlastnost jako toho dluhu,
že je to vždycky, ať už od věřitele nebo od dlužníka, velká sázka na to, jak se bude vyvíjet budoucnost. Většinou, když je to
dluh, který je velký nebo s velkým úrokem, tak je to očekávání dobré budoucnosti, aby ten dlužník to byl schopen splatit, aby
ten věřitel dostal zpátky peníze. A ad b), my se často vidíme nebo vy často v novinách nebo v televizi ukazujete jenom člověka
v roli toho dlužníka, ale každý z vás, který má nějaké peníze v bance, tak je zároveň tím věřitelem, je tím, kdo zprostředkovaně
půjčuje. Taky dělá nějakou sázku ohledně budoucnosti, ohledně toho, že ty prostředky dostane nazpátek. Takže my jsme v
těch rolích dlužníků a věřitelů permanentně. Ty role se mění a nemůžeme jako automaticky jednoznačně říct: dluh je špatně
nebo dlužnická pozice je špatně, věřitelská je špatně. V tom našem kapitalistickém systému je opravdu ta možnost vytvořit
závazek, půjčit si a rozmnožit, je vlastně jedním z největších darů, který nám za těch posledních 150 - 200 let umožnilo taky
bohatnout.

Václav MORAVEC, moderátor 
Otázkou je, jak často se v historii ukazuje, že sázka na budoucnost v rámci těch dluhů, jak o nich mluví Mojmír Hampl, nevyšla?

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Já si myslím, že spíš v tom, co říkal Mojmír, je problém, že Mojmír to vidí z makroekonomické perspektivy.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Tak to je.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
A vidí to z pohledu průmyslu. Samozřejmě budu z s vámi naprosto souhlasit...

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
/nesrozumitelné/ vidím. A bude Daniel Hůle ten to uvidí jinak.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
...že když budeme mluvit o tom, jestli peníze, které si někdo půjčí proto, aby rozjel podnikání, které bude generovat zisk, tak
samozřejmě bez nějakého úvěru na začátku by na takové prostředky nedosáhl. A akumulace nebo úvodní akumulace je v
základech kapitalismu, ve kterém žijeme, a to ne 150, ale třeba 550 let, když když se kapitalismus začal rozvíjet někde v těch
italských městech. Ale problémem je, že ne vždycky jsou ti vítězové ti, kteří si mysleli, že těmi vítězi budou. A ne vždycky jsou
lidé, kteří se dostanou do situace, že si peníze půjčují, těmi lidmi, kteří rozumí těm konsekvencím a kteří umí vůbec nějakým
způsobem kalkulovat to riziko, protože v tom ideálním světě, o kterém mluvil Mojmír, samozřejmě bankéři, podnikatelé to riziko
kalkulovat umí. A ten můj historický pohled je propojuje, pohled na dluh s chudobou, respektive bohatstvím ve společnosti. A v
té chvíli se tam dostávají obyčejní lidé, třeba ti drobní střadatelé, když budeme mluvit o kapitalismu, ale v těch předcházejících
obdobích, ať už to bylo feudální nebo otrokářské období, tak samozřejmě většina těch lidí vůbec žádné podnikatelské plány
neměla. A do té situace, že si potřebovali peníze půjčit, se dostávali z důvodů, které většinou vůbec nemohli ovlivnit, jako třeba
stáří, tomu se prostě nevyhnete, nebo nějaké zranění, které si někdo přivodil v práci. Důvodem chudoby mohl být třeba velký
počet dětí nebo úmrtí jediného živitele v té rodině. Málokdy, a my máme v Čechách první statistiky ze začátku 20. století, a to
nejsou statistiky těch, kdo byli chudí, ale těch, kdo pobírali podporu v chudobě, a mezi těmi, první statistiky jsou z Moravy a je
tam asi 800 lidí zachyceno, téměř 500 je těch, kteří prostě už byli příliš staří na to, aby mohli pracovat, dalších 200 bylo těch,
kteří byli zranění, nemocní, a jenom 14 mezi nimi bylo opilců. Takže ta představa, že peníze si půjčují a do dluhů se dostávají
lidé, kteří jsou neschopní nebo neochotní pracovat, kteří jsou líní, kteří jsou opilci a žijí zkrátka nějakým způsobem života, který
je dovede do té dluhové pasti, je naprosto mylná. A když... Můžu ještě dokončit? Když se podíváme historicky, tak vlastně já
jsem na začátku řekla, že ten náš přístup k dluhům opravdu je dán tím kapitalistickým systémem, který, já nechci používat to
slovo jako pejorativně, ale prostě systémem, ve kterém ty počáteční investice jsou větší, než si může člověk dovolit ze svého
běžného příjmu, pakliže se chce pustit do podnikání. Ale z historické perspektivy vždycky bylo problémem to, že člověk se
dostal do situace, kdy najednou už nemohl dál a potřeboval peníze. A proto se řešil ten problém těch věřitelů, protože půjčovat
na úrok nebo s nějakým jako lichvářským úrokem bylo hříchem, který zakazoval jak Starý zákon, tak Nový zákon. A
vypořádávali se s ním, jak Mojmír zmínil, církevní otcové. A vypořádávala se s ním vlastně evropská společnost až někdy do
12., 13. století.
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Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Islám takazuje úrok dodneška, že?

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Úrok byl zakázaný. Prostě už od toho neolitického společenství platí: vracej to, co jsi si půjčil, anebo chtěj po dlužníkovi, aby ti
vrátil to, co jsi mu půjčil, anebo nechtěj vracet vůbec nic.

Václav MORAVEC, moderátor 
Bohatství jako noční můra očima animátora Jaroslava Klimeše. Byla tady řeč o těch úrocích, popřípadě o lichvě jako něčem, co
dnes už působí, že není tak nemravné, jako to bylo v minulosti, když to zmiňovala Antonie Doležalová.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Tak my na to zapomínáme, ale křesťanská civilizace úrok úplně zapovídala, že, proto vznikly židovští obchodníci, kteří
shromažďovali peníze, půjčovali a půjčovaly na úrok, protože oni směli. Jim to jejich věrouka nezakazovala, zatímco křesťanům
ano. Ale to učení o úroku přece jenom je ještě trochu o stupínek dál, než to učení je o dluhu. Dluh sám osobě v té křesťanské
civilizaci, pokud mohu soudit z toho, co já mám načteno, tak sám o osobě zapovězen nebyl. Nebyl preferovaný nebo nebylo to
bráno jako ta pozitivní produktivní, bohatství zvětšující aktivita. Úrok jsme vlastně rehabilitovali anebo přijali my v křesťanské
civilizaci mnohem později a nějak jsme se s ním smířili. Ale to, že nám zůstala absolutní averze k extrémně vysokému úroku, k
tomu lichvářskému, tak to s námi zůstalo do dneška. Dokonce je to součástí právního řádu u nás dnes, dodnes, stále.

Václav MORAVEC, moderátor 
No ale stále podle části lidí, kteří varují před zbytečným úpadkem části veřejnosti do dluhové pasti, viz sazby RPSN, je ta
úroveň, regulatorní úroveň sazeb RPSN stále ještě poměrně vysoká na to, co bychom označili za lichvu.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
To jo, to jo. Ale, Václave, vy to pořád strašně rychle přepínáte k tomu předlužení a k tomu, co se děje u části populace dneska.
Ale je to podle mě trochu složitější a větší věc. Větší v tom, že jsou civilizace, které dodneška berou dluh jako něco vlastně
trochu podezřelého a trochu zavrženíhodného. Koneckonců v němčině, víte, jak se řekne dluh?

Václav MORAVEC, moderátor 
Němčinář nejsem.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Je to Schuld, tzn. vina, jo. Vina nebo hřích v němčině. Dodneška. To bylo krásně vidět dluhové krizi řecké, kdy jako Němci
říkali: vy máte jako Řekové, předlužení, máte velkou vinu, protože máte velké dluhy, a to je kus té křesťanské etiky, který
vlastně se promítl i do našeho vnímání závazku. A ten druhý je vlastně ten protestantský, o kterém mluví Antonie, který je spíš
ten anglosaský nebo kalvinský, který vedl k tomu, že to rehabilitujeme a říkáme: takhle se dá i bohatství tvořit. Takže já si
osobně myslím, že ten moderní dluh, závazek je skoro nemyslitelný bez jednoho z největších ekonomických vynálezů 19.
století, který se jmenuje omezené ručení. To je 1811, New York, 1844, Velká Británie. To znamená ta možnost vypůjčit si
peníze na nějaký projekt bez toho, abych dával stoprocentní garanci, že ten, od koho si půjčuji, dostane ty prostředky
nazpátek, když ví, do jakého rizika tím půjčováním jde, když je to to sdružování kapitálu. Proto my už dneska se díváme v
historických filmech na vězení pro dlužníky. Vězení pro dlužníky, to byl institut v době, kdy jsme brali dluh jako osobní vlastně
nepřenositelný, nepředatelný dál závazek, který s každým z nás byl až do okamžiku splacení toho posledního penny nebo té
poslední koruny, do posledního zlatého. To dneska už není možné. Možná zase nevíte, Ústava říká, že ze svých
soukromoprávních závazků, za své soukromoprávní závazky nemůžete být trestněprávně stíháni, pokud nezpůsobíte podvod.
Takže samotný fakt, že existuje tenhle závazek, neznamená, že porušujete zákon, což je velká změna, která je dána právě tím
opačným pólem, ke kterému jsme se posunuli za těch posledních 150 let. Tak já bych to pořád chtěl vyvažovat a říkat, jako že
dluh nerovná se jenom předlužení, dluh rovná se, při dobrém řízení a dobrém hospodaření je to taky jako nástroj na bohatnutí
nás všech, ale i nás, kteří máme nějaké volné zdroje, vás, kterých budete mít nějaké volné zdroje.

Václav MORAVEC, moderátor 
Teď se obracíte ke studentkám a studentům, kteří se ptají, protože Fokus je v jejich režii. Máme tady první dotaz, dobrý večer.

Vojtěch KUNC, gymnázium, Ústí nad Labem 
Dobrý den, moje jméno je Vojtěch Kunc, jsem z gymnázia v Ústí nad Labem. A chtěl bych se zeptat, jak moc velkou roli mezi
dluhy a celkově v této ekonomické složce hrají sociální rozdíly ve společnosti?

Václav MORAVEC, moderátor 
Antonie Doležalová.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Naprosto zásadní, když se podíváme na pojetí dluhu jako fenoménu, a s tím spojené, já vím, že Mojmír řekl, že úrok je jaksi
složitější kategorie, ale vždycky ten dluh vzniká tím, že vy nemáte možnost zaplatit, tak vlastně už od počátku, dejme tomu, od
čtvrtého století našeho letopočtu, když se mluví o úrocích, teda o dluzích, tak se o nich mluví jako vyjádření nerovnosti ve
společnosti. Zatímco cena nebo mzda jsou vyjádřením nějakého ekvivalentu, výsledek nějaké dohody mezi dvěma jednajícím
stranami, tak dluh je vždycky vyjádřením nerovnosti, protože ten, kdo dluží, je v nerovnovážném postavení k tomu svému
věřiteli. Ale samozřejmě, že může nastat situace, kdy i ten věřitel se vlastně cítí být jako v nerovném postavení vůči tomu
dlužníkovi, takže nerovnost ve společnosti je zásadním problémem, a to také proto, že většinou těmi, kdo se ocitnou v situaci,
že nejsou schopni splácet, jsou lidé, kteří jsou v nižších sociálních vrstvách. Tím neříkám, že se to nemůže stát úspěšnému
podnikateli, že jeho projekt skončí nebo se mu něco přihodí a on nemá na to, aby dluhy splatil, ale většinou se se to přihází
těm lidem, kteří jsou na té straně těch méně výdělečných skupin, takže nerovností ve společnosti to má hodně co dočinění.

Vojtěch KUNC, gymnázium, Ústí nad Labem 
Díky moc.
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Václav MORAVEC, moderátor 
Další otázka, kdo se ptá jako druhý, dobrý večer.

Klára NOVÁKOVÁ, Gymnázium Přípotoční 
Dobrý den. Klára Nováková, Gymnázium Přípotoční. Já bych se zeptala jak paní Doležalové, tak pana Hampla. Zde se hodně
diskutovalo téma dluhu a s tím právě i úzce souvisí téma odpouštění dluhu a státu a s tím zase souvisí Milostivé léto, které bylo
ukončeno letos v lednu a bylo i zveřejněno druhé kolo. A mě by zajímalo, jestli to berete jako správný krok, jestli toho například
dlužníci nezneužijou? A pokud měli doteď vlastně šanci to splatit, proč se to vlastně opakuje?

Václav MORAVEC, moderátor 
Odpověď Mojmíra Hampla.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
No, mně se líbí, že se na to rovnou díváte tou opačnou optikou než normálně slyšíte v televizi. Tam vám budou říkat, jako že
Milostivé léto není dostatečně velkorysé, a vy říkáte jako jestli to nebo dlužníci zneužívat. To je pro mě jako strašně povzbudivý,
že jste schopna se dívat i z té opačné strany. Já bych řekl, že je to rozumný institut, přiměřený, to, že prostě jsme v situaci, kdy
část veřejnosti nebo část té části společnosti, které říkáme fyzické osoby, obyvatelstvo, je předlužená, je evidentní. A v
okamžiku, kdy se to děje, tak prostě se z toho stává politická otázka. Jasně, tak volíme nějaké takovéhle cesty, ale zase na
vyšší úrovni abstrakce, to je poslední věta, nebuďte tak pesimističtí, já mám tu šanci dívat se na průměrná čísla. Česká
republika je jedna z mála zemí, kde domácnosti v průměru mají pořád víc úspor, než kolik mají závazků, jo, takových
společností moc není. Ani v Evropě. A jsme dokonce zemí, ve které i firmy dnes, obchodní korporace, podnikový sektor má víc
volných zdrojů, než má dluhů, tak ono to někdy trošku přeháníme a nevidíme ty proporce, jo, ale tohle je asi správný institut, na
to je víc Daniel Hůle, řekl bych.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ještě jste se ptala Antonie Doležalové.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Já vám taky odpovím. Já si myslím, že to, co jste intuitivně popsala, tomu se říká v ekonomii morální hazard, a to samozřejmě
hrozí. A já ten institut nepovažuju, tak, jak je nastavený v České republice, za úplně správný nástroj právě proto, že
nerozumíme situaci, nebo jak se do té situace ti jednotliví dlužníci dostali, a řešíme problém těch dlužníků, nikoliv těch věřitelů,
kteří je do té situace dostali, protože to je oboustranný vztah. A morální hazard, který vzniká na straně těch dlužníků, hrozí z
toho prostého důvodu, že ano, přece si teďka může úplně každý říct, no tak fajn, tak nebudu splácet dluhy, 5 let si počkám, oni
zase vyhlásí nějaké Milostivé léto, a dojde k tomu, že nikdo nebude splácet dluhy, protože těm lidem, kteří dluhy splácí, to
samozřejmě přijde nespravedlivé.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Skvělé. A já k tomu dodám jenom tu větu, na tango musejí být vždycky dva, jako i na každý úvěr. Na každý závazek.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
To říkám už dlouho.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Vždycky jsou tam dva, tak to je možná i odpověď na to, na co se ptáte.

Klára NOVÁKOVÁ, Gymnázium Přípotoční 
Děkuju moc.

Václav MORAVEC, moderátor 
Třetí otázka. Dobrý večer, kdo se ptá další?

Mikuláš BOR, Gymnázium Přípotoční 
Dobrý den. Já jsem Mikuláš Bor, jsem studentem gymnázia Přípotoční a měl bych dotaz na pana Hampla ohledně státního
dluhu. Zda si myslíte, nebo jak dlouho si myslíte, že může toto navyšování státního budu pokračovat? A jestli si myslíte, nebo
jak si myslíte, že to může obvinit budoucí generace?

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
To je otázka za 1 000 000, teda v řádech veřejných rozpočtů spíš za miliardu asi, asi o tom bude řeč v těch dalších částech,
kde bude mluvit Eva. Já vám řeknu tajemství sladké, my to právě nevíme, kde je ta konečná hranice, kde už státu nebudou
věřitelé ochotní půjčovat. Právě proto, že nevíme, kde je ta konečná hranice, tak se snažíme stanovovat nějaká pravidla pro to,
nějaké stropy pro to, abychom nikdy nemuseli testovat ten okamžik, ve kterém už stát není schopen fungovat, protože mu nikdo
není schopen půjčit. A my v Evropě jsme se naučili ta pravidla stanovovat a pak je systematicky porušovat, všude. To je ten
největší problém, že vlastně zkoušíme testovat, co ti věřitelé vydrží, co ti, kteří vás financují, vydrží. A jestli se ptáte, jestli je to
nebezpečné, je a přesně z toho důvodu. Já jsem velký stoupenec pravidel a toho, abychom se nedostávali za hranice, za
kterými nevíme, co se s tím veřejným dluhem bude dít.

Mikuláš BOR, Gymnázium Přípotoční 
Dobře, děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor 
Čtvrtá otázka v té první kapitole Fokusu, jejímiž hosty jsou Antonie Doležalová a Mojmír Hampl, dobrý večer i vám.

Jakub FALTUS, Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 
Dobrý večer, jmenuji se Jakub Faltus a jsem ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská, inflace a úrokové sazby
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stoupají každým dnem velice rychle. Proto je tedy pro současnou mladou generaci vůbec možné vzít si hypotéku a nedostat se
díky ní do existenční krize? Popřípadě jak se v dnešní době vyhnout dluhu a hypotéce jako takové?

Václav MORAVEC, moderátor 
Antonie Doležalová, dvě otázky, jak se vyhnout dluhu a...

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Tohle je otázka za 1 000 000. Tohle je otázka za 1 000 000. Jak se vyhnout dluhu, to asi, když váš příjem je nižší než to, co si
chcete pořídit, tak se tomu prostě nevyhnete. Jediná cesta, jak se vyhnout dluhům, je utrácet méně, než vyděláte nebo než je
váš příjem. A jestliže do toho portfolia věcí nebo do toho koše, který si chcete pořídit, patří věci, na které váš příjem nestačí,
tak ty dluhy prostě nutně vzniknou, takže možná je to o odkládání některých výdajů. Možná je to o přemýšlení o tom, které
výdaje jsou v téhle chvíli zrovna rozumné, možná je to o zvažování těch, jak se říká druhých nejlepších příležitostí. Pro to,
abyste se do té dluhové, nemusí to být nutně past, ale prostě situace, která bude nepříjemně řešitelná, vůbec nedostal, ale
zažila Evropa hyperinflaci na začátku dvacátého století, kdy se ke kadeřníkovi, k holiči jezdilo s vozíkem plných marek, protože
prostě ten výkon nebylo možné zaplatit něčím, co vytáhnete z peněženky. Cena chleba ze dne na den stoupla 60×, nastoupil
barterový obchod, protože jste spíš mohl dostat nějakou službu výměnou za vajíčka, než abyste měl dost těch milionů těch
marek, které se tiskly, prostě neumíme si. Nebo takhle, v historii je spousta příkladů toho, co by mohlo na stát. A myslím si, že
dneska už to nenastane, protože máme ty centrální banky, které jsou v jiné situaci, než byly, nebo mají jiné pravomoci než ty
centrální banky ve dvacátých letech-

Václav MORAVEC, moderátor 
Mojmír Hampl tak optimistický není. Možná budeme opět vyměňovat za vajíčka péči kadeřníka?

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Ne, to nechci říct, ale jako ten pohled do historie je instruktivní, protože Černý obelisk, Remarque. To je ten krásný příběh, jak
chtěl zloděj okrást stařenku, která měla nůši plnou peněz těch znehodnocených říšských marek, a když ji okradl, tak si vzal tu
nůši a ty peníze tam vysypal, ty tam nechal, ty neměly žádnou hodnotu, jo, tak já bych velmi nerad, abysme se až tam dostali,
tak já vás chci uklidnit a chci vám dodat optimismu. Já věřím, že centrální banky budou dělat svoji práci a vrátíme se zpátky k
cenové stabilitě a k rozumným úrokovým sazbám a pro vás mezitím bude čas na přemýšlení, jestli chcete spotřebovávat teď,
anebo až v budoucnu, protože je to pořád ta volba mezitím, kdy tu spotřebu chci udělat, teď, pak, pokud je ta spotřeba větší
než mé příjmy nebo můj majetek, tak si potřebují půjčit a vsadit na budoucnost, že to splatím, anebo si řeknete, ještě chvilku
počkám a chvilku si budu odkládat, nebudu mít žádný závazek a budu spotřebovávat až později, ale to už je potom individuální
volba každého z vás. Rozhodně ten růst úrokových sazeb teď. Vy jste o tom měli, Václave debatu v neděli, dle mého povede
spíš k tomu, že ceny nemovitosti přestanou růst nebo nebudou růst tak excesivně, to by měl být ten důsledek.

Jakub FALTUS, Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 
Moc děkuji za odpověď.

Václav MORAVEC, moderátor 
Není zač a poslední otázka v první kapitole dnešního Fokusu, kdo se ptá a kdo se dozví? Dobrý večer.

Anežka TETŘEVOVÁ, Studentský parlament Plzeňského kraje 
Jmenuji se Anežka Tetřevová a zastupuji zde Studentský parlament Plzeňského kraje. Paní Doležalová zde zmiňovala půjčku v
historii, kdy si lidé půjčovali v případě neschopnosti vydělávat, jako je stáří, nebo nemoc. A já bych se ráda zeptala, jestli má
smysl si v takových případech půjčovat i dnes, případně pokud je to už jinak právně ošetřeno? Děkuji.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Teď přesně nevím, co myslíte, tím jinak právně ošetřeno, ale určitě se vždycky v jakékoliv životní fázi člověk může dostat do té
situace, že potřebuje peněz víc, než si aktuálně vydělá. Ta historická zkušenost je taková, že nikoliv, že se na půjčku pohlíželo
jako na něco, co toho člověka činí horším, než jsou jeho spoluobčané nebo co ho nějakým způsobem vyděluje ze společnosti,
ale ten moment, když nebyl tu půjčku schopen splácet, byl ošetřen právě tím, že byly zakázány úroky, protože v historické
perspektivě úrok byl špatný jakýkoliv, tím lakmusovým papírkem nebylo, jestli úrok byl 3 % nebo od lichváře 90 %, ale už ta
myšlenka na to, že půjčím peníze a dostanu víc, než jsem půjčil, byla hříšná, takže vlastně lidé věděli, že budou muset vracet
to, co jsi půjčili, a nikoliv více. A k tomu existovala celá řada neziskových organizací. Dnes jim říkáme neziskové organizace, ale
byly to nadace, které lidem, kteří se v takovéto tísně ocitli, pomáhaly. Bylo úplně běžným standardem, že každý, kdo odkazoval,
byť sebenepatrnější majetek, pamatoval ve své závěti na to, aby pomohl těm, co byli chudší než on. Pravidelně se platila
almužna, ať už někde před kostelem nebo nebo v komunitě těch lidí, takže skutečně těch situací, kdy se člověk ocitl sám a
neschopný řešit svoji dluhovou situaci, bylo paradoxně méně, než je dnes, když máme tak mohutný sociální stát. Tak
zjišťujeme, že vlastně ten sociální stát nevidí do těch jednotlivých komunit a rodin a není schopný ty situace řešit tak efektivně,
jak to byli schopné v minulosti řešit v některých třeba anglosaských zemích, stále jsou schopné řešit ty komunitní nadace nebo
říkejme jim neziskové organizace, to je pojem, který se používá u nás. Takže.

Anežka TETŘEVOVÁ, Studentský parlament Plzeňského kraje 
A já jsem právě myslela tak, že máme spíše sociální stát, který by byl schopen to zajistit, takže říkáte, že potřebujeme tyto
nadace, že ten stát to nedokáže?

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
To 100% stát nedokáže. Já si myslím, že vidíte kolem sebe, že mnohdy ten stát vlastně jenom deleguje ty pravomoce na to, aby
neziskové organizace za něj vykonávaly ty činnosti, a dává jim na to nějaké peníze. A já mluvím o systému, který funguje bez
existence sociálního státu, který fungoval před existencí nebo mimo existenci jakýkoliv stát, protože v té komunitě máte vždycky
jistotu nebo máte vlastně tu přidanou hodnotu, že lidé se navzájem znají. Ví, že ten, kdo je dlužníkem, se do té situace dostal
nezaviněně, nedochází k tomu morálnímu hazardu, o kterém jsme mluvili před chvílí, protože ti lidé se navzájem znají a vlastně
ručí v rámci toho společenství za toho, kdo je dlužníkem, ale v situaci, kdy my delegujeme tyto funkce na stát, kdy daně se
stávají naším utopeným nákladem, protože prostě si řekneme, jo, on to za nás nějak zařídí stát, tak se paradoxně velice často
stává, že jednotlivec zůstane sám a bez pomoci. I když vlastně všechny instrumenty byly vymýšleny posledních 150 letech na
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to, aby se to nestávalo, takže ten sociální stát selhává jednoznačně.

Anežka TETŘEVOVÁ, Studentský parlament Plzeňského kraje 
Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor 
Děkuju za ty otázky. Děkuji první dvojice našich hostů, kteří s námi zůstávají, hospodářská historička Antonie Doležalová a
ekonom, bývalý viceguvernér centrální banky Mojmír Hampl. Děkuji vám.

Zažili válku a sní spojený nedostatek, jak na to vzpomínají a jak vidí dnešek? S Janem Balounem a Vlastou Gajdovou z Domova
u Biřičky v Hradci Králové natáčela Kamila Vondrová.

Jan BALOUN, pamětník 
Narodil jsem se v Rakovníku v roce 1928 a později jsme se několikrát stěhovali, takže jsem dětství prožil vlastně až v jižních
Čechách, v Jindřichově Hradci.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
No, dobrý den.

Jan BALOUN, pamětník 
Já jsem Baloun

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
Kajdová. A vy jste nový pacient tady?

Jan BALOUN, pamětník 
Já jsem nový tady, já jsem třetí měsíc teďka.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
Třetí měsíc, to já jsem tady už rok a půl. Posaďte se, no.

Jan BALOUN, pamětník 
To už mi bylo 10 let, že jo, v roce 38. Rodiče mluvili o tom, jak nacisti v tom našem pohraničí tedy se Zdvíhají, jakou mají
podporu od Hitlera, a bylo to taková prostě doba takového poklesu nadějí a celkového trochu pesimismu, že.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
No, a za války taky jste měli hodně jídla, nebo jak jste žili?

Jan BALOUN, pamětník 
No, to bylo bídný za války.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
Taky ne. No, vidíte to.

Jan BALOUN, pamětník 
Je to ve městě horší než na vesnici, protože...

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
Na vesnici přece jenom se nějaký jídlo.

Jan BALOUN, pamětník 
Přece jenom, sedláci byli, že jo.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
Ano, ano, ano.

Jan BALOUN, pamětník 
Co se dalo.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
No, narodila jsem se v únoru 1926, čili je mně hodně už přes 90 let. My jsme neměli nikoho na vesnici příbuzného, čili jsme byli
živí jenom z toho, co bylo na příděl, no maminka si všecko odpírala, pokud mohla, tak dala nám třem dětem vlastně. I kapesník
byl na body. Všecko. Jednou za rok jsme dostali poukaz na plátěnou obuv.

Jan BALOUN, pamětník 
No, tak to bylo takové, že když zavedli potravinové lístky, já nevím přesně, jestli to bylo hned na začátku protektorátu nebo až
při vypuknutí války, že se našim rodičům zdály ty příděly poměrně slušné, až na mléko. Čtvrt litru mléka na osobu, co tenkrát
bylo, se naším zdálo trošku málo, ale to jsme ještě neuvědomovali, že postupem času budou ty příděly snížený ze čtvrt litru na
jednu osminku litru a na konci války byl příděl mléka na jednu dospělou osobu 1/16 litru, prosím, a to maso na příděl například
nebylo příliš kvalitní. Pamatuji si, že maminka stávala u nuceného výseku, aby dostala koňské maso, když bylo dobré.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
To je dobrůtka, tohle jsme my neměli.

Jan BALOUN, pamětník 
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/nesrozumitelné/

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
My jsme měli modrou vodu.

Jan BALOUN, pamětník 
Jo, bylo to takový netučný, ano.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
Víte, a rozváželi to jeden pán na vozejčku s pejskem. A tu modrou vodu tam vždycky nám nalil. A to bylo jako mléko, čili
opravdické mléko jsme vůbec neznali, ne, ne.

Jan BALOUN, pamětník 
Pořádné, ano, to jsme neznali. Potom komunistickém převratu v roce 48, to bylo taky všechno ještě na příděl v po poválečné
době, no a taky to nebylo valné s tím zásobováním. Ale to, že ještě naši říkali, že furt je to lepší než za první světový války, kdy
byla na konci prý úplná dezorganizace.

Vlasta GAJDOVÁ, 96 let 
To, co jsme my tehdá prožívali. Dnešní lidí, kteří to nezažili, to nechápou. No, když je dobře, tak si toho strašně vážím, protože
pořád se mě promítají ty starý doby, jak jsme na tom byly špatně, že jo.

Jan BALOUN, pamětník 
Dnešní situace je v určitém smyslu podobná, že, protože musíme do určité míry omezovat, no. Musíme si prostě uvědomit, že
žijeme teďka v takovém světě svobodném, v jakém jsme tak dlouhou dobu vlastně nežili, dávno. A že tedy se, pokud máme
nějaká ta omezení, že se s tím musíme smířit a že to prostě musíme přežít, no. A já myslím, že Češi, ačkoliv je to takový dost
frflavý národ, bych řekl, že se s tím vyrovnají, doufám. /Člověk a dluh/

Václav MORAVEC, moderátor 
Člověk a dluh. Druhá kapitola dnešního Fokusu, kterou otevírají socioložka doc. Radka Dudová ze Sociologického ústavu
Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer. Vítejte.

Radka DUDOVÁ, socioložka 
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor 
A naše pozvání přijal i dluhový expert, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniel Hůle, hezký dobrý
večer i vám.

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pokud to velmi zjednodušíme, dvě skupiny lidí, se kterými vy se ve vaší organizaci setkáváte, jak velkou část dlužníků tvoří ti,
kteří si půjčují, protože opravdu nemají a nedostali se do té dluhové pasti svoji vlastní vinou, a naopak ti, kteří se dostali vlastní
vinou, protože chtěli mít lepší život a půjčovali si a nevěděli kdy přestat.

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Tak ony to, Václave, ale nejsou dvě množiny. Řada těch dluhů vzniká, aniž by člověk aktivně vyvinul nějakou snahu si půjčit
například. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří prostě nedokáží odložit to svoji spotřebu. A prostě si půjčí na nějaký požitek. Mezi
našimi klienty je to ale určitě výrazná menšina. Velká část těch lidí, se kterými my pracujeme, tak jsou lidi, kteří se dostali do
nějaké souhry okolností. Já nevím, měli děti, manžel je opustil, oni zůstali s dětmi sami, neměli jako zajištěný příjem, a to už pak
jede vlastně jakoby raz dva, jak se člověk dostane do nějakých problémů, takže těch případů je opravdu nepřeberné množství.
Určitě se to nedá zredukovat jakoby na dvě množiny lidí, ale nepopírám, že takový ten v médiích často prezentovaný případ
dlužníka, který si půjčuje na dovolenou nebo na vánoční dárky, tak existuje. Na druhou stranu máme, a to říkal hezky Mojmír
Hampl, že na to jsou dva, tak tady máme firmy, které půjčí na dovolenou a na ty vánoční dárky, to je typický produkt, který je
špatný. Prostě, pokud na dárky nemám, nemám si na ně půjčovat a udělat radost těm blízkým jinak, protože mě nakonec to
často může dohnat, ale pořád se to vyplatí na těchhletěch lidech vydělávat a je potřeba potom rozložit tu odpovědnost za ten
nezdar na obě dvě ty strany. Ta, která se pokusila na vydělat a špatně odhadla riziko, to je ten věřitel, a ten, který si prostě
nezodpovědně půjčil na něco, protože chtěl například udělat radost svým blízkým, protože v tom kontextu to je běžné. A neustál
tu situaci, že by prostě oni byli chudší.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pokud bychom měli vytvářet profil univerzální profil českého, dlužníka dlužnice, jak by takový profil vypadal?

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Podle mě je nevytvořitelný, univerzální profil dlužníka, vemte si, že máte člověka, který v práci přijde k úrazu, přijde o nohu a
myslel si, že nikdy ho nepotká situace, že by musel žít na dluh, najednou není schopen platit své závazky a špatně odhadne tu
situaci a je jakoby v maléru, ani si to vůbec neuměl představit, jak rychle může být v maléru a pak máme ty jakoby třeba na
druhé straně lidi, kteří jsou nezodpovědní, ale jakoby mezi nima zprůměrovat, udělat nějaký průměr podle mě nejde.

Václav MORAVEC, moderátor 
Paní docentko, tady byla řeč o sociálních nerovnostech ve vazbě na dluhy, pokud bychom měli vyjít z dat, která máte vy k
dispozici v sociologickém ústavu, jak by to vypadalo?

Radka DUDOVÁ, socioložka 
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No, to je poměrně široká otázka, ale já to vidím tak, že vlastně ti, kdo nemají, tak budou mít ještě miň, když si budou půjčovat.
Zatímco ti, kdo k do mají, tak pro ty ten dluh může být výhodný. A leckdy právě, když my mluvíme o těch nezodpovědných
dlužnících, oni mají většinou mnohem menší dluhy než ti, které pokládáme za zodpovědné, a kteří se taky mohou dostat do
toho maléru, ale prostě ti chudší si půjčují takovým způsobem, kdy obtížněji vlastně mohou, to potom splatit, mohu se spíše
dostat do té situace, kdy opravdu nemají ani v tom budoucnu prostě žádnou vizi jako z čeho by to měli splácet.

Václav MORAVEC, moderátor 
/nesrozumitelné/ se ptali studentky a studenti v té první části, jak moc se odráží v dluhu sociální nespravedlnost a jestli máme
tvrdá data k tomu, abychom konstatovali, jak se to odráží ta sociální nespravedlnost v dluzích v České republice?

Radka DUDOVÁ, socioložka 
No, tvrdá data asi úplně nemáme, ale je to jako vidět z toho už třeba, o čem jsme se tady bavili předtím. Když si vezmete
hypotéku a máte možnost ji splácet, protože patříte k těm zvýhodněnějším, tak vy na to můžete v podstatě jako velice získat.
Samozřejmě jsou případy, kdy se dostanete do rizika, že to nebudete moct splácet, ale to jsou prostě jednotky. Pokud vy
nemáte za co koupit jídlo svým dětem nebo za co zaplatit příští nájem, půjčíte si na to, protože prostě nemáte, jak jinak tu
situaci řešit, tak se mnohem častěji vlastně dostanete do situace, že to opravdu nebudete mít nadále jak řešit. A budete prostě
v nějaké pasti těch exekucí a vrstvících se dluhů a vlastně na tom nemůžete nějak vydělat, takže prostě ti znevýhodnění na tom
končí často ještě více jako znevýhodnění.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vy se zabýváte odborně v sociologickém ústavu situací rodičů samoživitelů, samoživitelek a seniorů. Podle aktuálního
sociologického šetření PAQ Research z května letošního roku je v České republice 16 % domácností s příjmem pod hranicí
chudoby oproti loňským přibližně devíti procentům. Jak velkou část toho tvoří ty znevýhodněné skupiny obyvatel?

Radka DUDOVÁ, socioložka 
No, tak v momentě, kdy jste pod hranicí chudoby, tak jste znevýhodnění, dá se říci, protože tam, samozřejmě ta metodika je
složitější, ale v podstatě tzn. že prostě vaše příjmy, ať už pracovní, nebo sociální, jsou nízké na to, abyste vedl takový ten dobrý
život, jak si představujeme. A tahleta skupina je, je to teda jako alarmující, nakolik to roste, nakolik se to zvyšuje a zvyšuje se to
každý měsíc. Česká republika je vlastně dlouhodobě pokládána za zemi, ve které ta příjmová nerovnost je nejnižší a prostě ty
ty ukazatele to takhle vždycky ukazovaly, ale teď se to opravdu v průběhu toho posledního půl roku, zdá se, že se tam něco
docela zásadního děje, takže uvidíme, jak na tom budou ostatní evropské země a co to vlastně konkrétně znamená, ale mezi ty
ohrožené patří takové dvě, to je takový evergreen vlastně už, já nevím, 20 let, co já se tím zabývám, tak jsou to takové dvě
skupiny, které tam vlastně končí, které tam jsou, a to jsou na jedné straně samoživitelé, samoživitelky, a na druhé straně jsou
to právě důchodci, což je takový široký pojem, jsou to v podstatě většinou ženy žijící osaměle, starší 65 let. A tyhle dvě skupiny
tak nějak spolu vlastně soupeří v tom, kdo je na tom hůř, když to řeknu tak ošklivě už po desetiletí. A teď covid přispěl k tomu,
že u těch samoživitelek to, budu to používat v té ženské podobě, protože ty ženy jsou na tom ještě v téhle skupině často jako
hůře než ti muži, když se tam jako dostávají, tak u těch samoživitelek to ještě jako se vyhrotilo mnohem více právě třeba tím, že
nemohly posílat děti do škol, nemohly chodit do práce.

Václav MORAVEC, moderátor 
I ve druhé kapitole dnešního Fokusu se ptají studentky a studenti, kteří jsou tady s námi v travertinovém sále nové budovy
Národního muzea v Praze. Kdo klade první otázku v této části, hezký dobrý večer?

Václav Hudský (gymnázium Dr. Václava Šmejkala V Ústí Nad LABEM), 
Dobrý den, jmenuju se Václav Huský, jsem z Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. A rád bych se zeptal, proč by
měli lidé se chovat zodpovědně, když stát se zadlužuje rekordním tempem a nyní v době vysoké inflace lepší míti dluhy než
úspory?

Václav MORAVEC, moderátor 
Danieli?

Daniel HŮLE, dluhový expert 
To je velmi správná otázka, protože v řadě případů někteří zástupci politické reprezentace na jedné straně právě očerňují
dlužníky, ale zároveň oni sami vytváří ty dluhy, ale já bych to jakoby použil ještě jenom částečně, ale jakoby reakce na to, co
říkal Mojmír Hampl. Člověk v tísni například odmítl vstoupit do Aliance proti dluhům. Z toho důvodu, že principiálně mi vůbec
nejsme proti dluhům, ostatně byla tu řeč o hypotékách. A hypotéka nám dává unikátní příležitost, abychom si pořídili na dluh
bydlení, ve kterém budeme spokojeni desítky let žít. Místo toho, abychom desítky let spořili s nějakou nejistotou, jak se bude
ten trh vyvíjet a na stáří si pořídili to bydlení, tzn. že vytvářet dluh samo o sobě není špatně, v tom ostatně ta Česká republika
je spíš konzervativní ve srovnání s tou Evropou. A je potřeba opravdu pohlížet na to, jakoby na ten dluh, jak ho vytvářím a jak
je racionální, a jak už jsem říkal, půjčovat si na něco pomíjivého, co se rozplyne a co za jakoby skoro dřív, než to člověk zaplatí,
tak už není, tak je nezodpovědné, zatímco pokud si půjčím na něco, co má nějakou dlouhodobější hodnotu, a v případě, že se
mi nebude dařit, tak přece jenom ta hodnota vlastně bude bránit, anebo snižovat riziko, že upadnu do neřešitelné situace, tak
vlastně jakoby může být odpovědné, takže i zadlužování na straně státu i zadlužování na straně lidí může být odpovědné a je
potřeba opravdu na to koukat v nějakých proporcích.

Václav Hudský (gymnázium Dr. Václava Šmejkala V Ústí Nad LABEM), 
Dobře, děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Druhý dotaz, kdo se ptá další? Dobrý večer.

Anna JINDRÁKOVÁ, studentka, Gymnázium Přípotoční 
Dobrý den. Jmenuji se Anna Jindráková a jsem studentkou Gymnázia Přípotoční a ráda bych se zeptala paní Dudové. Je
obtížné v dnešní době, kdy žijeme pod velkým tlakem a nátlakem sociálních sítí vlastně vyjít jako matka samoživitelka se svým
rozpočtem, když děti chtějí zapadnout do kolektivu, jak toto řešit?
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Radka DUDOVÁ, socioložka 
No, ono je to těžké, i když nežijeme pod tlakem sociálních sítí, nebo nemyslím si, že... Ty sociální sítě tam můžou hrát roli spíše
třeba ve smyslu zhoršování vztahů mezi tou matkou a těmi dětmi nebo nějaké nespokojenosti těch dětí, ale co jako já vím z
výzkumů, z kvalitativního výzkumu, kdy jako dělám rozhovory s těmi ženami, s těmi matkami, tak tam opravdu to není o tom
kupovat těm dětem značkové oblečení nebo nejmodernější mobil. Ono je to opravdu o tom, dát jim najíst a sama třeba si dát
rohlík, protože prostě, a v tom covidu to takové opravdu u některých skupin, samozřejmě nechci vůbec říkat, že ty samoživitelky
je jedna nějaká homogenní skupina, ale u některých, u části z nich a ta část je skoro polovina z nich, to opravdu jako vedla ta
situace k tomu, že musely začít šetřit na potravinách, na věcích základní potřeby, že začly mít problémy vlastně jako, jak
plánovat vůbec, aby zaplatily nájem, takže myslím si, že ty sociální sítě budou problém možná širší i pro mnoho rodin s dvěma
rodiči, kteří prostě si nemůžou dovolit to, co ten tlak jako jim říká.

Anna JINDRÁKOVÁ, studentka, Gymnázium Přípotoční 
Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jak jak výrazně heterogenní je skupina těch matek samoživitelek, když budeme používat ženský rod, protože převážně jde o
matky samoživitelky, když jste řekla, že to není úplně homogenní skupina?

Radka DUDOVÁ, socioložka 
No, na tohle já jsem si dělala studii těsně před covidem ještě nebo z dat z roku 2018, 19. A tam jako hezky vyšlo a potvrzují to i
vlastně další data, která jsem viděla, že když my mluvíme o samoživitelkách, jako těch ohrožených, znevýhodněných, tak se to
týká přibližně poloviny z nich, kdy tam jsou opravdu ty sociálně vyloučené, případně ty, které označujeme jako pracující chudé,
ty, které sice pracují na nějaké brigády, na nějaké vlastně manuální práce nárazové. A pak ale je tam poměrně velká skupina
takových, které to zvládají, ale zvládají to jen tak tak. Těch je pak ještě jako vlastně další třetina. A teď je otázka, co se bude
teď dít, jestli se to bude přelívat vlastně ta nějaká nejistota a ohrožení chudobou i do téhleté skupiny, pokud prostě to jsou
většinou ženy, které pracují jako úřednice nebo učitelky, nebo někde ve službách, prostě mají práci, zvládají to, ale ten jejich
příjem je pořád vlastně podprůměrný a se zvyšujícími cenami všeho ony mohou velice snadno vlastně padnout do té skupiny
těch pracujících chudých. A na druhé straně máme přibližně 10 % těch, které jsou vlastně jako v pohodě, které jsou vzdělané,
mají třeba už starší děti nebo mají jenom jedno dítě a které mají dobrou práci a tak nějak vlastně jsou spokojené s tou svojí
situací.

Václav MORAVEC, moderátor 
Třetí otázka v této části, dobrý večer.

Jan ŠPIČKA, Gymnázium Přípotoční 
Dobrý večer. Já jsem Jan Špička z Gymnázia Přípotoční a já abych se vás rád zeptal ohledně rapidně se zvyšující inflace v
souvislosti s důchody, protože důchody jako takové nejsou nijak ukotveny v Ústavě České republiky, a proto, že si myslím, že
to může být z toho důvodu, aby s tím vláda mohla lépe manipulovat s výší toho důchodu nebo s dobou vyplácení důchodu, v
kolika letech má člověk nárok na důchod. Myslím si, že kdyby to bylo ukotveno právě v Ústavy České republiky, tak by se
například mohl důchod odvíjet od valorizace měny každoroční. A teda, když to převedu na nějaký příklad, tak jak pan Hůle
zmiňoval, když bych nedopatřením třeba v 75 přišel o nohu, neměl jsem peníze našetřené v kryptoměnách v akciích, jsem
absolutně nemajetný člověk. Spoléhám se na to, že se města postará a stát si řekne, nemám na to peníze, protože inflace,
státní dluh se nezměnil, nezlepšil, možná i zhoršil, co mám dělat, je jako na to nějaké řešení. Byla byla na místě nějaká změna?

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Jo, já děkuju za otázku, jinak si myslím, že teď ta valorizace důchodů je navázaná na inflaci. Ostatně teď v tomto roce budou ty
důchody valorizovány 3×, ale jakoby se samotnou inflací by možná jakoby v tuhletu chvíli ten nástroj valorizace si poradil. To,
co nám do toho vstupuje jako opravdu zásadní problém dnes, jsou ty růsty cen energií, ty energie rostou tak nezadržitelným
tempem, že se dneska řada důchodců dostává do situace, kdy prostě za energie má platit víc, než je jejich důchod. A tam, i
když se teď zvalorizuje průměrný důchod řádově třeba o 2 700 Kč nebo něco podobného, tak ten nárůst, asi to řada z vás
sleduje, nebo jste o tom slyšeli. Prostě to skočilo, já nevím, řádově o troj- až čtyřnásobně ceny energií oproti situaci před rokem
a ten stát samozřejmě na to bude reagovat s nějakým zpožděním. Na druhou stranu, a tady já bych nesouhlasil se svojí
předřečnicí Antonií Doležalovou v takovém podle mě romantizující pohled na tu minulost, protože opravdu tu roli sociálního
státu tam plnila rodina, dost nedobrovolně děti vlastně plnily roli těch, kteří živí a starají se rodiče, umíralo se mnohem dřív.
Ten starý systém by si nedokázal poradit s takto jakoby dlouho žijícími lidmi s tím, že při žije celá řada nemocných lidí. A tady
pořád, i když ta situace řady důchodců je opravdu velmi svízelná a opravdu strašně těžká, ty lidé jsou často osamělí, protože
dneska ty rodinné vazby už se neudržují v takové míře, často prostě nevědí, jak vyjdou s penězi nebo do příštího měsíce, tak
ten stát pořád zajišťuje nějakou základní roli, nějaké základní sítě, takže máme nástroj jako příspěvek na bydlení a podobně,
který kdyby ti lidé uměli využít, tak ty nástroje vlastně by jim mohly zmírnit propad do chudoby v takové situaci, ve které jsme
například dnes. Ale problém například u těch seniorů je, že v řadě případů oni se jednak stydí za tu svoji svízelnou situaci,
vnímají to jako své vlastní selhání. Zároveň nevědí, jak si vlastně o tu pomoc říct, protože ji třeba celý produktivní věk
nepotřebovali, pomoc od státu a teď jsou v té situaci nově, už nemají úplně schopnost vždycky pracovat s informacema, najít si
ty vhodné informace. Takže když tento člověk najde cestu k nějaké třeba neziskové organizace, k někomu, kdo dokáže tu
situaci posoudit a najít mu vhodné nástroje, tak ta situace nemusí být tak strašná, ale v řadě případů ti lidé, aniž by využívali
nástroje, které ten moderní sociální stát jim dává, tak často dožívají a umírají opravdu v hrozně smutných smutných
podmínkách, takže minimálně třeba ta popularizace toho, že říct si o pomoc není ostuda a prostě v nějaké takové situaci se
může octnout kdekdo, tak já si myslím, že to je jakoby důležitá role veřejnoprávních médií, aby destigmatizovaly chudobu a vinu
vyplývající z té chudoby.

Jan ŠPIČKA, Gymnázium Přípotoční 
Dobře děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor 
Čtvrtá otázka ve druhé kapitole, dobrý večer.
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Anna JIŘIČKOVÁ, Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy 
Dobrý večer. Moje jméno je Anna Jiříčková a jsem z Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy. A rada bych se zeptala,
jakým problémem je v České republice obchod s chudobou a případně jak předcházet.

Václav MORAVEC, moderátor 
Radka Dudová, paní docentko.

Radka DUDOVÁ, socioložka 
Já bych to možná přenechala spíš Danovi, mi přijde .

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Si můžem prohodit otázky?

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdo se toho tedy ujme, Dane, jak velkým problémem je obchod s chudobou v České republice?

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Jakoby problém obchodu s chudobou je naprosto zásadní. Problém totiž není primárně to, že někdo půjčuje peníze a vytváří
dluh, to vlastně může fungovat relativně férově. A myslím si, že dnes od roku 2016, kdy se změnila pravidla, tak to férově
funguje a může to být normální plnohodnotný byznys. Něco jiného je, a to je to je to, co se nám stalo lehce po roce 2000, kdy
se části právníků podařilo ohnout náš právní řad v tom smyslu, že začali, jakoby vytvořili abnormální situaci, kdy obchod s
malými, nepatrnými dluhy se stal natolik výhodným, že se dluhy začaly prodávat za vyšší hodnotu, než byla jejich nominální
hodnota. Běžně to bylo 150 %, proto v Česku třeba máme, byť domácnosti, jak říkal Mojmír Hampl, jsou málo zadlužené, tak
máme ve srovnání s Evropou jeden z největších počet exekucí. A u těch exekucí víc než polovina všech exekucí je vedena pro
dluhy do 10 000 Kč. V posledních letech prostě bylo možné z jedné koruny v tom procesu, v nákladech na vymáhání, a tedy v
tom obchodování s tou chudobou vygenerovat exekuci za 21 000 Kč. To samozřejmě byl strašně lákavé. Protože...

Václav MORAVEC, moderátor 
Danieli, jak velké to bylo, že vstupuji do řeči, procento, když v České republice bylo loni v exekuci podle údajů Exekutorské
komory přibližně 700 000 lidí. Na těchto 700 000 lidí připadalo 4,5 milionu exekucí, to je zhruba 6,5 exekuce na jednu osobu.

Daniel HŮLE, dluhový expert 
Ano, a to je opravdu velmi specifické jakoby u České republiky a je to způsobeno právě tím, že jde často ty malé dluhy, které se
postupně nakumulovaly, a když se potom jenom vrátím k té první otázce, Václave, tak dlužník, třeba desetitisíce dospělých lidí
je v situaci, kdy exekuce jim vznikla pro dluh, že jejich rodiče za ně neplatili za popelnice, za odpady. V tom jsme opravdu úplně
unikátní, ale ty dluhy vznikly, vznikly po právu, po právu jsou vymáhány a ty exekuce jsou nadále vedeny. Vyplatilo se s tím ten
obchod vést, tzn. že opravdu je to velmi široké spektrum. V posledních letech díky jakoby situaci třeba před několika lety a
exministru Pelikánovi se podařilo razantně snížit odměny advokátů, takže už přestalo být tak lákavé nakoupit si stokorunové
pohledávky, protože už z nich není možné udělat desetitisícové exekuce, a to si myslím, že byl ten klíč a naopak je důležité, že
nemáme regulovanou sazbu RPSN, jak tady zaznělo na začátku, protože v zemích, kde ta RPSN je zregulována a kde mají
chudinskou populaci, to vedlo k přesunu toho půjčování peněz do té černé zóny k lichvářům, takže to, že dneska někdo půjčí
třeba za 30, 40 % nějaký úvěr chudému člověku, může být racionální. Poslední jakoby příklad, když budu rodič a moje dítě
pojede načerno. Já nemám žádné úspory a přijde mi pokuta a musím zaplatit jednorázově 2 000 třeba korun, buďto to můžu
nechat být a za 15 dní je zahájena exekuce, která ten můj dluh prodraží o dalších řádově 7 000 Kč, anebo si půjčím na ty 2000,
přeplatím ty 2000 třeba o 500 Kč, což bude v krátkém čase ohromný úrok. Ale já ušetřím pořád tisíce korun za to, že mi jakoby
to nevstoupí do exekuce. Tzn. že opravdu je důležité vytvořit prostředí, aby i chudí si mohli půjčovat peníze za nějakých
férových podmínkách, ale nemůže to být tak, jak to bylo dřív ještě před pěti šesti lety, kdy z půjčky 5 000 nebo 10 000 Kč za 2
roky vzniklo 200 000, to je naprosto nemravné.

Anna JIŘIČKOVÁ, Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy 
Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Anička a její otázka, kdo se ptá další, hezký dobrý večer.

studentka 
Tak ještě jednou dobrý večer. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli si myslíte nebo jaký máte názor na základní nepodmíněný
příjem a jestli si myslíte, že to je třeba možným řešením pro nějakou sociální skupinu jako třeba již zmíněné akce samoživitelky.
Vlastně možné řešení splácení dluhu, jestli to tak třeba můžou brát, že to je nějaká cesta k tomu splacení toho dluhu?

Václav MORAVEC, moderátor 
Paní docentko.

Radka DUDOVÁ, socioložka 
No tak základní nepodmíněný příjem je zatím pořád ještě vnímaný jako velký experiment, ale je to experiment, který by mohl
hodně problémů vyřešit, například třeba ten problém s nefungujícím sociálním státem, s náklady, které jsou na ten sociální
stát, který se snaží identifikovat, jako komu teda dát kolik, ale vlastně to stojí víc než to, co skutečně jakoby potom vyplatí. Je to
pořád ještě trošku jako futuristická představa, se přiznám jako i pro mě, protože prostě jsem vyrostla taky v tom, že každý si má
jako na sebe vydělat a být zodpovědný za to, co si vydělá, ale na druhou stranu žijeme ve společnosti, která je schopna
produkovat ty statky v dostatečné míře, aby nikdo neumíral hlady, aby všichni mohli nějak aspoň základně důstojně žít a z
tohohle jako hlediska je nepochopitelné, proč vlastně by to nemohlo být možné, proč by to nemohlo být možné nějakým
způsobem nastavit?

studentka 
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Dobře, děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
A my děkujeme za otázky v této části a prozatím děkujeme i dalším dvěma hostům, kterými byli v této kapitole socioložka Radka
Dudová a dluhový expert Daniel Hůle z Člověka v tísni, děkujeme.

A za pár okamžiků otevřeme kapitolu třetí. Počátky jeho podnikání provázely dluhy. Jak ho tahle skutečnost ovlivnila a proč se
dal na filantropii. Natáčel jsem s podnikatelem Daliborem Dědkem v Jablonném nad Nisou.

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Mě vychovávala babička, ta vždycky říkala. že dluh je hanba, to prostě pro ni bylo něco nepřekročitelnýho. Když my jsme
vlastně vytvořili firmu, tak jsme měli ohromný štěstí, protože jsme dostali zakázku, která byla na výrobu nějakého
technologického zařízení v hodnotě vyšší, než je jeden milion korun a s takovouhle objednávkou prostě neměli rodiče nebo
třeba tchýně problém zastavit barák na půjčku a my jsme si tenkrát půjčili v tý době několik set tisíc korun. My jsme za tyhlety
peníze nakoupili komponenty na výrobu řídicího systému a ten náš zákazník se velmi rychle dostal do platební neschopnosti,
objednávku zrušil a já potom jsem možná dva měsíce nespal s tím, že jsem se budil večer hrůzou s tím, že budu muset
vysvětlovat mámě a tchýni že přišly o barák nad hlavou, a to skutečně byla velmi silná motivace vymyslet nějaký řešení.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ty bezesné noci, jak proměnily váš postoj k dluhům, podnikání?

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Já si myslím, že pro mě to bylo jenom zdůraznění toho, že ta babička, která mě vychovávala, měla pravdu, a já už jsem potom
nikdy jako si nevzal peníze bez toho, že bych měl setsakramentsky promyšleno, jakým způsobem je splácet v tom nejhorším
případě.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je možné začít podnikat v Česku bez dluhů?

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Já si myslím, že možné to je, já prostě to definuju tak, že podnikání je vlastně dovednost dokázat něco, co umím a co udělá
jiným radost, co jiný ocení natolik, že jsou ochotný za to dát peníze, a ono je úplně nejlepší, když to vyroste z tý garáže, než
když někde prostě začínáte megalomansky v něčem buď existujícím, anebo prostě s nějakým naleštěným byznys plánem, a to
je vždycky velmi zrádný.

Václav MORAVEC, moderátor 
Žít na dluh je vlastně životní styl souč.... Není?

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Ne, to je drancování budoucnosti, to je prostě podle mého názoru ten trend, který tady vznikl, je nemravný. Já si myslím, že se
to změnilo v tu chvíli, kdy se začaly banky a všechny možný jiný finanční instituce podbízet. Já si pamatuju ty reklamy, půjčte si
na cokoliv prostě, akorát tam už chyběl ten dovětek. My to z vás pak vytřískáme, jo, a prostě to, že někdo jede na dovolenou za
peníze, který si půjčí, no to je prostě totálně špatnej přístup. Já zastávám ten názor, že člověk by si měl užít to, co si zaslouží, a
ne na co si půjčí.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vy jste filantrop, investujete do regionálních kulturních projektů tady na Jablonecku, pomáháte bezdomovcům v Praze,
investujete do české vědy?

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Já, když jsem si někde v pubertě začal prostě klást otázku, proč vlastně tady jsme, jaký to má smysl prostě, to, že, že tady se
střídá jedna generace za druhou a prostě, co je smyslem lidského života, tak mě tam tenkrát doteklo, že jedinej smysl je vlastně
být užitečný jiným.

Václav MORAVEC, moderátor 
Když se po těch třech měsících podíváte na dárnost a filantropii české společnosti vůči Ukrajině, co vás napadá?

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Mě ten vpád Rusů na Ukrajinu úplně změnil život, v České republice naštěstí je hodně lidí, kteří si uvědomují, že vlastně ty
Ukrajinci bojují za náš mír a za naši svobodu. Ta bublina klidu a pohody, v který žijeme, je neuvěřitelně křehká. Ve výrobě
zaměstnáváme několik desítek ukrajinských zaměstnankyň, takže Jablotron byl jeden z prvních, kdo vyslal na Ukrajinu autobus
pro děti našich zaměstnanců, my vlastně jsme na Ukrajině měli distribuční síť, kde jsou naši technici, většina z nich v tuto chvíli
bojuje. My tady pomáháme prostě v rámci humanity těm, který unikli, ale my musíme těm Ukrajincům pomoct nakoupit zbraně,
stačí jednoduše prostě zadat do vyhledávače zbraněproukrajinu.cz. A tam v podstatě odeslat peníze na účet ukrajinské
ambasády. Osobně jsem tam daroval 50 000 000 Kč. Jako já jsem asi od narození pacifista, ale pak, když prostě si zapnu
doma zprávy a koukám na tu nespravedlnost, na tu hrůzu, která se tam děje, tak jako v tu chvíli jsem se cítil povinnost je
vyzbrojit.

Václav MORAVEC, moderátor 
A podíváte-li se na vztah chudých, zadlužených versus bohatých?

Dalibor DĚDEK, podnikatel a filantrop 
Mě babička naučila to, že jako nejlepší na světě jsou bramborové šišky s opraženou strouhankou a já dokážu bejt velmi
minimalistickej, co se života týká. A není možné říct, že prostě všichni bohatý lidi patří do jednoho pytle a všichni chudý lidi patří
do jednoho pytle. Mezi bohatými lidmi je spousta hlupáků a lenochů a zrovna tak mezi relativně chudejma lidma je spousta těch,
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který jsou spokojený, prostě neženou se za tím, aby si někde nahromadily nějakej majetek a dokážou si užívat ten život i s
podstatně menším rozpočtem, než ty chudáci, který jezdí v těch naleštěných autech. /Stát a dluh/

Václav MORAVEC, moderátor 
Reportáž s Daliborem Dědkem z Jablonce nad Nisou otevřela třetí kapitolu dnešního Fokusu. Nazvanou Stát a dluh a jejími
hosty jsou předsedkyně Národní rozpočtové rady ekonomka Eva Zamrazilová, která působila také v České národní bance,
hezký dobrý večer, vítejte, Evo.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor 
A dalším hostem je ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také nový prorektor
pro vědu Univerzity Karlovy prof. Ladislav Krištoufek. Vítejte, hezký dobrý večer.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor 
Začnu u vás, paní docentko, my jsme v uplynulých letech viděli, že si stát výrazně půjčuje na zvládání zdravotní krize, krize
kolem covidu, onemocní covid-19. Půjčovali si v minulosti státy nejvíc a zadlužovaly se právě v souvislosti se zvládáním krizi?

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Takže když se podíváme do té historie dále, tam, kde začala paní doc. Doležalová s Mojmírem, tak samozřejmě až dá se říci do
druhé světové války rozhodně ne. Půjčovali si víceméně peníze na válečné účely, možná pak na nějakou poválečnou
rekonstrukci. Teprve vlastně v té druhé polovině dvacátého století se začíná objevovat ten sociální stát tak, jak ho známe.
Jenom třeba jedno datum pro ilustraci, příspěvky v nezaměstnanosti v České republice nebo pojištění v nezaměstnanosti se
začalo rodit až v tom samostatném státě v roce 1921, takže dneska slaví nějakých 100 let. Předtím vlastně sociální systémy
byly závislé buďto, jak už se tady hovořilo na rodině nebo na obci, případně šlechta musela, také byl tady nějaký výnos ještě
od Marie Terezie, že se šlechta musela starat o chudé obyvatelstvo ve svém panství, ale opravdu ten sociální stát tak, jak ho
známe teď, tak to je výdobytek nebo prostě realita až té druhé poloviny minulého století. A já tady musím bohužel říct, že
jakkoliv jsem přesvědčená o tom, že ta sociální záchranná síť je opravdu velice nutná a je potřebná, tak přece jenom si myslím,
že už se začíná ten stát dostávat tady za určitou hranu, protože my už si...

Václav MORAVEC, moderátor 
Hranu udržitelnosti?

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Ano, my už si na ty sociální výdaje vlastně musíme půjčovat. A řekla bych, že ten stát v roli toho dobrého rodiče víceméně
selhává, protože ten dobrý rodič má naučit děti, aby si na svou obživu byly postupně schopny vydělat. A ne je vlastně do smrti
krmit. A já věřím tomu, že víceméně každý z nás přichází na svět s nějakou výbavou, tak, abysme byli schopni se dobře uživit a
žít nějakým slušným, důstojným životem. Kromě opravdu velice malého procenta populace, kterému pochopitelně je nutno
pomoci, ale jinak si myslím, že možná nepomáhá dostatečně školství rozvíjet osobnost. Možná tady prostě ne úplně dobře
nastavené pracovní právo, které je u nás hrozně neflexibilní, a řada dalších institucionálních prvků, které by prostě pomohly
tomu, částečné úvazky například, to je velmi neoblíbená věc. Zatímco třeba konkrétně pro ty matky samoživitelky si myslím, že
by to bylo docela dobré řešení, ve vyspělých západních zemích, tam na ty částečné úvazky pracuje třeba 30, 40 % žen, u nás
8.

Václav MORAVEC, moderátor 
Když je řeč o půjčování státu, pane profesore, Krištoufku, kdy si vlastně stát začal půjčovat tedy v té formě, kterou známe dnes,
vydávání prvních dluhopisů?

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Historicky ten první dochovaný ne přímo státní dluhopis, ve kterém se mluví, městský dluhopis města Amsterdam v roce 1517,
pokud si to dobře pamatuji, ale ten státní jako takový byl vydán v Anglii, někdy na konci sedmnáctého století nebo v
devadesátých letech šestnáctého století Vilémem III. Oranžským, já tedy nejsem historik, ale pokusím se to říct správně, a bylo
to na financování války, tak jak to bývalo, na financování války s Nizozemím. A váže se k tomu docela zajímavá historka nebo
historie, resp. k pokusu předešlému, vydat nějaké podobné dluhopisy, které byly někde asi 20 let předtím Karlem II. také v
Anglii, který chtěl válčit, to jsem řekl špatně o té původní, to bylo na válku s Francií. Karel II. chtěl válčit s Nizozemím pro změnu
a chtěl si půjčit právě od bank na vybudování loďstva širokého a banky mu odmítly půjčit, protože už mu půjčily předtím, ne
takovouto institucializovanou formou, nicméně mu odmítly půjčit a on se rozzlobil, řekněme, a řekl, že jim nesplatí ty původní
dluhy a postaví si za to, co jim původně měl dát, což měly být daně, si to loďstvo postaví a vyrazí. A začala takováhle trošku
bitva mezi panovníkem a bankéři, kde zase bankéři na truc přestali vyplácet střadatelům jejich vložené peníze u nich, čímž se
pak začali samotní bankéři dostávat právě do těch věznic pro neplatiče. Takže to byla taková z dnešního pohledu zajímavá
situace, na kterou moc nejsme zvyklí, že by bankéři byli mezi těmi neplatiči nebo těmi, kteří by nakonec byli potrestání za tuto, a
trvalo roky, než se z této situace nějakým způsobem vymotali, takže ty historky jsou někdy zajímavé.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ty moderní dluhopisy, jak je známe dnes, financování dluhu, to je to, co hlídá Národní rozpočtová rada. Když se podíváme na
financování těch dluhů, Mojmír Hampl už naznačoval, že otázka za miliardu je, kde je ta hranice, kdy kupříkladu české dluhopisy
začnou být pro nákupčí zajímavé a kdy si řeknou, už nebudeme půjčovat, protože zadlužení České republiky je tak obrovské.
Existuje taková míra, hranice?

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
O nalezení těch hranic se pokoušíme dlouhodobě. Máme maastrichtská kritéria a podobné věci, nicméně konsensus
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neexistuje. Není žádný, a jak už bylo řečeno, jsme docela specialisté na to, si nějakou hranici nastavit a pak ji překračovat, ale
to není úplně případ České republiky, zase úplně popravdě. Ta situace, přestože ta dynamika toho nárůstu dluhu je velká, tak
samotné to absolutní zadlužení ještě není tak dramatické v evropském měřítku. Tím samozřejmě to nechci zlehčovat, ta
dynamika nárůstu toho dluhu je vysoká, ale zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu je jedno jako jedno z nejnižších
v Evropské unii, je někde mezi 40, 50 procenty HDP a průměr Evropské unie je někde ke 100 % nebo těsně pod 100 %, takže
pokud jsem si to dobře našel, tak jediné dvě země, které jsou méně zadlužené než my, je Dánsko a Švédsko v Evropě.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je možné tady varovat před tou dynamikou, to dělá Eva Zamrazilová pravidelně v nedělních Otázkách, anebo můžeme říct,
máme tady externality, jako byla vážná zdravotní krize, teď válka. Půjčovali si panovníci na válku, proto tu dynamiku
zadlužování České republiky, když celkový objem dluhu není tak vysoký ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, tak tu
dynamiku ustojíme.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Ono o tom platí velmi podobné to, co bylo řečeno, v těch prvních dvou částech, že opravdu záleží, na co ten dluh je vytvářen. A
stejně tak jako u domácností jsme tady mohli slyšet, že je rozdíl mezi tím, jestli si půjčujeme na ty pomíjivé statky nebo na tu
spotřebu, řekněme, na tu rychlou, krátkodobou, nebo na to, jestli je to v podstatě investiční půjčka, která by měla sloužit k
nějakému vyššímu výnosu v budoucnosti, který by byl vyšší, řekněme, než to, co zaplatíme na těch úrocích. Tak podobně to
platí i pro stát. Ten dluh sám o sobě nemusí být nutně problémem ve chvíli, kdy je dobře použit, a to se obávám, nebo
minimálně Nejvyšší kontrolní úřad se toho také trošku možná obával ve své poslední zprávě, tomu tak nebylo alespoň během
covidu.

Václav MORAVEC, moderátor 
A to je to, před čím stále varuje Eva Zamrazilová a Národní rozpočtová rada.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Ano, my to vidíme, nebo aspoň já to vidím, velmi podobně, protože tady těch rovin je víceméně více. Jednak je to, zda ty peníze
skutečně byly využity účelně, to je to, co hlídá NKÚ, protože to jde na detailní úrovni podle jednotlivých položek, no, a na té
makroekonomické úrovni já vždycky říkám, ano, v covidu se pomáhat muselo, bylo by se mělo pomáhat tak, aby to bylo
účelnější, to je to, co říká ten NKÚ, ale v každém případě si musíme uvědomit, že lidé dostali peníze za práci, kterou neodvedli,
firmy za zboží, které nevyrobily, a za služby, které neudělaly, říkám, nemám s tím problém, ale musíme si to uvědomit. A jestliže
vydám takovéto peníze, pak jsou to prostě peníze inflační, nekryté nějakou reálnou protihodnotou, přidanou hodnotou práce,
zboží, služby. A také proto vlastně tady je souvislost s tím, že my máme nejvyšší dynamiku zadlužení za ty poslední 2 roky v
Evropské unii nejvyšší. A také máme jednu z nejvyšších měr inflace. No a co se děje dál? Díky té inflaci je Česká národní
banka nucena zvyšovat úroky. No a co se děje dál? Státní dluh se nám zdražuje, zatímco minulá vláda si půjčovala za ten
desetiletý státní dluhopis, stál jedno procento. Tak dneska už jsme přes 5. Nevím přesně, kolik bylo to, to nejnovější číslo, ale
je to určitě přes 5 %. No a teď se podívejte na to, když si vezmete hypotéku za 1 procento nebo za 5,5, co se bude dít. No,
budou se zvyšovat úroky, které se platí ze státního dluhu. My jsme ještě, ještě vloni touto dobou jsme si mysleli, že v dalších
dvou letech budou ty úroky někde na úrovni 40-50 miliard korun ročně. Ale dneska už říkáme, že nejdéle za 3 roky to bude 100
miliard korun ročně. A 100 miliard korun ročně dát na něco, co je vlastně nejméně efektivní, nejméně efektivní výdaj státu, a
přitom první nutný výdaj státu, co by všechno se dalo za ty peníze pořídit. Takže proto prostě říkáme ano, něco jiného by byl
dluh na nějaký infrastrukturní projekt, já nevím, třeba vysokorychlostní železnici. Ale jestliže to je jenom dluh na spotřebu, na
sociální výdaje, pak je potřeba každou miliardu zvažovat a být velmi opatrný.

Václav MORAVEC, moderátor 
Aniž bych chtěla strašit bankroty, tak my jsme ale v historii byli svědky bankrotu mnoha států. Kupříkladu 13x bylo úplné nebo
částečné platební neschopnosti ve své historii Španělsko. Několikrát zbankrotovala Francie nebo i Německo. Ladislav Krištůfek
je odborníkem na kryptoměny a my teď můžeme sledovat příběh Salvadoru, kterému už nikdo nechtěl půjčovat, a tak si
vypomohl tím, že zavedl jako platidlo bitcoin. Je to řešení?

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
No, není to řešení státního dluhu. Situace, situace Salvadoru byla taková, že opravdu ne, že by nikdo nechtěl půjčovat, ale
chtěl jim půjčovat přibližně 15 % nebo něco podobného. A Salvador krom toho a to je to, o čem mluví nejvíc, že zavedl bitcoin
jako jeden, jednu z možností placení, tak také se pokusil vydat dluhopisy bitcoin, což o tom se nemluví, protože to není tak
zábavné. Ale bylo to opravdu spíše, o čem už se také mluvilo v těch předešlých částech. Takový ten jako tonoucí se stébla
chytá trošku a snaží se půjčovat, kde to jde. A když mezinárodní trhy standardní nechtěly půjčovat nebo chtěly půjčovat za
draho, tak zkoušeli jít vedlejší cestou, kde ale ty úroky byly pouze 6 procent, pokud si to správně pamatuji, takže to nebyla.

Václav MORAVEC, moderátor 
Zhruba poloviční oproti, oproti.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Zhruba, zhruba poloviční a bylo to opravdu, spíše z mého pohledu to byl do jisté míry pokus, jak na tom hypu, který v té době
jel a možná i nebo do jisté míry částečně jede samozřejmě. Teď, teď je trošku klidnější období, ale myslím, že i pro pana
prezidenta Salvadoru to bylo takové velké dobrodružství, objevovat se na Twitteru jo a na různých /nesrozumitelné/ s
osobnostmi té kryptokultury pro ně nějak možná bylo zábavné, takže to, nebylo to až, bylo to možná napůl státní, napůl trošku
PR. Bylo to komplikovanější nebo komplikovanější příběh.

Václav MORAVEC, moderátor 
I vás jako hostů další kapitoly se ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v travertinové sále nové budovy
Národního muzea v Praze. Kdo se ptá jako první, dobrý večer.

osoba 
Dobrý večer, jmenuju se Tomáš /nesrozumitelné/, jsem z Gymnázia Přípotoční a měl bych dotaz na pana Krištoufka. Myslíte si,
že nastane nebo vidíte vy osobně vizi budoucnosti, kdy státy přistoupí na používání kryptoaktiv a začnou je nějak regulovat? A
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pokud ano, dají se vůbec tyto kryptoměny anebo nejspíše bitcoin nějak regulovat? A možná ještě poddotaz, že jestli bychom
možná Česko jsme velice malý stát, který kdyby sám začal, tak by nebyl tolik úspěšný nebo by potřeboval, aby okolní státy se
zapojily. Tak pokud by začal jiný stát, tak jestli by poté se přidalo více států a byl by takzvaný dominoefekt. Akorát čekáme na
ten první evropský stát, který tím začne.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor 
Několik otázek.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Děkuji za otázku. To by byla otázka možná tak na celou konferenci popravdě tak třídenní.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jste nám to usnadnil.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Začal bych asi od konce. Myslím si, že to, aby Česká republika začínala nějaké velké aktivity na bázi jako monetární ve vztahu
kryto, ke kryptoaktivům, je, je nereálné neproveditelné. Musíme si uvědomit, že Česká republika se není schopna domluvit ani
na euru jo. Takže, takže zase jako musíme uvažovat trošku realisticky. To je asi první bod. Druhý bod je to, jestli někdy na něco
takového přistoupí. Ono opravdu ta kryptoaktiva jsou relativně rozdílná nebo jde opravdu o to, o jakou tu část se bavíme nebo
o které té části se bavíme. Já si myslím, že v budoucnosti centrální banky nějakým způsobem do, do toho světa vstoupí i na
bázi monetární, ale spíše skrze ty /nesrozumitelné/ bitcoiny vydávané centrálními bankami, ne že by přímo přistupovali k
bitcoinu jako k takovému a to už jenom z toho důvodu, že centrální banky minimálně v těch vyspělých zemích, to jsou opravdu
velmi konzervativní. Je to samozřejmě do jisté míry konkurence pro ně. Ale i kdybychom přistoupili na to, že to není
konkurence, tak ten konzervatismus i spočívá v tom, že ten přístup k monetární politice by měl být podložen nějakým výzkumem
nějakými daty. A ten výzkum ohledně užití samotného bitcoinu na nějaké jako globální bázi, není až tak hluboký ještě, aby teď
někdo začal dělat rychle experimenty nebo začínal dělat experimenty v tomto duchu. Jsou tam zásadní otázky, vstupoval by
bitcoin nějakým způsobem na bázi zlatého standardu a jako takový, nebo na bázi zlatého standardu, ale stále by na to byly
navázány nějaké ty takzvané fiatměny. Nebo by fungovaly dva systémy vedle sebe. Těch otázek je tam opravdu veliké
množství, které ještě nejsou zodpovězeny, nejsou pořádně zanalyzovány a ještě nějakou dobu bude trvat, než sem budeme
blížit odpovědím na toto téma.

Václav MORAVEC, moderátor 
Velmi stručně.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Rozdíly /nesrozumitelné/ zaznívají, zaznívají informace, že kryptoměny zřejmě regulovány postupně budou, protože to už se
chvíli, to už je chvíli ve veřejném prostoru, takže podle mě to je jenom otázka času.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Ano, jenom, jenom kraťoulince opravdu, ta evropská regulace začala nebo začala být vyvíjena v roce 2018 takzvaná mika,
takže tam na cestě to samozřejmě je, ale týká se to hodně těch, těch /nesrozumitelné/ bitcoinů opravdu.

osoba 
Já děkuji oběma.

Václav MORAVEC, moderátor 
My děkujeme za otázku a další dotaz, dobrý večer.

osoba 
Dobrý večer, já jsem Denis Ivasčenko Z gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a chtěl bych se vás zeptat, jaký je
rozdíl mezi státním rozpočtem Spojených států, kde v přepočtu každý občan dluží dva miliony korun a státním rozpočtem České
republiky, kde je toto číslo na 240 tisíc. Tak proč Spojeným státům nedělá problém neustále ten dluhový strop navyšovat a
České republice ano?

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Jestli můžu. Spojené státy jsou země s hlavní světovou rezervní měnou. Spojené státy nikdy nezbankrotují s velkou
pravděpodobností. Je to téměř vyloučené a nemůžete srovnávat 240 korun a dva miliony, protože jako jenom přepočtem
měnovým kurzem třeba, protože je tady jiná vlastně jakoby parita kupní síly, je tady jiná cenová struktura. De facto to jsou jo,
není to přímé srovnání, je prostě velmi zavádějící. A Spojené státy ty nezkrachují. Na finančních trzích mají naprosto jinou
pozici než malá česká ekonomika, která skutečně už teď vidíme, že nám byl bohužel zhoršen nebo ne zhoršen ten rating, ale
výhled ratingu. Takže malá země, malá, otevřená ekonomika s vlastní měnou, si nikdy nemůže, nikdy nemůže jenom pomyslně
srovnat se Spojenými státy. To je nesmírně zavádějící. To je asi, jako kdyby se malí řemeslníček srovnával s Ikeou jo, co se
týče dluhu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vás to úplně rozčílilo.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
No, protože to.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ještě se chcete zeptat na něco?
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osoba 
Ne, jenom jakým způsobem se teda Spojené státy vypořádají s tím dluhem jinak než Česká republika, kde oni berou tolik
peněz?

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Oni budou, oni platěj, z úroků se platí de facto jenom, teda z dluhu se de facto platit úroky. Úrok se nesplácí, ale jak jsem vám
řekla, tak my budeme za chvilku platit 100 miliard korun. A když si vezmeme, že jenom na sociální výdaje potřebujeme 700
miliard, tak ty peníze nám prostě reálně někde budou chybět. A my skutečně na, my pokud bysme touto cestou šli dál, tak
skutečně narazíme napřed na nějakou pomyslnou zeď ve, ve smyslu té dluhové brzdy, kterou máme zakotvenu. A pokud
bychom i tu nějakým způsobem chtěli změnit, tak prostě narazíme na finanční trhy a státní bankrot a já doufám, že se toho
nedožije ani jeden z nás.

osoba 
Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Třetí otázka, vy jste chtěl, pane profesore? Je možné, že ta pozice Spojených států amerických, to je otázka, která mě napadá,
abych rozvedl otázku kolegy studenta. Jestli může být otřesena, protože může vzniknout další silná rezervní měna, kupříkladu
čínský juan a podobně, který, který by začal vytěsňovat dolar.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
No, když bych to vzal od konce tu otázku, toho bych se jako v dohledné době nebál úplně. Ale druhá věc je, ty Spojené státy
samozřejmě také to řeší, také to není jednoduché. Také mají zrychlující se inflace a podobně, ale to srovnání souhlasí, že není,
není jako vůbec tak, tak jednoduché ta struktura samotného uspořádání Spojených států oproti České republice jiná. A ten
statut té globální rezervní měny je opravdu zásadní a jak se, jak se říká, tak opravdu nemohu, nemohu zbankrotovat, protože
snad opravdu komplet 100 % toho státního dluhu Spojených států je opravdu v dolarech. Takže, když to hodně zjednodušíme,
přesně ta realita by nemusela dojít. Oni vždycky si ten dluh můžu dotisknout opravdu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Další otázka, dobrý večer.

osoba 
Dobrý večer, Jan Novák z Ústeckého gymnázia Stavbařů. Já bych se zeptal, připusťme na chvíli, že by se kryptoměny zavedly
do státních financí. Berete to jako výhodu nebo nevýhodu vzhledem k aktuálnímu nestálemu kurzu kryptoměny?

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Tam jde o to, co tím myslíte. Já nemyslím si, nemyslím si, že je rozumné aktuálně používat kryptoměny jako nějaký prostředek
půjčky z úrovně státu. To by byla jako velmi krátká odpověď, právě i z toho důvodů nestability toho kurzu, ale hlavně proto, že
kryptoaktiva jsou v realitě hlavní investiční instrumenty, jo ta jejich role peněz je velmi jako zbožné přání komunity, které jako
není až tak naplněno v realitě. Takže jsou to opravdu spíše investiční nástroje a stát by neměl být investičním spekulantem
nebo, nebo investorem jo. Takže myslím si, že to potenciální použití je, je jinde. Já osobně opravdu jsem přesvědčen o tom, že
pro Českou republiku je to spíše nebo by to mohlo mít prospěch hlavně jako, jako nějaký signaling světu, Evropě, že jsme
otevření /nesrozumitelné/ moderním technologiím. Snažit se přitáhnout firmy v tomto. Ale to není, ale ne tou cestou, že by to
bylo zahrnuto ve veřejných financích či podobně, ale cestou průhledné regulace, jednoduchých, jednoduchého vstupu na trh,
jednoduchých podmínek, jasné, jasných daní okolo toho, jasné regulace. To si myslím, ta, ta cesta je, ale ne zahrnování do, do
veřejných financí.

osoba 
Dobře, děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Tak a prozatím děkuji, další dvojici, která s námi ale zůstává, ekonomka Eva Zamrazilová a ekonom prof. Ladislav Krištůfek
zůstávají hosty dnešního Fokusu, protože za pár okamžiků se přeneseme do části čtvrté, kde bude diskutovat šestice našich
hostů v závěrečných otázkách studentek a studentů, kteří jsou tady dnes s námi. Co by dělali z peněz, kdybych jich měli
relativně hodně. Kdyby se stali miliardářkami a miliardáři. Tuto otázku jsme položili studentkám studentů z Hotelové školy,
Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Teplicích. Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově, Střední lesnické a
Střední odborné školy ve Šluknově a Obchodní akademii v České Lípě. Tady jsou jejich odpovědi.

Ha MY, 16 let, Česká Lípa 
Kdybych měla příliš peněz, tak bych se zeptala mé mámy nebo mýho táty, protože rodiče vždycky věděj. Ale vím, že mezi první
věci co bych udělala, tak to je, že bych otevřela psí kavárnu a vzala bych tam všechny pejsky z útulků a ze sirotčinců a z peněz,
z peněz, kterých bych vydělala, tak bych léčila třeba jejich nemoce. A hlavně si myslím, že jich máme rádi pejsky a v Česku jsou
kočičí kavárny, ale nejsou psí kavárny.

Jakub, 17 let, Teplice 
V případě, že bych měl tak moc peněz, tak bych si něco koupil. Udělal nejdřív sám sobě. Pak bych se zaměřil na investice a
zkusil si vytvořit nejlépe nějaký pasivní příjem, například v oblasti nemovitostí nebo více startupů. Něco bych dal rodině,
cestoval bych a tak nějak trošku si užíval. Určitě to neznamená, že kdybych měl miliony, tak bych přestal pracovat naopak. Dál
bych se věnoval tomu, co mě baví a určí bych investoval i do sebe, do školy a do sebevzdělávání.

Michaela, 17 let, Rýmařov 
Určitě bych sobě i svým blízkým chtěla dopřát to, co si normálně nedopřáváme. Koupila bych si dům, auto, zabezpečila rodinu a
zbytek bych v závislosti na tom, jestli by se jednalo o jednorázový nebo trvalý příjem, investovala anebo si vždycky část toho
příjmu odvedla na vedlejší účet, abych měla z čeho žít, až budu stará.
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Anna, 18 let, Šluknov 
Tak vzhledem ke svému sociálnímu cítění a tomu, že pokud mohu, tak ráda pomůžu, tak bych část ze svých peněz věnovala
nějaké projekty, které jsou nyní například sociálním nerovnostem a zbytek bych asi dala do investic tak, abych měla v životě
nějakou finanční stabilitu.

Vojtěch, 16 let, Rýmařov 
Tak já osobně bych nejdříve finančně zajistil rodinu. Následně bych investoval do seberozvoje. Jakmile bych dostudoval, založil
bych si nějakou větší firmu a následně bych cestoval, založil rodinu a užíval si života, protože žijeme jenom jednou.

Linda, 19 let, Šluknov 
Já bych investovala do nemovitostí, pomáhalo bych menším podnikatelům rozjet jejich podniky. A nakonec bych většinu peněz
dala do rodiny, kde bych například své dceři pomohla otevřít její vysněnou kavárnu. A kdybych měla do toho čas, tak bych
nejspíš otevřela ještě nakladatelství knížek.

Matouš, 18 let, Teplice 
Tak záleží, jestli by tady to byl nějakej pravidelnej přísun peněz, nebo by to byla nějaká jednorázová akce, typu výhry Sportky
nebo něco podobnýho. V tom případě bych zainvestoval do nemovitostí a akcií nějaký velký. Plus si rozjet svůj vlastní byznys,
něco nechal pro sebe a svoje nejbližší a zbytek bych daroval buď charitě nebo na výzkum nějakých léků. /Zadlužená
budoucnost/

Václav MORAVEC, moderátor 
Zadlužená budoucnost, je název šesté kapitoly a šestice našich dnešních hostí v otázkách studentek a studentů, kteří jsou
dnes tady s námi. Kdo se ptá jako první? Hezký dobrý večer.

osoba 
Dobrý den, já jsem Ondřej Zrubecký z mosteckého gymnázia a rád bych se vás zeptal, jak byste zhodnotil nebo spíše popsal
dopad covidové krize na kryptoměny?

Václav MORAVEC, moderátor 
Tak v kryptoměnách pokračuje, pane profesore Krištoufku. Kryptoměny jedou.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Kryptoměny jedou, tak to je zajímavý příběh, tak, tak, jak to bývá. Během, během covidu se u kryptoaktiv ukázalo několik
zajímavých věcí. První věc je, že velmi hodně začaly korelovat s akciemi, s americkým akciemi, hlavně tedy s technologickými.
Což do té doby tolik nebylo. Druhá věc je, že velmi dobře reagují na tištění peněz vcelku nepřekvapivě. Což znamená ve chvíli,
kdy se v březnu 2020, kdy byl jeden z největších propadů, jak na akciových, tak právě na kryptotrzích, se zareagovalo v
podstatě tím, že se začalo hodně tisknout. Tak se peníze někam musely přelévat nebo začít přelévat a začaly se přelívat právě
do akcií, které ovšem mají velkou kapitalizaci, takže ty to byly schopné vstřebat velmi dobře a dále také do kryptoaktiv, které tu
kapitalizaci nemají tak vysokou, takže tam ten nafukovací efekt byl výrazně větší. A samozřejmě pak finálně teď při utahování,
řekněme šroubů těch monetární, přichází korekce na těch akciových trzích, tak na těch kryptotrzích.

osoba 
Děkuju moc.

Václav MORAVEC, moderátor 
Tak, kdo se ptá další, dobrý večer.

osoba 
Dobrý den, Felix Sedláček ze studentského parlamentu Plzeňského kraje. Měl bych dotaz, jak ovlivní do budoucna to.

Kryptoměnu.

Já se omlouvám, pro mě je to.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ne, to je pochopitelné, trému máme všichni tak.

osoba 
Jak do budoucna, no ty vole já.

Václav MORAVEC, moderátor 
Máme další dotaz, zatím než se kolega rozmyslí tu otázku, dobrý večer.

osoba 
Dobrý den, jmenuju se Richard /nesrozumitelné/, jsem ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky a rád bych směroval
otázku na paní Evu Zamrazilovou. Státní dluh činil do konce roku 2021 okolo 2,5 bilionu českých korun. A chci se zeptat, paní
Zamrazilové, jestli může moje generace snížit státní dluh již dnes nebo v budoucnu?

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Ano, to je moc dobrá otázka. O veřejných financích de facto ve finále rozhoduje volič. Takže jestliže nebudete poplatní různým
populistickým tlakům a budete se doopravdy, doopravdy snažit ty věci posuzovat z nějakého, řekla bych reálného úhlu
pohledu. To znamená, že ne na všechno máme bohužel nárok, tak jak jsem říkala, byť by to samozřejmě bylo komfortní. Ale
pokud, pokud, dejme tomu ta mladá generace zastaví tu dynamiku, vlastně nárokovost té společnosti, tak jak jsme toho tady
svědky. S tím, že doopravdy ta sociální záchranná síť by tady měla být pro ty opravdu nejchudší. Pro ty, kteří si sami pomoci
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neumí. A mělo by se jim pomáhat mnohem více, než se jim pomáhá dneska. Protože vemte si, že když máte třeba miliardu a
rozdělíte jí mezi, mezi milion lidí, no tak každýmu dáte tisícovku. Ale když byste to rozdělil třeba jenom mezi, mezi zlomek, no tak
jim dáte mnohem víc. Čili ta sociální politika by měla být adresnější. A to je to, co ta vaše generace změnit může.

osoba 
Děkuju za odpověď.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdo se ptá další, dobrý večer.

osoba 
Tak já.

Václav MORAVEC, moderátor 
Zkusíte to?

osoba 
Zkusím to, zkusím to, zkusím to. Tak jak ovlivní současná struktura ekonomiky České republiky, no ty vogo růst či propad
životní úrovně. Přidaná hodnota z montážních linek se nikdy nebude rovnat finální ceně výrobku. Mohou mzdy růst nekonečně?
Nebudou tyto výrob, výrobny přesunuty do jiných levnějších zemí? Nezpůsobí to nárůst nezaměstnanosti a tím snížení příjmů
do státního rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Mojmíre Hample.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Já?

Václav MORAVEC, moderátor 
Ano, ty vogo, je to na vás.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Tak jednak se vůbec nedivím, že jste to nebyl schopen říct z hlavy, jo, protože /souzvuk zvuků/ potíž, tak jestli jestli si to můžu
pro sebe trochu přeložit, jestli si dovolíte nějakou parafrázi, jestli stávající struktura naší ekonomiky nám umožňuje dál
bohatnout, jestli jsme, jestli nenarazíme na nějaké hranice, které budou znamenat, že nebudeme chudnout?

osoba 
Přesně.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Je to, je to zhruba ta otázka.

osoba 
Je.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Já budu rychlý a řeknu vám, že si myslím, že v době, kdy zažíváme deglobalizaci nebo návrat k lokalizaci, k přesunu výroby blíž
k místům, kde žijeme, tak země, která je hodně průmyslová a umí hodně vyrábět a umí vyrábět skoro všechno, což my jsme, od
vlastně, od sirek po lokomotivu, tady najdete továrnu na všechno. Tak má hodně velkou šanci uspět přitom návratu produkce
zpět do vyspělého světa, pokud bude chtít.

osoba 
Děkuju moc a ještě se jednou omlouvám.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je to lidské. Další otázka, dobrý večer.

osoba 
Dobrý večer, Josef Drtík, Podkrušnohorské gymnázium Most. Já bych chtěl zeptat, jestli vlastně plán nového guvernéra České
národní banky pana Michla, na snížení inflace zpět ke 2 procentům do dvou let, je vůbec reálný i přes, vlastně přes jeho
holubičí pohled na monetární politiku, i přes naší, naší, náš stav naší ekonomiky, protože všichni víme, jak na tom tady jsme, že
jo.

Václav MORAVEC, moderátor 
Myslíte dobře /souzvuk zvuků/, asi na začněme na vás jako bývalých bankéřích centrální banky, Evo Zamrazilová.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Dobře, já si myslím, že ta měnová politika skutečně nezávisí na tom víceméně, kdo je nebo není guvernérem, že může
samozřejmě být tady nějaký drobný, nějaký drobný rozdíl v té trajektorii úrokových sazeb, ale rozhodně tady nebude nějaký
dramatický rozdíl v tom, jak se u nás bude vyvíjet inflace, jestliže měnové sazby budou o procentní bod výše nebo níže. Tady
jde skutečně o to aby, my už vidíme, my už vidíme to, že zabírá, ta měnová politika zabírá. Možná ono to ještě není vidět v těch
inflačních číslech. Tam by to mělo být vidět v druhé polovině roku. Ale my už vidíme, že zpomalují. To já se omlouvám za to
odborné, odborný název měnové agregáty. To znamená množství peněz v ekonomice už začíná růst pomaleji, než rostlo.
Rostlo dvouciferným tempem ještě loni touto dobou. Teď už roste, dejme tomu, mezi čtyřmi šesti procenty podle toho, který ten
ukazatel peněžní vezmete. Takže tady je vidět, že ta, ta, ten faktor té poptávky se začíná. Ten faktor té poptávky nadměrné,
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těch peněz je ano, ano, je potřeba. Už se začíná jakoby odsávat z té ekonomiky. A teď další budoucnost inflace je podle mého
názoru hlavně o budoucnosti konfliktu na Ukrajině.

Václav MORAVEC, moderátor 
Odpověď Mojmíra Hampla.

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Jedna věta, jestli je pravděpodobné nebo realistické, že bysme se mohli vrátit k té inflaci s Alešem Michlem po tom, co řekl, tak
já říkám, je to možné, je to i realistické za předpokladu, že bude připraven dělat něco jiného než, než říká, když to bude
nezbytně nutné.

Václav MORAVEC, moderátor 
A Ladislav Krištoufek.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Já jenom krátce na to. Já myslím, že to, co nový pan, pan guvernér říká je jedna z těch nebo jedna z mála věcí, co mu zbývá do
jisté míry dělat. Ten boj s tou inflací z velké části je také o vytváření inflačních očekávání, což aniž bych tady chtěl zavádět
nějakou přednášku, tak, tak to je jeden z těch nástrojů, který mi centrální banka opravdu může, může operovat. Což znamená
ve společnosti nějakým nebo vysílat společnosti signál, že bude lépe, ať už to zní jako, jako klišé, ale opravdu to, to budování
těch očekávání v lidech, je obrovsky důležité. Protože ve chvíli, kdy věříte tomu, že za rok bude zase o 10 % dráž, tak začnete
upravovat svoje chování, začnete nakupovat a roztáčíte tu spirálu a stávají se z toho ta samonaplňující proroctví. Takže toto je
jedna z těch, z těch cest, kterou jít, centrální bance do jisté míry, do jisté míry nic moc jiného nezbylo a i v těch posledních
měsících to tak, tak v podstatě bylo. Bylo to tak doufání v to, že společnost uvěří tomu, že bude lépe, ale zatím se to úplně
nepodařilo. Takže budu jim držet palce. Otázka je, jakými dalšími nástroj k tomu budou přistupovat, ale to už by bylo zase na
delší povídání.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdo se ptá další?

osoba 
Dobře, děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Dobrý večer.

osoba 
Dobrý večer, mé jméno je Adam Úředník a jsem z Gymnázia stavbařů v Ústí nad Labem. Já bych chtěl navázat na to, co tady
říkala paní Zamrazilová. A to, že jsme v porovnání třeba se Spojenými státy relativně malou ekonomikou s vlastní měnou, jestli
by nám nepomohlo, ať už třeba v boji s tou narůstající inflací, zavést společnou evropskou měnu.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Já se moc bojím, že ne, protože a já vám vysvětlím proč. Protože ještě vyšší inflaci než u nás mají pobaltské země, dvě ze tří
pobaltských zemí, které euro zavedly. A u nás, jak už jsem říkala, to domácí podhoubí jsme si vytvořili velice úrodné dvěma
faktory. Jednak jak jsem říkal o těch vládních penězích, které šly do té ekonomiky na dluh, za to nevyrovnané zboží a tak dále s
těmi inflačním potenciálem. A pak je tady věc druhá, která působí už od roku 2017. A to, že máme víc, víc volných pracovních
míst, než, než nezaměstnaných. A tam samozřejmě vzniká tlak na růst mezd, který vám pak rostou rychleji než produktivita
práce. Rostou náklady mezd na produkt, jednotkové mzdové náklady. To je tlak do inflace a ten je ještě přiživováno tlakem na
minimální mzdu a požadavky odborů. Takže to je moje druhá odpověď k tomu.

osoba 
Děkuji.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka 
Euro není samospasitelné.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ladislav Krištoufek.

Ladislav KRIŠTOUFEK, ekonom 
Já jenom ještě krátký dodatek třetího bodu, ještě jsme měli devizové intervence, které také hrají roli v tomto, a to je něco, co by
se se společnou měnou nestalo. Samozřejmě tam zase byly, byly jiné věci, ale na to taky nezapomínejme, že to je jeden, jedna
z těch složek, které, která k tomu přispívá tak, taktéž.

osoba 
Děkuji za odpověď.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdo se ptá další, dobrý večer.

osoba 
Dobrý večer, moje jméno je Katarína, jsem z Hudební školy hlavního města Prahy a můj dotaz zní, co byste doporučili občanovi
průměrné střední třídy v boji proti inflaci? Pokud bereme v potaz, že má naspořeno průměrný množství, množství peněz, takže
nemůže investovat. Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
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Kdo se toho ujme?

Mojmír HAMPL, ekonom, bankéř 
Já tuhle otázku dostávám pravidelně a já vám říkám, to je pozdě. Jako v okamžiku, kdy je inflace patnáctiprocentní, neexistuje
žádný rozumný způsob, jak můžete v tu chvíli ochránit své bohatství a svůj majetek proti takovéhle vysoké inflaci. To je totiž ten
velký problém cenové nestability a vysoké inflace, že pro ty, kteří mají nějaký majetek nebo mají nějaké příjmy, které nejsou
indexované, je to prostě čistá ztráta, proto je to tak velký problém. Takže teď je, teď už je to potíž. To, co byste mohli udělat a
měli udělat, je prosit svoji centrální banku, ať se drží svého mandátu, a ať vrátí inflaci zpátky k inflačnímu cíli a bojovat proti
všem politikům, kteří by ji od toho chtěli odradit nebo by k tomu chtěli klást nějaké překážky, to můžete dělat.

osoba 
Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ptejte se paní docentky, Radka Dudová nebo Antonie Doležalová.

Antonie DOLEŽALOVÁ, hospodářská historička 
Já, já určitě, určitě nemám, co bych dodala, protože v těch moderních ekonomických záležitostech se tolik neorientuju, ale když
se podíváme do historie, tak, tak musím souhlasit s Mojmírem, že v takové situaci už má smysl pouze čekat a možná se, se dá v
některých okamžicích spekulovat. Ale to asi nejsou rady pro průměrného občana, jak jste ho jmenoval nebo jste to ho
definovala, ale pro někoho, kdo se, kdo se v těch kruzích orientuje lépe a ví, kde si příležitosti jsou.

osoba 
Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Děkuji skvělé šestici našich hostů, kterými byli hospodářská a historička Antonie Doležalová, ekonom bankéř Mojmír Hampl,
socioložka Radka Dudová, dluhový expert Daniel Hůle. Ekonomové Eva Zamrazilová a Ladislav Kryštof. Děkuji, že jste byli
našimi hosty, díky.

osoba 
Děkujeme.

Václav MORAVEC, moderátor 
A díky studentkám a studentům, kteří se dnes večer ptali. Jak vidíte, vysíláme naživo. Našimi hosty byli studenti a studentky a
také pedagogové Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem. Dále pražských škol, konkrétně Gymnázia Přípotoční, Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy. Střední
průmyslové školy sdělovací techniky Panská a také členové studentského parlamentu. Děkuji vám mnohokrát a těším na další
Fokus. Díky moc.
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